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KedVeS OLVaSóK!

Bizonyára azonnal észreveszik, amint kézbe veszik 
a Vörösvári Újság áprilisi lapszámát, hogy vala-
mivel vastagabb lett. Valóban, ebben a hónapban 

a szokásos 36 oldal helyett 40-et töltöttünk meg olvasni-
valóval. Ez leginkább annak köszönhető, hogy rengeteg 
olyan téma merült fel, és számos olyan esemény történt, 
amelyekről úgy éreztük, hogy mindenképp be kell szá-
molnunk Önöknek.

Az egyik ilyen téma a Búcsú tér és a sportcsarnok ügye. 
Ezzel kapcsolatban olvashatnak egy írást Gromon István 
polgármestertől, véleményt egy jelenlegi és egy volt kép-
viselő tollából, és az alpolgármester is válaszol a témában 
felmerült kérdésekre. Kisebb vihart kavart a „szemét-kér-
dés”, azaz a szemétszállítás ügye. Ennek kapcsán készítet-
tünk egy összeállítást, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, 
és összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat is.

Eseményekben sem volt hiány az elmúlt időszakban. 
Az idén 50 éves Schiller Gimnáziummal kapcsolatban 
három írást is találnak e havi számunkban, hisz a kerek 
jubileum miatt még jobban felpezsdült az élet az iskolá-
ban. Interjút olvashatnak dr. Für Lászlóval a háziorvosi 
pályáról, Koczka Gáborral, a rendőrőrs parancsnokával a 
város közbiztonságáról és a két általános iskola igazgató-
nőjével az iskolákkal kapcsolatos változásokról. Folytató-
dik a kitelepítéssel kapcsolatos sorozatunk, ezúttal német 
nyelven. Ezeken kívül ajánlunk olvasnivalót és programo-
kat is Önöknek.

Szerkesztőtársaim nevében is kívánok jó olvasást és 
napsütéses, virágos tavaszt minden olvasónknak!

Palkovics Mária

Amint a címlapon is látható, húsvéthétfőn csokitojást 
és alkoholmentes sört osztottak a rendőrök a józan 
sofőröknek. A „Józan húsvét” elnevezésű akció ke-
retében közúti ellenőrzést végeztek a vörösvári őrs 
rendőrei. Az akció célja a szabálysértések és a balese-
tek megelőzése volt, különös tekintettel az ittas veze-
tésre, ezért a papírok ellenőrzésén kívül minden eset-
ben a szondát is megfújatták z autóvezetőkkel. Akinél 
mindent rendben találtak, azt megajándékozták egy 
csokoládétojással és egy doboz alkoholmentes sörrel. 

JóZan hÚSVÉT

TeTTen éRTéK a BeTöRőKeT

Április 8-án, hétfőn a hajnali órákban ismét betörés 
történt egy pilisvörösvári háznál. A járőröknek ezúttal 

sikerült tetten érniük az elkövetőket, három embert őrizet-
be vettek.

A tulajdonos, amikor észrevette a betörést, azonnal 
hívta a Pilisvörösvári Rendőrőrsöt. Az elkövető addig-
ra elhagyta a helyszínt, de a közelben tartózkodó járőr 
hamar érkezett, és még forró nyomon indult utána. 100 
méteren belül igazoltatta a feltételezett elkövetőt, aki el-
futott, a járőr azonban felismerte a pilisvörösvári lakost, 
és üldözőbe vette. A lakásán hamarosan házkutatást 
tartottak, aminek alkalmával több, bűncselekményből 
származó tárgy került elő, ezeket lefoglalták. 3 elkövetőt 
őrizetbe vettek, ellenük büntetőeljárást folytat a Budaörsi 
Kapitányság Bűnügyi Osztálya, és kezdeményezték elő-
zetes letartóztatásukat is.

A rendőrség köszöni a gyors bejelentést, aminek ered-
ményeképpen kézre kerültek a betörők!

Húsvét előtti héten megle-
petés fogadta a Fő téren 
járókat: virágba borult a 

közkút. Az önkormányzat a kút 
ünneplőbe öltöztetésével egy olyan 
szokást szeretne meghonosítani a 
városban, ami Nyugat-Európában, 
német nyelvterületen már régóta 
megvan. Németországban, Svájc-
ban, Hollandiában sok helyütt így 
köszöntik a tavaszt, a vizet mint 
éltető forrást ünneplik. Az idei bo-
rongós márciusban napsütés híján 
a virágos kút emlékeztetett arra, 
hogy előbb-utóbb végre csak újjá-
születik a természet. 

A városban több helyen is van 
közkút. A polgármester elmond-
ta: arra biztatja a kutak közelében 
lakókat, hogy fogjanak össze, és 
jövőre hasonlóképpen díszítsék fel 
húsvétra a kutakat. A tervek sze-
rint a Fő téri kút is ismét kivirág-
zik, és virágvasárnaptól fehérva-
sárnapig, azaz a húsvét nyolcadát 
záró vasárnapig úgy is marad.

A húsvéti szentmise áldása a ligeti templomban

hÚSVÉT 
VÖRÖSVÁROn

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG2

Köszönjük, hogy az újságot árusítják:

Ági bolt, Bányató utcai kisbolt, Barkács-
bolt, Büfé, CBA Profi-Hús Kft., 
Halmschláger élelmiszerbolt, Koller 
Elektronika, Krivinger zöldségesbolt,  
Krausz mezőgazdasági bolt, Liget ABC, 
Margit minimarket, Mester hentesüzlet, 
Müller kávézó, Művészetek Háza (porta), 
Rotburger söröző, Sodró zöldséges, Sváb 
pékség, Tácsik Pékség és Cukrászda, Vá-
rosi Könyvtár, Waldek
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Zsúfolt volánbuszok és üres vonatpót-
lók közlekednek reggelente Buda-
pest felé a 10-es úton. A vágányzár 

idejére igyekeztek megszervezni a vonatok 
pótlását, de az első tapasztalatokból az lát-
szik, hogy a tömegközlekedés nem zökke-
nőmentes. 
A fő problémát az okozza, hogy a vonat-
pótló autóbuszok – az előzetes terveknek 
megfelelően – csak a vasúti megállókhoz 
közel eső kijelölt buszállomásokban áll-
nak meg, a többi távolsági buszmegállóban 
nem. Azok számára viszont, akik eddig 
vonattal utaztak, és most buszra kell vál-
taniuk, célszerűbbnek tűnik a távolsági 
buszjáratokat igénybe venni, mivel azok 
több helyen, így a legtöbb esetben az uta-
sok lakhelyéhez közelebb állnak meg. En-
nek eredményeképpen reggelente a vonat-
pótlók üresen húznak el a tömött megállók 
előtt, a Volán menetrendszerinti járatai 
pedig annyira zsúfoltak, hogy sokan nem 
férnek föl rá.

Menetrendi egyeztetést tartottak

A lakosság számára célszerű lenne, ha a 
vonatpótló buszok minden Volán-busz-
megállóban megállnának, illetve ha a Vo-
lán és a MÁV minden járaton kölcsönösen 
elfogadná a vonat- és buszjegyeket, illetve 
bérleteket. Ezek a kérések merültek fel 
azon az egyeztetésen is, amit a vonatpótló 
buszok menetrendjéről tartottak április 11-
én, csütörtökön koradélután Pilisvörösvá-
ron. Az egyeztetést a Közlekedéstudomá-
nyi Intézet szervezte, a tárgyaláson részt 
vettek a közlekedési társaságok menetrendi 
szakértői és több környékbeli önkormány-
zat képviselői (Pilisvörösvár, Solymár, Pi-
lisszentiván, Pilisszántó és Pilisjászfalu). 
Az önkormányzatok egyöntetűen kérték a 
Budapest és Esztergom közötti tömegköz-
lekedés átalakítását a lakossági igényeknek 
megfelelően. A módosításokra méghozzá 
hamar lenne szükség, mert az ingázóknak 
ez mindennapos probléma. Ígéretet lap-
zártáig nem kaptak a helyiek, de kérésüket 
felterjesztik az illetékes államtitkárnak. 
Addig pedig: érdemes azokat a buszmeg-
állókat igénybe venni, ahol a vonatpótlók 
megállnak…

Telekocsi

A vágányzár okozta közlekedési problémák 
indították el a telekocsi kezdeményezést a 
10-es úton közlekedők számára. A rend-
szer nem új, a környéken azonban eddig 
nem működött szervezetten az autósok és 
utasok egymásra találása.
Telekocsizásnak hívjuk, amikor több em-
ber utazik egy autóban, és megosztják az 
utazás költségeit. A zivi.hu internetes oldal 

azért jött létre, hogy segítsen megtalálni 
egymást az egy irányba igyekvő autósok-
nak és utasoknak. Áprilistól külön aloldal 
jött létre azok számára, akik a Budapest-
Esztergom vasútvonal felújítása miatt 
kényelmetlenebbé vált tömegközlekedést 
szeretnék kiváltani, de nem akarnak egy-
magukban autózni. Az oldal a http://www.
zivi.hu/csoport/Budapest-Esztergom cím 
alatt érhető el, itt lehet keresni vagy hirde-
tést feladni.

VaSÚT

MunKálaToK 

KÖZLeKedÉS VOnaT nÉLKÜL

Április elején elkezdődött a terelőút kiala-
kítása a vasútállomás környékén. Fotóin-
kon a Piliscsabai utca kiszélesítésének és 
felújításának munkálatai láthatók. A cél, 
hogy az utca alkalmassá váljon a kétirá-
nyú forgalom elvezetésére, amíg a jelenle-
gi szintbeli kereszteződés helyén építik az 
aluljárót a közút számára.

hÍReK

Mesevetélkedő

Lezajlott a mesevetélkedő utolsó városi 
fordulója március 19-én a Művészetek 
Házában. A verseny ismét jó hangulatban 
zajlott, a gyerekek még süteményt is kap-
tak a fáradságos munka után. A résztvevő 
16 csapatból a legjobb 4 juthatott tovább a 
területi döntőre. Az összesítésben a legjobb 
négy közé mindhárom Vörösváron műkö-
dő iskola juttatott versenyzőket, méghozzá 
úgy, hogy az első és a második helyen is 
holtverseny alakult ki.

A továbbjutó csapatok: 1. Ferrit lányok 
– Palánta Iskola és Hullócsillag –Templom 
téri Iskola (202 pont), 2. Nádi farkasok –
Templom téri Iskola és Mesés négyes – Vá-
sár téri Iskola (198 pont).

Kormányablak

A korábbi terveknek megfelelően város-
unkban a Fő u. 66-ban, a Járási Hivatal 
épületében kap helyet a kormányablak. 
Ennek érdekében az épületben a földszin-
ten kisebb átalakítást végeznek, az utca 
felőli szárny jelenleg szerkezetkész állapot-
ban lévő emeleti részét pedig beépítik. Az 
átalakításokat állami pénzből fogják finan-
szírozni.

Benépesült a Fő u. 104.

Beköltözött új irodájába a Pilisvörösvári 
Járási Tankerület. Eddig ideiglenes helyen, 
a Puskin u. 8-ban és a Fő u. 66-ban mű-
ködtek, március 29-én, pénteken azonban 
beköltöztek a Fő u. 104. szám alá. Az ön-
kormányzati tulajdonú ingatlan belső fel-
újításon esett át, erre 5 és fél millió forintot 
költött az önkormányzat. Az épület Fő utca 
felőli szárnyában 4 helyiséget bérel a tan-
kerület. Egy nappal korábban foglalta el új 
bérelt helyiségeit a Csatornatársulat, amely 
az Iskola utca felőli szárnyban kapott he-
lyet. (A maradék két kis helyiség a Művé-
szetek Háza telephelye lett, ahol időszaki 
helytörténeti kiállítások és hagyományőrző 
rendezvények lesznek.) A Puskin utca 8. 
sz. alatti épületben a csatornatársulat el-
költözésével felszabadult helyiségeket az új 
építéshatósági osztály vehette birtokba. Az 
Építéshatósági Osztály az idei évtől kezdve 
a Polgármesteri Hivatal részeként a járás 
összes településének építéshatósági ügyeit 
intézi.

Famentési akció Piliscsabán

Nem sikerült megmentenie Piliscsabá-
nak azt a 150 éves hársfát, amely a pi-
liscsabai vasútállomáson útjában állt a 
vasútkorszerűsítés munkálatainak. Civil 
összefogással megpróbálták megmenteni a 
fát, élőláncot vontak köré, tiltakozást írtak, 
a település pedig kezdeményezte a helyi 
védettség alá vételt, a beruházó NIF Zrt. 
azonban nem várta meg a megígért egyez-
tetés időpontját, hanem kivágta a matuzsá-
lemet.

A kivitelezési terveket már korábban 
elfogadták, a kivágás a jogszabályoknak 
megfelelően zajlott – nyilatkozta a NIF. A 
társaság a beruházásoknál kiemelten figye-
lembe veszi a környezetvédelmi szempon-

tokat, a teljes Budapest–Esztergom vasúti 
vonalszakasz felújítása során összesen 
288 fát, 11 455 cserjét, valamint 56 fenyőt 
telepítenek. A kivágott fát Piliscsabának 
ajándékozták, törzséből pad készül az ál-
lomásra, a maradék faanyagot pedig tüzelő 
céljára rászorulók kapták meg.

Emlékoszlop Szontagh Ottónak

2013. április 7-én Szontagh Ottó emlékére 
állított emlékoszlopot a piliscsévi Basina-
völgyben, az Eszperantó-forrás felett a Vág-
tató Csigák Természetbarát Szakosztály. A 
Vágtató Csigák túravezetőjének, Szontagh 
Ottónak (volt pilisvörösvári lakos) kedvenc 
helye volt Pilisvörösvár és a piliscsévi erdők. 

Pilis-Vörös-Vár 

Március 16-án, szombaton tartotta a Magyar 
Vándorok Teljesítménytúrázó Egyesülete Pi-
lisvörösváron a „Pilis-Vörös-Vár Terepfutás és 
Teljesítménytúra – 2013” elnevezésű rendez-
vényt. Az esemény főszervezője, ahogy tavaly 
is, Kimmel Péter volt. A versenyen résztve-
vőknek 38 kilométeres távot kellett teljesíte-
niük. A zord időjárási körülmények ellenére 

igen sokan neveztek a versenyre, az ország 
számos pontjáról. A férfiaknál az első helyen 
Hajduska Balázs végzett 3:23:59-es idővel, 
második lett Sperka Tamás 3:38:16-tal, a 
harmadik helyen pedig Kovács Ferenc futott 
be, aki 3:46:23 idő alatt teljesítette a távot. A 
nőknél Szűcs Fatima 4:38:12-vel első, Bóla 
Emília 4:45:04-gyel második, Erényi Kinga 
5:20:45-ös eredménnyel harmadik helyen 
végzett. A díjakat Gromon István polgármes-
ter és Kimmel Péter adta át.

Akrobatikus sikerek

2013. március 23-án a Start Kupával kezdő-
dött meg az akrobatikus torna tavaszi ver-
senyévada. Az országos versenyt nagy várako-
zás előzte meg, hiszen sokan most léphettek 
először versenyszőnyegre. Az utánpótlásra 
nagy hangsúlyt fektető Budai Akrobatikus 
Sport Egyesület számára különösen nagy 
öröm, hogy Pilisvörösváron a Schiller Gim-
náziumban edzésre járó sportolók, Fedasz 
Lívia és Baki Bettina hozták el gyermek II. 
kategóriában az aranyérmet. Nemcsak ki-
emelkedő szorgalmukról és ügyességükről 
tettek bizonyságot a versenyen, hanem Pilis-
vörösvárnak is dicsőséget szereztek. 

Kakasszépségverseny lesz 
Szentivánon

„Hogy a kakas csípje meg!” címmel kakas-
szépségversenyt hirdetnek a Pilisi-meden-
ce lakói – pontosabban kakasai – számára. 
Az egész napos programra 2013. május 
11-én, szombaton kerül sor a pilisszent-
iváni tájház udvarán (Szabadság út 86.). 
A kakasokat állattenyésztő szakember ve-
zetésével összeállított helyi zsűri értékeli. 
A program kísérőjeként kézműves vásár, 
kakasos ételek főzése, kakassúly-becslési 
verseny, gyerekeknek kakasnyalóka, kaka-
sos kifestő lesz. Részletesebb információk 
és a tudnivalók a nevezésről megtalálhatók 
Pilisszentiván honlapján.

A vörösvári diákoknak számtalan esetben 
szervezett túrát a csévi erdőben, és az „Egy-
kör két-kör maraton” kezdeményezésnek is ő 
volt az útvonaltervezője és egyik túravezetője. 
Ezért is állítottak emléket 2007-ben a Pilisi 
Parkerdő Zrt. engedélyével a Vágtató Csigák. 
Ezután minden évben emléktúrát szerveztek 
ide, de a tavalyi alkalommal már csak a kop-
jafa csonkja fogadta őket. Ezért április 7-én új 
emlékoszlopot avattak, melyet Miskai Ferenc 
fafaragó mester készített. A túra Pilisjászfalu-
ról indult, közel 60 résztvevővel.
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Zsúfolt volánbuszok és üres vonatpót-
lók közlekednek reggelente Buda-
pest felé a 10-es úton. A vágányzár 

idejére igyekeztek megszervezni a vonatok 
pótlását, de az első tapasztalatokból az lát-
szik, hogy a tömegközlekedés nem zökke-
nőmentes. 
A fő problémát az okozza, hogy a vonat-
pótló autóbuszok – az előzetes terveknek 
megfelelően – csak a vasúti megállókhoz 
közel eső kijelölt buszállomásokban áll-
nak meg, a többi távolsági buszmegállóban 
nem. Azok számára viszont, akik eddig 
vonattal utaztak, és most buszra kell vál-
taniuk, célszerűbbnek tűnik a távolsági 
buszjáratokat igénybe venni, mivel azok 
több helyen, így a legtöbb esetben az uta-
sok lakhelyéhez közelebb állnak meg. En-
nek eredményeképpen reggelente a vonat-
pótlók üresen húznak el a tömött megállók 
előtt, a Volán menetrendszerinti járatai 
pedig annyira zsúfoltak, hogy sokan nem 
férnek föl rá.

Menetrendi egyeztetést tartottak

A lakosság számára célszerű lenne, ha a 
vonatpótló buszok minden Volán-busz-
megállóban megállnának, illetve ha a Vo-
lán és a MÁV minden járaton kölcsönösen 
elfogadná a vonat- és buszjegyeket, illetve 
bérleteket. Ezek a kérések merültek fel 
azon az egyeztetésen is, amit a vonatpótló 
buszok menetrendjéről tartottak április 11-
én, csütörtökön koradélután Pilisvörösvá-
ron. Az egyeztetést a Közlekedéstudomá-
nyi Intézet szervezte, a tárgyaláson részt 
vettek a közlekedési társaságok menetrendi 
szakértői és több környékbeli önkormány-
zat képviselői (Pilisvörösvár, Solymár, Pi-
lisszentiván, Pilisszántó és Pilisjászfalu). 
Az önkormányzatok egyöntetűen kérték a 
Budapest és Esztergom közötti tömegköz-
lekedés átalakítását a lakossági igényeknek 
megfelelően. A módosításokra méghozzá 
hamar lenne szükség, mert az ingázóknak 
ez mindennapos probléma. Ígéretet lap-
zártáig nem kaptak a helyiek, de kérésüket 
felterjesztik az illetékes államtitkárnak. 
Addig pedig: érdemes azokat a buszmeg-
állókat igénybe venni, ahol a vonatpótlók 
megállnak…

Telekocsi

A vágányzár okozta közlekedési problémák 
indították el a telekocsi kezdeményezést a 
10-es úton közlekedők számára. A rend-
szer nem új, a környéken azonban eddig 
nem működött szervezetten az autósok és 
utasok egymásra találása.
Telekocsizásnak hívjuk, amikor több em-
ber utazik egy autóban, és megosztják az 
utazás költségeit. A zivi.hu internetes oldal 

azért jött létre, hogy segítsen megtalálni 
egymást az egy irányba igyekvő autósok-
nak és utasoknak. Áprilistól külön aloldal 
jött létre azok számára, akik a Budapest-
Esztergom vasútvonal felújítása miatt 
kényelmetlenebbé vált tömegközlekedést 
szeretnék kiváltani, de nem akarnak egy-
magukban autózni. Az oldal a http://www.
zivi.hu/csoport/Budapest-Esztergom cím 
alatt érhető el, itt lehet keresni vagy hirde-
tést feladni.

VaSÚT

MunKálaToK 

KÖZLeKedÉS VOnaT nÉLKÜL

Április elején elkezdődött a terelőút kiala-
kítása a vasútállomás környékén. Fotóin-
kon a Piliscsabai utca kiszélesítésének és 
felújításának munkálatai láthatók. A cél, 
hogy az utca alkalmassá váljon a kétirá-
nyú forgalom elvezetésére, amíg a jelenle-
gi szintbeli kereszteződés helyén építik az 
aluljárót a közút számára.

hÍReK

Mesevetélkedő

Lezajlott a mesevetélkedő utolsó városi 
fordulója március 19-én a Művészetek 
Házában. A verseny ismét jó hangulatban 
zajlott, a gyerekek még süteményt is kap-
tak a fáradságos munka után. A résztvevő 
16 csapatból a legjobb 4 juthatott tovább a 
területi döntőre. Az összesítésben a legjobb 
négy közé mindhárom Vörösváron műkö-
dő iskola juttatott versenyzőket, méghozzá 
úgy, hogy az első és a második helyen is 
holtverseny alakult ki.

A továbbjutó csapatok: 1. Ferrit lányok 
– Palánta Iskola és Hullócsillag –Templom 
téri Iskola (202 pont), 2. Nádi farkasok –
Templom téri Iskola és Mesés négyes – Vá-
sár téri Iskola (198 pont).

Kormányablak

A korábbi terveknek megfelelően város-
unkban a Fő u. 66-ban, a Járási Hivatal 
épületében kap helyet a kormányablak. 
Ennek érdekében az épületben a földszin-
ten kisebb átalakítást végeznek, az utca 
felőli szárny jelenleg szerkezetkész állapot-
ban lévő emeleti részét pedig beépítik. Az 
átalakításokat állami pénzből fogják finan-
szírozni.

Benépesült a Fő u. 104.

Beköltözött új irodájába a Pilisvörösvári 
Járási Tankerület. Eddig ideiglenes helyen, 
a Puskin u. 8-ban és a Fő u. 66-ban mű-
ködtek, március 29-én, pénteken azonban 
beköltöztek a Fő u. 104. szám alá. Az ön-
kormányzati tulajdonú ingatlan belső fel-
újításon esett át, erre 5 és fél millió forintot 
költött az önkormányzat. Az épület Fő utca 
felőli szárnyában 4 helyiséget bérel a tan-
kerület. Egy nappal korábban foglalta el új 
bérelt helyiségeit a Csatornatársulat, amely 
az Iskola utca felőli szárnyban kapott he-
lyet. (A maradék két kis helyiség a Művé-
szetek Háza telephelye lett, ahol időszaki 
helytörténeti kiállítások és hagyományőrző 
rendezvények lesznek.) A Puskin utca 8. 
sz. alatti épületben a csatornatársulat el-
költözésével felszabadult helyiségeket az új 
építéshatósági osztály vehette birtokba. Az 
Építéshatósági Osztály az idei évtől kezdve 
a Polgármesteri Hivatal részeként a járás 
összes településének építéshatósági ügyeit 
intézi.

Famentési akció Piliscsabán

Nem sikerült megmentenie Piliscsabá-
nak azt a 150 éves hársfát, amely a pi-
liscsabai vasútállomáson útjában állt a 
vasútkorszerűsítés munkálatainak. Civil 
összefogással megpróbálták megmenteni a 
fát, élőláncot vontak köré, tiltakozást írtak, 
a település pedig kezdeményezte a helyi 
védettség alá vételt, a beruházó NIF Zrt. 
azonban nem várta meg a megígért egyez-
tetés időpontját, hanem kivágta a matuzsá-
lemet.

A kivitelezési terveket már korábban 
elfogadták, a kivágás a jogszabályoknak 
megfelelően zajlott – nyilatkozta a NIF. A 
társaság a beruházásoknál kiemelten figye-
lembe veszi a környezetvédelmi szempon-

tokat, a teljes Budapest–Esztergom vasúti 
vonalszakasz felújítása során összesen 
288 fát, 11 455 cserjét, valamint 56 fenyőt 
telepítenek. A kivágott fát Piliscsabának 
ajándékozták, törzséből pad készül az ál-
lomásra, a maradék faanyagot pedig tüzelő 
céljára rászorulók kapták meg.

Emlékoszlop Szontagh Ottónak

2013. április 7-én Szontagh Ottó emlékére 
állított emlékoszlopot a piliscsévi Basina-
völgyben, az Eszperantó-forrás felett a Vág-
tató Csigák Természetbarát Szakosztály. A 
Vágtató Csigák túravezetőjének, Szontagh 
Ottónak (volt pilisvörösvári lakos) kedvenc 
helye volt Pilisvörösvár és a piliscsévi erdők. 

Pilis-Vörös-Vár 

Március 16-án, szombaton tartotta a Magyar 
Vándorok Teljesítménytúrázó Egyesülete Pi-
lisvörösváron a „Pilis-Vörös-Vár Terepfutás és 
Teljesítménytúra – 2013” elnevezésű rendez-
vényt. Az esemény főszervezője, ahogy tavaly 
is, Kimmel Péter volt. A versenyen résztve-
vőknek 38 kilométeres távot kellett teljesíte-
niük. A zord időjárási körülmények ellenére 

igen sokan neveztek a versenyre, az ország 
számos pontjáról. A férfiaknál az első helyen 
Hajduska Balázs végzett 3:23:59-es idővel, 
második lett Sperka Tamás 3:38:16-tal, a 
harmadik helyen pedig Kovács Ferenc futott 
be, aki 3:46:23 idő alatt teljesítette a távot. A 
nőknél Szűcs Fatima 4:38:12-vel első, Bóla 
Emília 4:45:04-gyel második, Erényi Kinga 
5:20:45-ös eredménnyel harmadik helyen 
végzett. A díjakat Gromon István polgármes-
ter és Kimmel Péter adta át.

Akrobatikus sikerek

2013. március 23-án a Start Kupával kezdő-
dött meg az akrobatikus torna tavaszi ver-
senyévada. Az országos versenyt nagy várako-
zás előzte meg, hiszen sokan most léphettek 
először versenyszőnyegre. Az utánpótlásra 
nagy hangsúlyt fektető Budai Akrobatikus 
Sport Egyesület számára különösen nagy 
öröm, hogy Pilisvörösváron a Schiller Gim-
náziumban edzésre járó sportolók, Fedasz 
Lívia és Baki Bettina hozták el gyermek II. 
kategóriában az aranyérmet. Nemcsak ki-
emelkedő szorgalmukról és ügyességükről 
tettek bizonyságot a versenyen, hanem Pilis-
vörösvárnak is dicsőséget szereztek. 

Kakasszépségverseny lesz 
Szentivánon

„Hogy a kakas csípje meg!” címmel kakas-
szépségversenyt hirdetnek a Pilisi-meden-
ce lakói – pontosabban kakasai – számára. 
Az egész napos programra 2013. május 
11-én, szombaton kerül sor a pilisszent-
iváni tájház udvarán (Szabadság út 86.). 
A kakasokat állattenyésztő szakember ve-
zetésével összeállított helyi zsűri értékeli. 
A program kísérőjeként kézműves vásár, 
kakasos ételek főzése, kakassúly-becslési 
verseny, gyerekeknek kakasnyalóka, kaka-
sos kifestő lesz. Részletesebb információk 
és a tudnivalók a nevezésről megtalálhatók 
Pilisszentiván honlapján.

A vörösvári diákoknak számtalan esetben 
szervezett túrát a csévi erdőben, és az „Egy-
kör két-kör maraton” kezdeményezésnek is ő 
volt az útvonaltervezője és egyik túravezetője. 
Ezért is állítottak emléket 2007-ben a Pilisi 
Parkerdő Zrt. engedélyével a Vágtató Csigák. 
Ezután minden évben emléktúrát szerveztek 
ide, de a tavalyi alkalommal már csak a kop-
jafa csonkja fogadta őket. Ezért április 7-én új 
emlékoszlopot avattak, melyet Miskai Ferenc 
fafaragó mester készített. A túra Pilisjászfalu-
ról indult, közel 60 résztvevővel.
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• Utánanéztem, és éppen egy évvel ezelőtt 
(2012. április 2-án) érkezett meg a hír ar-
ról, hogy nyert a szennyvízpályázat. Őszre 
már túl kellene lenni az egy éves próba-
üzemen, de a szennyvíztelep esetében még 
mindig csak a munkálatok előkészítése 
folyik. Mi ennek az oka?

A kivitelezés megkezdése előtt négy külön-
böző közbeszerzést kell lebonyolítanunk: 
1. szennyvíztelep felújítása és bővítése, 2. 
csatornahálózat felújítása és bővítése, 3. 
FIDIC-mérnök kiválasztása, 4. eszközbe-
szerzés. A kiírás előtt mindegyikhez mi-
nőségbiztosítási tanúsítvány megszerzése 
szükséges, s ezeknek a tanúsítványoknak a 
megszerzése sajnos nagyon elhúzódott.

• Miért húzódott el?

A szennyvíztelep közbeszerzési anyagait 
már 2012. május 16-tól műszakilag ellen-
őrizte a Közreműködő Szervezet, s az ál-
tala tett műszaki észrevételeket be kellett 
dolgozni az anyagba. Továbbá időközben 
változott a közbeszerzési törvény, s a köz-
beszerzési anyagokat ezért is át kellett dol-
gozni. Ezt követően vissza kellett küldeni 
a dokumentációt ismételt műszaki ellen-
őrzésre. Az ismételt ellenőrzés keretében 
a közreműködő szervezet újabb észrevé-
teleket tett, amelyek alapján az anyagot 
ismét át kellett dolgozni. Ezután követke-
zett a jogi ellenőrzés, amelynek keretében 
ismét kaptunk olyan észrevételt, melyet 
a dokumentumokban át kellett vezetni, s 
csak ezt követően kaptuk meg a tanúsít-
ványt. 

A kiviteli közbeszerzési hirdetmény 
2013. március 15-én jelent meg, s a hir-
detményre egy kivitelező jelentkezett. Az 
eljárás még tart, mert a pályázó a beadási 
határidő meghosszabbítását kérte, mivel 
az eredeti kiírás szerint rendelkezésre álló 
időt (2013. március 31-ig) nem tartotta 

elegendőnek pályázati anyaga összeállí-
tására. A pályázó indokait elfogadtuk, s 
módosítottuk a beadási határidőt. A mó-
dosított hirdetmény 2013. április 8-án je-
lent meg, ebben a pályázat új beadási ha-
tárideje 2013. április 18. Ha lesz érvényes 
ajánlat, akkor a szerződéskötés 2013. má-
jus 27-re várható. A szennyvíztelep kivite-
lezési munkálatai ezután kezdődhetnek.

• Ez tehát a szennyvíztelepre vonatkozik. 
Mi a helyzet a másik három közbeszerzés-
sel?

A csatornahálózat felújításával és bőví-
tésével kapcsolatos közbeszerzési anyag 
jelenleg a jogi ellenőrzés előtti műszaki 
átdolgozáson van. Reményeink szerint két 
hónapon belül kaphatjuk meg a jogi ellen-
őrzés végeredményeként a tanúsítványt. 
Ennek birtokában tudjuk a FIDIC-mérnök 
kiválasztására vonatkozó közbeszerzési fel-
hívást és dokumentációt elkészíteni, jóvá-
hagyatni és az ezzel kapcsolatos közbeszer-
zést megindítani. 

A csatornatisztító járművel kapcsolatos 
eszközbeszerzés minőségi tanúsítványát 
már 2012. július 19-én megkaptuk, de a 
közbeszerzést egyelőre mégsem indítottuk 
meg, mert addig, amíg a telepet fel nem 
újítottuk, az autót úgysem használnánk, vi-
szont költsége lenne, hiszen valahol tárolni 
és őrizni kellene, és súlyadót is kéne fizet-
ni utána. A járművet egyébként is célszerű 
lesz műszakilag az üzemeltetőnek átven-
nie a szállítótól, de ma még nem tudjuk, ki 
lesz az üzemeltető.

• Jelenleg hogyan néz ki akkor a teljes 
projekt ütemterve?

Terveink szerint május végén elindulhat 
a szennyvíztelep, augusztusban pedig a 
csatornahálózat kivitelezése, s jövő nyáron 
megkezdődhet az egyéves próbaüzem. Ez 
azt jelenti, hogy 2014 nyarán lehet majd 
rákötni a csatornára, akkor szűnhet meg a 
jelenlegi rákötési tilalom és az 500 m3-es 
befogadási korlátozás.

• Mi a helyzet a felújítás utáni üzemelte-
tés kérdésében? Eldőlt már, hogy ki lesz a 
jövőbeni üzemeltető?

Sajnos még nem. A jelenlegi üzemeltető-
vel, a Fővárosi Vízművekkel már a pályázat 
beadásakor (2011. június) egyeztettünk a 
szerződés olyan irányú módosításáról, hogy 
a koncesszió a felújítás után is folytatódna, 
de a bővítés miatt a szerződést módosíta-
nánk, hiszen az eredeti koncessziós jog a 
mostani bővítésre nem terjed ki. Csaknem 
egy éven át tárgyaltunk eredménytelenül a 
szerződés ilyen irányú, közös megegyezés-
sel történő módosításáról. Aztán néhány 
hónappal ezelőtt az üzemeltető azzal állt 
elő, hogy inkább szüntessük meg közös 
megegyezéssel a szerződést, és írjunk ki új 
koncessziós vagy vagyonkezelői pályázatot, 
amin ő is indulni szeretne. Mi ezt az irányt 
is elfogadtuk, s próbáltunk a szerződés kö-
zös megegyezéssel történő megszüntetésé-
nek feltételeiben megállapodni. Sajnos az 
elmúlt fél év alatt ez sem sikerült. 

•  Ön szerint mi az oka annak, hogy nem 
sikerült megállapodni?

Az új víziközmű-törvény szerint csak az 
a szakcég üzemeltethet szennyvíztisztító 
telepet, amely 2014-ben 50.000 lakossá-
gi egyenértékkel rendelkezik, vagy addig 
reálisan fel tud erre a szintre fejlődni, és 
a szakmai feltételeknek megfelel. A mi 
esetünkben ennek a szabálynak az alkal-
mazása bonyolult, mert bár a koncessziós 
szerződést mi a Fővárosi Vízművekkel kö-
töttük, akinek megvan a lakosegyenértéke, 
a tényleges üzemeltetést viszont a Pilisvö-
rösvári Vízművek Kft. végzi, akinek nincs 
meg az üzemeltetéshez szükséges, jogsza-
bályban előírt lakosegyenértéke. A Fővárosi 
Vízművek ezért a Magyar Energia Hivatal-
hoz fordult a jogszabály értelmezése céljá-
ból.

További probléma, hogy a törvényhozó 
célja, hogy a mostani számtalan üzemel-
tető helyett az országban csak 10-12 nagy 
üzemeltető legyen, mégpedig úgy, hogy 
minden településen lehetőleg az ivóvíz-
szolgáltató cég legyen a szennyvíztelep 
üzemeltetője is. Nálunk azonban ez je-
lenleg nem így van, mert a szennyvíztelep 
üzemeltetése a Fővárosi Vízművek kezé-
ben, az ivóvíz-szolgáltatás viszont a Duna-

menti Regionális Vízművek kezében van. 
Ez az ellentmondás is valószínűleg szere-
pet játszik abban, hogy a Fővárosi Vízmű-
vekkel eddig nem sikerült semmiben meg-
egyeznünk. 

• Akkor most mi fog történni?

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény 82. § (1) bekezdése 
értelmében „a 2013. május 31. napja után 
víziközmű-szolgáltatói tevékenységet foly-
tatni kívánó gazdasági társaság köteles leg-
később e határidőig a működési engedély 
iránti kérelmet benyújtani a Magyar Ener-
gia Hivatalhoz”. Amennyiben 2013. május 
31-ig a Fővárosi Vízművek a Magyar Ener-
gia Hivatal felé jelzi az üzemeltetés befe-
jezését, akkor vagy lesz még időnk pályá-
zaton kiválasztani az új üzemeltetőt – erre 
nem látok esélyt az ügyek lassú haladására 
való tekintettel –, vagy a Magyar Energia 
Hivatal kijelöli az üzemeltetőt.

• Ki üzemeltethet egyáltalán, kik jöhet-
nek szóba mint lehetséges üzemeltetők?

Vörösváron a Fővárosi Vízművek vagy a 
Dunamenti Regionális Vízművek (DMRV) 
jöhet szóba, mivel ez a két szolgáltató felel 

meg környékünkön a jogszabályokban elő-
írt feltételemek. 

• Hogyan és mikor fog végül is eldőlni ez 
a kérdés?

Az üzemeltető kérdése véleményem szerint 
idén nyáron mindenképpen rendeződni 
fog, s ez – reméljük – meggyorsítja majd a 
kivitelezést is.

• Más téma: Az aszályos nyár után az át-
lagosnál jóval több volt a csapadék a télen, 
ez az utak állapotán is meglátszik. Mi-
korra várható a belterületi utak javítása? 
Egyáltalán jut-e pénz kátyúzásra az idén?

A 2013. évi költségvetésbe a szilárd burko-
latú utak javítására 3 millió forint, a mur-
vás utak karbantartására 2 millió forint fe-
dezetet tudtunk betervezni. 

Az utak állapotának helyszíni felmérése 
április elején megtörtént. Jelenleg a felmé-
rési eredmények összesítése, feldolgozása 
és költségbecslése folyik. Az ezek alapján 
kialakuló műszaki tartalomra fogunk ki-
vitelezői ajánlatokat bekérni. Jelen pilla-
natban úgy tűnik, hogy a szilárd burkola-
tú utakat a tavalyi évhez hasonlóan szinte 
100%-ban tudjuk majd javíttatni. Ez annak 

köszönhető, hogy a tavalyi évben a szilárd 
burkolatú utakon több mint 300 m2-t ká-
tyúztunk, és 60 m2-en utat szélesítettünk. 
Ezek a javítások jó minőségben készültek 
el (meleg aszfalttal dolgoztattunk, aszfalt-
vágással és emulzióval), s az így javított 
utakat az igen mostoha időjárási viszon-
tagságok sem tették tönkre.

A murvás utakon (földutakon) sajnos 
nem tudunk 100%-ra törekedni, itt egy 
fontossági rangsort kell majd felállítani a 
biztosított keretösszegig. Az idei tél rendkí-
vüli időjárása (110 éves rekordot megdöntő 
csapadékmennyiség, 70 éves rekordot meg-
döntő havazás) sajnos ezekben az utcák-
ban igen jelentős károkat okozott. Sok úton 
kagylós kátyúk keletkeztek, a lejtős utakon 
a víz kimosta az utakat, s a vízszintes része-
ken lerakta a hordalékot. További költség, 
hogy ezen utak vízelvezetését is meg kell 
oldani. 

A javítások időpontja várhatóan május 
második felében lesz, s ezzel remélhetőleg 
lezárul az idei tél mindenki számára nehéz 
időszaka.

Sólyom Ágnes

KÖZLeMÉnYeK

A 2013. 01. 01. napjától, a Pilisvörösvári Polgármesteri 
Hivatal önálló osztályaként felállított Építéshatósági 
Osztály Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 
kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján já-
rásszékhely települési önkormányzat jegyzőjének ille-
tékessége a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. mellékletében 
meghatározottak szerint az alábbi településekre terjed 
ki: Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó, 
Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Solymár, Tinnye és Üröm. 
2013. január 1-től a jogszabályi változások miatt je-
lentősen módosulnak az építéshatósági eljárások. Az 
Építéshatósági Osztályt Pilisvörösvár, Puskin u. 8. szám 
alatt találják meg.

A változások az ügyintézés módját, az eljárások 
menetét, az eljáró hatóságok hatáskörét és az ügyféli 
kört is érintették. A 2013.01.01. után induló eljárások-
ban az új jogszabályi környezet szerint kell eljárni. A 
változások közül az alábbiakat emeljük ki: 

• Az ügyintézés elektronikus módon, az ÉTDR fe-
lületén (http://www.etdr.gov.hu) történik. Az 
elektronikus ügyintézés bevezetésével bár a ké-
relem benyújtható papír alapon is, de a kérelem 
mellékleteit képező dokumentumok (pl. tervek, 
igazolások) kizárólag elektronikus formátumban 
nyújthatók be.

• Az újonnan induló eljárások az ÉTDR általános 
tájékoztató felületén (http://www.etdr.gov.hu) 
megjelennek, az iratbetekintés az ÉTDR felületen 
keresztül történik. 

Az építéshatóság munkáját érintő jogszabályokkal 
kapcsolatosan a városi honlapon adunk részletes tá-
jékoztatást.

Szondi Zsuzsanna Orsolya  
Építéshatósági Osztályvezető

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  
AZ ÚJ ÉPÍTÉSHATÓSÁGI OSZTÁLYRÓL

Elérhetőségek:
Fax: 06-26/530-278 - Telefon: 06-26/530-104,  
06-26/530-103, 06-26/331-712
Munkatársak:

Név Illetékességi terület

Szondi Zsuzsanna Osztályvezető

Ifj. Fosztó András Üröm

Jagasich András Pilisborosjenő,
Pilisszántó

Pesti Judit Piliscsaba

Feigelné Puck Mariann Pilisvörösvár

Sajtos-Kövesi Diána Pilisvörösvár
Pilisjászfalu

Eversné Gönczi Ildikó Pilisszentiván
Tinnye

Kimmer Dávid

SolymárGróf Ebergényi Dóra

Vereszky Viola

Homor Linda ügyviteli feladatok, 
statisztikák

IPARŰZÉSI ADÓ
BEVALLÁSI 

ÉS BEFIZETÉSI  
HATÁRIDŐ

Az iparűzési adó bevallásával és befizetésével kapcso-
latban tájékoztatom Önöket, hogy a bevallás benyúj-
tásának és megfizetésének határideje:

2013. május 31.

2012. adóévet érintő iparűzési adóbevallást az önkor-
mányzat adócsoportjához kell benyújtani, és az adót 
az alábbi számlaszámra kell megfizetni:

Iparűzési adó számla: 
14100024-11787949-30000001

A bevallások feldolgozása során a bevalláson szereplő 
2013. szeptemberében és 2014. márciusában esedé-
kes adóelőleg is megállapításra kerül.

Kérjük, hogy bevallási és fizetési kötelezettségüknek 
2013.05.31-ig tegyenek eleget, ellenkező esetben 
mulasztási bírságot illetve pótlékot számolunk fel.

A bevallási nyomtatvány a www.pilisvorosvar.hu web-
oldal Vállalkozó vagyok/Nyomtatványok menüpont 
alatt letölthető vagy elektronikusan kitölthető.

Iparűzési adó mértéke: 
1,55%

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Önkormányzat
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• Utánanéztem, és éppen egy évvel ezelőtt 
(2012. április 2-án) érkezett meg a hír ar-
ról, hogy nyert a szennyvízpályázat. Őszre 
már túl kellene lenni az egy éves próba-
üzemen, de a szennyvíztelep esetében még 
mindig csak a munkálatok előkészítése 
folyik. Mi ennek az oka?

A kivitelezés megkezdése előtt négy külön-
böző közbeszerzést kell lebonyolítanunk: 
1. szennyvíztelep felújítása és bővítése, 2. 
csatornahálózat felújítása és bővítése, 3. 
FIDIC-mérnök kiválasztása, 4. eszközbe-
szerzés. A kiírás előtt mindegyikhez mi-
nőségbiztosítási tanúsítvány megszerzése 
szükséges, s ezeknek a tanúsítványoknak a 
megszerzése sajnos nagyon elhúzódott.

• Miért húzódott el?

A szennyvíztelep közbeszerzési anyagait 
már 2012. május 16-tól műszakilag ellen-
őrizte a Közreműködő Szervezet, s az ál-
tala tett műszaki észrevételeket be kellett 
dolgozni az anyagba. Továbbá időközben 
változott a közbeszerzési törvény, s a köz-
beszerzési anyagokat ezért is át kellett dol-
gozni. Ezt követően vissza kellett küldeni 
a dokumentációt ismételt műszaki ellen-
őrzésre. Az ismételt ellenőrzés keretében 
a közreműködő szervezet újabb észrevé-
teleket tett, amelyek alapján az anyagot 
ismét át kellett dolgozni. Ezután követke-
zett a jogi ellenőrzés, amelynek keretében 
ismét kaptunk olyan észrevételt, melyet 
a dokumentumokban át kellett vezetni, s 
csak ezt követően kaptuk meg a tanúsít-
ványt. 

A kiviteli közbeszerzési hirdetmény 
2013. március 15-én jelent meg, s a hir-
detményre egy kivitelező jelentkezett. Az 
eljárás még tart, mert a pályázó a beadási 
határidő meghosszabbítását kérte, mivel 
az eredeti kiírás szerint rendelkezésre álló 
időt (2013. március 31-ig) nem tartotta 

elegendőnek pályázati anyaga összeállí-
tására. A pályázó indokait elfogadtuk, s 
módosítottuk a beadási határidőt. A mó-
dosított hirdetmény 2013. április 8-án je-
lent meg, ebben a pályázat új beadási ha-
tárideje 2013. április 18. Ha lesz érvényes 
ajánlat, akkor a szerződéskötés 2013. má-
jus 27-re várható. A szennyvíztelep kivite-
lezési munkálatai ezután kezdődhetnek.

• Ez tehát a szennyvíztelepre vonatkozik. 
Mi a helyzet a másik három közbeszerzés-
sel?

A csatornahálózat felújításával és bőví-
tésével kapcsolatos közbeszerzési anyag 
jelenleg a jogi ellenőrzés előtti műszaki 
átdolgozáson van. Reményeink szerint két 
hónapon belül kaphatjuk meg a jogi ellen-
őrzés végeredményeként a tanúsítványt. 
Ennek birtokában tudjuk a FIDIC-mérnök 
kiválasztására vonatkozó közbeszerzési fel-
hívást és dokumentációt elkészíteni, jóvá-
hagyatni és az ezzel kapcsolatos közbeszer-
zést megindítani. 

A csatornatisztító járművel kapcsolatos 
eszközbeszerzés minőségi tanúsítványát 
már 2012. július 19-én megkaptuk, de a 
közbeszerzést egyelőre mégsem indítottuk 
meg, mert addig, amíg a telepet fel nem 
újítottuk, az autót úgysem használnánk, vi-
szont költsége lenne, hiszen valahol tárolni 
és őrizni kellene, és súlyadót is kéne fizet-
ni utána. A járművet egyébként is célszerű 
lesz műszakilag az üzemeltetőnek átven-
nie a szállítótól, de ma még nem tudjuk, ki 
lesz az üzemeltető.

• Jelenleg hogyan néz ki akkor a teljes 
projekt ütemterve?

Terveink szerint május végén elindulhat 
a szennyvíztelep, augusztusban pedig a 
csatornahálózat kivitelezése, s jövő nyáron 
megkezdődhet az egyéves próbaüzem. Ez 
azt jelenti, hogy 2014 nyarán lehet majd 
rákötni a csatornára, akkor szűnhet meg a 
jelenlegi rákötési tilalom és az 500 m3-es 
befogadási korlátozás.

• Mi a helyzet a felújítás utáni üzemelte-
tés kérdésében? Eldőlt már, hogy ki lesz a 
jövőbeni üzemeltető?

Sajnos még nem. A jelenlegi üzemeltető-
vel, a Fővárosi Vízművekkel már a pályázat 
beadásakor (2011. június) egyeztettünk a 
szerződés olyan irányú módosításáról, hogy 
a koncesszió a felújítás után is folytatódna, 
de a bővítés miatt a szerződést módosíta-
nánk, hiszen az eredeti koncessziós jog a 
mostani bővítésre nem terjed ki. Csaknem 
egy éven át tárgyaltunk eredménytelenül a 
szerződés ilyen irányú, közös megegyezés-
sel történő módosításáról. Aztán néhány 
hónappal ezelőtt az üzemeltető azzal állt 
elő, hogy inkább szüntessük meg közös 
megegyezéssel a szerződést, és írjunk ki új 
koncessziós vagy vagyonkezelői pályázatot, 
amin ő is indulni szeretne. Mi ezt az irányt 
is elfogadtuk, s próbáltunk a szerződés kö-
zös megegyezéssel történő megszüntetésé-
nek feltételeiben megállapodni. Sajnos az 
elmúlt fél év alatt ez sem sikerült. 

•  Ön szerint mi az oka annak, hogy nem 
sikerült megállapodni?

Az új víziközmű-törvény szerint csak az 
a szakcég üzemeltethet szennyvíztisztító 
telepet, amely 2014-ben 50.000 lakossá-
gi egyenértékkel rendelkezik, vagy addig 
reálisan fel tud erre a szintre fejlődni, és 
a szakmai feltételeknek megfelel. A mi 
esetünkben ennek a szabálynak az alkal-
mazása bonyolult, mert bár a koncessziós 
szerződést mi a Fővárosi Vízművekkel kö-
töttük, akinek megvan a lakosegyenértéke, 
a tényleges üzemeltetést viszont a Pilisvö-
rösvári Vízművek Kft. végzi, akinek nincs 
meg az üzemeltetéshez szükséges, jogsza-
bályban előírt lakosegyenértéke. A Fővárosi 
Vízművek ezért a Magyar Energia Hivatal-
hoz fordult a jogszabály értelmezése céljá-
ból.

További probléma, hogy a törvényhozó 
célja, hogy a mostani számtalan üzemel-
tető helyett az országban csak 10-12 nagy 
üzemeltető legyen, mégpedig úgy, hogy 
minden településen lehetőleg az ivóvíz-
szolgáltató cég legyen a szennyvíztelep 
üzemeltetője is. Nálunk azonban ez je-
lenleg nem így van, mert a szennyvíztelep 
üzemeltetése a Fővárosi Vízművek kezé-
ben, az ivóvíz-szolgáltatás viszont a Duna-

menti Regionális Vízművek kezében van. 
Ez az ellentmondás is valószínűleg szere-
pet játszik abban, hogy a Fővárosi Vízmű-
vekkel eddig nem sikerült semmiben meg-
egyeznünk. 

• Akkor most mi fog történni?

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény 82. § (1) bekezdése 
értelmében „a 2013. május 31. napja után 
víziközmű-szolgáltatói tevékenységet foly-
tatni kívánó gazdasági társaság köteles leg-
később e határidőig a működési engedély 
iránti kérelmet benyújtani a Magyar Ener-
gia Hivatalhoz”. Amennyiben 2013. május 
31-ig a Fővárosi Vízművek a Magyar Ener-
gia Hivatal felé jelzi az üzemeltetés befe-
jezését, akkor vagy lesz még időnk pályá-
zaton kiválasztani az új üzemeltetőt – erre 
nem látok esélyt az ügyek lassú haladására 
való tekintettel –, vagy a Magyar Energia 
Hivatal kijelöli az üzemeltetőt.

• Ki üzemeltethet egyáltalán, kik jöhet-
nek szóba mint lehetséges üzemeltetők?

Vörösváron a Fővárosi Vízművek vagy a 
Dunamenti Regionális Vízművek (DMRV) 
jöhet szóba, mivel ez a két szolgáltató felel 

meg környékünkön a jogszabályokban elő-
írt feltételemek. 

• Hogyan és mikor fog végül is eldőlni ez 
a kérdés?

Az üzemeltető kérdése véleményem szerint 
idén nyáron mindenképpen rendeződni 
fog, s ez – reméljük – meggyorsítja majd a 
kivitelezést is.

• Más téma: Az aszályos nyár után az át-
lagosnál jóval több volt a csapadék a télen, 
ez az utak állapotán is meglátszik. Mi-
korra várható a belterületi utak javítása? 
Egyáltalán jut-e pénz kátyúzásra az idén?

A 2013. évi költségvetésbe a szilárd burko-
latú utak javítására 3 millió forint, a mur-
vás utak karbantartására 2 millió forint fe-
dezetet tudtunk betervezni. 

Az utak állapotának helyszíni felmérése 
április elején megtörtént. Jelenleg a felmé-
rési eredmények összesítése, feldolgozása 
és költségbecslése folyik. Az ezek alapján 
kialakuló műszaki tartalomra fogunk ki-
vitelezői ajánlatokat bekérni. Jelen pilla-
natban úgy tűnik, hogy a szilárd burkola-
tú utakat a tavalyi évhez hasonlóan szinte 
100%-ban tudjuk majd javíttatni. Ez annak 

köszönhető, hogy a tavalyi évben a szilárd 
burkolatú utakon több mint 300 m2-t ká-
tyúztunk, és 60 m2-en utat szélesítettünk. 
Ezek a javítások jó minőségben készültek 
el (meleg aszfalttal dolgoztattunk, aszfalt-
vágással és emulzióval), s az így javított 
utakat az igen mostoha időjárási viszon-
tagságok sem tették tönkre.

A murvás utakon (földutakon) sajnos 
nem tudunk 100%-ra törekedni, itt egy 
fontossági rangsort kell majd felállítani a 
biztosított keretösszegig. Az idei tél rendkí-
vüli időjárása (110 éves rekordot megdöntő 
csapadékmennyiség, 70 éves rekordot meg-
döntő havazás) sajnos ezekben az utcák-
ban igen jelentős károkat okozott. Sok úton 
kagylós kátyúk keletkeztek, a lejtős utakon 
a víz kimosta az utakat, s a vízszintes része-
ken lerakta a hordalékot. További költség, 
hogy ezen utak vízelvezetését is meg kell 
oldani. 

A javítások időpontja várhatóan május 
második felében lesz, s ezzel remélhetőleg 
lezárul az idei tél mindenki számára nehéz 
időszaka.

Sólyom Ágnes

KÖZLeMÉnYeK

A 2013. 01. 01. napjától, a Pilisvörösvári Polgármesteri 
Hivatal önálló osztályaként felállított Építéshatósági 
Osztály Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 
kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján já-
rásszékhely települési önkormányzat jegyzőjének ille-
tékessége a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. mellékletében 
meghatározottak szerint az alábbi településekre terjed 
ki: Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó, 
Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Solymár, Tinnye és Üröm. 
2013. január 1-től a jogszabályi változások miatt je-
lentősen módosulnak az építéshatósági eljárások. Az 
Építéshatósági Osztályt Pilisvörösvár, Puskin u. 8. szám 
alatt találják meg.

A változások az ügyintézés módját, az eljárások 
menetét, az eljáró hatóságok hatáskörét és az ügyféli 
kört is érintették. A 2013.01.01. után induló eljárások-
ban az új jogszabályi környezet szerint kell eljárni. A 
változások közül az alábbiakat emeljük ki: 

• Az ügyintézés elektronikus módon, az ÉTDR fe-
lületén (http://www.etdr.gov.hu) történik. Az 
elektronikus ügyintézés bevezetésével bár a ké-
relem benyújtható papír alapon is, de a kérelem 
mellékleteit képező dokumentumok (pl. tervek, 
igazolások) kizárólag elektronikus formátumban 
nyújthatók be.

• Az újonnan induló eljárások az ÉTDR általános 
tájékoztató felületén (http://www.etdr.gov.hu) 
megjelennek, az iratbetekintés az ÉTDR felületen 
keresztül történik. 

Az építéshatóság munkáját érintő jogszabályokkal 
kapcsolatosan a városi honlapon adunk részletes tá-
jékoztatást.

Szondi Zsuzsanna Orsolya  
Építéshatósági Osztályvezető

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  
AZ ÚJ ÉPÍTÉSHATÓSÁGI OSZTÁLYRÓL

Elérhetőségek:
Fax: 06-26/530-278 - Telefon: 06-26/530-104,  
06-26/530-103, 06-26/331-712
Munkatársak:

Név Illetékességi terület

Szondi Zsuzsanna Osztályvezető

Ifj. Fosztó András Üröm

Jagasich András Pilisborosjenő,
Pilisszántó

Pesti Judit Piliscsaba

Feigelné Puck Mariann Pilisvörösvár

Sajtos-Kövesi Diána Pilisvörösvár
Pilisjászfalu

Eversné Gönczi Ildikó Pilisszentiván
Tinnye

Kimmer Dávid

SolymárGróf Ebergényi Dóra

Vereszky Viola

Homor Linda ügyviteli feladatok, 
statisztikák

IPARŰZÉSI ADÓ
BEVALLÁSI 

ÉS BEFIZETÉSI  
HATÁRIDŐ

Az iparűzési adó bevallásával és befizetésével kapcso-
latban tájékoztatom Önöket, hogy a bevallás benyúj-
tásának és megfizetésének határideje:

2013. május 31.

2012. adóévet érintő iparűzési adóbevallást az önkor-
mányzat adócsoportjához kell benyújtani, és az adót 
az alábbi számlaszámra kell megfizetni:

Iparűzési adó számla: 
14100024-11787949-30000001

A bevallások feldolgozása során a bevalláson szereplő 
2013. szeptemberében és 2014. márciusában esedé-
kes adóelőleg is megállapításra kerül.

Kérjük, hogy bevallási és fizetési kötelezettségüknek 
2013.05.31-ig tegyenek eleget, ellenkező esetben 
mulasztási bírságot illetve pótlékot számolunk fel.

A bevallási nyomtatvány a www.pilisvorosvar.hu web-
oldal Vállalkozó vagyok/Nyomtatványok menüpont 
alatt letölthető vagy elektronikusan kitölthető.

Iparűzési adó mértéke: 
1,55%

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Önkormányzat
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ÖnKORMÁnYZaTI ÜLÉS 
MáRcIuS 28.

Településrendezési tervek

Februárban írta ki az önkormányzat a köz-
beszerzési pályázatot a településfejlesztési 
és településrendezési eszközök felülvizs-
gálatára. A beérkezett négy ajánlat közül 
három volt érvényes, ezek közül a legked-
vezőbbet a Völgyzugoly Műhely Területfej-
lesztő és Tervező Kft. adta, így ők készíthe-
tik el a terveket, bruttó 13 208 000 forintos 
áron, 398 napos határidővel. (56/2013. ha-
tározat – 11 igen, 1 nem)

Rendőrség

A Budaörsi Rendőrkapitányság és a Pilis-
vörösvári Rendőrőrs elkészítette beszámo-
lóját 2012. évi munkájáról. Az ülésre eljött 
Koczka Gábor őrsparancsnok, aki röviden 
értékelte a közbiztonság helyzetét a város-
ban, és válaszolt a képviselői kérdésekre. A 
képviselőtestület elfogadta a beszámolókat 
(57/2013. határozat – 12 igen egyhangú), 
majd határozott arról, hogy idén is a tavalyi 
összeggel: 400 ezer forinttal támogatja az 
rendőrség munkáját a „Lakosságorientált 
Rendőrségi Modell” keretében. Erről az 
eddigiekhez hasonlóan megállapodást köt 
az önkormányzat és a Pest Megyei Rend-
őr-főkapitányság. (58/2013. határozat – 12 
igen egyhangú)

Petőfi-szobor

A Pilisi Kulturális Örökségünk Védel-
méért Alapítvány elnöke, Molnár Sándor 
felajánlást tett az önkormányzatnak egy 
Petőfi-mellszobor elhelyezésére a Petőfi 
Sándor utcában található „Lahmkruam” 
Helytörténeti Emlékparkban. A művet egy 
padláson talált korábbi minta alapján ké-
szítette Manhertz István szobrászmester. 

A testület támogatta a szobor közterületen 
történő felállítását, de más helyszínen: a 
Petőfi Sándor utca és az Eperjesi utca ke-
reszteződésében található elválasztó zöld-
sávban. Az önkormányzat vállalta a szobor 
környezetének rendben tartását, magának 
az emlékműnek a karbantartását és esetle-
ges rongálódás utáni helyreállítását azon-
ban nem, az az adományozó feladata lesz. 
A szobor a talapzattal együtt 215 cm magas, 
anyaga öntött kvarchomokkő. Átadására 
május 1-jén 17 órakor kerül sor, ünnepség 
keretében. (59/2013. határozat – 12 igen 
egyhangú)

Megállapodás a sporttelep  
öltözőjéről

Megszületett a megállapodás a sporttelep 
öltözőjének használatáról. A Pilisvörösvári 
Utánpótlás Futball Club (PUFC) év elején 
próbaidőt kapott az önkormányzattól, hogy 
eldönthesse, felvállalja-e az öltöző üze-
meltetését. A rezsiköltségek és a fogyasz-
tás megfigyelése után a két félnek sikerült 
megállapodnia abban, hogy a PUFC fizeti 
a közüzemi számlák 90%-át (csökkentve 
annak a pályahasználati díjnak az össze-
gével, amelyet a Szabadidősport Egyesü-
let fizet az önkormányzatnak), a maradék 
10%-ot pedig az önkormányzat állja, mivel 
alkalmanként használja, illetve kulturá-
lis- vagy sportrendezvények céljára bérbe 
adhatja az öltözőt. A mostani ülésen meg-
jelent Petry Csaba, a PUFC alelnöke, így 
a képviselőkkel személyesen tisztázhatták 
a korábbi nézeteltéréseket, és kölcsönösen 
reményüket fejezték ki, hogy a továbbiak-
ban zökkenőmentes lesz az együttműkö-
dés. Az alelnök azt is elmondta, hogy jö-
vőre szeretnének pályázati pénzt szerezni a 
sportpálya felújítására. (60/2013. határozat 
– 10 igen, 2 tartózkodás)

Felújítják a Sikari Patikát

A Sikari Patika a Fő u. 124. szám alatti, ön-
kormányzati tulajdonú épületben műkö-
dik. A Pharmanova Zrt. tulajdonosi hozzá-
járulást kért az önkormányzattól az épület 
felújítására – ezt meg is kapta. A tervezett 
42 milliós felújításból 24,5 millió forintot 

értéknövelő beruházásként elfogad az ön-
kormányzat (tetőfelújítás, külső homlokzat 
felújítása hőszigeteléssel, nyílászárók cse-
réje, kerítésépítés, telken belüli parkolók 
kiépítése, utcabútorok kihelyezése), ennek 
ellentételezéseképpen a bérleti szerződésre 
10 éves felmondási moratóriumot vállal. 
(61/2013. határozat – 11 igen, 1 tartózko-
dás) A munkálatoknak nekifognak, amint 
az időjárás engedi, a patika a felújítás ide-
je alatt is üzemelni fog. A felújítás végén a 
város egy tágas üzlettérrel rendelkező, kor-
szerű gyógyszertárral lesz gazdagabb.

Falumúzeum

Döntés született ezen az ülésen a Falumú-
zeum (Heimatmuseum) ügyében. A kép-
viselőtestület elfogadta a Hagyományőrző 

Egyesület elnökével foly-
tatott tárgyalások eredmé-
nyeképpen megszületett 
négyoldalú megállapodást, 
amelynek keretében az 
Önkormányzat a Hagyo-
mányőrző Egyesülettel, a 
Német Nemzetiségi Ön-
kormányzattal és a Mű-
vészetek Házával együtt-
működve szerepet vállalna 
a Helytörténeti Gyűjte-
mény közös gondozásá-
ban. A város biztosít egy 
fél muzeológusi státuszt 
a Művészetek Házában, 
a muzeológus feladata 
a gyűjtemény szakszerű 
gondozásában, katalo-
gizálásban, a látogatók 
fogadásában, a rendezvé-
nyek megszervezésében 
és pályázatok írásában 
való közreműködés lesz. 
Az önkormányzat a 2013. évben 250 ezer 
forintos célkeretet biztosít a gyűjtemény 
gondozásával kapcsolatos feladatokhoz. A 
Művészetek Háza a Fő utca 104. sz. épü-
letben két helyiséget, valamint az udvarban 
lévő melléképületet használhatja időszaki 
helytörténeti kiállítások és hagyományőrző 
rendezvények megszervezésére. (63/2013. 
határozat – 9 igen, 2 tartózkodás, Gromon 
István polgármester érintettség miatt nem 
szavazott, a napirend idejére az ülés veze-
tését Kimmelné Sziva Mária alpolgármes-
ternek adta át.)

Művészetek Háza igazgatói  
pályázat

A Művészetek Háza igazgatója, dr. Ber-
kiné Balasi Anikó intézményvezetői meg-
bízása 2013. augusztus 15-ig tart, ezért a 
képviselőtestületnek pályázatot kell kiírnia 
a magasabb vezetői megbízásra. A testület 
döntött a pályázat feltételeiről és kiírásáról 
a következő 5 éves időszakra. (64/2013. – 
11 igen, 1 tartózkodás)

Iskolák működtetése

Nem jártak sikerrel azok a 
próbálkozások, amelyekben 
az önkormányzat hozzájá-
rulást kért a szomszédos ön-
kormányzatoktól az iskolák 
működtetési költségeihez a 
nem pilisvörösvári lakhelyű 
tanulók után. A köznevelési 
törvény lehetővé teszi hoz-
zájárulás kérését, de nem 
kötelez annak megfizetésé-
re. A testület mindenesetre 
úgy döntött, hogy változat-
lanul fenntartja követelését 
a hozzájárulás igényléséről 
(65/2013. határozat – 10 

További határozatok:

• 62/2013. – Pilisvörösvár Város Önkormányzata Közbe-
szerzési Szabályzatának és Projekt-közbeszerzési szabály-
zatának (Szennyvízpályázathoz) módosításáról (10 igen, 1 
nem)
• 68-72/2013. – az óvodák kötelező felvételt biztosító mű-
ködési körzetének jóváhagyásáról (10 igen, 1 tartózkodás)
• 74/2013. – a Béke u. 3742 hrsz.-ú önkormányzati ingat-
lan értékesítésére irányuló pályázat kiírásáról (10 igen, 1 
nem, 1 tartózkodás)
• 75/2013. – az Arany J. u. 1/f. I/3. számú önkormányzati 
lakás értékesítéséről (10 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
• 78/2013. – a Művészetek Háza közművelődési érdekelt-
ségnövelő támogatásának elkülönített soron történő szere-
peltetéséről (12 igen egyhangú)
• 79/2013. – a GESZ Alapító okiratának módosításáról, 
Módosító okiratának elfogadásáról (12 igen egyhangú)
• 80/2013. – a 1460/1/2013. sz. papagájtartással kapcsolatos 
állattartási ügyben (zárt ülésen hozott határozat)

igen, 2 tartózkodás), viszont elutasítot-
ta azoknak a középiskoláknak a hasonló 
kérelmét, amelyek Vörösvártól igényeltek 
hozzájárulást (67/2013. határozat – 10 
igen, 2 tartózkodás).

Március folyamán felmerült, hogy az 
önkormányzatnak egy újabb intézményt 
kellene működtetnie: a volt Muttnyánszky 
Ádám Szakképző Iskola épületében mű-
ködik a szentendrei központú Nevelési 
Tanácsadó intézet, és mivel az épület az 
önkormányzat tulajdona, a Pest Megyei 
Intézményfenntartó Központ jelezte, 
hogy az új jogszabályok szerint a tanács-
adót Pilisvörösvár Önkormányzatának kell 
működtetnie. A működtetés – az általános 
iskolákhoz hasonlóan – a rezsiköltségek fi-
zetésén túl a technikai személyzet átvételét 
és bérének fizetését is magába foglalná. A 
képviselőtestület úgy határozott, hogy fel-
mentést kér a kötelezettség teljesítése alól, 
mert nem tud forrást biztosítani az előre 
nem jelzett feladat ellátásához. (66/2013. 
határozat – 10 igen, 2 tartózkodás)

Vízelvezető rendszer kezelése

Vállalta a képviselőtestület, hogy az ön-
kormányzat kezelésébe veszi a vasútvonal 
felújítása kapcsán a Szabadságliget megál-
lóhelyen épülő parkoló csapadékvíz-elve-
zető rendszerét és az épülő szikkasztó tá-
rozómedencét, a P+R parkoló forgalomba 
helyezésétől számított 10 évre. Az építmé-
nyek 14%-ban MÁV, 76%-ban önkormány-
zati területen vannak, és elsősorban a kör-
nyék csapadékvíz-elvezetésének javítását 
szolgálják, ezért kezelésüket a MÁV nem 
vállalja. (73/2013. határozat – 10 igen, 1 
nem, 1 tartózkodás)

Legszebb konyhakert

Döntés született a „Legszebb konyhakert” 
elnevezésű országos programhoz való csat-

lakozásról. A program a vidék régi arcula-
tának visszaadását, az öngondoskodás és 
önellátás fejlesztését szolgálja, szervezését 
és lebonyolítását a Kovács László Kertba-
rát Kör végzi. Az önkormányzat részéről 
a projektet Kimmelné Sziva Mária alpol-
gármester koordinálja. A programról bő-
vebben olvashatnak lapunk 27. oldalán. 
(76/2013. határozat – 12 igen egyhangú)

Igazgatási szünet a hivatalban

Az idei évben – Pilisvörösváron első alka-
lommal – igazgatási szünet lesz a Polgár-
mesteri Hivatalban – erről határozott most 
a képviselőtestület. Az elmúlt években 
többször gondot okozott a hivatali dolgo-
zók szabadságának kiadása, ezt oldja meg, 
hogy a hivatal az év folyamán kétszer: nyá-
ron, augusztus 12-től 16-ig, karácsonykor 
pedig december 23-ától január 3-áig bezár. 
Várhatóan ezzel a rezsiköltségek is némi-
leg csökkennek. (77/2013. – 11 igen, 1 tar-
tózkodás) 

FeLhÍVÁS adóFIZeTÉSRe

Ezúton hívom fel Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a 
2013. I. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek kom-
munális adója és gépjárműadó befizetésének határideje

2013. március 18-án lejárt.
A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási 
megbízásokat az adóívvel együtt március hónap ele-
jén kézbesítettük Önöknek. Befizetéseiket átutalással 
is teljesíthetik az alábbi, Magyarországi Volksbank 
Zrt.-nél vezetett számlaszámokra:

Iparűzési adó beszedési számla:  
14100024-11787949-30000001

Gépjárműadó beszedési számla:  
14100024-11787949-31000004

Talajterhelési díj számla:   
14100024-11787949-32000007

Építményadó számla:   
14100024-11787949-33000000

Vállalkozók kommunális adója számla: 
14100024-11787949-34000003

Építmény utáni idegenforgalmi számla: 
14100024-11787949-35000006

Eljárási illeték számla:   
14100024-11787949-36000009

Bírság számla:    
14100024-11787949-37000002

Késedelmi pótlék számla:   
14100024-11787949-38000005

Egyéb bevételek beszedési számla:  
14100024-11787949-39000008

Idegen bevételek beszedési számla:  
14100024-11787949-40000002

Magánszemélyek kommunális adója  
14100024-11787949-42000008

Felhívom a hátralékkal rendelkező adózóink figyelmét, 
hogy az önkormányzati adóhatóság jogosult a lejárt 
tartozás összegére azonnali beszedési megbízást vagy 
munkabér- illetve nyugdíjletiltást kezdeményezni.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG8 92013. ÁPRILIS

ÖnKORMÁnYZaTI ÜLÉS 
MáRcIuS 28.

Településrendezési tervek

Februárban írta ki az önkormányzat a köz-
beszerzési pályázatot a településfejlesztési 
és településrendezési eszközök felülvizs-
gálatára. A beérkezett négy ajánlat közül 
három volt érvényes, ezek közül a legked-
vezőbbet a Völgyzugoly Műhely Területfej-
lesztő és Tervező Kft. adta, így ők készíthe-
tik el a terveket, bruttó 13 208 000 forintos 
áron, 398 napos határidővel. (56/2013. ha-
tározat – 11 igen, 1 nem)

Rendőrség

A Budaörsi Rendőrkapitányság és a Pilis-
vörösvári Rendőrőrs elkészítette beszámo-
lóját 2012. évi munkájáról. Az ülésre eljött 
Koczka Gábor őrsparancsnok, aki röviden 
értékelte a közbiztonság helyzetét a város-
ban, és válaszolt a képviselői kérdésekre. A 
képviselőtestület elfogadta a beszámolókat 
(57/2013. határozat – 12 igen egyhangú), 
majd határozott arról, hogy idén is a tavalyi 
összeggel: 400 ezer forinttal támogatja az 
rendőrség munkáját a „Lakosságorientált 
Rendőrségi Modell” keretében. Erről az 
eddigiekhez hasonlóan megállapodást köt 
az önkormányzat és a Pest Megyei Rend-
őr-főkapitányság. (58/2013. határozat – 12 
igen egyhangú)

Petőfi-szobor

A Pilisi Kulturális Örökségünk Védel-
méért Alapítvány elnöke, Molnár Sándor 
felajánlást tett az önkormányzatnak egy 
Petőfi-mellszobor elhelyezésére a Petőfi 
Sándor utcában található „Lahmkruam” 
Helytörténeti Emlékparkban. A művet egy 
padláson talált korábbi minta alapján ké-
szítette Manhertz István szobrászmester. 

A testület támogatta a szobor közterületen 
történő felállítását, de más helyszínen: a 
Petőfi Sándor utca és az Eperjesi utca ke-
reszteződésében található elválasztó zöld-
sávban. Az önkormányzat vállalta a szobor 
környezetének rendben tartását, magának 
az emlékműnek a karbantartását és esetle-
ges rongálódás utáni helyreállítását azon-
ban nem, az az adományozó feladata lesz. 
A szobor a talapzattal együtt 215 cm magas, 
anyaga öntött kvarchomokkő. Átadására 
május 1-jén 17 órakor kerül sor, ünnepség 
keretében. (59/2013. határozat – 12 igen 
egyhangú)

Megállapodás a sporttelep  
öltözőjéről

Megszületett a megállapodás a sporttelep 
öltözőjének használatáról. A Pilisvörösvári 
Utánpótlás Futball Club (PUFC) év elején 
próbaidőt kapott az önkormányzattól, hogy 
eldönthesse, felvállalja-e az öltöző üze-
meltetését. A rezsiköltségek és a fogyasz-
tás megfigyelése után a két félnek sikerült 
megállapodnia abban, hogy a PUFC fizeti 
a közüzemi számlák 90%-át (csökkentve 
annak a pályahasználati díjnak az össze-
gével, amelyet a Szabadidősport Egyesü-
let fizet az önkormányzatnak), a maradék 
10%-ot pedig az önkormányzat állja, mivel 
alkalmanként használja, illetve kulturá-
lis- vagy sportrendezvények céljára bérbe 
adhatja az öltözőt. A mostani ülésen meg-
jelent Petry Csaba, a PUFC alelnöke, így 
a képviselőkkel személyesen tisztázhatták 
a korábbi nézeteltéréseket, és kölcsönösen 
reményüket fejezték ki, hogy a továbbiak-
ban zökkenőmentes lesz az együttműkö-
dés. Az alelnök azt is elmondta, hogy jö-
vőre szeretnének pályázati pénzt szerezni a 
sportpálya felújítására. (60/2013. határozat 
– 10 igen, 2 tartózkodás)

Felújítják a Sikari Patikát

A Sikari Patika a Fő u. 124. szám alatti, ön-
kormányzati tulajdonú épületben műkö-
dik. A Pharmanova Zrt. tulajdonosi hozzá-
járulást kért az önkormányzattól az épület 
felújítására – ezt meg is kapta. A tervezett 
42 milliós felújításból 24,5 millió forintot 

értéknövelő beruházásként elfogad az ön-
kormányzat (tetőfelújítás, külső homlokzat 
felújítása hőszigeteléssel, nyílászárók cse-
réje, kerítésépítés, telken belüli parkolók 
kiépítése, utcabútorok kihelyezése), ennek 
ellentételezéseképpen a bérleti szerződésre 
10 éves felmondási moratóriumot vállal. 
(61/2013. határozat – 11 igen, 1 tartózko-
dás) A munkálatoknak nekifognak, amint 
az időjárás engedi, a patika a felújítás ide-
je alatt is üzemelni fog. A felújítás végén a 
város egy tágas üzlettérrel rendelkező, kor-
szerű gyógyszertárral lesz gazdagabb.

Falumúzeum

Döntés született ezen az ülésen a Falumú-
zeum (Heimatmuseum) ügyében. A kép-
viselőtestület elfogadta a Hagyományőrző 

Egyesület elnökével foly-
tatott tárgyalások eredmé-
nyeképpen megszületett 
négyoldalú megállapodást, 
amelynek keretében az 
Önkormányzat a Hagyo-
mányőrző Egyesülettel, a 
Német Nemzetiségi Ön-
kormányzattal és a Mű-
vészetek Házával együtt-
működve szerepet vállalna 
a Helytörténeti Gyűjte-
mény közös gondozásá-
ban. A város biztosít egy 
fél muzeológusi státuszt 
a Művészetek Házában, 
a muzeológus feladata 
a gyűjtemény szakszerű 
gondozásában, katalo-
gizálásban, a látogatók 
fogadásában, a rendezvé-
nyek megszervezésében 
és pályázatok írásában 
való közreműködés lesz. 
Az önkormányzat a 2013. évben 250 ezer 
forintos célkeretet biztosít a gyűjtemény 
gondozásával kapcsolatos feladatokhoz. A 
Művészetek Háza a Fő utca 104. sz. épü-
letben két helyiséget, valamint az udvarban 
lévő melléképületet használhatja időszaki 
helytörténeti kiállítások és hagyományőrző 
rendezvények megszervezésére. (63/2013. 
határozat – 9 igen, 2 tartózkodás, Gromon 
István polgármester érintettség miatt nem 
szavazott, a napirend idejére az ülés veze-
tését Kimmelné Sziva Mária alpolgármes-
ternek adta át.)

Művészetek Háza igazgatói  
pályázat

A Művészetek Háza igazgatója, dr. Ber-
kiné Balasi Anikó intézményvezetői meg-
bízása 2013. augusztus 15-ig tart, ezért a 
képviselőtestületnek pályázatot kell kiírnia 
a magasabb vezetői megbízásra. A testület 
döntött a pályázat feltételeiről és kiírásáról 
a következő 5 éves időszakra. (64/2013. – 
11 igen, 1 tartózkodás)

Iskolák működtetése

Nem jártak sikerrel azok a 
próbálkozások, amelyekben 
az önkormányzat hozzájá-
rulást kért a szomszédos ön-
kormányzatoktól az iskolák 
működtetési költségeihez a 
nem pilisvörösvári lakhelyű 
tanulók után. A köznevelési 
törvény lehetővé teszi hoz-
zájárulás kérését, de nem 
kötelez annak megfizetésé-
re. A testület mindenesetre 
úgy döntött, hogy változat-
lanul fenntartja követelését 
a hozzájárulás igényléséről 
(65/2013. határozat – 10 

További határozatok:

• 62/2013. – Pilisvörösvár Város Önkormányzata Közbe-
szerzési Szabályzatának és Projekt-közbeszerzési szabály-
zatának (Szennyvízpályázathoz) módosításáról (10 igen, 1 
nem)
• 68-72/2013. – az óvodák kötelező felvételt biztosító mű-
ködési körzetének jóváhagyásáról (10 igen, 1 tartózkodás)
• 74/2013. – a Béke u. 3742 hrsz.-ú önkormányzati ingat-
lan értékesítésére irányuló pályázat kiírásáról (10 igen, 1 
nem, 1 tartózkodás)
• 75/2013. – az Arany J. u. 1/f. I/3. számú önkormányzati 
lakás értékesítéséről (10 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
• 78/2013. – a Művészetek Háza közművelődési érdekelt-
ségnövelő támogatásának elkülönített soron történő szere-
peltetéséről (12 igen egyhangú)
• 79/2013. – a GESZ Alapító okiratának módosításáról, 
Módosító okiratának elfogadásáról (12 igen egyhangú)
• 80/2013. – a 1460/1/2013. sz. papagájtartással kapcsolatos 
állattartási ügyben (zárt ülésen hozott határozat)

igen, 2 tartózkodás), viszont elutasítot-
ta azoknak a középiskoláknak a hasonló 
kérelmét, amelyek Vörösvártól igényeltek 
hozzájárulást (67/2013. határozat – 10 
igen, 2 tartózkodás).

Március folyamán felmerült, hogy az 
önkormányzatnak egy újabb intézményt 
kellene működtetnie: a volt Muttnyánszky 
Ádám Szakképző Iskola épületében mű-
ködik a szentendrei központú Nevelési 
Tanácsadó intézet, és mivel az épület az 
önkormányzat tulajdona, a Pest Megyei 
Intézményfenntartó Központ jelezte, 
hogy az új jogszabályok szerint a tanács-
adót Pilisvörösvár Önkormányzatának kell 
működtetnie. A működtetés – az általános 
iskolákhoz hasonlóan – a rezsiköltségek fi-
zetésén túl a technikai személyzet átvételét 
és bérének fizetését is magába foglalná. A 
képviselőtestület úgy határozott, hogy fel-
mentést kér a kötelezettség teljesítése alól, 
mert nem tud forrást biztosítani az előre 
nem jelzett feladat ellátásához. (66/2013. 
határozat – 10 igen, 2 tartózkodás)

Vízelvezető rendszer kezelése

Vállalta a képviselőtestület, hogy az ön-
kormányzat kezelésébe veszi a vasútvonal 
felújítása kapcsán a Szabadságliget megál-
lóhelyen épülő parkoló csapadékvíz-elve-
zető rendszerét és az épülő szikkasztó tá-
rozómedencét, a P+R parkoló forgalomba 
helyezésétől számított 10 évre. Az építmé-
nyek 14%-ban MÁV, 76%-ban önkormány-
zati területen vannak, és elsősorban a kör-
nyék csapadékvíz-elvezetésének javítását 
szolgálják, ezért kezelésüket a MÁV nem 
vállalja. (73/2013. határozat – 10 igen, 1 
nem, 1 tartózkodás)

Legszebb konyhakert

Döntés született a „Legszebb konyhakert” 
elnevezésű országos programhoz való csat-

lakozásról. A program a vidék régi arcula-
tának visszaadását, az öngondoskodás és 
önellátás fejlesztését szolgálja, szervezését 
és lebonyolítását a Kovács László Kertba-
rát Kör végzi. Az önkormányzat részéről 
a projektet Kimmelné Sziva Mária alpol-
gármester koordinálja. A programról bő-
vebben olvashatnak lapunk 27. oldalán. 
(76/2013. határozat – 12 igen egyhangú)

Igazgatási szünet a hivatalban

Az idei évben – Pilisvörösváron első alka-
lommal – igazgatási szünet lesz a Polgár-
mesteri Hivatalban – erről határozott most 
a képviselőtestület. Az elmúlt években 
többször gondot okozott a hivatali dolgo-
zók szabadságának kiadása, ezt oldja meg, 
hogy a hivatal az év folyamán kétszer: nyá-
ron, augusztus 12-től 16-ig, karácsonykor 
pedig december 23-ától január 3-áig bezár. 
Várhatóan ezzel a rezsiköltségek is némi-
leg csökkennek. (77/2013. – 11 igen, 1 tar-
tózkodás) 

FeLhÍVÁS adóFIZeTÉSRe

Ezúton hívom fel Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a 
2013. I. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek kom-
munális adója és gépjárműadó befizetésének határideje

2013. március 18-án lejárt.
A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási 
megbízásokat az adóívvel együtt március hónap ele-
jén kézbesítettük Önöknek. Befizetéseiket átutalással 
is teljesíthetik az alábbi, Magyarországi Volksbank 
Zrt.-nél vezetett számlaszámokra:

Iparűzési adó beszedési számla:  
14100024-11787949-30000001

Gépjárműadó beszedési számla:  
14100024-11787949-31000004

Talajterhelési díj számla:   
14100024-11787949-32000007

Építményadó számla:   
14100024-11787949-33000000

Vállalkozók kommunális adója számla: 
14100024-11787949-34000003

Építmény utáni idegenforgalmi számla: 
14100024-11787949-35000006

Eljárási illeték számla:   
14100024-11787949-36000009

Bírság számla:    
14100024-11787949-37000002

Késedelmi pótlék számla:   
14100024-11787949-38000005

Egyéb bevételek beszedési számla:  
14100024-11787949-39000008

Idegen bevételek beszedési számla:  
14100024-11787949-40000002

Magánszemélyek kommunális adója  
14100024-11787949-42000008

Felhívom a hátralékkal rendelkező adózóink figyelmét, 
hogy az önkormányzati adóhatóság jogosult a lejárt 
tartozás összegére azonnali beszedési megbízást vagy 
munkabér- illetve nyugdíjletiltást kezdeményezni.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző
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eMeLKedTeK a 
SZeMÉTdÍJaK

Sokan a városban meglepődve tapasztalták, hogy az eddigihez képest jó 
kétszeres ár szerepel azon a negyedéves hulladékszállítási csekken, amit 
legutóbb kézhez kaptak. A Vörösvári Újság 2012 augusztusi, szeptemberi 
és decemberi számaiban előre jeleztük a változásokat, írtunk azok oká-
ról, szerepeltettük az új díjtáblázatot, és 2013. januárban és márciusban 
is egy-egy egészoldalas cikkben írtunk a tudnivalókról. Tény, hogy nem 
mindenki olvas újságot, és hát a valóság is sokkal kézzel foghatóbb, ha 
a postaládánkba dobott csekk formájában ölt testet, mint hogy ha csak 
egy-egy cikk foglalkozik vele. Mindenesetre most röviden újra összefog-
laljuk, amit érdemes tudni a hulladékszállítás változásairól.

A szemétdíjak valóban magasab-
bak Vörösváron, mint az előző 
évben. Ennek oka az, hogy 2012. 

december 31-én lejárt az a szerződés, 
ami az önkormányzat és a szolgáltató 
(Saubermacher-Bicske Kft.) között volt 
érvényben 10 éven át. Az önkormányzat-
nak ezért – a hatályos jogszabályok szerint 
– közbeszerzési pályázatot kellett kiírnia 
a települési szilárd (kommunális) hulla-
dék rendszeres begyűjtésére, elszállítására 
és ártalmatlanításra történő átadására. A 
közbeszerzési pályázatra három ajánlatte-
vő nyújtott be ajánlatot: az AVE Tatabánya 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédel-
mi Zrt., a Fővárosi Közterület-fenntartó 
Zrt. és az AHK Agglomerációs Hulladék-
kezelő Kft. által alkotott Hulladék Gaz-
dálkodási Konzorcium, valamint az eddigi 
szolgáltató, a Saubermacher-Bicske Kft. 

Az összességében legkedvezőbb ajánlatot 
ez utóbbi cég adta. A győztes ajánlatban az 
eddiginél jóval magasabb díjak szerepeltek, 
így a hulladékszállítás díjai január 1-jétől 
több mint duplájára emelkedtek. Amint az 
itt látható táblázat mutatja, a pilisvörösvári 
szemétdíjak a jelenlegi magyarországi és 
környékbeli díjak között még az emelés 
után is közepesnek számítanak.

Az önkormányzat és a régi-új szolgál-
tató között a szerződéskötés még 2013 de-
cemberében megtörtént, de a szolgáltató az 
új díjakról csak az áprilisi csekk-küldéssel 
tájékoztatta a polgárokat. A csekkek meg-
érkezése után napokig izzottak a vonalak 
a Saubermacher telephelyén, a Polgármes-
teri Hivatal Műszaki osztályán és a polgár-
mester titkárságán, sokan panaszkodtak az 
emelés mértékére és a tájékoztatás hiányos-
ságára.

– Az önkormányzat a maga részéről mindent 
megtett a lakosság tájékoztatásáért – mondta 
Gromon István polgármester a panaszokra 
reagálva. – A Vörösvári Újságban több mint 
fél éve folyamatosan szó van erről. Előre el-
magyaráztuk a változás okait, a testületi ülé-
sek beszámolójában olvashattak a döntésről, 
a közbeszerzés lefolytatása után közzétettük 
az új díjakat. A PilisTV-ben a polgármesteri 
interjúkban szintén több alkalommal volt szó 
róla, és a hírek között is szerepeltek a tudniva-
lók. Az önkormányzat honlapjára is feltettük 
a tájékoztatókat, sőt ott a hulladékszállítási 
rendelet teljes szövege is olvasható.

Más kérdés, hogy véleményem szerint a 
szolgáltatónak is lett volna tájékoztatási kö-
telezettsége, amit elmulasztott. Ahogyan a 
kukákba utólag betettek egy-egy cédulát, úgy 
ezt megtehették volna jóval korábban, és tá-
jékoztathatták volna a lakosságot arról, hogy 
miért adtak a közbeszerzésen a korábbinál 
magasabb díjakat tartalmazó ajánlatot. Ezt 
nem is lett volna nehéz megmagyarázniuk, 
hiszen mindenki tudja, hogy a 10 évvel ez-
előttihez képest mennyit emelkedtek az árak 
Magyarországon az élet minden területén, így 
a hulladékkezelés területén is.

A helyzetet tovább rontotta, hogy a szol-
gáltató ráadásul tévesen 120 literesnek meg-
felelő díjat számlázott ki a 110 literes kukák 
elszállításáért. A lakossági panaszokra és 
ennek nyomán az önkormányzat megkere-
sésére a cég elismerte, hogy hibázott, és az 
alábbi közleménnyel válaszolt április 3-án:

„Tisztelt Ügyfeleink!

A Saubermacher-Bicske Kft. mint Pilisvörös-
vár város 2013. jan. 1-től érvényes hulladék-
szállítási közbeszerzési pályázat nyertese 110, 
120 literes szerződéssel rendelkező lakosoknak 
tévesen, a város helyi rendeletével nem össz-

hangban, 120 literre vetítve számlázta ki az 
edények ürítési díjait, melyet helyesen 110 
literre kellett volna számolnia. Ezzel bruttó 
710 Ft-al magasabb összegről küldtük meg 
számláinkat a 110, ill. 120 literes kukával 
rendelkező ügyfeleinknek, amit a következő 
negyedéves számlában kompenzálni fogunk.
Hibánkért kérjük szíves elnézésüket és meg-
értésüket.

Saubermacher-Bicske Kft.” 

Ezek voltak az előzmények. De a kérdés 
továbbra is áll: Mit lehet tenni, ha valaki 
sokallja az árakat?

Az semmiképpen nem megoldás, hogy 
valaki nem fizeti ki a díjat, mert a hulla-
dékszállítási szolgáltatás igénybe vételére 
(és természetesen a díjfizetésre is) törvény 
kötelez. Van lehetőség azonban választani 
a különböző kukaméretek között. Mivel 
országos, sőt uniós cél a szemét mennyisé-
gének a csökkentése, aki kevesebb szemetet 
termel, annak kevesebbet is kell fizetnie. 
Aki például a 110 literesről 60 literes kuká-
ra vált, annak évi 14 200 forinttal csökken 
a szemétdíja

Spórolási lehetőséget nyújt a hulladék 
szelektív gyűjtése is, hiszen a műanyagot 
(bármilyen zsákban) ingyen elszállítják – 
szintén hetente. Nem kell fizetni a papír el-

60 literes edény 110 literes edény 110/120 literes 
edény

Nagykovácsi 4 177 Ft 8 354 Ft

Pilisborosjenő 4 221 Ft 8 443 Ft

Pilisszentkereszt 5 188 Ft 8 250 Ft

Pilisvörösvár 4 260 Ft 7 810 Ft

Remeteszőlős 6 881 Ft 8 049 Ft

Solymár 4 800 Ft 7 800 Ft

Üröm 5 349 Ft 8 518 Ft

Piliscsaba 4 169 Ft 8 339 Ft

Pilisszántó 4 169 Ft 8 339 Ft

Szemétszállítási díjak a környéken 2013-ban
negyedéves díjak – kiemelve azok az árak, amelyek magasabbak a pilisvörösvárinál

szállításáért sem, az üveghulladékot pedig 
el kell vinni ugyan a valamelyik üveggyűjtő 
konténerig  (a Vásár térre, a városházához 
vagy  a Saubermacher telephelyére a Fá-
cán utcába), de annak a leadása sem kerül 
pénzbe. A maradék hulladék pedig talán 
elfér kisebb kukába is. Ha pedig egyszer-
egyszer mégis több szemét keletkezik, ak-
kor még mindig van lehetőség plusz zsákot 
vásárolni a Fácán utcai kirendeltségen vagy 
a szokásos helyeken (Krausz Mezőgazda-
sági Szakbolt, Krivinger Zöldséges, Kis-
faludy utcai COOP Áruház, Iskola utcai 
Zöldségbolt).

Szerződésmódosításra van lehetőség, 
aki kisebb kukára váltana, az keresse fel a 
szolgáltató telephelyét (Pilisvörösvár, Fá-
cán u. 44., tel.: 06-26/330-244).

Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy mint múlt 
hónapban is jeleztük, április 22-én délután 
(14.00-18.00) és 26-án délelőtt (8.00-12.00) 
van lehetőség átvenni a műanyagos és 
zöldhulladékos zsákokat a Szent István ut-
cai óvodaépületben. Ezek a zsákok (12 db 
sárga, műanyagos és 6 db zöldhulladékos) 
díjmentesen járnak annak, aki befizette az 
első negyedéves szemétdíjat, az igazoló 
csekket az átvételhez be kell mutatni. Ha 
valaki ezekben az időpontokban nem tudja 
átvenni a zsákokat, akkor legkésőbb június 

28-ig megteheti a Fácán utcai kirendelt-
ségen, ügyfélszolgálati időben: kedden és 
szerdán 8.00-15.00 óráig.

És hogy meddig maradnak ezek az 
árak?

A jelenlegi szerződés határozott időre 
szól: a Duna–Vértes Köze Regionális Hul-
ladékgazdálkodási Társulás európai uniós 
pályázata keretében megvalósuló hulla-
dékgazdálkodási létesítmények üzembe 
helyezéséig, azaz várhatóan másfél-két 
évig lesz érvényben. De a szemétdíj mó-
dosulhat hamarabb is, ha a kormány a 
hulladékszállításra hatósági árat rendel el, 
vagy ha a rezsicsökkentést erre a területre 
is kiterjesztik.

Sólyom Ágnes

KIé leSz a legSzeBB  
KonyhaKeRT?
Pilisvörösvár csatlakozik ahhoz a karcagi 
kezdeményezésű országos programhoz, 
ami Magyarország településeit hívja ker-
tészkedésre. Az ország legszebb konyha-
kertjeit keresik a következő kategóriákban:

• Balkon – erkélyen kialakított
• Mini – 50 m2-ig
• Normál – 50 m2 felett
• Zártkert 1. – zöldséges
• Zártkert 2. – gyümölcsös

A program ötletgazdái szakítani szeretné-
nek azzal az elmúlt évtizedekben kialakult 
gyakorlattal, hogy a családok lakóházuk, 
kertjük udvarán kizárólag csak füvet nyír-
nak, virágoskertet gondoznak, a szükséges 

zöldségeket pedig bizonytalan forrásból 
szerzik be. Akinek legalább egy erkélyen 
kialakított balkon rendelkezésére áll, az 
bátran nekiállhat az önellátásnak. A kert, 
a gyümölcs- és zöldségtermesztés persze 
nemcsak egészséges és takarékos megol-
dás, hanem sok más előnnyel is jár: az idő-
seknek aktív nyugdíjaskort biztosít, segíti 
a generációk közötti híd kialakítását, kö-
zösségformáló erejű, és nem utolsó sorban 
visszaadja a vidék régi arculatát.

A versenyre nemcsak magánszemélyek, 
hanem olyan óvodák, iskolák vagy egyéb 
csoportok is nevezhetnek, akik kertet mű-
velnek. A helyi verseny lezárása után a 
kategóriagyőztesek kertjeit méri össze az 
országos zsűri. A Magyarország legszebb 
konyhakertje díjat tájegységenként és kate-
góriánként egy-egy kert nyeri el. 

A programban való részvételt Pilisvö-
rösvár Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete is támogatja, a program 
pilisvörösvári szervezője a Kovács László 
Kertbarát Kör, a legszebb pilisvörösvári 
konyhakert elbírálásáról és jutalmazásáról 
is ők gondoskodnak.

Aki még nem tette, fogjon neki a ker-
tészkedésnek! A további részletekkel a 
Kertbarát Kör szolgál majd.

ÓVODÁK NYÁRI  
ZÁRVA TARTÁSA

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket arról, hogy a Pilisvörösvár 
Város Önkormányzata által fenntartott óvodák a nyári 
időszakban az alábbiak szerint tartanak zárva:

Egyúttal tájékoztatom a Kedves Szülőket arról, hogy 
amennyiben az óvoda zárva tartása alatt gyermekük 
elhelyezése gondot okoz, a gyermek felügyeletét nem 
tudják biztosítani, kérhetik a többi nyitva tartó óvoda 
valamelyikében az átmeneti elhelyezést.

Az óvodák zárva tartására a szükséges éves karban-
tartási és felújítási munkák miatt van szükség.
Segítséget az alábbi telefonszámon kérhetnek:  
26-330-233/128, 129.
Megértésüket köszönjük.

Gromon István polgármester

Óvoda neve Zárva tartás ideje

Szabadság úti óvoda 2013. július 1-től  
július 28-ig

Zrínyi úti óvoda 2013. július 22-től  
augusztus 20-ig

Rákóczi úti óvoda 2013. július 22-től  
augusztus 16-ig

Széchenyi úti óvoda 2013. június 24-től  
július 19-ig

Grádus óvoda 2013. július 15-től  
augusztus 9-ig 

hIRdeTMÉnYeK

PÁLYÁZAT
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a 64/2013. (III. 28.) Kt. sz. határozatában dön-
tött a Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi 
Könyvtár, Pilisvörösvár intézményvezetői pályázatá-
nak kiírásáról.

A pályázati felhívás a www.pilisvorosvar.hu honla-
pon és a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Köz-
igazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán 
2013. április 15-től megtekinthető. 

Gromon István polgármester
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eMeLKedTeK a 
SZeMÉTdÍJaK

Sokan a városban meglepődve tapasztalták, hogy az eddigihez képest jó 
kétszeres ár szerepel azon a negyedéves hulladékszállítási csekken, amit 
legutóbb kézhez kaptak. A Vörösvári Újság 2012 augusztusi, szeptemberi 
és decemberi számaiban előre jeleztük a változásokat, írtunk azok oká-
ról, szerepeltettük az új díjtáblázatot, és 2013. januárban és márciusban 
is egy-egy egészoldalas cikkben írtunk a tudnivalókról. Tény, hogy nem 
mindenki olvas újságot, és hát a valóság is sokkal kézzel foghatóbb, ha 
a postaládánkba dobott csekk formájában ölt testet, mint hogy ha csak 
egy-egy cikk foglalkozik vele. Mindenesetre most röviden újra összefog-
laljuk, amit érdemes tudni a hulladékszállítás változásairól.

A szemétdíjak valóban magasab-
bak Vörösváron, mint az előző 
évben. Ennek oka az, hogy 2012. 

december 31-én lejárt az a szerződés, 
ami az önkormányzat és a szolgáltató 
(Saubermacher-Bicske Kft.) között volt 
érvényben 10 éven át. Az önkormányzat-
nak ezért – a hatályos jogszabályok szerint 
– közbeszerzési pályázatot kellett kiírnia 
a települési szilárd (kommunális) hulla-
dék rendszeres begyűjtésére, elszállítására 
és ártalmatlanításra történő átadására. A 
közbeszerzési pályázatra három ajánlatte-
vő nyújtott be ajánlatot: az AVE Tatabánya 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédel-
mi Zrt., a Fővárosi Közterület-fenntartó 
Zrt. és az AHK Agglomerációs Hulladék-
kezelő Kft. által alkotott Hulladék Gaz-
dálkodási Konzorcium, valamint az eddigi 
szolgáltató, a Saubermacher-Bicske Kft. 

Az összességében legkedvezőbb ajánlatot 
ez utóbbi cég adta. A győztes ajánlatban az 
eddiginél jóval magasabb díjak szerepeltek, 
így a hulladékszállítás díjai január 1-jétől 
több mint duplájára emelkedtek. Amint az 
itt látható táblázat mutatja, a pilisvörösvári 
szemétdíjak a jelenlegi magyarországi és 
környékbeli díjak között még az emelés 
után is közepesnek számítanak.

Az önkormányzat és a régi-új szolgál-
tató között a szerződéskötés még 2013 de-
cemberében megtörtént, de a szolgáltató az 
új díjakról csak az áprilisi csekk-küldéssel 
tájékoztatta a polgárokat. A csekkek meg-
érkezése után napokig izzottak a vonalak 
a Saubermacher telephelyén, a Polgármes-
teri Hivatal Műszaki osztályán és a polgár-
mester titkárságán, sokan panaszkodtak az 
emelés mértékére és a tájékoztatás hiányos-
ságára.

– Az önkormányzat a maga részéről mindent 
megtett a lakosság tájékoztatásáért – mondta 
Gromon István polgármester a panaszokra 
reagálva. – A Vörösvári Újságban több mint 
fél éve folyamatosan szó van erről. Előre el-
magyaráztuk a változás okait, a testületi ülé-
sek beszámolójában olvashattak a döntésről, 
a közbeszerzés lefolytatása után közzétettük 
az új díjakat. A PilisTV-ben a polgármesteri 
interjúkban szintén több alkalommal volt szó 
róla, és a hírek között is szerepeltek a tudniva-
lók. Az önkormányzat honlapjára is feltettük 
a tájékoztatókat, sőt ott a hulladékszállítási 
rendelet teljes szövege is olvasható.

Más kérdés, hogy véleményem szerint a 
szolgáltatónak is lett volna tájékoztatási kö-
telezettsége, amit elmulasztott. Ahogyan a 
kukákba utólag betettek egy-egy cédulát, úgy 
ezt megtehették volna jóval korábban, és tá-
jékoztathatták volna a lakosságot arról, hogy 
miért adtak a közbeszerzésen a korábbinál 
magasabb díjakat tartalmazó ajánlatot. Ezt 
nem is lett volna nehéz megmagyarázniuk, 
hiszen mindenki tudja, hogy a 10 évvel ez-
előttihez képest mennyit emelkedtek az árak 
Magyarországon az élet minden területén, így 
a hulladékkezelés területén is.

A helyzetet tovább rontotta, hogy a szol-
gáltató ráadásul tévesen 120 literesnek meg-
felelő díjat számlázott ki a 110 literes kukák 
elszállításáért. A lakossági panaszokra és 
ennek nyomán az önkormányzat megkere-
sésére a cég elismerte, hogy hibázott, és az 
alábbi közleménnyel válaszolt április 3-án:

„Tisztelt Ügyfeleink!

A Saubermacher-Bicske Kft. mint Pilisvörös-
vár város 2013. jan. 1-től érvényes hulladék-
szállítási közbeszerzési pályázat nyertese 110, 
120 literes szerződéssel rendelkező lakosoknak 
tévesen, a város helyi rendeletével nem össz-

hangban, 120 literre vetítve számlázta ki az 
edények ürítési díjait, melyet helyesen 110 
literre kellett volna számolnia. Ezzel bruttó 
710 Ft-al magasabb összegről küldtük meg 
számláinkat a 110, ill. 120 literes kukával 
rendelkező ügyfeleinknek, amit a következő 
negyedéves számlában kompenzálni fogunk.
Hibánkért kérjük szíves elnézésüket és meg-
értésüket.

Saubermacher-Bicske Kft.” 

Ezek voltak az előzmények. De a kérdés 
továbbra is áll: Mit lehet tenni, ha valaki 
sokallja az árakat?

Az semmiképpen nem megoldás, hogy 
valaki nem fizeti ki a díjat, mert a hulla-
dékszállítási szolgáltatás igénybe vételére 
(és természetesen a díjfizetésre is) törvény 
kötelez. Van lehetőség azonban választani 
a különböző kukaméretek között. Mivel 
országos, sőt uniós cél a szemét mennyisé-
gének a csökkentése, aki kevesebb szemetet 
termel, annak kevesebbet is kell fizetnie. 
Aki például a 110 literesről 60 literes kuká-
ra vált, annak évi 14 200 forinttal csökken 
a szemétdíja

Spórolási lehetőséget nyújt a hulladék 
szelektív gyűjtése is, hiszen a műanyagot 
(bármilyen zsákban) ingyen elszállítják – 
szintén hetente. Nem kell fizetni a papír el-

60 literes edény 110 literes edény 110/120 literes 
edény

Nagykovácsi 4 177 Ft 8 354 Ft

Pilisborosjenő 4 221 Ft 8 443 Ft

Pilisszentkereszt 5 188 Ft 8 250 Ft

Pilisvörösvár 4 260 Ft 7 810 Ft

Remeteszőlős 6 881 Ft 8 049 Ft

Solymár 4 800 Ft 7 800 Ft

Üröm 5 349 Ft 8 518 Ft

Piliscsaba 4 169 Ft 8 339 Ft

Pilisszántó 4 169 Ft 8 339 Ft

Szemétszállítási díjak a környéken 2013-ban
negyedéves díjak – kiemelve azok az árak, amelyek magasabbak a pilisvörösvárinál

szállításáért sem, az üveghulladékot pedig 
el kell vinni ugyan a valamelyik üveggyűjtő 
konténerig  (a Vásár térre, a városházához 
vagy  a Saubermacher telephelyére a Fá-
cán utcába), de annak a leadása sem kerül 
pénzbe. A maradék hulladék pedig talán 
elfér kisebb kukába is. Ha pedig egyszer-
egyszer mégis több szemét keletkezik, ak-
kor még mindig van lehetőség plusz zsákot 
vásárolni a Fácán utcai kirendeltségen vagy 
a szokásos helyeken (Krausz Mezőgazda-
sági Szakbolt, Krivinger Zöldséges, Kis-
faludy utcai COOP Áruház, Iskola utcai 
Zöldségbolt).

Szerződésmódosításra van lehetőség, 
aki kisebb kukára váltana, az keresse fel a 
szolgáltató telephelyét (Pilisvörösvár, Fá-
cán u. 44., tel.: 06-26/330-244).

Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy mint múlt 
hónapban is jeleztük, április 22-én délután 
(14.00-18.00) és 26-án délelőtt (8.00-12.00) 
van lehetőség átvenni a műanyagos és 
zöldhulladékos zsákokat a Szent István ut-
cai óvodaépületben. Ezek a zsákok (12 db 
sárga, műanyagos és 6 db zöldhulladékos) 
díjmentesen járnak annak, aki befizette az 
első negyedéves szemétdíjat, az igazoló 
csekket az átvételhez be kell mutatni. Ha 
valaki ezekben az időpontokban nem tudja 
átvenni a zsákokat, akkor legkésőbb június 

28-ig megteheti a Fácán utcai kirendelt-
ségen, ügyfélszolgálati időben: kedden és 
szerdán 8.00-15.00 óráig.

És hogy meddig maradnak ezek az 
árak?

A jelenlegi szerződés határozott időre 
szól: a Duna–Vértes Köze Regionális Hul-
ladékgazdálkodási Társulás európai uniós 
pályázata keretében megvalósuló hulla-
dékgazdálkodási létesítmények üzembe 
helyezéséig, azaz várhatóan másfél-két 
évig lesz érvényben. De a szemétdíj mó-
dosulhat hamarabb is, ha a kormány a 
hulladékszállításra hatósági árat rendel el, 
vagy ha a rezsicsökkentést erre a területre 
is kiterjesztik.

Sólyom Ágnes

KIé leSz a legSzeBB  
KonyhaKeRT?
Pilisvörösvár csatlakozik ahhoz a karcagi 
kezdeményezésű országos programhoz, 
ami Magyarország településeit hívja ker-
tészkedésre. Az ország legszebb konyha-
kertjeit keresik a következő kategóriákban:

• Balkon – erkélyen kialakított
• Mini – 50 m2-ig
• Normál – 50 m2 felett
• Zártkert 1. – zöldséges
• Zártkert 2. – gyümölcsös

A program ötletgazdái szakítani szeretné-
nek azzal az elmúlt évtizedekben kialakult 
gyakorlattal, hogy a családok lakóházuk, 
kertjük udvarán kizárólag csak füvet nyír-
nak, virágoskertet gondoznak, a szükséges 

zöldségeket pedig bizonytalan forrásból 
szerzik be. Akinek legalább egy erkélyen 
kialakított balkon rendelkezésére áll, az 
bátran nekiállhat az önellátásnak. A kert, 
a gyümölcs- és zöldségtermesztés persze 
nemcsak egészséges és takarékos megol-
dás, hanem sok más előnnyel is jár: az idő-
seknek aktív nyugdíjaskort biztosít, segíti 
a generációk közötti híd kialakítását, kö-
zösségformáló erejű, és nem utolsó sorban 
visszaadja a vidék régi arculatát.

A versenyre nemcsak magánszemélyek, 
hanem olyan óvodák, iskolák vagy egyéb 
csoportok is nevezhetnek, akik kertet mű-
velnek. A helyi verseny lezárása után a 
kategóriagyőztesek kertjeit méri össze az 
országos zsűri. A Magyarország legszebb 
konyhakertje díjat tájegységenként és kate-
góriánként egy-egy kert nyeri el. 

A programban való részvételt Pilisvö-
rösvár Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete is támogatja, a program 
pilisvörösvári szervezője a Kovács László 
Kertbarát Kör, a legszebb pilisvörösvári 
konyhakert elbírálásáról és jutalmazásáról 
is ők gondoskodnak.

Aki még nem tette, fogjon neki a ker-
tészkedésnek! A további részletekkel a 
Kertbarát Kör szolgál majd.

ÓVODÁK NYÁRI  
ZÁRVA TARTÁSA

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket arról, hogy a Pilisvörösvár 
Város Önkormányzata által fenntartott óvodák a nyári 
időszakban az alábbiak szerint tartanak zárva:

Egyúttal tájékoztatom a Kedves Szülőket arról, hogy 
amennyiben az óvoda zárva tartása alatt gyermekük 
elhelyezése gondot okoz, a gyermek felügyeletét nem 
tudják biztosítani, kérhetik a többi nyitva tartó óvoda 
valamelyikében az átmeneti elhelyezést.

Az óvodák zárva tartására a szükséges éves karban-
tartási és felújítási munkák miatt van szükség.
Segítséget az alábbi telefonszámon kérhetnek:  
26-330-233/128, 129.
Megértésüket köszönjük.

Gromon István polgármester

Óvoda neve Zárva tartás ideje

Szabadság úti óvoda 2013. július 1-től  
július 28-ig

Zrínyi úti óvoda 2013. július 22-től  
augusztus 20-ig

Rákóczi úti óvoda 2013. július 22-től  
augusztus 16-ig

Széchenyi úti óvoda 2013. június 24-től  
július 19-ig

Grádus óvoda 2013. július 15-től  
augusztus 9-ig 

hIRdeTMÉnYeK

PÁLYÁZAT
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a 64/2013. (III. 28.) Kt. sz. határozatában dön-
tött a Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi 
Könyvtár, Pilisvörösvár intézményvezetői pályázatá-
nak kiírásáról.

A pályázati felhívás a www.pilisvorosvar.hu honla-
pon és a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Köz-
igazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán 
2013. április 15-től megtekinthető. 

Gromon István polgármester
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VÁLTOZÁSOK  
az ISKoláKBan 
InTeRJÚ  
aZ ISKOLaIGaZGaTóKKaL

Április elején zajlottak le az iskolai beiratkozások. Ennek 
kapcsán a Templom téri és a Vásár téri iskola igazgatónő-
ivel beszélgettem. A beszélgetés során aktuális témák ke-
rültek sorra, mint például az iskolák átszervezésével járó 
feladatok, a kéttannyelvű oktatás és tantervi változások.

• Az iskolák állami kézbe kerülésével ren-
geteg feladat, szervezés hárult az iskola-
igazgatókra és a dolgozókra egyaránt. Ho-
gyan vették, veszik az akadályokat?

Breierné Kalmár Éva: A hivatalos át-
adás-átvétel relatív rövid idő alatt lezajlott. 
Az iskolák dolga ebben az időszakban az 
információszolgáltatás, adatszolgáltatás 
volt. De még nagyon az elején vagyunk, 
az új rendszer most alakul, ami folyama-
tos feladatot jelent. A legnagyobb felada-
tunk az volt, hogy március 31-éig a teljes 
dokumentációt felül kellett vizsgálni, az 
SZMSZ-től kezdve, a pedagógiai progra-
mon át a helyi tantervig. Ez egy nagyon 
komoly feladat volt, hiszen a következő 
évi szakmai munkánkat készíti elő. Sok 
tekintetben van benne új tartalom, de van, 
ahol olyan nagyon nagy változásokat nem 
tapasztalunk.

Schäffer Lőrincné: Bizony az elmúlt 
egy-két hónapban annyi változás történt, 
amennyi az elmúlt évtizedek alatt sem. 
Szerencsére tantestületünk nyitott, inno-
vatív, így a nehézségek ellenére jól alkal-
mazkodik a körülményekhez. Jó helyzet-
ben vagyunk Pilisvörösváron, mert itt sok 
a gyerek, így egyik iskolának sem kell félnie 
attól, hogy üresen maradnak tantermei, 
vagy esetlegesen be kell zárnia az iskolát. 
A tankerületi vezetőt is régóta ismerjük, hi-
szen 13 évig volt iskolánk igazgatója. 

• Idén vezették be a kéttannyelvű okta-
tást. Mik a tapasztalatok ezzel kapcsolat-
ban?

K.É.: Féléves tapasztalat van mögöt-
tünk, ami az oktatás területén nagyon 
rövid időszak, messzemenő tanulságok 
levonására nem elég. Úgy tűnik, hogy jól 
működik ez az oktatási forma is, köszön-
hetően Botzheim Barbara kolléganőmnek. 
Nagyon sok időt és energiabefektetést igé-
nyel tőle, de fantasztikus szakmai munkát 
végez, nagyon büszkék vagyunk rá.  Feb-
ruárban tartottunk egy bemutató órát, no-
vemberben pedig az óvó néniket hívtuk 

meg egy szakmai találkozóra. Nagyon po-
zitív volt a kívülállók véleménye, úgyhogy 
ezen felbuzdulva a következő tanévben 
újra meghirdetjük a kéttannyelvű osztályt. 
Az látszik, hogy a gyerekek bátrabban hasz-
nálják a nyelvet, egyszerűen azért, mert 
sokkal jobban hozzászoknak a nyelvi kör-
nyezethez, hiszen az óráik több mint fele 
németül folyik. Azt gondolom, hogy iga-
zából az eredményesség majd negyedik év 
végén lesz először mérhető és értékelhető.

S.L.: Örülünk, hogy lehetőségünk nyí-
lott a kéttannyelvű oktatás 
bevezetésére. Pozitívak a 
visszajelzések a gyerekek-
től, a tanítóktól, a szülőktől, 
a lakosságtól. Hosszú távú 
terveink között szerepel, 
hogy évfolyamonként egy 
nemzetiségi nyelvoktató és 
egy kéttannyelvű osztályt 
indítunk. A nemzetiségi 
irányelvek szerint az átlag-
létszám felett, ami 23 fő, 
kötelező a csoportbontás. 
Így lehetőségünk lesz arra, 
hogy mindkét első osztály-
ban bontsuk a német és a 
német népismeret órákat. 
Bontva fogják tanulni a kéttannyelvű osz-
tályokban a következő évtől a készségtár-
gyakat is, amelyek német nyelven folynak 
majd.

• Az új kerettanterv szerint az iskola a 
tanórák 10%-ával rendelkezhet szabadon. 
Mit terveznek, mire helyezik a hangsúlyt 
az oktatásban?

K.É.: Ez tulajdonképpen kötöttséget fog 
jelenteni az eddigiekhez képest:  vagy a ke-
rettanterv tartalmi kiegészítését teszi lehe-
tővé, vagy az óraszámok más elosztását. A 
profilokat illetően maradunk a nemzetiségi 
profilnál. Úgy tűnik, egy kéttannyelvű osz-
tályunk és három nemzetiségi osztályunk 
lesz. De más formában kell dolgoznunk 
a következő tanévtől kezdve, mert az óra-

keretek változásai nem teszik lehetővé az 
orientációk megszervezését, ami az iskola 
több mint 15 éves működését meghatároz-
ta. Az informatika- és a művészeti okta-
tást nem tudjuk folytatni abban a formá-
ban, ahogy eddig. Az informatika oktatást 
részben meg tudjuk oldani, szeretnénk is, 
hiszen az egyik legnépszerűbb profilja az 
iskolának. 

S.L.: A kerettantervek nem a nemze-
tiségi iskolákra íródtak, így vannak olyan 
tantárgyak is, melyek tananyagát nekünk 

kisebb óraszámban kell átad-
nunk, mint az úgynevezett 
normál általános iskoláknak. 
A kerettantervek ráadásul így 
is hatalmas tananyagmennyi-
séget írnak elő. Véleményünk 
szerint az általános iskola ki-
emelt feladata az alapismere-
tek precíz, pontos átadása és 
a tudás elmélyítése. Így nem 
kívánunk újabb tananyag-
tartalmat előírni, hanem az 
egyes tematikai egységek kö-
zött osztjuk el a 10%-ot, hogy 
tanulóinknak lehetőségük le-
gyen a tanultak begyakorlásá-
ra és azok elmélyítésére.

• Megemelkedett a kötelező testnevelés 
órák száma. Hogyan tudják ezt megolda-
ni?

K.É.: Ez hatalmas problémát jelent, pe-
dig nagyon fontosnak tartjuk a testnevelést. 
Volt néhány éve még testnevelés orientá-
ciónk is, amit azért kellett abbahagynunk, 
mert „kinőttük” saját lehetőségeinket. 
Most újra ezzel találkozunk. Fontos, hogy 
a gyerekeket mozgásra kényszerítsük, és 
biztosítsuk hozzá a lehetőséget, de sajnos 
a megoldás nagyon nehézkes. 30 tanuló-
csoportunk van, ebből 19 osztállyal úszni is 
járunk, mégis kevés a helyünk, ezért még 
mindig vannak osztálytermi testnevelés 
órák. Őszi és tavaszi időszakban megpró-
báljuk az udvaron megoldani, de sajnos 

az udvar pici és betonos, így korlátozottak 
a lehetőségek. A másik nagy probléma az, 
hogy ebben a tanévben nem kaptunk plusz 
tanári óraszámot a testne-
velés órák növelésére, ezért 
csoportosítanunk kellett el-
sőben és ötödikben a délutá-
ni órákat, ez azt jelenti, hogy 
a pedagógus 50-60 gyerekkel 
dolgozik a tornateremben. 
Ez nagyon nagy felelős-
séggel járó feladat, de nem 
megy másképp. Jövőre meg-
kapjuk a megfelelő órakere-
tet, de a helyhiányt ez sem 
fogja megoldani. Így lehetsé-
ges, hogy a testnevelés órák 
egy része – ahogy a törvény 
is lehetővé teszi – átkerül a 
délutáni sávba. 

S.L.: Hogy mindenki pontosan értse, 
mi is a probléma, a következőt kell tudni: 
Napi nyolc órával számolva hetente 40 óra 
fér el a tornateremben, nekünk pedig a 
mindennapos testnevelés bevezetésével két 
év múlva már 80 testnevelésórát kell biz-
tosítanunk. A tornatermünk sajnos kicsi. 
Eddig sem fértünk el benne az összes tor-
naórával, így bizony komolyan foglalkoztat 
bennünket annak kérdése, hogyan tudjuk 
még inkább kihasználni lehetőségeinket, 
illetve milyen módon tudjuk bővíteni azo-
kat. A tankerület is foglalkozik ezzel a kér-
déssel, és reméljük, közösen sikerül min-
denki számára kielégítő megoldást találni.
Ezért volt különösen örömteli hír, hogy a 
város sportcsarnok építéséről döntött.

• Hogy alakul az erkölcstan és a hittan 
oktatása?

K.É.: Kötelező tantárgy lesz elsőben és 
ötödikben, a gyermek a szülő választása 
alapján vagy erkölcstan, vagy hittan órára 
jár majd. Megtörtént az egyházakkal való 
egyeztetés, a szülők tájékoztatása és a nyi-
latkozatok bekérése. Ha látjuk majd, hogy 
mire hányan jelentkeztek, akkor dőlhet el, 
hogy mennyire indokolt az erkölcstant osz-

K i hinné, hogy Rákóczi óvodánk, vagy ahogy régen nevezték: ÚJ OVI, OROSZLÁNOS 
OVI vagy KÉK OVI már 40 éve megnyitotta kapuit?! 1973. augusztus 17-én volt az 
ünnepélyes átadás. Az esemény fontosságát bizonyítja, hogy itt volt mindenki, aki 

az akkori helyi és országos szinten a politikai és a kulturális életben számított. Szeretnénk, 
ha 40 év elteltével ismét eljönne mindenki, aki fontos szerepet töltött be, vagy tölt be 
óvodánk életében. 

Ezúton szeretettel meghívunk minden valaha volt óvodásunkat, óvodavezetőinket, pe-
dagógusainkat, alkalmazottainkat a 2013. szeptember 14-én (esőnap: szeptember 21.) 
délután 15 órától kezdődő vidám, műsoros, múltidéző, nosztalgiázó kerti partyra. 

Belépő egy tányér sütemény! 
Várjuk régi óvodásaink jelentkezését! Gyűjtünk: régi fényképeket, rajzokat, doku-

mentumokat, (szkennelés után visszaadjuk) történeteket, élménybeszámolókat! Várjuk 
azoknak a régi óvodásainknak a jelentkezését, akik szívesen szerepelnének vidám ünnepi 
műsorunkban!

További információk: 26/330-185, www.nnovi.ovoda.org, http://www.facebook.com/
groups/145059208992860/

Juhászné Ligeti Katalin óvodavezető

tályonként vagy évfolyamonként megszer-
vezni, meg tudjuk oldani az egyházak által 
megtartott hittan órákkal egy időben, vagy 

ki kell csúsztatni ezt is a dél-
utáni sávba.

S.L.: A szülők szabadon 
választhatnak erkölcstan 
vagy hit- és erkölcstan kö-
zött, de döntésüket bizal-
masan kezeli majd az is-
kola. Aki hit- és erkölcstant 
választ, annak meg kell je-
lölnie, hogy melyik egyház 
által kívánja ezt igénybe 
venni. Amennyiben a vá-
lasztott egyház nem tudja 
vállalni az oktatást, akkor a 
gyermek az erkölcstan órák-
ra köteles járni. 

Alsó tagozaton az osz-
tálytanító fogja tartani az 
erkölcstan órákat, felső ta-
gozaton tanáraink egy 60 
órás továbbképzés után ok-
tathatják.

Fontos tudnivaló, hogy 
mindkettő tantárgy, tehát a 
tanulók teljesítményét ér-
tékelni, második osztálytól 
osztályozni kell. A döntést 
áprilisban meg kell hozni, 
melyet a szülő még május 
20-ig módosíthat.

• A sok feladat mellett mi-
lyen tervek vannak még az 
idei évre?

K.É.: Ebben a tanévben 
folytatjuk a Comenius-pro-
jektet, májusban mennek 
kollegák Franciaországba, 
ott lesz a következő projekt-
találkozó. Iskolán belül a hagyományos tan-
év végi Diáknapok megszervezését tervez-
zük, és idén is lesz Diákszínpad. A szokásos 
nagy rendezvények tehát lesznek, de most 
kétségtelenül a szakmai átalakulásé a fősze-
rep, és ez nagyon nagy odafigyelést igényel.

S.L.: A munkatervünk összeállítása-
kor már tudtuk, hogy tavasszal igen nagy 
feladat előtt állunk, így erre a szokott ese-
ményeken kívül semmi nagyobb projek-
tet nem terveztünk. Ennek egyszerű az 
oka: Teljesen átalakulnak a mindennap-
jaink szeptembertől, így az iskola összes 
dokumentumát át kellett dolgozni, majd 
a 2013/2014-es tanévben induló új mun-
karend részletes megtervezése követke-
zik. Előttünk áll még egy vezetőválasztási 
procedúra is. Ezek sok feladatot rónak az 
iskola dolgozóira. Rendszeresen veszünk 
részt konferenciákon, értekezleteken, hogy 
teljesen felkészülten indíthassuk a követke-
ző tanévet.

Természetesen a már megszokott ese-
ményeket, programokat idén is megtart-
juk. Már túl vagyunk az óvodai tájékoztató 
szülői értekezleteken, nyílt napokon, is-

kolakóstolón, beiratkozáson. Reményeink 
szerint a többletmunka megtérül, és a vál-
tozások tanulóink, szüleik és pedagógusa-
ink megelégedésére szolgálnak majd.
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VÁLTOZÁSOK  
az ISKoláKBan 
InTeRJÚ  
aZ ISKOLaIGaZGaTóKKaL

Április elején zajlottak le az iskolai beiratkozások. Ennek 
kapcsán a Templom téri és a Vásár téri iskola igazgatónő-
ivel beszélgettem. A beszélgetés során aktuális témák ke-
rültek sorra, mint például az iskolák átszervezésével járó 
feladatok, a kéttannyelvű oktatás és tantervi változások.

• Az iskolák állami kézbe kerülésével ren-
geteg feladat, szervezés hárult az iskola-
igazgatókra és a dolgozókra egyaránt. Ho-
gyan vették, veszik az akadályokat?

Breierné Kalmár Éva: A hivatalos át-
adás-átvétel relatív rövid idő alatt lezajlott. 
Az iskolák dolga ebben az időszakban az 
információszolgáltatás, adatszolgáltatás 
volt. De még nagyon az elején vagyunk, 
az új rendszer most alakul, ami folyama-
tos feladatot jelent. A legnagyobb felada-
tunk az volt, hogy március 31-éig a teljes 
dokumentációt felül kellett vizsgálni, az 
SZMSZ-től kezdve, a pedagógiai progra-
mon át a helyi tantervig. Ez egy nagyon 
komoly feladat volt, hiszen a következő 
évi szakmai munkánkat készíti elő. Sok 
tekintetben van benne új tartalom, de van, 
ahol olyan nagyon nagy változásokat nem 
tapasztalunk.

Schäffer Lőrincné: Bizony az elmúlt 
egy-két hónapban annyi változás történt, 
amennyi az elmúlt évtizedek alatt sem. 
Szerencsére tantestületünk nyitott, inno-
vatív, így a nehézségek ellenére jól alkal-
mazkodik a körülményekhez. Jó helyzet-
ben vagyunk Pilisvörösváron, mert itt sok 
a gyerek, így egyik iskolának sem kell félnie 
attól, hogy üresen maradnak tantermei, 
vagy esetlegesen be kell zárnia az iskolát. 
A tankerületi vezetőt is régóta ismerjük, hi-
szen 13 évig volt iskolánk igazgatója. 

• Idén vezették be a kéttannyelvű okta-
tást. Mik a tapasztalatok ezzel kapcsolat-
ban?

K.É.: Féléves tapasztalat van mögöt-
tünk, ami az oktatás területén nagyon 
rövid időszak, messzemenő tanulságok 
levonására nem elég. Úgy tűnik, hogy jól 
működik ez az oktatási forma is, köszön-
hetően Botzheim Barbara kolléganőmnek. 
Nagyon sok időt és energiabefektetést igé-
nyel tőle, de fantasztikus szakmai munkát 
végez, nagyon büszkék vagyunk rá.  Feb-
ruárban tartottunk egy bemutató órát, no-
vemberben pedig az óvó néniket hívtuk 

meg egy szakmai találkozóra. Nagyon po-
zitív volt a kívülállók véleménye, úgyhogy 
ezen felbuzdulva a következő tanévben 
újra meghirdetjük a kéttannyelvű osztályt. 
Az látszik, hogy a gyerekek bátrabban hasz-
nálják a nyelvet, egyszerűen azért, mert 
sokkal jobban hozzászoknak a nyelvi kör-
nyezethez, hiszen az óráik több mint fele 
németül folyik. Azt gondolom, hogy iga-
zából az eredményesség majd negyedik év 
végén lesz először mérhető és értékelhető.

S.L.: Örülünk, hogy lehetőségünk nyí-
lott a kéttannyelvű oktatás 
bevezetésére. Pozitívak a 
visszajelzések a gyerekek-
től, a tanítóktól, a szülőktől, 
a lakosságtól. Hosszú távú 
terveink között szerepel, 
hogy évfolyamonként egy 
nemzetiségi nyelvoktató és 
egy kéttannyelvű osztályt 
indítunk. A nemzetiségi 
irányelvek szerint az átlag-
létszám felett, ami 23 fő, 
kötelező a csoportbontás. 
Így lehetőségünk lesz arra, 
hogy mindkét első osztály-
ban bontsuk a német és a 
német népismeret órákat. 
Bontva fogják tanulni a kéttannyelvű osz-
tályokban a következő évtől a készségtár-
gyakat is, amelyek német nyelven folynak 
majd.

• Az új kerettanterv szerint az iskola a 
tanórák 10%-ával rendelkezhet szabadon. 
Mit terveznek, mire helyezik a hangsúlyt 
az oktatásban?

K.É.: Ez tulajdonképpen kötöttséget fog 
jelenteni az eddigiekhez képest:  vagy a ke-
rettanterv tartalmi kiegészítését teszi lehe-
tővé, vagy az óraszámok más elosztását. A 
profilokat illetően maradunk a nemzetiségi 
profilnál. Úgy tűnik, egy kéttannyelvű osz-
tályunk és három nemzetiségi osztályunk 
lesz. De más formában kell dolgoznunk 
a következő tanévtől kezdve, mert az óra-

keretek változásai nem teszik lehetővé az 
orientációk megszervezését, ami az iskola 
több mint 15 éves működését meghatároz-
ta. Az informatika- és a művészeti okta-
tást nem tudjuk folytatni abban a formá-
ban, ahogy eddig. Az informatika oktatást 
részben meg tudjuk oldani, szeretnénk is, 
hiszen az egyik legnépszerűbb profilja az 
iskolának. 

S.L.: A kerettantervek nem a nemze-
tiségi iskolákra íródtak, így vannak olyan 
tantárgyak is, melyek tananyagát nekünk 

kisebb óraszámban kell átad-
nunk, mint az úgynevezett 
normál általános iskoláknak. 
A kerettantervek ráadásul így 
is hatalmas tananyagmennyi-
séget írnak elő. Véleményünk 
szerint az általános iskola ki-
emelt feladata az alapismere-
tek precíz, pontos átadása és 
a tudás elmélyítése. Így nem 
kívánunk újabb tananyag-
tartalmat előírni, hanem az 
egyes tematikai egységek kö-
zött osztjuk el a 10%-ot, hogy 
tanulóinknak lehetőségük le-
gyen a tanultak begyakorlásá-
ra és azok elmélyítésére.

• Megemelkedett a kötelező testnevelés 
órák száma. Hogyan tudják ezt megolda-
ni?

K.É.: Ez hatalmas problémát jelent, pe-
dig nagyon fontosnak tartjuk a testnevelést. 
Volt néhány éve még testnevelés orientá-
ciónk is, amit azért kellett abbahagynunk, 
mert „kinőttük” saját lehetőségeinket. 
Most újra ezzel találkozunk. Fontos, hogy 
a gyerekeket mozgásra kényszerítsük, és 
biztosítsuk hozzá a lehetőséget, de sajnos 
a megoldás nagyon nehézkes. 30 tanuló-
csoportunk van, ebből 19 osztállyal úszni is 
járunk, mégis kevés a helyünk, ezért még 
mindig vannak osztálytermi testnevelés 
órák. Őszi és tavaszi időszakban megpró-
báljuk az udvaron megoldani, de sajnos 

az udvar pici és betonos, így korlátozottak 
a lehetőségek. A másik nagy probléma az, 
hogy ebben a tanévben nem kaptunk plusz 
tanári óraszámot a testne-
velés órák növelésére, ezért 
csoportosítanunk kellett el-
sőben és ötödikben a délutá-
ni órákat, ez azt jelenti, hogy 
a pedagógus 50-60 gyerekkel 
dolgozik a tornateremben. 
Ez nagyon nagy felelős-
séggel járó feladat, de nem 
megy másképp. Jövőre meg-
kapjuk a megfelelő órakere-
tet, de a helyhiányt ez sem 
fogja megoldani. Így lehetsé-
ges, hogy a testnevelés órák 
egy része – ahogy a törvény 
is lehetővé teszi – átkerül a 
délutáni sávba. 

S.L.: Hogy mindenki pontosan értse, 
mi is a probléma, a következőt kell tudni: 
Napi nyolc órával számolva hetente 40 óra 
fér el a tornateremben, nekünk pedig a 
mindennapos testnevelés bevezetésével két 
év múlva már 80 testnevelésórát kell biz-
tosítanunk. A tornatermünk sajnos kicsi. 
Eddig sem fértünk el benne az összes tor-
naórával, így bizony komolyan foglalkoztat 
bennünket annak kérdése, hogyan tudjuk 
még inkább kihasználni lehetőségeinket, 
illetve milyen módon tudjuk bővíteni azo-
kat. A tankerület is foglalkozik ezzel a kér-
déssel, és reméljük, közösen sikerül min-
denki számára kielégítő megoldást találni.
Ezért volt különösen örömteli hír, hogy a 
város sportcsarnok építéséről döntött.

• Hogy alakul az erkölcstan és a hittan 
oktatása?

K.É.: Kötelező tantárgy lesz elsőben és 
ötödikben, a gyermek a szülő választása 
alapján vagy erkölcstan, vagy hittan órára 
jár majd. Megtörtént az egyházakkal való 
egyeztetés, a szülők tájékoztatása és a nyi-
latkozatok bekérése. Ha látjuk majd, hogy 
mire hányan jelentkeztek, akkor dőlhet el, 
hogy mennyire indokolt az erkölcstant osz-

K i hinné, hogy Rákóczi óvodánk, vagy ahogy régen nevezték: ÚJ OVI, OROSZLÁNOS 
OVI vagy KÉK OVI már 40 éve megnyitotta kapuit?! 1973. augusztus 17-én volt az 
ünnepélyes átadás. Az esemény fontosságát bizonyítja, hogy itt volt mindenki, aki 

az akkori helyi és országos szinten a politikai és a kulturális életben számított. Szeretnénk, 
ha 40 év elteltével ismét eljönne mindenki, aki fontos szerepet töltött be, vagy tölt be 
óvodánk életében. 

Ezúton szeretettel meghívunk minden valaha volt óvodásunkat, óvodavezetőinket, pe-
dagógusainkat, alkalmazottainkat a 2013. szeptember 14-én (esőnap: szeptember 21.) 
délután 15 órától kezdődő vidám, műsoros, múltidéző, nosztalgiázó kerti partyra. 

Belépő egy tányér sütemény! 
Várjuk régi óvodásaink jelentkezését! Gyűjtünk: régi fényképeket, rajzokat, doku-

mentumokat, (szkennelés után visszaadjuk) történeteket, élménybeszámolókat! Várjuk 
azoknak a régi óvodásainknak a jelentkezését, akik szívesen szerepelnének vidám ünnepi 
műsorunkban!

További információk: 26/330-185, www.nnovi.ovoda.org, http://www.facebook.com/
groups/145059208992860/

Juhászné Ligeti Katalin óvodavezető

tályonként vagy évfolyamonként megszer-
vezni, meg tudjuk oldani az egyházak által 
megtartott hittan órákkal egy időben, vagy 

ki kell csúsztatni ezt is a dél-
utáni sávba.

S.L.: A szülők szabadon 
választhatnak erkölcstan 
vagy hit- és erkölcstan kö-
zött, de döntésüket bizal-
masan kezeli majd az is-
kola. Aki hit- és erkölcstant 
választ, annak meg kell je-
lölnie, hogy melyik egyház 
által kívánja ezt igénybe 
venni. Amennyiben a vá-
lasztott egyház nem tudja 
vállalni az oktatást, akkor a 
gyermek az erkölcstan órák-
ra köteles járni. 

Alsó tagozaton az osz-
tálytanító fogja tartani az 
erkölcstan órákat, felső ta-
gozaton tanáraink egy 60 
órás továbbképzés után ok-
tathatják.

Fontos tudnivaló, hogy 
mindkettő tantárgy, tehát a 
tanulók teljesítményét ér-
tékelni, második osztálytól 
osztályozni kell. A döntést 
áprilisban meg kell hozni, 
melyet a szülő még május 
20-ig módosíthat.

• A sok feladat mellett mi-
lyen tervek vannak még az 
idei évre?

K.É.: Ebben a tanévben 
folytatjuk a Comenius-pro-
jektet, májusban mennek 
kollegák Franciaországba, 
ott lesz a következő projekt-
találkozó. Iskolán belül a hagyományos tan-
év végi Diáknapok megszervezését tervez-
zük, és idén is lesz Diákszínpad. A szokásos 
nagy rendezvények tehát lesznek, de most 
kétségtelenül a szakmai átalakulásé a fősze-
rep, és ez nagyon nagy odafigyelést igényel.

S.L.: A munkatervünk összeállítása-
kor már tudtuk, hogy tavasszal igen nagy 
feladat előtt állunk, így erre a szokott ese-
ményeken kívül semmi nagyobb projek-
tet nem terveztünk. Ennek egyszerű az 
oka: Teljesen átalakulnak a mindennap-
jaink szeptembertől, így az iskola összes 
dokumentumát át kellett dolgozni, majd 
a 2013/2014-es tanévben induló új mun-
karend részletes megtervezése követke-
zik. Előttünk áll még egy vezetőválasztási 
procedúra is. Ezek sok feladatot rónak az 
iskola dolgozóira. Rendszeresen veszünk 
részt konferenciákon, értekezleteken, hogy 
teljesen felkészülten indíthassuk a követke-
ző tanévet.

Természetesen a már megszokott ese-
ményeket, programokat idén is megtart-
juk. Már túl vagyunk az óvodai tájékoztató 
szülői értekezleteken, nyílt napokon, is-

kolakóstolón, beiratkozáson. Reményeink 
szerint a többletmunka megtérül, és a vál-
tozások tanulóink, szüleik és pedagógusa-
ink megelégedésére szolgálnak majd.
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19. LandeSTReFFen deR 
laIenTheaTeRgRuppen  
deR deuTSchen gyMnaSIen  
In WeRISchWaR

Am 22. und 23. März 2013 wurde das 
19. Landestreffen der Laientheater-
gruppen der deutschen Gymnasien 

in den Räumlichkeiten des Werischwarer 
Friedrich-Schiller-Gymnasiums abgehal-
ten. Die teilnehmenden Theatergruppen 
kamen aus Temeswar/Timisoara (Rumä-
nien), Altofen/Óbuda, Berien/Mezőberény, 
Seksard/Szekszárd, Baje/Baja, Perwall/
Perbál, Tarian/Tarján 
und aus Fünfkirchen/
Pécs.

Nach den eröffnen-
den Worten von Tímea 
Faragó, die die anwe-
senden Gäste begrüßte 
und die internationale 
Jury vorstellte, sprach 
Richard Tircsi, Abtei-
lungsleiter für Nationa-
litäten im Ministerium 
für Humanressourcen, 
und Ibolya Sax verlas 
den Brief des Gesand-
ten von der Deutschen 
Botschaft, Klaus Riedel.

Das eigentliche Theaterprogramm be-
gann mit einer Aufführung der Werisch-
warer Gymnasiasten, die – zu Ehren des 
Namensgebers ihrer Schule – Schillers 
„Kabale und Liebe“ in einer bearbeiteten 
Form aufführten. Dabei hat die Gruppe 
und ihre Spielleiterin, Gyöngyi Meszlé-

nyi-Bodnár, das Stück auf sehr geschick-
te Weise gekürzt, Figuren weggelassen, 
Textstellen umgestellt und ein Rahmen-
spiel geschrieben, dass die Verbindung 
zwischen heutigen Schülern und dem 
schon beinahe 230 Jahre alten Stück her-
stellte. Durch die Verkürzungen hat man 
es nicht nur vermieden, Teile des Stückes 
spielen zu müssen, die für einen heutigen 

Zuschauer antiquiert erscheinen würden, 
sondern hat das gesamte Geschehen ver-
schnellert und konzentriert. Besonders 
gelungen waren jene Elemente des Spiels, 
in der man traditionelle Pfade der Auffüh-
rungen von „Kabale und Liebe” verließ 
sowie den Zuschauerraum mit einband. 
So war die Art und Weise, wie die – nor-
malerweise als etwas ältlich dargestellte 
und sich eher langsam bewegende – Fi-
gur des Wurm, gespielt von Renate Polon-
kai, hier besonders dynamische Auftritte 
hatte, sehr überraschend, jedoch äußerst 
unterhaltsam zugleich. Ebenso gelun-
gen war die Gestik und Körperhaltung 
dieser Figur, so z.B. als in der Szene, in 
der Wurm Luise erpresste, sie solle einen 
fingierten Liebesbrief schreiben, Wurm – 
in der Gewissheit seiner Überlegenheit 
voller Herablassung – einfach die Füße 
auf den zwischen ihnen stehenden Tisch 
legte. Ebenso war es eine mitreißende 
Szene, in der Lady Milford – gespielt von 
Daniella Huszár – in temperamentvoller 
Wut und Enttäuschung ihre Kleider in 
den Zuschauerraum hineinwarf, wodurch 
das Publikum in das Spiel miteingebun-
den wurde.

Diese junge Truppe – das war nicht zu 
übersehen – hat auf jeden Fall Potenzial 
und man kann neugierig darauf sein, was 
in Zukunft noch aus ihren Bemühungen 
hervorgehen wird.

Auch die Darbietung der Grundschüler 
des Schillergymnasiums, „Aschenputtel“, 
einstudiert unter der Leitung von Orsolya 
Fuchs, war geistreich, witzig und bot gute 
Unterhaltung.

Die Jury belohnte zum Abschluss des 
zweitägigen Landestreffens die Studenten-
bühne DraMaschine aus Fünfkirchen mit 
der Möglichkeit, das von ihnen vorgestellte 
Franz-Molnár-Stück „Eins, zwei, drei” an 
der DBU in Seksard aufzuführen. „Faust 
– aber wie“ hieß die Produktion der Gym-
nasiasten aus dem Ungarndeutschen Bil-
dungszentrum Baje, das zur Anerkennung 
der gezeigten Leistung von der Sendung 
„Unser Bildschirm” aufgenommen und 
ausgestrahlt werden soll. Die Junge Deut-
sche Bühne aus Seksard ist als Auszeich-
nung der Präsentation ihres Stückes „Die 
wahre Liebe nur einen Schritt entfernt!?” 
zum Theaterfestival in Esseg/Osijek (Kro-
atien) eingeladen. Und schließlich wurde 
die Truppe der Ersten Altofner Grund-
schule mit dem Stück „Der neue Freund“ 
im Sommer ins Theaterlager nach Wasch-
ludt/Városlőd eingeladen.

Das Treffen der Laientheatergruppen 
war eine gelungene Veranstaltung, wozu 
natürlich die Leistung der Schauspiel-
gruppen notwendig war, doch soll kei-
nesfalls unerwähnt bleiben, mit welcher 
Gastfreundlichkeit, Hilfsbereitschaft und 
welchem Engagement sich der Lehrkörper 
des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in den 
Dienst der Sache gestellt hatte. Ohne die 
aufopferungsvolle und helfende Einstel-
lung der Organisatoren sowie der Lehrer 
der Schule wäre das Treffen ein ganz an-
deres geworden. Man sah als Besucher mit 
Freude, wie hier seitens der Schule im In-
teresse einer Sache gemeinsam gehandelt 
wurde, und man verstand, wie aus dem 
Werischwarer Gymnasium, im Laufe der 
Jahre eines der besten Nationalitätengym-
nasien Ungarns werden konnte.

Dr. Gábor Kerekes

eRInneRungen an dIe zeIT  

deR veRTReIBung

In der Werischwarer Zeitung läuft seit Monaten eine Serie, in deren Rahmen in ver-
schiedenen journalistischen und belletristischen Formen der Zeit der Vertreibung 
der Deutschen aus Ungarn gedacht wird.

Nun ist es Zeit, die Erinnerungen derjenigen wiederzugeben, die die damaligen Zei-
ten am eigenen Leibe oder durch die vorsichtigen Erzählungen der Eltern erlebt haben.

Es ist nicht leicht darüber zu reden. Einerseits 
wegen der damaligen Geschehnisse selbst, an-
dererseits weil die Großeltern und Eltern über 
solche Sachen vor den Kindern – das heißt, 
damals vor uns – nicht geredet haben. Sie 
wollten uns damit nicht belasten, uns keine 
Angst machen. Und darüber hinaus wollten 
sie nicht, dass die Kinder sich selbst und die 
Familie in Gefahr bringen, weil sie etwas von 
den Älteren aufschnappen und dies dann un-
überlegt weiterplappern.

Wenn ich mich recht erinnere, waren nur ei-
nige Familien von der Vertreibung unmittel-

angeschlossen haben. Viele wurden agitiert, 
eingeschüchtert, damit man der SS oder dem 
Volksbund beitritt. Manche wurden sogar mit 
Gewalt dazu gebracht, sich diesen Organisa-
tionen anzuschließen. Die SS hat ganz gezielt 
nach Deutschen in Ungarn gesucht, damit sie 
ihre Reihen auffüllen kann.

Eine Person durfte höchstens 20 Kilogramm 
an Kleidung und anderen Habseligkeiten 
mitnehmen. Wenn die Leute, die die Vertrei-
bung überwacht hatten, gutmütig waren, 
durfte man ein bisschen mehr mitnehmen.

Die Menschen wollten nicht ihre Heimat ver-
lassen und ihr Hab und Gut verlieren. Man 
hat den Gedanken im Hinterkopf gehabt, dass 
man irgendwann zurückkehren kann. Um 
dann den Wiederaufbau der eigenen Existenz 
zu erleichtern, haben manche ihre Schätze, 
wie z.B. eine Nähmaschine, im Garten ver-
graben.

Es ging im Dorf das Gerücht herum, dass die 
auf die Liste der zu Vertreibenden kommen, 
die bei der letzten Volkszählung als Nationa-
litätenzugehörigkeit oder als Muttersprache 
„deutsch“ angegeben hatten. Und das die Lis-
te der zu Vertreibenden in der Kanzlei von 
Werischwar gemacht wurde. Es gab natürlich 
keinen Widerstand. Man hatte Angst und 
wusste, dass der Widerstand zwecklos ist.

Von meiner Schwiegermutter weiß ich, dass 
die Menschen in Werischwar fest davon über-
zeugt waren, dass sie ausgesiedelt werden. 
Niemand wusste, wohin sie gebracht werden 
sollten. Aber die Kisten waren alle schon ge-
packt. Man wartete Tag und Nacht darauf, 
dass die Vertreibung losgeht.

Ich war damals noch ganz klein, aber ich er-
innere mich daran, dass ich an den Schran-
ken in der heutigen Kapellenstraße (Kápolna 
utca) gestanden habe. Und ich sah, wie der 
Zug mit Viehwagons an mir vorbeifährt. Die 
Schiebetüren waren auf. Ich sah die Menschen 
in den Viehwagons stehen. Sie weinten und 
winkten mir zu. Ich habe zurückgewinkt. Es 
war ein trauriger Anblick.

Meine Mutter stammt aus Schaumar, aber 
heiratete nach Werischwar. Ich habe noch das 
Bild vor meinen Augen, dass wir am Bahnhof 
stehen und meinen Großeltern und Verwand-
ten zusehen, wie sie im Viehwagon stehen 
oder darin auf ihren Kisten sitzen. Wir haben 
geweint und sie auch. Ich habe ihnen zuge-
winkt, bis der Zug in der Ferne verschwand. 
Jahrelang haben wir nicht gewusst, wohin sie 
gebracht wurden. Es war damals übrigens 
nicht ratsam zu verraten, dass man Verwandte 
hat, die vertrieben worden waren.

Die Erinnerungen wurden mithilfe der 
Mitglieder des Stammtisches  

von Márta Müller aufgezeichnetMa
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FRanKó

A „frankó” szó szlengben – vagy ahogyan hagyományosabb felfogásban elítélő-
en mondanák: argóban – annyit jelent, mint ’nagyon jó’, vagyis ’klassz’, ’kafa’, 
’király’, ’zsír’. A huszadik század közepe táján tűnik fel ebben az értelemben 

a magyar nyelvben, de ma már egy kicsit elavultnak hat.
A szó eredetének nincsen semmi köze Francisco Francohoz (1892-1975), aki 

1936-ban, a spanyol polgárháború során került hatalomra és koronázatlan királyként 
haláláig állt Spanyolország élén. Bár létezik a „franco” szó a spanyolban, ’szabad’, 
’nyílt(szívű)’, ’nagyvonalú’ jelentéssel, de nem spanyol eredetű szóval van dolgunk, 
hanem a spanyolba is átvételként került.

A szó eredete germán időkbe nyúlik vissza, jelentése ’szabad’. A Frank Birodalmat 
meghatározó törzsek hívták így magukat, akiknek leghíresebb személyisége a 800-
ban római császárrá koronázott Nagy Károly (742-814), akit mind a német (Karl der 
Große) mind a francia (Charlemagne) történetírás saját nemzetük atyjának tekint, 
hiszen nagyjából a frank birodalom keleti (Németország) illetve nyugati (Franciaor-
szág) részéből alakultak ki ezen államok.

A franciában ma a „franc” azt jelenti, hogy ’szabad’, ’nyitott’, ’igaz’, és ez a szótő 
található meg az ország nevében is, „France”, az euró bevezetéséig a francia fizetőesz-
köz neve is ez volt.

A germán eredetű „frank” szó a Frank Birodalom idején a ’szabad’ értelmet kapta, 
mivel a frank törzsek tagjai saját birodalmukban a legszabadabbak közé tartoztak és 
mentesek voltak különböző adók és szolgálatok alól. (A keresztes hadjáratok során 
az arabok egyébként a nyugat-európai hódítókat egységesen „frankoknak” nevezték.)

A szó aztán elterjedt a szomszédos nyelvekben is: Olaszországban kialakult az „il 
porto è franco” (’a szállítás szabad/ingyenes’) kifejezés, amiből a „franko” szó ’bér-
mentesített’ jelentéssel a 17. század folyamán visszakerült a német nyelvbe, ahonnét 
– ezzel a postai-kereskedelmi jelentésével – a magyar vette át, Kazinczy is ebben az 
értelemben használta.

A szlengben használatos ’nagyon jó’ értelmét később nyerte el.
Különben a „frank” szó manapság még visszaköszön a „Frank” keresztnévben 

(Frank Sinatra, Frank Zappa) valamint Németország egy régiójának neve „Franken”, 
vagyis ’Frankföld / Frankia’, központja Nürnberg, és persze a „Frankfurt” (’frank/sza-
bad gázló’) városnévben.

Dr. Kerekes Gábor

bar betroffen. Diejenigen Werischwarer, die 
der Organisationen der SS, des Nyilas- oder 
des Volksbundes beigetreten gewesen waren, 
mussten ganz fest damit rechnen, dass sie 
mit ihren Familien vertrieben werden. Vie-
le haben nicht darauf gewartet, dass sie mit 
Gewalt weggeschafft werden, sondern haben 
Ungarn aus freien Stücken verlassen.

Man darf – wenn man über die Mitglied-
schaft dieser Werischwarer in der SS oder im 
Volksbund redet – den Umstand nicht unter 
den Teppich kehren, dass manche von ihnen 
sich diesen Organisationen nicht freiwillig 
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19. LandeSTReFFen deR 
laIenTheaTeRgRuppen  
deR deuTSchen gyMnaSIen  
In WeRISchWaR

Am 22. und 23. März 2013 wurde das 
19. Landestreffen der Laientheater-
gruppen der deutschen Gymnasien 

in den Räumlichkeiten des Werischwarer 
Friedrich-Schiller-Gymnasiums abgehal-
ten. Die teilnehmenden Theatergruppen 
kamen aus Temeswar/Timisoara (Rumä-
nien), Altofen/Óbuda, Berien/Mezőberény, 
Seksard/Szekszárd, Baje/Baja, Perwall/
Perbál, Tarian/Tarján 
und aus Fünfkirchen/
Pécs.

Nach den eröffnen-
den Worten von Tímea 
Faragó, die die anwe-
senden Gäste begrüßte 
und die internationale 
Jury vorstellte, sprach 
Richard Tircsi, Abtei-
lungsleiter für Nationa-
litäten im Ministerium 
für Humanressourcen, 
und Ibolya Sax verlas 
den Brief des Gesand-
ten von der Deutschen 
Botschaft, Klaus Riedel.

Das eigentliche Theaterprogramm be-
gann mit einer Aufführung der Werisch-
warer Gymnasiasten, die – zu Ehren des 
Namensgebers ihrer Schule – Schillers 
„Kabale und Liebe“ in einer bearbeiteten 
Form aufführten. Dabei hat die Gruppe 
und ihre Spielleiterin, Gyöngyi Meszlé-

nyi-Bodnár, das Stück auf sehr geschick-
te Weise gekürzt, Figuren weggelassen, 
Textstellen umgestellt und ein Rahmen-
spiel geschrieben, dass die Verbindung 
zwischen heutigen Schülern und dem 
schon beinahe 230 Jahre alten Stück her-
stellte. Durch die Verkürzungen hat man 
es nicht nur vermieden, Teile des Stückes 
spielen zu müssen, die für einen heutigen 

Zuschauer antiquiert erscheinen würden, 
sondern hat das gesamte Geschehen ver-
schnellert und konzentriert. Besonders 
gelungen waren jene Elemente des Spiels, 
in der man traditionelle Pfade der Auffüh-
rungen von „Kabale und Liebe” verließ 
sowie den Zuschauerraum mit einband. 
So war die Art und Weise, wie die – nor-
malerweise als etwas ältlich dargestellte 
und sich eher langsam bewegende – Fi-
gur des Wurm, gespielt von Renate Polon-
kai, hier besonders dynamische Auftritte 
hatte, sehr überraschend, jedoch äußerst 
unterhaltsam zugleich. Ebenso gelun-
gen war die Gestik und Körperhaltung 
dieser Figur, so z.B. als in der Szene, in 
der Wurm Luise erpresste, sie solle einen 
fingierten Liebesbrief schreiben, Wurm – 
in der Gewissheit seiner Überlegenheit 
voller Herablassung – einfach die Füße 
auf den zwischen ihnen stehenden Tisch 
legte. Ebenso war es eine mitreißende 
Szene, in der Lady Milford – gespielt von 
Daniella Huszár – in temperamentvoller 
Wut und Enttäuschung ihre Kleider in 
den Zuschauerraum hineinwarf, wodurch 
das Publikum in das Spiel miteingebun-
den wurde.

Diese junge Truppe – das war nicht zu 
übersehen – hat auf jeden Fall Potenzial 
und man kann neugierig darauf sein, was 
in Zukunft noch aus ihren Bemühungen 
hervorgehen wird.

Auch die Darbietung der Grundschüler 
des Schillergymnasiums, „Aschenputtel“, 
einstudiert unter der Leitung von Orsolya 
Fuchs, war geistreich, witzig und bot gute 
Unterhaltung.

Die Jury belohnte zum Abschluss des 
zweitägigen Landestreffens die Studenten-
bühne DraMaschine aus Fünfkirchen mit 
der Möglichkeit, das von ihnen vorgestellte 
Franz-Molnár-Stück „Eins, zwei, drei” an 
der DBU in Seksard aufzuführen. „Faust 
– aber wie“ hieß die Produktion der Gym-
nasiasten aus dem Ungarndeutschen Bil-
dungszentrum Baje, das zur Anerkennung 
der gezeigten Leistung von der Sendung 
„Unser Bildschirm” aufgenommen und 
ausgestrahlt werden soll. Die Junge Deut-
sche Bühne aus Seksard ist als Auszeich-
nung der Präsentation ihres Stückes „Die 
wahre Liebe nur einen Schritt entfernt!?” 
zum Theaterfestival in Esseg/Osijek (Kro-
atien) eingeladen. Und schließlich wurde 
die Truppe der Ersten Altofner Grund-
schule mit dem Stück „Der neue Freund“ 
im Sommer ins Theaterlager nach Wasch-
ludt/Városlőd eingeladen.

Das Treffen der Laientheatergruppen 
war eine gelungene Veranstaltung, wozu 
natürlich die Leistung der Schauspiel-
gruppen notwendig war, doch soll kei-
nesfalls unerwähnt bleiben, mit welcher 
Gastfreundlichkeit, Hilfsbereitschaft und 
welchem Engagement sich der Lehrkörper 
des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in den 
Dienst der Sache gestellt hatte. Ohne die 
aufopferungsvolle und helfende Einstel-
lung der Organisatoren sowie der Lehrer 
der Schule wäre das Treffen ein ganz an-
deres geworden. Man sah als Besucher mit 
Freude, wie hier seitens der Schule im In-
teresse einer Sache gemeinsam gehandelt 
wurde, und man verstand, wie aus dem 
Werischwarer Gymnasium, im Laufe der 
Jahre eines der besten Nationalitätengym-
nasien Ungarns werden konnte.

Dr. Gábor Kerekes

eRInneRungen an dIe zeIT  

deR veRTReIBung

In der Werischwarer Zeitung läuft seit Monaten eine Serie, in deren Rahmen in ver-
schiedenen journalistischen und belletristischen Formen der Zeit der Vertreibung 
der Deutschen aus Ungarn gedacht wird.

Nun ist es Zeit, die Erinnerungen derjenigen wiederzugeben, die die damaligen Zei-
ten am eigenen Leibe oder durch die vorsichtigen Erzählungen der Eltern erlebt haben.

Es ist nicht leicht darüber zu reden. Einerseits 
wegen der damaligen Geschehnisse selbst, an-
dererseits weil die Großeltern und Eltern über 
solche Sachen vor den Kindern – das heißt, 
damals vor uns – nicht geredet haben. Sie 
wollten uns damit nicht belasten, uns keine 
Angst machen. Und darüber hinaus wollten 
sie nicht, dass die Kinder sich selbst und die 
Familie in Gefahr bringen, weil sie etwas von 
den Älteren aufschnappen und dies dann un-
überlegt weiterplappern.

Wenn ich mich recht erinnere, waren nur ei-
nige Familien von der Vertreibung unmittel-

angeschlossen haben. Viele wurden agitiert, 
eingeschüchtert, damit man der SS oder dem 
Volksbund beitritt. Manche wurden sogar mit 
Gewalt dazu gebracht, sich diesen Organisa-
tionen anzuschließen. Die SS hat ganz gezielt 
nach Deutschen in Ungarn gesucht, damit sie 
ihre Reihen auffüllen kann.

Eine Person durfte höchstens 20 Kilogramm 
an Kleidung und anderen Habseligkeiten 
mitnehmen. Wenn die Leute, die die Vertrei-
bung überwacht hatten, gutmütig waren, 
durfte man ein bisschen mehr mitnehmen.

Die Menschen wollten nicht ihre Heimat ver-
lassen und ihr Hab und Gut verlieren. Man 
hat den Gedanken im Hinterkopf gehabt, dass 
man irgendwann zurückkehren kann. Um 
dann den Wiederaufbau der eigenen Existenz 
zu erleichtern, haben manche ihre Schätze, 
wie z.B. eine Nähmaschine, im Garten ver-
graben.

Es ging im Dorf das Gerücht herum, dass die 
auf die Liste der zu Vertreibenden kommen, 
die bei der letzten Volkszählung als Nationa-
litätenzugehörigkeit oder als Muttersprache 
„deutsch“ angegeben hatten. Und das die Lis-
te der zu Vertreibenden in der Kanzlei von 
Werischwar gemacht wurde. Es gab natürlich 
keinen Widerstand. Man hatte Angst und 
wusste, dass der Widerstand zwecklos ist.

Von meiner Schwiegermutter weiß ich, dass 
die Menschen in Werischwar fest davon über-
zeugt waren, dass sie ausgesiedelt werden. 
Niemand wusste, wohin sie gebracht werden 
sollten. Aber die Kisten waren alle schon ge-
packt. Man wartete Tag und Nacht darauf, 
dass die Vertreibung losgeht.

Ich war damals noch ganz klein, aber ich er-
innere mich daran, dass ich an den Schran-
ken in der heutigen Kapellenstraße (Kápolna 
utca) gestanden habe. Und ich sah, wie der 
Zug mit Viehwagons an mir vorbeifährt. Die 
Schiebetüren waren auf. Ich sah die Menschen 
in den Viehwagons stehen. Sie weinten und 
winkten mir zu. Ich habe zurückgewinkt. Es 
war ein trauriger Anblick.

Meine Mutter stammt aus Schaumar, aber 
heiratete nach Werischwar. Ich habe noch das 
Bild vor meinen Augen, dass wir am Bahnhof 
stehen und meinen Großeltern und Verwand-
ten zusehen, wie sie im Viehwagon stehen 
oder darin auf ihren Kisten sitzen. Wir haben 
geweint und sie auch. Ich habe ihnen zuge-
winkt, bis der Zug in der Ferne verschwand. 
Jahrelang haben wir nicht gewusst, wohin sie 
gebracht wurden. Es war damals übrigens 
nicht ratsam zu verraten, dass man Verwandte 
hat, die vertrieben worden waren.

Die Erinnerungen wurden mithilfe der 
Mitglieder des Stammtisches  

von Márta Müller aufgezeichnetMa
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FRanKó

A „frankó” szó szlengben – vagy ahogyan hagyományosabb felfogásban elítélő-
en mondanák: argóban – annyit jelent, mint ’nagyon jó’, vagyis ’klassz’, ’kafa’, 
’király’, ’zsír’. A huszadik század közepe táján tűnik fel ebben az értelemben 

a magyar nyelvben, de ma már egy kicsit elavultnak hat.
A szó eredetének nincsen semmi köze Francisco Francohoz (1892-1975), aki 

1936-ban, a spanyol polgárháború során került hatalomra és koronázatlan királyként 
haláláig állt Spanyolország élén. Bár létezik a „franco” szó a spanyolban, ’szabad’, 
’nyílt(szívű)’, ’nagyvonalú’ jelentéssel, de nem spanyol eredetű szóval van dolgunk, 
hanem a spanyolba is átvételként került.

A szó eredete germán időkbe nyúlik vissza, jelentése ’szabad’. A Frank Birodalmat 
meghatározó törzsek hívták így magukat, akiknek leghíresebb személyisége a 800-
ban római császárrá koronázott Nagy Károly (742-814), akit mind a német (Karl der 
Große) mind a francia (Charlemagne) történetírás saját nemzetük atyjának tekint, 
hiszen nagyjából a frank birodalom keleti (Németország) illetve nyugati (Franciaor-
szág) részéből alakultak ki ezen államok.

A franciában ma a „franc” azt jelenti, hogy ’szabad’, ’nyitott’, ’igaz’, és ez a szótő 
található meg az ország nevében is, „France”, az euró bevezetéséig a francia fizetőesz-
köz neve is ez volt.

A germán eredetű „frank” szó a Frank Birodalom idején a ’szabad’ értelmet kapta, 
mivel a frank törzsek tagjai saját birodalmukban a legszabadabbak közé tartoztak és 
mentesek voltak különböző adók és szolgálatok alól. (A keresztes hadjáratok során 
az arabok egyébként a nyugat-európai hódítókat egységesen „frankoknak” nevezték.)

A szó aztán elterjedt a szomszédos nyelvekben is: Olaszországban kialakult az „il 
porto è franco” (’a szállítás szabad/ingyenes’) kifejezés, amiből a „franko” szó ’bér-
mentesített’ jelentéssel a 17. század folyamán visszakerült a német nyelvbe, ahonnét 
– ezzel a postai-kereskedelmi jelentésével – a magyar vette át, Kazinczy is ebben az 
értelemben használta.

A szlengben használatos ’nagyon jó’ értelmét később nyerte el.
Különben a „frank” szó manapság még visszaköszön a „Frank” keresztnévben 

(Frank Sinatra, Frank Zappa) valamint Németország egy régiójának neve „Franken”, 
vagyis ’Frankföld / Frankia’, központja Nürnberg, és persze a „Frankfurt” (’frank/sza-
bad gázló’) városnévben.

Dr. Kerekes Gábor

bar betroffen. Diejenigen Werischwarer, die 
der Organisationen der SS, des Nyilas- oder 
des Volksbundes beigetreten gewesen waren, 
mussten ganz fest damit rechnen, dass sie 
mit ihren Familien vertrieben werden. Vie-
le haben nicht darauf gewartet, dass sie mit 
Gewalt weggeschafft werden, sondern haben 
Ungarn aus freien Stücken verlassen.

Man darf – wenn man über die Mitglied-
schaft dieser Werischwarer in der SS oder im 
Volksbund redet – den Umstand nicht unter 
den Teppich kehren, dass manche von ihnen 
sich diesen Organisationen nicht freiwillig 
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juBIleuMI évKönyv  
a vöRöSváRI gIMnázIuMRól

50 év, azaz fél évszázad – ennyi ide-
je van jelen a gimnázium Pilisvö-
rösvár életében. Mennyi élmény, 

mennyi emlék, kellemes pillanatok – való-
színű minden családnak van olyan tagja, 
aki 1963 és 2013 között az alma materbe jár, 
illetve most is annak diákja, netán végzőse. 
A Friedrich Schiller Gimnázium tetszetős 
jubileumi évkönyve ennek a dolgos 50 év-
nek, valamint a német nemzetiségi képzés 
bevezetése 20. évfordulójának állít emléket, 
felrajzolva annak egész képzési ívét, a kis 
vidéki gimnáziumtól a két tannyelvű kö-
zépiskolai intézményig megtett küzdelmes 
folyamatot.

Az 50 mindenhol arany évforduló, így a 
borítón is az arany szín dominál. Az iskola 
történelmének megfelelően a 340 oldalas 
évkönyv új része majdnem teljesen csak 
német nyelvű, a régi rész pedig magyar. Az 
évkönyvet és az iskolatörténetet még hitele-
sebbé teszi, hogy mind a jelenlegi igazgató 
– dr. Guth Zoltán, aki 2000 óta vezeti az in-
tézményt –, mind az egyik szerző, Fogarasy 
Attila a régi gimnázium növendékei voltak, 
tősgyökeres vörösváriak. Minden 1963-ban 
kezdődött. De rég volt! – sóhajtanak a mai 
fiatalok. Szinte tegnap volt – mondják, akik 
annak idején ebbe az iskolába iratkoztak, 
hogy ne kelljen Pestre bejárniuk. A többi 
már történelem. 

„Egy kerek évforduló különösen alkal-
mas arra, hogy elégtétellel tekintsünk visz-
sza az elért eredményekre, és egyben bátran 
nézzünk az új kihívások elébe. Aki tudja, 
honnan jön, az azt is tudja, merre tart” – 
vallja az igazgató jubileumi köszöntőjében. 
„Gimnáziumunk immár ötven éves múltra 
tekint vissza. A hatvanas évek elején Ma-
gyarországon elkezdődött a záróvizsgáig-

érettségiig tartó középiskolák 
expanziója. Felértékelődött az 
általános műveltség, a szak-
képzés időpontja kitolódott, a 
terjeszkedés folytatódott a fel-
sőoktatásban, majd megjelent 
az élethosszig tartó tanulás 
eszméje. Számos nagyköz-
ségben, így Pilisvörösváron is 
a „falusi gimnázium”-terv ke-
retében az általános iskolához 
kapcsolódóan gimnáziumi ta-
gozatot hoztak létre. Az ekkor 
alakult iskolák többsége azóta 

bezárt. A mi iskolánkkal nem ez történt, 
nálunk egy új, korszerűen kialakított épü-
letben folytatódott az oktatás. Sikerek, az 
alapozás nehézségei és útkeresés jellemez-
te a magyar gimnázium és szakközépiskola 
harminc évét.”

Nem volt könnyebb a második alapítás 
1993-ban, és az építkezés sem, ami mind-
máig tart. „Iskolánk az utóbbi húsz évben 
hatalmas átalakuláson és fejlődésen ment 
keresztül: nagyszabású épületbővítés tör-
tént (1992-94 és 2004-2005), jelentős tanu-
lói és tanári létszámnövekedést értünk el, az 
ország legnagyobb kisebbségi középiskolá-
ja lettünk. A képzési arány is megváltozott 
a gimnázium javára, minden osztályban 
két tannyelvű oktatás folyik. 2004-ben az 
új kisebbségi törvény lehetővé tette, hogy 
a német kisebbségi önkormányzat fenntar-
tásába kerüljön iskolánk, ami jó kiinduló-
pont lehet egy autonóm német kisebbségi 
oktatási rendszer kiépítéséhez. Célunk, 
hogy autentikus német gimnáziummá vál-
junk” – fűzi hozzá dr. Guth Zoltán.

A vörösvári gimnázium önálló büdzsé-
vel rendelkezik, vállalkozói szemlélettel 
önálló döntéseket hozhat, vállalkozói isko-
laként definiálta önmagát. Ezzel a háttérrel 
rengeteg önálló kezdeményezés született, 
rengeteg pályázaton indult a gimnázium, 
külföldi és belföldi támogatásokat nyert 
el. Több mint száz vállalkozás ide adta 
szakképzési támogatását, amikből jelentős 
fejlesztések valósulhattak meg. Az összes 
beruházás körülbelül két és fél millió eurót 
tesz ki – tudjuk meg az igazgatóval folyta-
tott beszélgetésből. „Friedrich Schiller ne-
vének felvételével is azt akartuk világossá 
tenni, hogy gimnáziumunknak markáns 
és autentikus profilja van. Ez egyben az 

iskolával való azonosulás lehetősége kol-
légáknak, diákoknak és a szülőknek. En-
nek jegyében készült el az a bronz Schil-
ler szobor, mely az iskolakertben áll, s a jó 
nevű, baranyai német származású szob-
rász, Trischler Ferenc alkotása. A weimari 
Klassik Stiftungtól az iskola egy kisebb, 
gipsz Schiller-szobrot kapott ajándékba a 
jubileumra. 

Az évkönyv új fejezetéből megismer-
hetjük azt a hatalmas pedagógiai-nevelé-
si munkát, ami az intézmény falai között 
folyik: a sokoldalú német nyelvi képzést, 
a fontos versenyeket, a német nemzetiségi 
munkát, de a nagyon sikeres sportéletet is, 
amelyre akár egy sportgimnázium is büsz-
ke lehetne. Kiemelhetnénk még a német 
diákösztöndíjakat, amely révén évente jó 
néhány diák utazhat több hétre Németor-
szágba különféle tematikus programokra. 
Érdekes és értékes színfoltja a gimnázium-
nak a már hagyománnyá vált német nyelvű 
ifjúsági diákszínpad, amely révén a néme-
tül színpadra lépő gimnazisták már számos 
külföldi fellépésre eljutottak, sok oklevéllel 
térve haza. A március végi jubileum idején 
zajlott az iskolában a nemzetközi ifjúsági 
színházi fesztivál is. 

Az iskolai jubileumi évkönyv nem le-
hetne teljes, ha nem kapna önálló fejeze-
tet a német klasszikus irodalom. Ebben 
olvashatunk a weimari Schiller-hagyaték 
gondozásáról, de megtudhatjuk – első köz-
lés keretében, tanári kutatómunka ered-
ményeként – azt is, miért nem lett Goethe 
magyar miniszter.

Sokan fogják forgatni a könyv máso-
dik részét is, amely a történelmi időket 
idézi. Fogarasy Attila hatalmas munkát 
végzett, amikor az öt évtized kronológi-
áján túlmenően a panteonban bemutatja 
az iskola főbb szereplőit: az igazgatókat 
és igazgató-helyetteseket. Csonka József, 
Pásztor Mihály, Takács Ilona, Kotlár Irén, 
Oláh Imre, Búza Jánosné, dr. Guth Zoltán 
a helyi élet ismert szereplői voltak, ill. ma 
is azok. Megismerhetjük dr. Rübl Jánost 
is, aki Pilisvörösvár geomorfológiájáról írta 
annak idején, 1959-ben doktori disszer-
tációját. A régi tanárok visszaemlékezései 
között kapott helyet a dr. Lieber Mártonné-
val készült interjú, aki 1978-tól 2012 nya-
ráig volt a gimnázium kedvelt tanára. Az 
évkönyvben megtaláljuk a népszerű Pajor 

2000 BücheR  
FüR WeRISchWaR auS gRöBenzell

Über ein Jahr lang sammelten Waltraude Schramm-Möller und Thomas 
Möller (beide Partnerschaftsreferenten der Deutsch-Ungarische Verein 
Gröbenzell e.V. – DUVG) für Pilisvörösvár Bücher, damit die Schüler und 
die Bewohner der Stadt zur Vertiefung ihrer deutschen Sprachkenntnisse 
genügend deutschsprachige Bücher zu vorhanden hat.

Die Bücher wurden von Privatper-
sonen, Bücherein im Landkreis 
Fürstenfeldbruck, und dem Lions 

Club in Bad Mergentheim gespendet. Der 
größte Teil der Bücher wurde von der Grö-
benzeller „Eine-Welt-Gruppe” zur Verfü-
gung gestellt, die den bekannten Gröben-
zeller Bücherflohmarkt im Februar 2013 
organisierte. Dabei sind Romane, Gedicht-
bänder, Lexikone, Fachbücher, Märchen, 
Literatur für Jungedliche und Kinder, so-
gar noch Spielwaren für die untere Stufe. 
Man hat sogar die Bücher sortiert gebracht: 
welche in den Grundschulen, im Gym-
nasium und in der Bibliothek gebraucht 
werden können. Die ersten paarhundert 
Bücher wurden schon im letzen Sommer 
übergeben, jetzt kamen ca. 1400.

Ludwig Nádasi, der gröbenzeller Vor-
sitzende der Pilisvörösvár-Gröbenzell 
Partnerschaft wünschte, dass Werischwar 
mindestens mit so gro-
ßer Freude die Bücher 
benutzen werde, wieviel 
Freude für die Gröben-
zeller die Verschenkung 
bedeutet hat.

„Dies ist ein herrlicher 
Tag für die Schüler und 
Bürger in Pilisvörösvár” 
– meinte Herr Bürger-
meister Gromon. „Wir 
freuen uns sehr über die 
Bücher aus Gröbenzell. 

800 Kg néMeT nyelvű Könyv  
éRKezeTT gRöBenzellBől

Egy utánfutónyi német nyelvű könyv érkezett Pilisvörösvárra március 23-án, 
szombaton délelőtt a város testvértelepüléséről, Gröbenzellből. Az adományt a 
Gröbenzelli Német–Magyar Egyesület nagy összefogással, egy éven át gyűjtötte 

iskoláink és könyvtárunk számára, majd szállította Magyarországra.
A mintegy 1400 kötet – köztük lexikonok, regények, ifjúsági- és gyermekirodalom – 

egy zárt utánfutóban érkezett a vörösvári városháza udvarára, ahol az ünnepélyes átadás 
zajlott, német részről Lajos Nádasi, a Gröbenzelli Német-Magyar Egyesület elnöke és 
Thomas Möller partnerkapcsolati referens részvételével. Az adományokat Gromon István 
polgármester, valamint a Polgármesteri Hivatal, a vörösvári iskolák és a Városi Könyvtár 
vezetői vették át. A német nyelvű kötetek – leltárba vétel után – a városi és az iskolai 
könyvtárakat fogják gazdagítani.

Komáromi

RendKÍVÜLI  
neMZeTI ÜnneP
A pilisvörösvári Fidesz-KDNP csoport és a 
polgári körök tagjai a szélsőséges időjárás 
ellenére rövid megemlékezés keretében el-
helyezték koszorúikat.

Gábeli Zoltánné
Fotó: Rásonyi

Ich bin sehr beeindruckt über die Anzahl, 
die Auswahl und die Qualität der Bücher. 
Ein herzliches danke schön an die Spen-
der der Bücher und die Bücheraktion der 
Deutsch-Ungarischen Vereins in Gröben-
zell.”

Auch László Sax – Vorsitzender der 
Nationalitäten-Selbstverwaltung – und die 
Direktoren der Schulen und der Bibliothek 
bedankte sich für diese Büchersammlung 
des Deutsch-Ungarischen Vereins in Grö-
benzell. Die viele Bücher aus dem Anhän-
ger zu räumen haben Schüler aus dem 
Schiller-Gimnazium geholfen, die auch 
versprochen haben, ab jetzt mehr deutsche 
Literatur zu lesen.

Es ist wirklich eine wunderschöne Ges-
te, damit unsere Partnergemeinde wieder 
bewiesen hat, dass die Partnerschaft und 
die Bewohner unserer Stadt für sie wirklich 
wichtig sind.

házaspárt is. A képes összeállítást kis saj-
tótörténet teszi teljessé, mellyel Fogarasy 
Attila hatalmas, történelmi feladatot vállalt 
– maga az évkönyv így fontos része a vá-
rostörténetnek is. A gimnázium 2009-ben, 
a Schiller-jubileumra, ill. 2003-ban is adott 
ki hasonló kiadványt.

„Az évforduló arra is jó alkalom, hogy 
köszönetet mondjunk mindazoknak, akik 
ötven évvel ezelőtt az iskolát megalapítot-
ták, akik harminc évvel később újra ala-
pították, felépítették, mindazoknak, akik 
ebben az iskolában és ezért az iskoláért 
dolgoztak, és azoknak is, akik jelenleg itt 
dolgoznak. Mindazoknak köszönet jár, 
akik elkötelezettségükkel, szorgalmukkal, 
kitartásukkal és felelősségtudatukkal a sok 
nehézség és hátráltató tényező ellenére to-
vábbvitték és fejlesztették iskolánkat. … Az 
ünneplésbe és dicséretbe be kell vonnunk 
azt a sok diákot is, akik az 1963-as kez-
det óta itt végezték tanulmányaikat, akik 
szorgalmukkal és frissességükkel iskolánk 
légkörét velünk együtt alakították, és akik 
saját sikereiken keresztül az iskola sikerét 
is meghatározták. Köszönet illeti Pilisvö-
rösvár városát, valamint a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzatát, akik 
mint fenntartók gondját viselték, viselik 
iskolánknak” – foglalja össze a jelenlegi 
igazgató, dr. Guth Zoltán emlékezéseit. 

Boldog születésnapot, Schiller Gimná-
zium!

Tóth Zsuzsanna
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juBIleuMI évKönyv  
a vöRöSváRI gIMnázIuMRól

50 év, azaz fél évszázad – ennyi ide-
je van jelen a gimnázium Pilisvö-
rösvár életében. Mennyi élmény, 

mennyi emlék, kellemes pillanatok – való-
színű minden családnak van olyan tagja, 
aki 1963 és 2013 között az alma materbe jár, 
illetve most is annak diákja, netán végzőse. 
A Friedrich Schiller Gimnázium tetszetős 
jubileumi évkönyve ennek a dolgos 50 év-
nek, valamint a német nemzetiségi képzés 
bevezetése 20. évfordulójának állít emléket, 
felrajzolva annak egész képzési ívét, a kis 
vidéki gimnáziumtól a két tannyelvű kö-
zépiskolai intézményig megtett küzdelmes 
folyamatot.

Az 50 mindenhol arany évforduló, így a 
borítón is az arany szín dominál. Az iskola 
történelmének megfelelően a 340 oldalas 
évkönyv új része majdnem teljesen csak 
német nyelvű, a régi rész pedig magyar. Az 
évkönyvet és az iskolatörténetet még hitele-
sebbé teszi, hogy mind a jelenlegi igazgató 
– dr. Guth Zoltán, aki 2000 óta vezeti az in-
tézményt –, mind az egyik szerző, Fogarasy 
Attila a régi gimnázium növendékei voltak, 
tősgyökeres vörösváriak. Minden 1963-ban 
kezdődött. De rég volt! – sóhajtanak a mai 
fiatalok. Szinte tegnap volt – mondják, akik 
annak idején ebbe az iskolába iratkoztak, 
hogy ne kelljen Pestre bejárniuk. A többi 
már történelem. 

„Egy kerek évforduló különösen alkal-
mas arra, hogy elégtétellel tekintsünk visz-
sza az elért eredményekre, és egyben bátran 
nézzünk az új kihívások elébe. Aki tudja, 
honnan jön, az azt is tudja, merre tart” – 
vallja az igazgató jubileumi köszöntőjében. 
„Gimnáziumunk immár ötven éves múltra 
tekint vissza. A hatvanas évek elején Ma-
gyarországon elkezdődött a záróvizsgáig-

érettségiig tartó középiskolák 
expanziója. Felértékelődött az 
általános műveltség, a szak-
képzés időpontja kitolódott, a 
terjeszkedés folytatódott a fel-
sőoktatásban, majd megjelent 
az élethosszig tartó tanulás 
eszméje. Számos nagyköz-
ségben, így Pilisvörösváron is 
a „falusi gimnázium”-terv ke-
retében az általános iskolához 
kapcsolódóan gimnáziumi ta-
gozatot hoztak létre. Az ekkor 
alakult iskolák többsége azóta 

bezárt. A mi iskolánkkal nem ez történt, 
nálunk egy új, korszerűen kialakított épü-
letben folytatódott az oktatás. Sikerek, az 
alapozás nehézségei és útkeresés jellemez-
te a magyar gimnázium és szakközépiskola 
harminc évét.”

Nem volt könnyebb a második alapítás 
1993-ban, és az építkezés sem, ami mind-
máig tart. „Iskolánk az utóbbi húsz évben 
hatalmas átalakuláson és fejlődésen ment 
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házaspárt is. A képes összeállítást kis saj-
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ünneplésbe és dicséretbe be kell vonnunk 
azt a sok diákot is, akik az 1963-as kez-
det óta itt végezték tanulmányaikat, akik 
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légkörét velünk együtt alakították, és akik 
saját sikereiken keresztül az iskola sikerét 
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Boldog születésnapot, Schiller Gimná-
zium!

Tóth Zsuzsanna
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Garantált 

minőség!

- folyamatos labor ellenőrzés

50 éve nyitotta meg kapuit a vörösvári gimnázium, ami 2005 óta a 
Friedrich Schiller Gimnázium nevet viseli. Az ország legnagyobb 
német nemzetiségi gimnáziuma az 50 éves jubileum alkalmából 
nagyszabású ünnepségsorozatot szervezett. Ennek része volt töb-
bek között a március 23-i szoboravató ünnepség, amelyen az isko-
la névadójának állított szobrot avatták fel, és egy ünnepi délután, 
amelyre az itt végzett diákok is meghívást kaptak. Az 50 év emlékeit 
egy erre az alkalomra összeállított jubileumi évkönyvben összesí-
tették, az iskola aulájában pedig kiállítás fogadta a vendégeket.

50 éveS a gIMnázIuM

A gimnáziumban négy órakor már 
sok érdeklődőt: volt diákot, tanárt, 
partnervárosunk vendégeit lehe-

tett látni a folyosókon. Hamarosan kezde-
tét vette az iskolabejárás. Kísérőnk először 
a régi bejárathoz vezette a csoportot, majd 
zegzugos lépcsőkön, folyosókon kalauzolt 
minket, míg biztosra vehettük, hogy nélküle 
szabadulni nem fogunk. Bálokról, rendez-
vényekről, avagy diákkorunkból sokunknak 
ismerősek az épületnek bizonyos részei, de a 
többi már kevésbé. Hamarosan eljutottunk a 
kollégium épületébe, ahol a kollégium veze-
tője, Schmidtné Virág Piroska már várt ben-
nünket, és lelkesen mesélt a kollégista fiata-
lok életéről, törekvéseiről, tanulmányairól, 
csínytevéseiről. Megnézhettük a régi és új 
építésű szobákat, fentről a gimnázium tor-
natermét, gyönyörű festéssel díszített tanter-
meket, valamint az iskola egyik büszkeségét, 
a könyvtárat. A közel egy órás séta után már 
indultunk is kabátjainkért, mert a zimankós 
márciusi este bizony fáztunk volna a gimná-
zium bejáratánál rendezett szoboravatáson.

Friedrich Schiller szobrának  
leleplezése

Dr. Guth Zoltán igazgató beszédében 
megemlékezett az iskola múltjáról, az új 
évezredben történő építkezésekről, és el-
hangzott Hideg Gergely 12.s osztályos 
tanuló előadásában Friedrich Schiller Die 
Worte des Glaubens című verse. A szobor 
leleplezése után koszorút helyeztek el a 
lábánál, majd – mint minden jelentősebb 
alkalommal – szalagot kötöttek az iskola 
zászlajára, ezúttal a gimnázium legelső év-
folyamának képviselői.

Ünnepség a színházteremben

Az ünnepség a színházteremben foly-
tatódott. A gimnázium kórusának 
műsora után a hétvége díszvendége, 
dr. Silke Henke, a weimari Schiller 
Verein elnöke, a Goethe- és Schiller 
Archiv osztályvezetője beszélt Schiller 
életéről, munkásságáról, illetve arról, 
hogy a jövőben erősíteni szeretnék a 
Schiller Gimnáziummal való kap-

csolatot. Az est folyamán szó esett az új év-
könyvről, és Schiller-emlékérmet adtak át az 
iskolában legrégebben tanító tanároknak.

Az este legérdekesebb része egy pó-
diumbeszélgetés volt, ahol régi tanárok 
és diákok beszélgettek egymással: Pajor 

Róbert (orosz 
szakos a gim-
názium kezde-
tétől 1977-ig), 
Bokor Miklós-
né (magyar-
t ö r t é n e l e m -
államigazgatás 
1 9 6 4 - 1 9 8 9 
decemberéig), 
Hargita Gábor 
(1963-67-ig   az 
iskola diákja, 
majd biológiát 
és testnevelést 
tanított 1975-
1979-ig), dr. 
Lieber Márton-

né (történelem-német szakos 1978-2012-
ig), dr. Guth Zoltán (1965-1969-ig az is-
kola diákja volt, történelem-német szakos, 
2000. augusztus 1-től az iskola igazgatója), 
Szeitz Teodóra magyar szakos (1989-től az 
iskola tanára), dr. Váradi Monika Mária 
(1973-1977-ig az iskola diákja), valamint 
dr. Krupp Zsuzsanna (városunk jegyzője, 
1993-1997-ig az iskola tanulója).

A legelső évfolyam: 1963-1967

Az ünnepségre meghívást kapott a legelső, 
az 1963-as évfolyam. Lieber Verát kérdez-

tük, milyen élmény volt számára újra a 
gimnáziumban lenni.

– Jólesett, hogy személyesen külön meg-
hívtak bennünket. Számunkra ugyan ez 
az épület nem jelent sokat, hisz mi végig a 
Vásár téri iskola épületében tanultunk, de 
jó volt újra találkozni az osztálytársakkal, 
tanárokkal. Az aulában kitett képek kö-
zött megtaláltam iskoláskori önmagamat, 
ahogy a padban ülök, vidám volt ezt látni!

Nagyon tetszett a pódiumbeszélgetés. 
Bokor Miklósné nekünk osztályfőnökünk 
volt, Hargita Gábor pedig évfolyamtársam. 
Érdekes volt őket így együtt látni a színpa-
don, érdekes beszélgetés volt. Szóba került 
a többi tanárunk is, pl. Csonka igazgató úr, 
vagy Rübl tanár úr. Jó volt emlékezni rájuk. 

• Milyen élmény volt az akkor kezdődő 
gimnázium első diákjai egyikének lenni?

Családias. Nagyon összetartó volt az osztá-
lyunk. Ha csak azt említem, hogy az osz-
tályfőnökünk elvitt bennünket két hétre az 
édesanyja falujába, Kemencére nyaralni, 
már mutatja, milyen volt a kapcsolat osz-
tályfőnök és osztálya között!

Az ünnepség után lehetőségünk volt 
arra, hogy külön tanteremben csak az ak-
kori évfolyamtársakkal együtt legyünk, 
beszélgessünk. Persze kevés volt az idő, de 
sikerült mindenkivel beszélgetnem, akivel 
annak idején is jóban voltam. Az elmúlt 
közel ötven évben kétszer voltam osztályta-
lálkozón, így tényleg nagy élmény volt újra 
látni mindenkit.

KBH

A Schiller-szobor Trischler Ferenc 
szobrászművész alkotása

Dr. Guth Zoltán  
igazgató

FoRRadaloM éS SzaBadSághaRc  

KIcSIT MÁSKÉPP

Különleges előadással ünnepelték idén március 15-ét a Vásár 
téren.  Az iskola színjátszó csoportja a 2011-es siker után 
újra zenés játékkal elevenítette fel az 1848-as eseményeket. A 

„Szabadság, szerelem… avagy a menlevél” című darabot – akárcsak a 
2011-ben előadott „Emléke sír a lanton még” címűt – Fogarasy Attila 
írta és rendezte, sőt a zenéjét is ő szerezte. 

A „Szabadság, szerelem” Jókai Mór és Laborfalvi Róza szerelmén 
keresztül mutatta be a forradalom és a szabadságharc eseményeit, 
korhű ruhában, finom humorral és sok zenével átszőve.  Jókai Mór 
szerepében Valachi Sámuelt láthattuk, Laborfalvi Rózát pedig Mester 
Barbara alakította, aki úgy énekelt végig közel másfél órát, hogy a 
tehetségkutató műsorok szereplői közül sokan megirigyelhették vol-
na. Az előadást nem véletlen követte vastaps a diáktársak részéről, 
hiszen a darab úgy idézte fel és tanította a történelmet, hogy közben 
szórakoztatott. Igazi, színvonalas csapatmunkát láthatott a közönség, 
gratulálunk minden résztvevőnek!

Palkovics Mária

Az előadásról a PilisTV felvételt készített,  ami 
megtekinthető a www.pilistelevizio.hu címen.
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Alumíniumöntöde Szolnokon  
uniós támogatásból

Az ECSERI Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft közel 310 millió forint uniós támo-
gatást nyert a GOP-2010-2.1.1/C jelű Komplex vállalati technológia fejlesztése tárgyú 
pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A 774 millió forintos összköltségve-
tést meghaladó beruházásból új, a világpiacon legkorszerűbb gyártó berendezéseket 
vásárolnak és technológiai fejlesztést hajtanak végre.

Helyszín, Szolnok, ECSERI Kft. 

Az ECSERI Kft fő profilja az alumíniumból készült öntvények nagynyomásos technológiával tör-
ténő gyártása illetve megmunkálása. A vállalat teljes egészében magyar magántulajdonban van. 
Döntően exportra termel, neves multinacionális cégek világszinten ismert és elismert termékeihez 
szállít alkatrészeket. Termékkínálata jellemzően autóipari, gépipari-, és elektromos ipari alkatré-
szeket tartalmaz, amelyeket a Kft alumíniumból nyomásos öntészeti technológiával gyárt a vevőik 
elvárásai alapján.

Az ECSERI Kft stratégiájának alapeleme a folyamatos nyitottság az új technológiák, eljárások 
felé, melyek segítik a vállalatot sokkal komplexebb termékek előállításában, valamint a hosszú 
távú fejlődésben. A fenti célok megvalósulásának egyik fontos mérföldköve volt 2010. év, amikor 
a társaság pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt GOP-2010-2.1.1/C jelű 
pályázatára. A projekt keretében lehetőség nyílik új üzem létrehozására Szolnokon. Beszerzésre ke-
rül 20 db világszínvonalú gyártógép. 

A Kft nagy figyelmet fordít az esélyegyenlőségre. Többek között Esélyegyenlőségi Tervet készít, 
növeli a nők számát a felső- és középvezetésben, rugalmas munkaidőt szervez, és folyamatosan 
tartja a kapcsolatot a kismamákkal. A Kft kiemelt figyelmet fordít a környezeti fenntarthatósági 
szempontokra is. Fenntarthatósági Tervet készít, újrahasznosított papírt alkalmaz, működési terüle-
tén önként vállalt tiszta környezetet biztosít. 

A cégről és a fejlesztésekről 
bővebb információt a 
www.ecserikft.hu 
oldalon olvashatnak.

HIRDETÉSI DÍJAK VÖRÖSVÁRI ÚJSÁGBAN

Az árak ÁFA-val együtt értendők.

                        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

1/8 oldal   6 000 Ft   7 500 Ft

1/16 oldal    3 000 Ft   3 750 Ft

apróhirdetés         500 Ft                  –

(max. 200 karakter)

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

Új kezdeményezésként, de máris nagy sikerrel indult el 
márciusban a Kistérségi Ifjúsági Fúvóstalálkozó. A ze-
neiskola nagytermében rendezett koncerten vörösvári 
és solymári fiatalokból álló fúvószenekarok zenéltek. A 
rendezvénynek a tervek szerint jövőre folytatása lesz.

Március 10-én, vasárnap délután 
teltház előtt zenéltek a vörösvári 
és solymári fiatalok. A Kistérségi 

Ifjúsági Fúvóstalálkozót a két település ze-
neiskolája szervezte. A fellépők e két intéz-
mény tanulóiból kerültek ki, zenélt a Soly-
mári Mini Sramli, a vörösvári Mini Sramli, 
és közösen játszott a két nagy fúvószene-
kar: a solymári Hunyadi Mátyás Német 

Nemzetiségi Iskola Ifjúsági Zenekara és a 
Pilis Brass Band – a Cziffra György Mű-
vészeti Iskola Ifjúsági Fúvószenekara. A 
kezdeményezésről a koncert szervezőjét, 
Kozek Balázs trombitatanárt kérdeztük:

– A térségben nagyon sok fúvószenekar 
működik. És sok a zeneiskola is a környé-
ken, de a fiatalok korosztálya kicsit kima-
radt a pezsgő zenei életből. Ezzel a rendez-

vénnyel próbáltuk összehozni a kisebbeket 
egy közös zenélés erejéig. Ebben az évben 
solymáriak és pilisvö-
rösváriak vettek részt, 
de készülünk, hogy 
kiterjesszük a koncert-
sorozatot: szeretnénk 
Pilisszentivánt és Pilis-
csabát is bevonni a kö-
vetkező évi repertoár 
megtanulásába. Tehát 
lesz folytatás is.

A koncertet a nyil-
vánosság számára csak 
pár héttel a tervezett 
időpont előtt hirdették 
meg a zeneiskolák, de 
a fiatalok már tanév 
eleje óta készültek az előadásra: 

– A koncert anyagát szeptember óta gya-
koroljuk – külön a vörösváriak és külön a 
solymáriak, és két közös próbát tartottunk 
ebben a teremben, ahol már a komplett ze-
nekarral próbáltuk össze a darabokat.

A koncerten nemcsak a hagyományos 
sváb zene csendült fel, a műsorban szere-
peltek például XX. századi musicalrész-
letek is. A gyerekek ezeket a 30-40-50 éves 
számokat is láthatóan nagy lelkesedéssel 
játszották – annak ellenére, hogy ez nem 
az ő koruk zenéje.

– A gyerekek sokféle zenét hallgatnak 
otthon, mindenféle hanghordozón. Min-

dent meghallgatunk, 
ami szép és jó. Ez pedig 
oda vezet, hogy ezek a fi-
atalok többféle stílusban 
is nagyon jól megállják 
a helyüket. Felmerült, 
hogy az általuk kedvelt 
darabokat is előadjuk, a 
koncerten elhangzó ze-
neszámok nagy részét ők 
választották. 

Kozek Balázs el-
mondta, hogy mind a 
két helyen meglenne 
az apparátus, amivel 

külön-külön is el lehetne játszani eze-
ket a darabokat. A környékben működő 

fúvósegyütteseket tehát bizakodással tölt-
heti el, hogy lesz utánpótlásuk, hiszen a 
vörösvári és solymári fiatalok megmutat-
ták, milyen színvonalas előadásra képesek.

KM

A koncertől videofelvétel készült, amit a 
PilisTV május folyamán tűz műsorára.

Kozek Balázs

ÁLLaTOK  
a KönyvTáRBan

A felnőtteknek is, a gyerekeknek is 
kínált elfoglaltságot a Könyvtár 
Plussz márciusi alkalma. A hónap 

utolsó szerdáján – mint az most már szo-
kássá vált – a Városi Könyvtár pluszprog-
ramokkal várta az érdeklődőket

Délután 4 órától dr. Bozsár Judit ál-
latorvos segítségével ismerkedhettek meg 
– elsősorban az ifjabbak – a kutya- és ci-
catartás tudnivalóival. Ehhez segítségük-
re volt egy hús-vér „szemléltetőeszköz”, 
vagyis Boróka kutyus, aki békésen tűrte az 
előadást az állattartásról, amiben minden-
féle téma előkerült: kezdve az egészségügyi 
tudnivalóktól egészen odáig, hogy hogyan 
jelezhetjük az utca embere számára, ha ku-
tyánk félénk.

Miután a tudnivalókat megbeszélték, a 
gyerekek zseníliaszálakat és fonalat kaptak, 
amiből domború hátú cicákat és bozontos 
pulikutyákat készíthettek, a színes textil-
csíkokból pedig kutyajáték készült. A kéz-
műves foglalkozás nemcsak a gyerekeket 
kötötte le, hanem még a szülők számára is 
pihentető kikapcsolódásnak bizonyult.

Eközben a szomszédos teremben kez-
detét vette egy író-olvasó találkozó, amit a 
felnőttek számára hirdettek meg. Mészáros 
Viktor költő versekkel, személyes élmény-
beszámolókkal tűzdelt monológja hamar 
lekötötte a hallgatóság figyelmét. A téma itt 

Dr. Bozsár Judit és Mészáros Viktor

már nem a parttalan út csak az ösvény
már nem a trón csak a kerti padom
már feledésben a múlt az a fösvény
és a jövőt unokámnak adom

(részlet Mészáros Viktor  
CSAK A CSEND című verséből)

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG22 232013. ÁPRILIS

is hasonló volt: élni kertben, állatokkal, bol-
dogan – ahogyan a Mészáros-Bozsár házas-
pár közös könyvének címe szól. De szó esett 
mindenféle egyébről is, ami csak az életben 
– vagy egy versben – előkerülhet.

SÁ
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az elSő RózSaeSKüvő
eGY FeLeJTheTeTLen naP eSeMÉnYeI – 
1882. MájuS 10.

Gróf Karátsonyi Guido (1817-1885), 
aki „a nemesség kötelez” elve alap-
ján megannyi nemes felajánlást 

tett a hazai kulturális élet támogatásáért és 
a rászorulók megsegítéséért, nagy családi 
veszteségeket szenvedett el az 1870-es évek 
első felében. Igen rövid idő leforgása alatt 
elvesztette feleségét, Marczibányi Máriát, 
Guidobaldina nevű leányát, majd unoká-
ját és Adrienne nevű leányát. Ettől kezdve 
a krisztinavárosi pazar palotában már nem 
volt többé maradása, gyermekeivel másik, 
kisebb házába vonult vissza.

1882-ben újabb felajánlást tett: Az 1868-
ban megjelent Szentek élete c. könyvben 
olvasott Szent Medárd püspök és hitvalló 
történetéről és a rózsaünnepről. E történet 
hatott reá példájával. A felajánlás megté-
telére az alkalmat Rudolf trónörökösnek, 
Ferenc József császár és király fiának a 
belga Stefánia főhercegnővel 1881. május 
10-én kötött esküvője adta. Ennek emlé-
kére 20 000 forint értékű alapítványt tett, 
hogy annak kamataiból minden évben 
rózsaünnepélyt tartsanak a vörösvári ura-
dalom soron következő falujában, és ott 
a legméltóbb leánynak tekintélyes értékű 
erénydíjat adjanak át. „Erkölcsös, s jó ma-
gaviseletű, a magyar nyelvben jártas, ró-
mai katholikus, 17-19 éves hajadonoknak 
lesz kiadva a jutalom… A méltó hajadont 
a községi elöljáróság terjeszti fel” – áll a 
solymári Historia Domusban. A három 
szomszédos falu hajadonjai közül Erdődy 
grófnő által kiválasztott első leány a soly-
mári Thaller Borbála volt. A nagy nap 
reggelén nem volt elég jó az idő. Mégis a 
fővárosból és a szomszéd falvakból is so-
kan érkeztek gyalog, lovon, szekéren. A 

grófi hintót és a vendégeket hozó hintósort 
a mai Szarvas csárdánál solymári legények 
fehér pikékabátos, piros vállszalagos, ka-
lapjuk mellett virágot viselő bandériuma 
fogadta, élén a szolgabíróval. A menet a 
falu szélén állt meg, a zöld gallyakból font 
diadalkapunál, amelyen az „Isten hozta 
vendégeinket!” felirat díszlett, mellette 
nemzeti színű zászlókkal tisztelgő fiatal-
emberekkel. A község jegyzője köszöntötte 
a nászanya szerepét betöltő Erdődy gróf-
nőt, a gróf urat és a fényes vendégsereget. 
A falu képviselőtestülete is ünneplőben 
volt, mellettük fehér ruhás leányok álltak, 
virággal a kezükben. Várták a tanácsházá-
nál a hintókon érkezőket, akiket immár 
fúvószenekar is kísért.  A bíró házánál 
Erdődy grófnő másik hintóba ült, majd a 
menyasszony házához hajtottak.

A tizenkét fehér ruhás leány által alko-
tott sorfal mellett elhaladó gróf és Földváry 
Mihály alispán fekete atillában léptek a 
házba. A tisztaszobában várakozó mátka-
párhoz Karátsonyi Guido gróf úr intézett 
rövid beszédet, emlékeztetve a fiatalokat a 
rózsaünnep és a trónörökös pár esküvőjé-
nek kapcsolatára, és hangsúlyozva a rózsa-
korona jelentőségét és a kitüntetés értékét. 

A díszhintóba beszálló Erdődy grófnő 
jobbjára ültette Thaller Borbálát, az első 
hazai rózsaleányt, hogy a templomi koro-
názásra és esketési szertartásra vihesse. A 
gróf úr, Milbich Mihály vőlegény és a kö-
zönség gyalog követte a hintót. A templom 
előtt a járás összes papja díszes ornátusban 
várta dr. Haynald Lajos bíboros, kalocsai 
érseket, aki lovas bandérium kíséretében, 
mozsárágyúzás és harangzúgás közepette 
érkezett a templom elé.

Őt köszöntötte Glázer József, a falu plé-
bánosa. A feldíszített templomba a bíboros 
áldást osztva vonult be, őt követte a násznép. 
Majd Glázer József lépett a szószékre, utána 
következett a szentmise, amelynek végén a 
plébános megáldotta az oltárra helyezett ró-
zsakoronát, átnyújtotta a nászanyának, aki a 
szentélyben felállított baldachinos trónuson 
ült, jobbján a rózsalánnyal, balján az egyik 
nyoszolyólánnyal. Erdődy grófnő ünnepé-
lyesen megkoronázta az elé térdeplő meny-
asszonyt. Majd a leány megkoronázott fővel 
állt vőlegényével az oltár elé, az esketésre 
készen. Az orgonán Roth József kántor halk 
prelúdiumot játszott. Az esketési szertartás 
az egész papság részvételével történt. A bí-
boros beszédében intette az új házasokat 
arra, hogy az erények igazi jutalmukat a 
mennyben nyerik el.

Az esketési szertartás után „Földváry 
Mihály alispán meleg hangú magyar be-
széd kíséretében átadja a menyasszonynak 
az ezer forintot, mint erényei és feddhetet-
len élete jutalmát…” (Vácz J.)

A nászmisét követően a fiatal pár a gróf-
fal, a bíborossal és a nászasszony grófnővel 
a menyasszony házához hajtatott, ahol az 
esküvői ebéden vettek részt. Az örömszü-
lőket az a megtiszteltetés érte – ami azóta 
sem ismétlődött meg –, hogy az előkelő 
vendégek az ünnepi asztalnál vendégei 
voltak egy földműves családnak.

Az első rózsamenyasszony 63 évet élt, 
férje 19 évvel élte őt túl.

Gróf Karátsonyi Guido 1885-ben hunyt 
el, az elkövetkező évtizedekben fiai, gróf 
Karátsonyi Camillo, majd halála után 
testvére, gróf Karátsonyi Jenő folytatták a 
nemes rózsaesküvő-hagyományt, amely 
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figyel az állatokra, az emberekről is megtud 
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ról és emberekről”. Kötelező darab Popper 
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otthon elmélkedőknek és persze minden 
állatbarátnak!

„Malek Andrea és Perjés János színművé-
szek nemcsak tehetségükkel, de érezhető oda-
adásukkal és szeretettel oldják meg ezt a nem 
mindennapi szerepet. Mindezt olyan köny-
nyedén és közvetlenül, hogy a nézőnek szinte 
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A színdarab, a játék és a rendezés mindvégig 
tökéletes harmóniában vannak. Péter hang-
jának megidézése minden alkalommal a leg-
jobbkor hallható, és pont annyi, amennyi kell. 
A zene is hasonlóképpen.

Ha valakinek sokra becsüljük a szellemi 
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az elSő RózSaeSKüvő
eGY FeLeJTheTeTLen naP eSeMÉnYeI – 
1882. MájuS 10.

Gróf Karátsonyi Guido (1817-1885), 
aki „a nemesség kötelez” elve alap-
ján megannyi nemes felajánlást 

tett a hazai kulturális élet támogatásáért és 
a rászorulók megsegítéséért, nagy családi 
veszteségeket szenvedett el az 1870-es évek 
első felében. Igen rövid idő leforgása alatt 
elvesztette feleségét, Marczibányi Máriát, 
Guidobaldina nevű leányát, majd unoká-
ját és Adrienne nevű leányát. Ettől kezdve 
a krisztinavárosi pazar palotában már nem 
volt többé maradása, gyermekeivel másik, 
kisebb házába vonult vissza.

1882-ben újabb felajánlást tett: Az 1868-
ban megjelent Szentek élete c. könyvben 
olvasott Szent Medárd püspök és hitvalló 
történetéről és a rózsaünnepről. E történet 
hatott reá példájával. A felajánlás megté-
telére az alkalmat Rudolf trónörökösnek, 
Ferenc József császár és király fiának a 
belga Stefánia főhercegnővel 1881. május 
10-én kötött esküvője adta. Ennek emlé-
kére 20 000 forint értékű alapítványt tett, 
hogy annak kamataiból minden évben 
rózsaünnepélyt tartsanak a vörösvári ura-
dalom soron következő falujában, és ott 
a legméltóbb leánynak tekintélyes értékű 
erénydíjat adjanak át. „Erkölcsös, s jó ma-
gaviseletű, a magyar nyelvben jártas, ró-
mai katholikus, 17-19 éves hajadonoknak 
lesz kiadva a jutalom… A méltó hajadont 
a községi elöljáróság terjeszti fel” – áll a 
solymári Historia Domusban. A három 
szomszédos falu hajadonjai közül Erdődy 
grófnő által kiválasztott első leány a soly-
mári Thaller Borbála volt. A nagy nap 
reggelén nem volt elég jó az idő. Mégis a 
fővárosból és a szomszéd falvakból is so-
kan érkeztek gyalog, lovon, szekéren. A 

grófi hintót és a vendégeket hozó hintósort 
a mai Szarvas csárdánál solymári legények 
fehér pikékabátos, piros vállszalagos, ka-
lapjuk mellett virágot viselő bandériuma 
fogadta, élén a szolgabíróval. A menet a 
falu szélén állt meg, a zöld gallyakból font 
diadalkapunál, amelyen az „Isten hozta 
vendégeinket!” felirat díszlett, mellette 
nemzeti színű zászlókkal tisztelgő fiatal-
emberekkel. A község jegyzője köszöntötte 
a nászanya szerepét betöltő Erdődy gróf-
nőt, a gróf urat és a fényes vendégsereget. 
A falu képviselőtestülete is ünneplőben 
volt, mellettük fehér ruhás leányok álltak, 
virággal a kezükben. Várták a tanácsházá-
nál a hintókon érkezőket, akiket immár 
fúvószenekar is kísért.  A bíró házánál 
Erdődy grófnő másik hintóba ült, majd a 
menyasszony házához hajtottak.

A tizenkét fehér ruhás leány által alko-
tott sorfal mellett elhaladó gróf és Földváry 
Mihály alispán fekete atillában léptek a 
házba. A tisztaszobában várakozó mátka-
párhoz Karátsonyi Guido gróf úr intézett 
rövid beszédet, emlékeztetve a fiatalokat a 
rózsaünnep és a trónörökös pár esküvőjé-
nek kapcsolatára, és hangsúlyozva a rózsa-
korona jelentőségét és a kitüntetés értékét. 

A díszhintóba beszálló Erdődy grófnő 
jobbjára ültette Thaller Borbálát, az első 
hazai rózsaleányt, hogy a templomi koro-
názásra és esketési szertartásra vihesse. A 
gróf úr, Milbich Mihály vőlegény és a kö-
zönség gyalog követte a hintót. A templom 
előtt a járás összes papja díszes ornátusban 
várta dr. Haynald Lajos bíboros, kalocsai 
érseket, aki lovas bandérium kíséretében, 
mozsárágyúzás és harangzúgás közepette 
érkezett a templom elé.

Őt köszöntötte Glázer József, a falu plé-
bánosa. A feldíszített templomba a bíboros 
áldást osztva vonult be, őt követte a násznép. 
Majd Glázer József lépett a szószékre, utána 
következett a szentmise, amelynek végén a 
plébános megáldotta az oltárra helyezett ró-
zsakoronát, átnyújtotta a nászanyának, aki a 
szentélyben felállított baldachinos trónuson 
ült, jobbján a rózsalánnyal, balján az egyik 
nyoszolyólánnyal. Erdődy grófnő ünnepé-
lyesen megkoronázta az elé térdeplő meny-
asszonyt. Majd a leány megkoronázott fővel 
állt vőlegényével az oltár elé, az esketésre 
készen. Az orgonán Roth József kántor halk 
prelúdiumot játszott. Az esketési szertartás 
az egész papság részvételével történt. A bí-
boros beszédében intette az új házasokat 
arra, hogy az erények igazi jutalmukat a 
mennyben nyerik el.

Az esketési szertartás után „Földváry 
Mihály alispán meleg hangú magyar be-
széd kíséretében átadja a menyasszonynak 
az ezer forintot, mint erényei és feddhetet-
len élete jutalmát…” (Vácz J.)

A nászmisét követően a fiatal pár a gróf-
fal, a bíborossal és a nászasszony grófnővel 
a menyasszony házához hajtatott, ahol az 
esküvői ebéden vettek részt. Az örömszü-
lőket az a megtiszteltetés érte – ami azóta 
sem ismétlődött meg –, hogy az előkelő 
vendégek az ünnepi asztalnál vendégei 
voltak egy földműves családnak.

Az első rózsamenyasszony 63 évet élt, 
férje 19 évvel élte őt túl.

Gróf Karátsonyi Guido 1885-ben hunyt 
el, az elkövetkező évtizedekben fiai, gróf 
Karátsonyi Camillo, majd halála után 
testvére, gróf Karátsonyi Jenő folytatták a 
nemes rózsaesküvő-hagyományt, amely 
1914-ben, az I. világháborúval ért véget

Jablonkay Mária

A cikk dr. Jablonkay István 1979-ben, és 
Vácz József 1995-ben kiadott tanulmánya 
alapján íródott, több esetben egyenes átvé-

tellel. Forrást képeztek az egykori Vasárnapi 
Újság cikkei is (OSZK).

ÚJ KÖnYVeK  
a váRoSI KönyvTáRBan

SZÍnhÁZI aJÁnLó

Május 19-én 19 órától a Művészetek 
Házában Magyarország valaha 
volt egyik legnépszerűbb pszi-

chológusa, gyermekpszichológusa, Popper 
Péter két könyvének színpadi változatát 
láthatja a közönség. 

A karnevál vége – Életmese állatokról és 
emberekről – a „Részemről mondjunk 
mancsot” és a „Ne menj a romok közé” c. 
könyvek színpadi változata.

A darab egy színpadi vallomás, sok mo-
sollyal és szomorúsággal, de mindvégig 
abban a meggyőződésben, hogy aki nagyon 
figyel az állatokra, az emberekről is megtud 
valami fontosat…

Az előadás alcíme: „Életmese állatok-
ról és emberekről”. Kötelező darab Popper 
Péter rajongóknak, színházba járóknak, 

otthon elmélkedőknek és persze minden 
állatbarátnak!

„Malek Andrea és Perjés János színművé-
szek nemcsak tehetségükkel, de érezhető oda-
adásukkal és szeretettel oldják meg ezt a nem 
mindennapi szerepet. Mindezt olyan köny-
nyedén és közvetlenül, hogy a nézőnek szinte 
fel sem tűnik, mennyire nehéz a gondolatok 
és érzelmek kavalkádjában helyt állniuk és 
minden pillanatban hitelesnek maradniuk. 
A színdarab, a játék és a rendezés mindvégig 
tökéletes harmóniában vannak. Péter hang-
jának megidézése minden alkalommal a leg-
jobbkor hallható, és pont annyi, amennyi kell. 
A zene is hasonlóképpen.

Ha valakinek sokra becsüljük a szellemi 
értékeit és tanításait, akkor a ránk hagyott 
anyagához csakis így érdemes hozzányúlni.” 
(Popper Péter özvegye)

• Leiner Laura: 
A Szent Johan-
na gimi 8.
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lom 10-14 éve-
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A fénykép keveset 
árul el a lány kilé-
téről, de az a kevés 
nyom egy Hampton 
nevű észak-karoli-
nai kisvárosba vezet, 
ahová Logan hosszú, 
kalandos út után ér-

kezik meg. Némi keresgélés után rátalál a 
gyermekét egyedül nevelő fiatalasszonyra, 
Elizabethre, akinek arcát már oly régóta 
ismeri…

• Stephen King: 
11/22/63 I-II.

Jake Epping 
kisvárosi angol-
tanár, jóképű, 
művelt, harmin-
cas fiatalember. 
T ü d ő r á k b a n 
haldokló öreg 
barátja, Al egy 
napon hajme-
resztő titkot oszt 
meg vele: tudja a módját, hogyan lehet 
visszamenni a múltba, és némi leleményes-
séggel megváltoztatni a jövőt.

• Cserna-Szabó 
András:  
Szíved helyén épül 
már a Halálcsillag

A regény a vak szen-
vedélyek karneválja. 
A fekete szerelem vé-
gigsöpör a budapesti 
Király utcán, Ko-
lozsváron, Pécsen, az 
adriai tengerparton. 

Nemet változtató macsó, japán karddal 
hadonászó írósztár, bánatevésbe menekülő 
mizantróp apa, transzvesztita szerelemdé-
mon és persze a westernt író főhős kergeti 
a boldogság kék madarát vagy – ahogy a 
könyv fogalmazza újra a toposzt – a szere-
lem pöttyös lasztiját.

• Dr. Eben Alexan-
der: A mennyország 
létezik – Egy ideg-
sebész tapasztalatai 
a túlvilágról

Tisztában volt azzal, 
hogy a halálközeli 
élmény létező je-
lenség, de úgy gon-
dolta, csupán a tra-
uma által megviselt 
idegpályák terméke. 

Betegsége előtt képtelen volt természet-
tudományos nézeteit összeegyeztetni az 
istenhittel, a lélekbe és a túlvilágba vetett 
hitével. • Benedek Sza-
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éveK, BeTegeK, eMléKeK

Bizonyára sokan értesültek már arról, hogy az év elején városunk kedvelt 
háziorvosa nyugdíjba vonult. És bár teljesen nem tűnik majd el betegei 
életéből, mégis úgy gondoltuk, hogy eljött az ideje egy hosszabb interjú-
nak. Dr. Für Lászlóval pályáról, egészségről és a sportolásról is beszél-
gettünk.

• Miért, hogyan lett orvos?

Valahogy mindig is vonzódtam a pályához. 
Volt egy beteg öcsém, akit sokat vittünk 
kórházba. Így sokat forgolódtam ebben a 
környezetben, és már akkor eldöntöttem, 
hogy orvos leszek. Aztán sikerült is. Nem 
túl egyszerűen, mert nem vettek fel, csak 
harmadikra, de utána már könnyen elvé-
geztem az egyetemet. Az egyetemi évek 
alatt megnősültem, és mire végeztem, már 
volt egy gyerekünk. Bekerültem a belklini-
kára, nem családorvosnak készültem, de 
mégis így alakult. A szüleim mellett lak-
tunk ugyanis Pasaréten egy albérletben, és 
amikor kiderült, hogy a második baba is 
érkezik, olyan állást kerestem, ahol lakást 
adnak. Így kerültem Vörösvárra, ’69-ben.

Az első évek itt főként az ismerkedéssel 
teltek. Ha nem is idegen, inkább ismeretlen 
volt a falusi élet, de hamar belezökkentem, 
mert az itteniek nagyon barátságosan fo-
gadtak. Egy igen jó körzetet örököltem Réti 
Zoli bácsitól, a falu közepén. Többnyire 
idős emberek tartoztak ide, 20 éven keresz-
tül gyógyítottam őket. Nagyon megszeret-
tem. Most, hogy a körzeti orvosi munkámat 
leadom, azt mondom, hogy egyáltalán nem 
bántam meg, hogy nem lettem professzor. 
Nagyon szép, tartalmas életet tud élni egy 
családorvos. 

• Nem végig Vörösváron dolgozott. Hogy 
került el innen?

Az első feleségem, akitől 3 gyermekem 
van, a Rókus kórházban szemész volt, én 
meg itt családorvos, és hát egy idő után ez 
gondot okozott. Keveset találkoztunk, és 
amikor a gyerekek kirepültek, elváltunk. 
Amikor megismertem Pető Erika doktor-
nőt – akivel most már 20 éve együtt élünk, 
összesen 7 gyerekem és 11 unokám van! –, 
összesűrűsödtek az események: megszü-
letett a kisebbik lányunk, sok volt a beteg, 
nem volt segítségünk sem, és adódott egy 
nyugalmasabb állás Piliscséven. Egy hét 
alatt elköltöztünk. Muszáj volt gyorsan 
döntenem, mert nagyon fájó szívvel men-
tem el innen 20 év után. Cséven is 20 évet 
dolgoztam, de mindig is visszavágytam. 3 
évvel ezelőtt adódott, hogy a doktornő, aki 

az elődöm volt, külföldre ment dolgozni, és 
visszajöttem, hogy legalább itt fejezzem be.

• Változott-e Vörösvár az alatt a 20 év 
alatt, amit nem itt töltött?

Régen sokkal nehezebb volt a családorvos 
munkája, hárman-négyen voltunk, és min-
denkinek kellett a körzetében éjjel is ügyel-

fordul elő. Akkor még volt olyan, hogy ad-
minisztrátor és ápolónő külön. Az ápolónő 
nagyon sokat dolgozott kint a terepen és a 
rendelőben is, az adminisztrátor pedig te-
hermentesített minket a sok papírmunka 
alól. Nagy szerencsém volt, hogy mindig 
igen jó asszisztenseim voltak. De most is 
egy kiváló ápolónőt hagyok Bálint doktor-
ra. Nem is tudom, a mostani munkát hogy 
tudja elvégezni négy óra alatt egy nővér, de 
megcsinálja.

• Mennyire élnek egészségesen az embe-
rek napjainkban?

Az az érzésem, hogy sokkal jobban vi-
gyáztak az egészségükre és fegyelmezet-
tebbek voltak az emberek 20 évvel ezelőtt, 
mint most.  Nem tudom, mi lehet az oka, 
hogy a fiatalok ennyire mások. Régen nem 
mindenhova kocsival mentek, hanem bi-
ciklivel vagy gyalog, sokan fociztak vagy 
kézilabdáztak. Néha csodálkozom, hogy 
miért ilyen satnyák, görbék, elhízottak. 
Nem sportolnak. Annak idején, úgy emlék-
szem, kevesebb ilyen probléma volt.

• Azért rengeteg szépséget is adott ez a 
pálya…

Igen, nagyon sokat, nagyon nagy öröm, 
amikor látja az ember, hogy valaki meg-
gyógyul. Első két évben nem volt itt gye-
rekorvos, akkor a gyerekeket is én láttam el. 
Hihetetlen emlékeim vannak erről az idő-
szakról. Például a Vásár téren, a tornate-
remben oltottuk a gyerekeket, egyik kislány 
a bordásfalról rugdosott lefele. Ma már biz-
tos ő is nagymama… Nagyon sok barátom 
lett az évek alatt, sajnos, már sokan közü-
lük nincsenek velünk. Most már nekem is 
jobban kell sáfárkodnom a hátralévő időm-
mel. A mai napig sportolok, vallom, hogy 
ez tartja meg az egészséget. Kevés időm 
volt, de abból mindig sokat töltöttem spor-
tolással, most hetente egyszer teniszezünk. 
Szerda a sportnap, tenisz után úszunk egy 
órát. Síelni is szoktunk minden évben leg-
alább egyszer. 

• A nyugdíjba vonulással végleg „letette a 
lantot”?

Nem, dehogy. Hétfőnként még rendelek a 
rendelőben, így tudom tartani a betegekkel 
a kapcsolatot, és ez segítséget jelent Bálint 
doktornak is. És hát nem szakadok ki hir-
telen a munkából, ez nagyon jó. Elérhető 
vagyok, aki felhív, elér, a telefonom soha 
nincs kikapcsolva.

Heti 12 órát pedig a Szent Erzsébet 
Otthonban töltök, minden nap bemegyek. 
Olyankor végigvizitelem a fekvőbeteg részt, 
kétszer pedig rendelek 3-3 órát, olyankor a 
nyugdíjasok és a gondozottak odajönnek. 
Igazán nem panaszkodhatom, nagyon 
szép élet van mögöttem. Persze, azért nem-
csak a munka van, nagyon szeretünk pél-
dául a családdal és barátokkal vitorlázni a 
Balatonon. Igazi kikapcsolódás.

Palkovics Mária

TanÚSÁGOT TennI

Mindannyian áhítatos izgalommal 
követtük 2005. április elején a II. 
János Pál pápa egészségéről szóló 

híreket. Úgy haldoklott, ahogy élt: az egész 
világ figyelte őt. Döbbenetes volt, hogy 
még halálában is minden embert felrázó 
„médiasztár” volt. Mindannyiunk számára 
nagy tanúságtétel volt ez az Istenhez hűsé-
ges élet és halál mellett.

Amikor pár hete meghallottam, hogy 
XVI. Benedek pápa lemond, hasonló tanú-
ságtételt éreztem. Benedek pápa egészen 
más ember volt, mint elődje, II. János Pál, 
akivel jó barátok voltak. Visszafogottabb, 
nem a kamerák kereszttüzében élő, de 
ugyanúgy jelen levő. Ízig-vérig európai, 

aki érti és átérzi kultúránk, társadalmunk 
minden baját. Írásaival a gyökerekhez sze-
retne visszavezetni. Azokhoz a keresztény 
gyökerekhez, amelyből a mai Európa ki-
nőtt. Hiába szeretnék ezt sokan elfeledtetni 
velünk, csak a kereszténységben érthetjük 
meg magunkat itt Európában. Benedek 
pápa ebben igyekezett utat mutatni. Sokan 
szigorúnak, konzervatívnak tartották és 
tartják ma is. De szigorú és konzervatív-e 
az, aki megtalálja a bajokból kivezető utat, 
és ragaszkodik hozzá? Erről szóltak kör-
levelei: Isten a szeretet, Szeretet az igaz-
ságban. Ezért hirdette meg a hit évét a II. 
Vatikáni zsinat 50. évfordulóján.

Benedek pápa február 28-án lemondott. 
Nemcsak az erejét mérte fel – fiatalabb, 
energikusabb pásztor kell a nyáj élére –, 
hanem azt is szeretné bemutatni, hogy az 
elmúlás, a halál egy mély személyes ké-
szülés belső folyamata, amely nem tartozik 
másokra. Német szemérmességével ezt az 
utat elvonultan, magában szeretné végig-
járni. Csak egészen kivételes személyiségek 
tehetik meg, hogy halálukkal is tanúságot 
tegyenek a kamerákon keresztül is. Bene-
dek pápa nagysága abban áll, hogy alázat-
tal felismerte, őt nem erre hívja az Isten.

Adjon neki a Mindenható sok erőt ezen 
imádságos, belső úthoz!

Mi pedig, itt maradók, ragaszkodjunk 
hitünkhöz, Jézus Krisztus halálával és 
feltámadásával kapott életünkhöz! Ismer-
jük meg, mit is szeretne mondani nekünk 
Benedek pápa: „A szeretet az igazságban, 
amelyről Jézus Krisztus tanúságot tett föl-
di életével, s mindenekelőtt halálával és 
feltámadásával, minden ember és az egész 
emberiség valódi fejlődésének legfőbb 
hajtóereje. A szeretet az a rendkívüli erő, 
amely arra ösztönzi az embereket, hogy 
bátran és nagylelkűen elkötelezzék magu-
kat az igazságosság és a béke iránt. Olyan 

erő ez, amely Istentől, az örök Szeretettől 
és az abszolút Igazságtól ered. Minden 
egyes ember akkor találja meg önnön javát, 
ha Isten róla alkotott tervéhez ragaszkodik, 
és azt teljességgel magvalósítja.” (Caritas 
in veritas 1.)

Március 13-án vonaton utaztunk. Mold-
vába tartottunk, hogy a csángó magyar ok-
tatással ismerkedjünk. Este fél nyolc körül 
az egész fülke felbolydult. Először refor-
mátus útitársaink kaptak hírt: Meg van az 
új pápa. Pár percre rá a mi telefonjainkra 
is befutottak az üzenetek. Megválasztot-
ták Jorge Mario Bergoglio-t, Buenos Aires 
érsekét, aki Assisi Szent Ferenc nevét vá-
lasztotta. Személyében olyan főpap került 
a pápai trónra, aki jól ismeri a harmadik 
világ problémáit: a szegénységet, a társa-
dalmi feszültségeket, a környezeti gondo-
kat. Mégis első vasárnapi beszédében az ir-
galmas atyáról beszélt. Aki megbocsát, aki 
türelmes, aki mindannyiunkat visszavár. 
Ő nem fárad bele. Csak mi lehetünk azok, 
akik belefáradunk a bocsánatkérésbe.

Azóta is minden tette ezt a közvet-
len istenkapcsolatot sugározza. Továbbra 
is egyszerűen él, kimegy a nép közé. Két 
szertartás között ráért a fiatalok javítóinté-
zetébe elmenni, hogy ott az elítéltek lábát 
megmossa. Mindez több a népszerűség ke-
resésénél, Isten lehajoló szeretetét szeretné 
közvetíteni mindenkinek, még azoknak is, 
akik a társadalom peremére kerültek. Ezen 
az úton nem egyedül szeretne végigmenni. 
Április 3-i beszédében a fiatalokhoz szólt, 
de ezzel mindannyiunkat hív és küld: „Hir-
dessétek annak bizonyosságát, hogy az Úr 
él, és életünk során mellettünk áll. Ez a ti 
küldetésetek! Tegyetek tanúságot a Meny-
nyek Országához vezető reményről, szoro-
san kötődjetek hozzá! Erősen tartsátok ezt 
a köteléket, és hirdessétek a reményt! Jézus 
tanúságtevői vagytok, hirdessétek őt, aki él 
és reményt ad a háborúktól, bűntől sújtott 
világnak!”

Ferenc pápa választás elé állít ben-
nünket: ragaszkodunk megszokott vilá-
gunkhoz, szokásainkhoz, vagy vállaljuk 
Krisztus követésének meglepetésekkel, 
örömmel, másokért vállalt szenvedéssel teli 
útját. Adja meg mindannyiunknak a Jóis-
ten, hogy helyesen döntsünk!

Ujházy András

A vörösvári hívek köszönetet mondanak 
Balla Sándor plébánosunknak, amiért 
meghívta Hofher József jezsuita atyát 
zsúfolásig megtelt templomunkba. A 
három napon át tartó böjti lelkigyakor-
lat alatt mély gondolatokat ébresztve 
beszélt a szeretet, a hála és a megbo-
csátás szerepéről. Felkészítette a hívők 
lelkét a húsvéti feltámadásra.

Gábeli Zoltánné
Fotó: Rásonyi

Véradás lesz Vörösváron, a 
Művészetek Házában. A Ma-
gyar Vöröskereszt munkatár-
sai május 16-án, csütörtökön 
délután 16:00 és 19:30 között 
várják az önkéntes véradókat 
a Fő u. 127. alatt. A véradás-
hoz személyi igazolvány, TAJ- 
és lakcímkártya szükséges. 

VÉRadÁS

nie, csak akkor mehettem el, ha megkértem 
a kollégát, hogy helyettesítsen. Ma már eb-
ből a szempontból könnyebb.

Az orvos-beteg kapcsolat viszont sze-
mélytelenebb lett, a betegek is változtak. 
Annak idején valaki elmondta a panaszát, 
gyógyszert írtunk rá, ha kellett, többször is 
ellenőriztük, és így alakultak ki a barátsá-
gok. Naponta legalább tízszer mentünk ki 
lakásra, a rendelőben is mindig voltak 40-
50-en. Nincs már az a közvetlen kapcsolat, 
de akikkel személyesen találkozom, ugyan-
olyan kedvesek, barátságosak.

Az orvoslás is más volt. Nekem 7 „gye-
rekem” van a faluban. Nekik mind ott vol-
tam a születésüknél. Ilyen ma már nem 
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Bizonyára sokan értesültek már arról, hogy az év elején városunk kedvelt 
háziorvosa nyugdíjba vonult. És bár teljesen nem tűnik majd el betegei 
életéből, mégis úgy gondoltuk, hogy eljött az ideje egy hosszabb interjú-
nak. Dr. Für Lászlóval pályáról, egészségről és a sportolásról is beszél-
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Volt egy beteg öcsém, akit sokat vittünk 
kórházba. Így sokat forgolódtam ebben a 
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kára, nem családorvosnak készültem, de 
mégis így alakult. A szüleim mellett lak-
tunk ugyanis Pasaréten egy albérletben, és 
amikor kiderült, hogy a második baba is 
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bántam meg, hogy nem lettem professzor. 
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tem el innen 20 év után. Cséven is 20 évet 
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alatt, amit nem itt töltött?

Régen sokkal nehezebb volt a családorvos 
munkája, hárman-négyen voltunk, és min-
denkinek kellett a körzetében éjjel is ügyel-

fordul elő. Akkor még volt olyan, hogy ad-
minisztrátor és ápolónő külön. Az ápolónő 
nagyon sokat dolgozott kint a terepen és a 
rendelőben is, az adminisztrátor pedig te-
hermentesített minket a sok papírmunka 
alól. Nagy szerencsém volt, hogy mindig 
igen jó asszisztenseim voltak. De most is 
egy kiváló ápolónőt hagyok Bálint doktor-
ra. Nem is tudom, a mostani munkát hogy 
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Szerda a sportnap, tenisz után úszunk egy 
órát. Síelni is szoktunk minden évben leg-
alább egyszer. 

• A nyugdíjba vonulással végleg „letette a 
lantot”?

Nem, dehogy. Hétfőnként még rendelek a 
rendelőben, így tudom tartani a betegekkel 
a kapcsolatot, és ez segítséget jelent Bálint 
doktornak is. És hát nem szakadok ki hir-
telen a munkából, ez nagyon jó. Elérhető 
vagyok, aki felhív, elér, a telefonom soha 
nincs kikapcsolva.

Heti 12 órát pedig a Szent Erzsébet 
Otthonban töltök, minden nap bemegyek. 
Olyankor végigvizitelem a fekvőbeteg részt, 
kétszer pedig rendelek 3-3 órát, olyankor a 
nyugdíjasok és a gondozottak odajönnek. 
Igazán nem panaszkodhatom, nagyon 
szép élet van mögöttem. Persze, azért nem-
csak a munka van, nagyon szeretünk pél-
dául a családdal és barátokkal vitorlázni a 
Balatonon. Igazi kikapcsolódás.

Palkovics Mária

TanÚSÁGOT TennI

Mindannyian áhítatos izgalommal 
követtük 2005. április elején a II. 
János Pál pápa egészségéről szóló 

híreket. Úgy haldoklott, ahogy élt: az egész 
világ figyelte őt. Döbbenetes volt, hogy 
még halálában is minden embert felrázó 
„médiasztár” volt. Mindannyiunk számára 
nagy tanúságtétel volt ez az Istenhez hűsé-
ges élet és halál mellett.

Amikor pár hete meghallottam, hogy 
XVI. Benedek pápa lemond, hasonló tanú-
ságtételt éreztem. Benedek pápa egészen 
más ember volt, mint elődje, II. János Pál, 
akivel jó barátok voltak. Visszafogottabb, 
nem a kamerák kereszttüzében élő, de 
ugyanúgy jelen levő. Ízig-vérig európai, 

aki érti és átérzi kultúránk, társadalmunk 
minden baját. Írásaival a gyökerekhez sze-
retne visszavezetni. Azokhoz a keresztény 
gyökerekhez, amelyből a mai Európa ki-
nőtt. Hiába szeretnék ezt sokan elfeledtetni 
velünk, csak a kereszténységben érthetjük 
meg magunkat itt Európában. Benedek 
pápa ebben igyekezett utat mutatni. Sokan 
szigorúnak, konzervatívnak tartották és 
tartják ma is. De szigorú és konzervatív-e 
az, aki megtalálja a bajokból kivezető utat, 
és ragaszkodik hozzá? Erről szóltak kör-
levelei: Isten a szeretet, Szeretet az igaz-
ságban. Ezért hirdette meg a hit évét a II. 
Vatikáni zsinat 50. évfordulóján.

Benedek pápa február 28-án lemondott. 
Nemcsak az erejét mérte fel – fiatalabb, 
energikusabb pásztor kell a nyáj élére –, 
hanem azt is szeretné bemutatni, hogy az 
elmúlás, a halál egy mély személyes ké-
szülés belső folyamata, amely nem tartozik 
másokra. Német szemérmességével ezt az 
utat elvonultan, magában szeretné végig-
járni. Csak egészen kivételes személyiségek 
tehetik meg, hogy halálukkal is tanúságot 
tegyenek a kamerákon keresztül is. Bene-
dek pápa nagysága abban áll, hogy alázat-
tal felismerte, őt nem erre hívja az Isten.

Adjon neki a Mindenható sok erőt ezen 
imádságos, belső úthoz!

Mi pedig, itt maradók, ragaszkodjunk 
hitünkhöz, Jézus Krisztus halálával és 
feltámadásával kapott életünkhöz! Ismer-
jük meg, mit is szeretne mondani nekünk 
Benedek pápa: „A szeretet az igazságban, 
amelyről Jézus Krisztus tanúságot tett föl-
di életével, s mindenekelőtt halálával és 
feltámadásával, minden ember és az egész 
emberiség valódi fejlődésének legfőbb 
hajtóereje. A szeretet az a rendkívüli erő, 
amely arra ösztönzi az embereket, hogy 
bátran és nagylelkűen elkötelezzék magu-
kat az igazságosság és a béke iránt. Olyan 

erő ez, amely Istentől, az örök Szeretettől 
és az abszolút Igazságtól ered. Minden 
egyes ember akkor találja meg önnön javát, 
ha Isten róla alkotott tervéhez ragaszkodik, 
és azt teljességgel magvalósítja.” (Caritas 
in veritas 1.)

Március 13-án vonaton utaztunk. Mold-
vába tartottunk, hogy a csángó magyar ok-
tatással ismerkedjünk. Este fél nyolc körül 
az egész fülke felbolydult. Először refor-
mátus útitársaink kaptak hírt: Meg van az 
új pápa. Pár percre rá a mi telefonjainkra 
is befutottak az üzenetek. Megválasztot-
ták Jorge Mario Bergoglio-t, Buenos Aires 
érsekét, aki Assisi Szent Ferenc nevét vá-
lasztotta. Személyében olyan főpap került 
a pápai trónra, aki jól ismeri a harmadik 
világ problémáit: a szegénységet, a társa-
dalmi feszültségeket, a környezeti gondo-
kat. Mégis első vasárnapi beszédében az ir-
galmas atyáról beszélt. Aki megbocsát, aki 
türelmes, aki mindannyiunkat visszavár. 
Ő nem fárad bele. Csak mi lehetünk azok, 
akik belefáradunk a bocsánatkérésbe.

Azóta is minden tette ezt a közvet-
len istenkapcsolatot sugározza. Továbbra 
is egyszerűen él, kimegy a nép közé. Két 
szertartás között ráért a fiatalok javítóinté-
zetébe elmenni, hogy ott az elítéltek lábát 
megmossa. Mindez több a népszerűség ke-
resésénél, Isten lehajoló szeretetét szeretné 
közvetíteni mindenkinek, még azoknak is, 
akik a társadalom peremére kerültek. Ezen 
az úton nem egyedül szeretne végigmenni. 
Április 3-i beszédében a fiatalokhoz szólt, 
de ezzel mindannyiunkat hív és küld: „Hir-
dessétek annak bizonyosságát, hogy az Úr 
él, és életünk során mellettünk áll. Ez a ti 
küldetésetek! Tegyetek tanúságot a Meny-
nyek Országához vezető reményről, szoro-
san kötődjetek hozzá! Erősen tartsátok ezt 
a köteléket, és hirdessétek a reményt! Jézus 
tanúságtevői vagytok, hirdessétek őt, aki él 
és reményt ad a háborúktól, bűntől sújtott 
világnak!”

Ferenc pápa választás elé állít ben-
nünket: ragaszkodunk megszokott vilá-
gunkhoz, szokásainkhoz, vagy vállaljuk 
Krisztus követésének meglepetésekkel, 
örömmel, másokért vállalt szenvedéssel teli 
útját. Adja meg mindannyiunknak a Jóis-
ten, hogy helyesen döntsünk!

Ujházy András

A vörösvári hívek köszönetet mondanak 
Balla Sándor plébánosunknak, amiért 
meghívta Hofher József jezsuita atyát 
zsúfolásig megtelt templomunkba. A 
három napon át tartó böjti lelkigyakor-
lat alatt mély gondolatokat ébresztve 
beszélt a szeretet, a hála és a megbo-
csátás szerepéről. Felkészítette a hívők 
lelkét a húsvéti feltámadásra.

Gábeli Zoltánné
Fotó: Rásonyi

Véradás lesz Vörösváron, a 
Művészetek Házában. A Ma-
gyar Vöröskereszt munkatár-
sai május 16-án, csütörtökön 
délután 16:00 és 19:30 között 
várják az önkéntes véradókat 
a Fő u. 127. alatt. A véradás-
hoz személyi igazolvány, TAJ- 
és lakcímkártya szükséges. 

VÉRadÁS

nie, csak akkor mehettem el, ha megkértem 
a kollégát, hogy helyettesítsen. Ma már eb-
ből a szempontból könnyebb.

Az orvos-beteg kapcsolat viszont sze-
mélytelenebb lett, a betegek is változtak. 
Annak idején valaki elmondta a panaszát, 
gyógyszert írtunk rá, ha kellett, többször is 
ellenőriztük, és így alakultak ki a barátsá-
gok. Naponta legalább tízszer mentünk ki 
lakásra, a rendelőben is mindig voltak 40-
50-en. Nincs már az a közvetlen kapcsolat, 
de akikkel személyesen találkozom, ugyan-
olyan kedvesek, barátságosak.

Az orvoslás is más volt. Nekem 7 „gye-
rekem” van a faluban. Nekik mind ott vol-
tam a születésüknél. Ilyen ma már nem 

IntErJÚ VaLLáS
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Elkészült a 2012-es év közbiztonsági beszámolója. A bűncselekmények 
száma összességében csökkent a városban, de emelkedett a betöréses lo-
pások, a rablások és a kábítószerrel való visszaélések száma. Mit tehet és 
mit tesz a rendőrség? Mit tehetünk mi? Koczka Gábor őrsparancsnok-
kal beszélgettem Pilisvörösvár közbiztonságáról és a rendőrség helyze-
téről.

• Először is gratulálok a végleges kineve-
zéshez.

Köszönöm szépen.

• Szeptemberben helyezte vissza Vörös-
várra Galuska-Tomsits László rendőrka-
pitány. Mennyi ideig volt távol?

Majdnem két évig. A betegállomány után 
a PMRFK-hoz kerültem, tavaly februártól 
az ügyeleti osztály vezetőjeként dolgoztam.

• Milyennek mondható most a közbizton-
ság a városban?

Vörösvár biztonságos településnek számít 
a jelenlegi bűncselekményszámmal. 2009-
ben 1000 alatti volt az éves szám, 2011-ben 
1346, tavaly 1004. De a 26%-os csökkenés 
az előző évihez képest részben annak kö-
szönhető, hogy felemelték a szabálysértési 
értékhatárt 20 ezerről 50 ezer forintra, a 
lopás alapesete a fölött számít csak bűncse-
lekménynek. Emelkedett viszont a rablások 
és a betöréses lopások száma, ezen min-
denképp változtatni szeretnénk, mert ez 
elfogadhatatlan. A közrendvédelem fontos 
feladata lesz a felderítési arány növelése és 
az állampolgárok szubjektív biztonságérze-
tének javítása. 

• Mit tapasztalt, amikor visszatért, mi vál-
tozott az őrsön?

Az „elvarázsolt kastély” gyakorlatilag vál-
tozatlan maradt. Ugyanazok a problémák, 
mint voltak. A lefolyórendszer rendszeresen 
eldugul, a nyílászárók, a fűtés, a világítás, a 
felszereltség olyan, amilyen… Ha körülné-
zek, a helyiségeken és a páncélokon kívül 

nem sok minden van, ami itt a rendőrsé-
gé. Az önkormányzatok támogatása nélkül 
nem tartanánk ott, ahol most tartunk.

• Hát igen, az épület állapotát ismeri, aki 
már járt itt. Igaz, hogy még takarítósze-
mélyzet sincs? 

Nincs. Nálunk naponta ügyfélfogadás van, 
mert ügyeletet tartunk, panaszfelvétel van, 
a fegyverengedélyügyi előadóhoz 400 fegy-
vertartási engedély tartozik, a szabálysér-
tési főelőadó (és még egy közalkalmazott) 
tárgyalja az illetékességi terület összes sza-
bálysértését, ami éves szinten közel 2000 
ügy – de volt már 3500 is –, egy ilyen őr-
sön hetente egyszer jön egy takarítónő, aki 
fölseper, fölmos. Ennyire futja, de például 
ablaktisztításra már nem.

• Nem is bírná ki az 
ablak, akkora lyuk van 
rajta. Celluxszal ragasz-
tották be?

Igen… Udvartakarítás 
nincs, hólapátolás nincs, 
fűnyírás nincs. Budaör-
sön a kapitányságon van 
egy gondnok, azt, ha ké-
rem, kölcsönadják. Ezért 
kértük a mosókártyát is 
100 ezer forintért az ön-
kormányzattól, így hat-
szor egy évben le tudunk 
mosatni minden rendőr-
autót. Egyébként mi magunk takarítunk.

•Téma még, hogy kapitánysággá váljon 
az őrs?

Ez az elképzelés nem valósult meg, és egy-
előre – úgy néz ki – nem is fog. De azzal, 
hogy a város járásközpont lett, kiemelt 
őrssé váltunk. Ez lényegében csak névleg 
jelent változást. Két alosztály jött létre az 
őrsön: a bűnügyi és a rendészeti alosztály, 
ami persze nem választható tisztán ketté. 
Rendőreink között vannak ugyanis járőrök, 
körzeti megbízottak, nyomozók és ügyele-
tesek. A körzeti megbízottak alapvetően a 

bűnügyi alosztályba tartoznak, ők folytat-
ják a nyomozást a területükön, de emellett 
közrendvédelmi és közlekedésrendészeti, 
sőt ügyeletesi feladatokat is ellátnak.

Változott viszont, hogy azok a szabály-
sértések, amiket eddig önkormányzati ren-
delet szabályozott, most átkerültek a járási 
hivatalhoz. Korábban egy szabálysértés 
esetén megtettük a feljelentést az önkor-
mányzat felé, a jegyző kiszabta a bírságot, 
aztán vagy be tudta hajtani, vagy nem, ne-
künk nem volt vele több dolgunk. A járási 
hivatal most minden szabálysértési ügyben 
beidézi az intézkedő rendőrt meghallgatás-
ra – amit alapóraszámban kell biztosítani. 
Ez azt jelenti, hogy ha két intézkedő rend-
őr egy nap öt embert feljelent, akkor annak 
a két rendőrnek a későbbi tárgyalásokon öt-

ször kell elmenni meghallgatásra. Ha egy 
ügy bíróság elé kerül, akkor a bíróságon is 
meg kell jelennie tanúskodni.

• De bővült a létszám, nem?

Bővült, ez igaz. Sok a fiatal, akikre járőri 
munkát tudunk bízni, de még hiányzik a 
tapasztalatuk.

• Mi tartozik egy rendőr munkájához? (A 
takarításon kívül.)

A körzeti megbízottak munkája a legsok-
rétűbb. Ők vesznek részt az iskolarendőr 
programban, a bűnmegelőzési progra-

mokban, ők tartják a kapcsolatot az önkor-
mányzatokkal, a polgárőrökkel, a civil-
szervezetekkel, részt vesznek a bűnügyi 
akciókban, a járőrszolgálatban, a migrá-
ciós és a közlekedésrendészeti akciókban 
– mint például húsvétkor a „józan húsvét” 
elnevezésű akció –, és a fokozott ellenőrzé-
sekben is, amit ha egyszer elrendelnek, ak-
kor általában több hónapig érvényben van. 
Ez azt jelenti, hogy ilyenkor akár januártól 
augusztusig minden áldott nap 4 óra ellen-
őrzést kell tartani, minden nap más idő-
pontban és máshol. Ezen kívül ők mérik 
a sebességet, nyomoznak, dokumentálnak, 
még az adminisztrációt is adminisztrálni-
uk kell…

• Tehát sok a munka.

 Sok a munka, sok az adminisztráció, és 
persze járni kell fizikai felmérésre, pszi-
chológiai vizsgálatra, továbbképzésre, ok-
tatásra, edzésre…

• Emellett azért eredményeket is tud fel-
mutatni az őrs, például a kábítószer terén.

Kiemelten foglalkozunk a kábítószerrel. 
Tavaly egész évben 3, idén már az első há-
rom hónapban 7 felderített esetünk volt, és 
szeretnék komolyabb eredményeket elérni. 
A célom a területünkön lévő dílerek és az 
őket kiszolgáló háttér felderítése. Ahhoz, 
hogy a vonalon végigmenjünk, először is 
fogyasztókat kell „borítani” (ha a fogyasz-
tó vállalja a gyógykezelést, akkor felfüg-
gesztjük az ellene indított bűntető eljárást 
– elterelés –), vagy „szakszolgálati mód-
szerekkel” a dílereket tudjuk górcső alá 
vonni. Szeptember óta annyiban sikerült 
előrelépni, hogy nincs nyitva olyan szóra-
kozóhely a területünkön, ahol tömegével 
tudnák osztani. De persze így is megtalál-
ják a módját, felszállnak a buszra, és Pesten 
hozzájutnak.

A vagyon elleni bűncselekményeknél 
már most látható egy tendencia: az érték-
határ megemelése ellenére egyre magasabb 
a szabálysértésre elkövetett lopások száma. 
És találkozunk olyan emberekkel is – és 
biztos vagyok abban, hogy ez a gazdasági 
válságnak köszönhető –, akik nem vissza-
eső, hanem új elkövetők.

• Van esély, hogy növeljék a járőrszolgá-
latot?

Kialakulóban van egy nagyobb létszámú 
őrs, a próbaidős állomány megérkezésével 
remény van arra, hogy növelni tudjuk a 
közterületi jelenlétet. Emellett szeretném 
újra megerősíteni az együttműködést a 
polgárőrséggel, ami az utóbbi időben saj-
nos kicsit leült. Ezek az emberek a saját 
szabadidejükből áldoznak, és tesznek a 
közért. Luxus ezt nem kihasználni. Már-
cius 26-án volt egy önvédelmi képzés, ahol 
megtanulták az alapvető rendőri intézke-
dési taktikákat, már volt közös akciónk is. 
Sőt, várunk további jólelkű fiatalokat, jöj-
jenek ki velünk este, nézzék meg, mi folyik 

a területen, és ha akarnak valamit tenni, 
tegyenek.

• Tényleg ki lehet menni egy éjszakai ak-
cióra?

Igen.

• Kit keressenek?

Engem. Beteszem őket rendőr mellé is, 
polgárőr mellé is. Meggyőződésem, hogy 
sokan vannak, akik tennének valamit, de 
ezt össze kell fogni.

A másik, amivel segíteni tudnának az 
emberek, hogy ők is óvatosak. Nagyon sok 
olyan lopásunk van, amikor nyitva hagyják 
az épületet, a sufnit, így az nem betöréses 
lopásnak, hanem „sima” lopásnak számít, 
és a biztosító sem fog fizetni. Benn van 
persze a motoros fűrész és egyéb értékek is. 
Figyeljünk oda. Kinn hagyjuk a körabla-
kos mikrobuszt a szerszámgépekkel, vagy 
beállunk az udvarba, de nyitva hagyjuk a 
kaput…

A harmadik, ami 
segíti a rendőrség 
munkáját, az az in-
formáció. Amikor 
van egy betörés, és a 
szomszéd lát valakit 
vagy valamit, ne fél-
jen szólni. Gyakran 
egy apró nyom is 
segíthet: láttam egy 
autót, egy narancs-
sárga felsős gyerek 
tolta el a fűnyírót… 
sokszor ilyen apró 
dolgokon múlik. „Á, 
én nem láttam sem-
mit” – ha titokban 
maradnak az információk, akkor nem fo-
gunk tudni lépni.

• Ez jellemző?

Igen, sajnos. Amikor például késő délután 
történik a betörés, és másfél méterre van a 
szomszédtól a bejárati ajtó, amit bezúznak, 
akkor nem igazán hihető, hogy nem hal-
lanak semmit. Azt megértem, hogy nem 
megy ki körülnézni, ne is menjen, de fi-
gyelni lehet. És ismerve az emberi termé-
szetet, a kíváncsiság azért erős. 

• De sokan telefonálnak az őrsre, nem?

Azok a bejelentések. Ebben is változás 
várható. Július elsejétől meg fogják szün-
tetni az ügyeleteket, egy uniós beruházás 
keretében minden megyében fel kell állí-
tani egy tevékenységirányító központot. 
Pest megye egész területét ez a központ 
fogja irányítani, várhatóan Budapestről, 
és Vörösváron megszűnik az ügyelet. 
15:30 után a központi ügyeleten csöng 
még a városi őrs telefonszáma is. Egyelőre 
néhány megyében tesztelik a rendszert, a 
tapasztalat majd meghozza az eredmé-
nyeket, csak attól félünk, hogy keserű ta-
pasztalat lesz.

• Miért?

A központban olyan ember fogja kezelni 
a telefont, aki nem ismeri sem Vörösvárt, 
sem az itt élő embereket, sem a prob-
lémáikat. Neki kell kiküldenie a járőrt, 
eldöntenie, hogy melyik hívás milyen 
intézkedést kíván. Ha nincsenek meg a 
háttérinformációi, amik nekünk megvan-
nak, mi biztosítja, hogy két hívás közül jól 
ítéli meg, hogy melyik a sürgősebb? Esetleg 
elküld egy betörés helyett egy családi per-
patvarhoz… Vannak notórius telefonálga-
tóink, akikről már tudjuk, hogy mennyire 
kell komolyan venni őket. Ezt egy központi 
ügyeletes honnan fogja tudni? Nálunk sok 
olyan helyzet van, ahol ha nem vagyunk ott 
gyorsan, tragédia lehet a vége.

• Ehhez tipikusan helyismeret kell…

Hely- és személyismeret. Egy ilyen város-
ban, mint Vörösvár, egy körzeti megbí-
zottnak 5 év, mire megfelelő hely- és sze-

mélyismeretre tesz szert. Itt mindig azok 
a rendőrök tudtak nagyot alkotni, akik egy 
helyen maradtak akár évtizedekig is. Akik 
már a helyszínről meg tudják mondani, 
hogy ki az elkövető. A bűnügyi eredmé-
nyességet képesek emelni.  

Ezelőtt 4-5 évvel épp azok az emberek 
mentek el nyugdíjba, a 30-45 közötti kö-
zépréteg, akikre a mai napig szükség lenne. 
Szerintem a rendőrségnek pillanatnyilag 
ez a legnagyobb problémája.

• Volt év elején egy TEK-es akció Pilis-
csabán. Az mi volt?

3 bűnelkövető került képbe Piliscsabán, 
akikkel szemben vagyon elleni bűncselek-
mények és uzsora merült fel. Volt, aki 40 
ezer forintot kért kölcsön, visszafizetett 
már 960 ezret, és még mindig negyvennel 
tartozott. Évek óta. Úgy döntöttem, hogy 
ehhez segítséget kérek, felhívtuk a TEK-et 
(Terrorelhárító Központ), egy órán belül itt 
voltak, megcsinálták a helyszínbejárást, és 
velük közösen hajnalban lecsaptunk. Vil-
lámgyors, precízen végrehajtott, hatékony 
akció volt. Nem volt apelláta, hogy hadd 
vegyem fel a köpenyemet, a papucsomat, 
mert kisebbségi vagyok… Volt megdöbbe-

kÖzBIztonSáG
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mit tesz a rendőrség? Mit tehetünk mi? Koczka Gábor őrsparancsnok-
kal beszélgettem Pilisvörösvár közbiztonságáról és a rendőrség helyze-
téről.

• Először is gratulálok a végleges kineve-
zéshez.

Köszönöm szépen.

• Szeptemberben helyezte vissza Vörös-
várra Galuska-Tomsits László rendőrka-
pitány. Mennyi ideig volt távol?

Majdnem két évig. A betegállomány után 
a PMRFK-hoz kerültem, tavaly februártól 
az ügyeleti osztály vezetőjeként dolgoztam.

• Milyennek mondható most a közbizton-
ság a városban?

Vörösvár biztonságos településnek számít 
a jelenlegi bűncselekményszámmal. 2009-
ben 1000 alatti volt az éves szám, 2011-ben 
1346, tavaly 1004. De a 26%-os csökkenés 
az előző évihez képest részben annak kö-
szönhető, hogy felemelték a szabálysértési 
értékhatárt 20 ezerről 50 ezer forintra, a 
lopás alapesete a fölött számít csak bűncse-
lekménynek. Emelkedett viszont a rablások 
és a betöréses lopások száma, ezen min-
denképp változtatni szeretnénk, mert ez 
elfogadhatatlan. A közrendvédelem fontos 
feladata lesz a felderítési arány növelése és 
az állampolgárok szubjektív biztonságérze-
tének javítása. 

• Mit tapasztalt, amikor visszatért, mi vál-
tozott az őrsön?

Az „elvarázsolt kastély” gyakorlatilag vál-
tozatlan maradt. Ugyanazok a problémák, 
mint voltak. A lefolyórendszer rendszeresen 
eldugul, a nyílászárók, a fűtés, a világítás, a 
felszereltség olyan, amilyen… Ha körülné-
zek, a helyiségeken és a páncélokon kívül 

nem sok minden van, ami itt a rendőrsé-
gé. Az önkormányzatok támogatása nélkül 
nem tartanánk ott, ahol most tartunk.

• Hát igen, az épület állapotát ismeri, aki 
már járt itt. Igaz, hogy még takarítósze-
mélyzet sincs? 

Nincs. Nálunk naponta ügyfélfogadás van, 
mert ügyeletet tartunk, panaszfelvétel van, 
a fegyverengedélyügyi előadóhoz 400 fegy-
vertartási engedély tartozik, a szabálysér-
tési főelőadó (és még egy közalkalmazott) 
tárgyalja az illetékességi terület összes sza-
bálysértését, ami éves szinten közel 2000 
ügy – de volt már 3500 is –, egy ilyen őr-
sön hetente egyszer jön egy takarítónő, aki 
fölseper, fölmos. Ennyire futja, de például 
ablaktisztításra már nem.

• Nem is bírná ki az 
ablak, akkora lyuk van 
rajta. Celluxszal ragasz-
tották be?

Igen… Udvartakarítás 
nincs, hólapátolás nincs, 
fűnyírás nincs. Budaör-
sön a kapitányságon van 
egy gondnok, azt, ha ké-
rem, kölcsönadják. Ezért 
kértük a mosókártyát is 
100 ezer forintért az ön-
kormányzattól, így hat-
szor egy évben le tudunk 
mosatni minden rendőr-
autót. Egyébként mi magunk takarítunk.

•Téma még, hogy kapitánysággá váljon 
az őrs?

Ez az elképzelés nem valósult meg, és egy-
előre – úgy néz ki – nem is fog. De azzal, 
hogy a város járásközpont lett, kiemelt 
őrssé váltunk. Ez lényegében csak névleg 
jelent változást. Két alosztály jött létre az 
őrsön: a bűnügyi és a rendészeti alosztály, 
ami persze nem választható tisztán ketté. 
Rendőreink között vannak ugyanis járőrök, 
körzeti megbízottak, nyomozók és ügyele-
tesek. A körzeti megbízottak alapvetően a 

bűnügyi alosztályba tartoznak, ők folytat-
ják a nyomozást a területükön, de emellett 
közrendvédelmi és közlekedésrendészeti, 
sőt ügyeletesi feladatokat is ellátnak.

Változott viszont, hogy azok a szabály-
sértések, amiket eddig önkormányzati ren-
delet szabályozott, most átkerültek a járási 
hivatalhoz. Korábban egy szabálysértés 
esetén megtettük a feljelentést az önkor-
mányzat felé, a jegyző kiszabta a bírságot, 
aztán vagy be tudta hajtani, vagy nem, ne-
künk nem volt vele több dolgunk. A járási 
hivatal most minden szabálysértési ügyben 
beidézi az intézkedő rendőrt meghallgatás-
ra – amit alapóraszámban kell biztosítani. 
Ez azt jelenti, hogy ha két intézkedő rend-
őr egy nap öt embert feljelent, akkor annak 
a két rendőrnek a későbbi tárgyalásokon öt-

ször kell elmenni meghallgatásra. Ha egy 
ügy bíróság elé kerül, akkor a bíróságon is 
meg kell jelennie tanúskodni.

• De bővült a létszám, nem?

Bővült, ez igaz. Sok a fiatal, akikre járőri 
munkát tudunk bízni, de még hiányzik a 
tapasztalatuk.

• Mi tartozik egy rendőr munkájához? (A 
takarításon kívül.)

A körzeti megbízottak munkája a legsok-
rétűbb. Ők vesznek részt az iskolarendőr 
programban, a bűnmegelőzési progra-

mokban, ők tartják a kapcsolatot az önkor-
mányzatokkal, a polgárőrökkel, a civil-
szervezetekkel, részt vesznek a bűnügyi 
akciókban, a járőrszolgálatban, a migrá-
ciós és a közlekedésrendészeti akciókban 
– mint például húsvétkor a „józan húsvét” 
elnevezésű akció –, és a fokozott ellenőrzé-
sekben is, amit ha egyszer elrendelnek, ak-
kor általában több hónapig érvényben van. 
Ez azt jelenti, hogy ilyenkor akár januártól 
augusztusig minden áldott nap 4 óra ellen-
őrzést kell tartani, minden nap más idő-
pontban és máshol. Ezen kívül ők mérik 
a sebességet, nyomoznak, dokumentálnak, 
még az adminisztrációt is adminisztrálni-
uk kell…

• Tehát sok a munka.

 Sok a munka, sok az adminisztráció, és 
persze járni kell fizikai felmérésre, pszi-
chológiai vizsgálatra, továbbképzésre, ok-
tatásra, edzésre…

• Emellett azért eredményeket is tud fel-
mutatni az őrs, például a kábítószer terén.

Kiemelten foglalkozunk a kábítószerrel. 
Tavaly egész évben 3, idén már az első há-
rom hónapban 7 felderített esetünk volt, és 
szeretnék komolyabb eredményeket elérni. 
A célom a területünkön lévő dílerek és az 
őket kiszolgáló háttér felderítése. Ahhoz, 
hogy a vonalon végigmenjünk, először is 
fogyasztókat kell „borítani” (ha a fogyasz-
tó vállalja a gyógykezelést, akkor felfüg-
gesztjük az ellene indított bűntető eljárást 
– elterelés –), vagy „szakszolgálati mód-
szerekkel” a dílereket tudjuk górcső alá 
vonni. Szeptember óta annyiban sikerült 
előrelépni, hogy nincs nyitva olyan szóra-
kozóhely a területünkön, ahol tömegével 
tudnák osztani. De persze így is megtalál-
ják a módját, felszállnak a buszra, és Pesten 
hozzájutnak.

A vagyon elleni bűncselekményeknél 
már most látható egy tendencia: az érték-
határ megemelése ellenére egyre magasabb 
a szabálysértésre elkövetett lopások száma. 
És találkozunk olyan emberekkel is – és 
biztos vagyok abban, hogy ez a gazdasági 
válságnak köszönhető –, akik nem vissza-
eső, hanem új elkövetők.

• Van esély, hogy növeljék a járőrszolgá-
latot?

Kialakulóban van egy nagyobb létszámú 
őrs, a próbaidős állomány megérkezésével 
remény van arra, hogy növelni tudjuk a 
közterületi jelenlétet. Emellett szeretném 
újra megerősíteni az együttműködést a 
polgárőrséggel, ami az utóbbi időben saj-
nos kicsit leült. Ezek az emberek a saját 
szabadidejükből áldoznak, és tesznek a 
közért. Luxus ezt nem kihasználni. Már-
cius 26-án volt egy önvédelmi képzés, ahol 
megtanulták az alapvető rendőri intézke-
dési taktikákat, már volt közös akciónk is. 
Sőt, várunk további jólelkű fiatalokat, jöj-
jenek ki velünk este, nézzék meg, mi folyik 

a területen, és ha akarnak valamit tenni, 
tegyenek.

• Tényleg ki lehet menni egy éjszakai ak-
cióra?

Igen.

• Kit keressenek?

Engem. Beteszem őket rendőr mellé is, 
polgárőr mellé is. Meggyőződésem, hogy 
sokan vannak, akik tennének valamit, de 
ezt össze kell fogni.

A másik, amivel segíteni tudnának az 
emberek, hogy ők is óvatosak. Nagyon sok 
olyan lopásunk van, amikor nyitva hagyják 
az épületet, a sufnit, így az nem betöréses 
lopásnak, hanem „sima” lopásnak számít, 
és a biztosító sem fog fizetni. Benn van 
persze a motoros fűrész és egyéb értékek is. 
Figyeljünk oda. Kinn hagyjuk a körabla-
kos mikrobuszt a szerszámgépekkel, vagy 
beállunk az udvarba, de nyitva hagyjuk a 
kaput…

A harmadik, ami 
segíti a rendőrség 
munkáját, az az in-
formáció. Amikor 
van egy betörés, és a 
szomszéd lát valakit 
vagy valamit, ne fél-
jen szólni. Gyakran 
egy apró nyom is 
segíthet: láttam egy 
autót, egy narancs-
sárga felsős gyerek 
tolta el a fűnyírót… 
sokszor ilyen apró 
dolgokon múlik. „Á, 
én nem láttam sem-
mit” – ha titokban 
maradnak az információk, akkor nem fo-
gunk tudni lépni.

• Ez jellemző?

Igen, sajnos. Amikor például késő délután 
történik a betörés, és másfél méterre van a 
szomszédtól a bejárati ajtó, amit bezúznak, 
akkor nem igazán hihető, hogy nem hal-
lanak semmit. Azt megértem, hogy nem 
megy ki körülnézni, ne is menjen, de fi-
gyelni lehet. És ismerve az emberi termé-
szetet, a kíváncsiság azért erős. 

• De sokan telefonálnak az őrsre, nem?

Azok a bejelentések. Ebben is változás 
várható. Július elsejétől meg fogják szün-
tetni az ügyeleteket, egy uniós beruházás 
keretében minden megyében fel kell állí-
tani egy tevékenységirányító központot. 
Pest megye egész területét ez a központ 
fogja irányítani, várhatóan Budapestről, 
és Vörösváron megszűnik az ügyelet. 
15:30 után a központi ügyeleten csöng 
még a városi őrs telefonszáma is. Egyelőre 
néhány megyében tesztelik a rendszert, a 
tapasztalat majd meghozza az eredmé-
nyeket, csak attól félünk, hogy keserű ta-
pasztalat lesz.

• Miért?

A központban olyan ember fogja kezelni 
a telefont, aki nem ismeri sem Vörösvárt, 
sem az itt élő embereket, sem a prob-
lémáikat. Neki kell kiküldenie a járőrt, 
eldöntenie, hogy melyik hívás milyen 
intézkedést kíván. Ha nincsenek meg a 
háttérinformációi, amik nekünk megvan-
nak, mi biztosítja, hogy két hívás közül jól 
ítéli meg, hogy melyik a sürgősebb? Esetleg 
elküld egy betörés helyett egy családi per-
patvarhoz… Vannak notórius telefonálga-
tóink, akikről már tudjuk, hogy mennyire 
kell komolyan venni őket. Ezt egy központi 
ügyeletes honnan fogja tudni? Nálunk sok 
olyan helyzet van, ahol ha nem vagyunk ott 
gyorsan, tragédia lehet a vége.

• Ehhez tipikusan helyismeret kell…

Hely- és személyismeret. Egy ilyen város-
ban, mint Vörösvár, egy körzeti megbí-
zottnak 5 év, mire megfelelő hely- és sze-

mélyismeretre tesz szert. Itt mindig azok 
a rendőrök tudtak nagyot alkotni, akik egy 
helyen maradtak akár évtizedekig is. Akik 
már a helyszínről meg tudják mondani, 
hogy ki az elkövető. A bűnügyi eredmé-
nyességet képesek emelni.  

Ezelőtt 4-5 évvel épp azok az emberek 
mentek el nyugdíjba, a 30-45 közötti kö-
zépréteg, akikre a mai napig szükség lenne. 
Szerintem a rendőrségnek pillanatnyilag 
ez a legnagyobb problémája.

• Volt év elején egy TEK-es akció Pilis-
csabán. Az mi volt?

3 bűnelkövető került képbe Piliscsabán, 
akikkel szemben vagyon elleni bűncselek-
mények és uzsora merült fel. Volt, aki 40 
ezer forintot kért kölcsön, visszafizetett 
már 960 ezret, és még mindig negyvennel 
tartozott. Évek óta. Úgy döntöttem, hogy 
ehhez segítséget kérek, felhívtuk a TEK-et 
(Terrorelhárító Központ), egy órán belül itt 
voltak, megcsinálták a helyszínbejárást, és 
velük közösen hajnalban lecsaptunk. Vil-
lámgyors, precízen végrehajtott, hatékony 
akció volt. Nem volt apelláta, hogy hadd 
vegyem fel a köpenyemet, a papucsomat, 
mert kisebbségi vagyok… Volt megdöbbe-
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Az interjú április 5-én, pénteken 
készült, hétfőn, 8-án pedig már 
jött is a hír: a hajnali órákban ismét 
betörés történt egy pilisvörösvári 
háznál. A járőröknek sikerült tetten 
érni az elkövetőket, három embert 
őrizetbe vettek.(Hírünk a 3. olda-
lon.)
A Pilisvörösvári Rendőrőrs telefon-
száma: 06-26/330-130

A Pilisvörösvári Rendőrőrs szer-
vezeti átalakítása során 2013. feb-
ruár 1-jén létrejött két alosztály. 
A Rendészeti Alosztály vezetését 
Bakos Tamás r. százados, korábbi 
őrsparancsnok-helyettes látja el. 
A Bűnügyi Alosztály vezetésére dr. 
Győrfi Judit r. századost kérte fel 
Galuska-Tomsits László r ezredes, 
kapitányságvezető a Pilisvörösvári 
Rendőrőrs parancsnoka, Koczka 
Gábor r. alezredes úr javaslatára. 
Az őrs új tagjának bemutatkozását 
alább olvashatják.

dR. győRFI judIT R. SzázadoS
a pIlISvöRöSváRI RendőRőRS BűnügyI aloSzTályánaK 
MegBízoTT vezeTője

Somogy megye székhelyéről, Kaposvárról származom, azonban 2004 óta Budapes-
ten, a XIII. kerületben élek. Rendőri pályámat a Rendőrtiszti Főiskola elvégése után 
2004-ben a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányságon kezdtem, ahol 5 év bűnügyi 

munka során széles körben szereztem tapasztalatot a különféle bűncselekmények nyo-
mozása és vizsgálata során. A munka mellett levelező tagozaton jogi diplomát szereztem 
a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 2009-ben saját kérésre áthe-
lyezésre kerültem a BRFK V. kerületi Rendőrkapitányság Rendkívüli Haláleseti Osztályá-
ra, itt az osztályvezető távollétében helyettesítési feladatokat is elláttam, ezáltal a vezetői 
munkával járó feladatokat is megismerhettem. 2012-ben a BRFK Szervezett Bűnözés El-
leni Főosztály Szervezett Bűnözés Elleni Osztályán folytattam rendőri pályafutásomat, 
azonban az átszervezések miatt az osztály megszűnt, és 2012 augusztusában a Pilisvörös-
vári Rendőrőrs állományába kerültem.

A Rendészeti Alosztály vezetésére való felkérés azért is megtisztelő számomra, mert 
a rendőrőrs történetében elsőként láthatok el olyan parancsnoki feladatot, mely kifeje-
zetten a bűnügyi munkára, így a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, nyomo-
zására irányul. Célom, hogy a Pilisvörösvári Rendőrőrs illetékességi területéhez tartozó 
településeken visszaszorítsuk azon bűncselekmények számát, mely a lakosság szubjektív 
biztonságérzetét csökkenti, továbbá hogy a bűncselekmények elkövetőinek büntetőjogi 
felelősségre vonása megtörténjen.

BéKeFennTaRTóK vöRöSváRon

Március 18-án Pilisvörösvár volt az 
egyik állomása a 12. alkalommal 
megrendezett Nemzetközi Bé-

kefenntartói Logisztikai Kiképzési Prog-
ramnak. A program keretében néhány fős 
osztrák és cseh hallgatói csoport, valamint 
a program vezetését és ellenőrzését végző, 
magas beosztású külföldi és magyar kato-
natisztek látogattak el Vörösvárra. A kikép-
zési program Ausztriában, Csehországban 
és Magyarországon három szakaszban 
valósul meg, melynek során a logisztikai 
szakterület végzős hallgatói a saját csapa-
tok ellátásán túl menekültek fogadásának 
előkészítését gyakorolták. Az idei gyakor-
lat helyszínéül dr. Tarnai Richárd kor-
mánymegbízott, a Pest Megyei Védelmi 
Bizottság elnöke Pilisvörösvárt javasolta, 
és felkérte Gromon István polgármestert a 
gyakorlat előkészítésére és egy tájékoztató 
előadás megtartására.

A programban részt vevőket a Polgár-
mesteri Hivatal dísztermében Gromon 
István polgármester és Gergelyné Csurilla 
Erika igazgatási osztályvezető fogadta, 
aki a Hivatalban a polgári védelmi fel-
adatokkal is foglalkozik. Az eseményen a 
hallgatókon kívül részt vett dr. Pohl Árpád 
alezredes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
Katonai Üzemeltető és Logisztikai Intézet 
igazgatója, Dieter Jocham mk. dandár-

tábornok, az Osztrák Szövetségi Haderő 
Logisztikai Iskolájának parancsnoka, prof. 
Rudolf Urban ny. okl. mk. dandártábornok, 
a brnoi Védelmi Egyetem rektorhelyettese, 
valamint Selyem Sándor főhadnagy, pa-
rancsnokhelyettes, az Érdi Katasztró-
favédelmi Kirendeltség képviseletében 
(katasztrófa esetén Pilisvörösvár ehhez a 
kirendeltséghez tartozik).

A polgármester röviden ismertette a vá-
ros történetét, földrajzi elhelyezkedését, a 
lakosság összetételét és más jellemző ada-
tokat. Ezután egy vetített képes előadást 
tartott azokról az adottságokról, amelyek 
egy esetleges békefenntartói feladatellátás 
szempontjából fontosak lehetnek. Ilyenek 
például az igénybe vehető középületek, az 
utak és az infrastruktúra jellemzői, a helyi 
ellátási források – pékségek, benzinkutak, 
mosoda –, az egészségügyi intézmények, 
a hulladékgazdálkodás, a technikai eszkö-
zök és a lehetséges veszélyforrások. Ezután 
a hallgatók kérdéseket tettek fel, főként az 
elszállásolási lehetőségekről és az élelmi-
szerellátásról. 

A tájékoztatót követően a vendégek 
megtekintették a Templom Téri Általános 
Iskolát, amely esetleges befogadóhelyként 
jöhet szóba, továbbá a szakorvosi rende-
lőintézetet, valamint a vasútállomást és a 
gimnázium konyháját.

Palkovics Mária

a PILISVÖRÖSVÁRI ÖnKÉnTeS  
TűzolTó egyeSüleT híReI

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

Tűzesetek

A tűzesetek közül két alkalommal kisebb 
mennyiségben összehordott és felügyelet 
nélkül hagyott szeméttüzet kellett eloltani, 
egyszer pedig a szabad földek területén ösz-
szegyűjtött több köbméternyi növényi szár-
mazék lefeketítéséről kellett gondoskodni, 
és a szél miatti terjedését megakadályozni. 
Egy alkalommal a rendőrség jelzése alap-
ján a Szikla utca mellett lévő területen 
egy égő robogót és a körülötte elterjedő 
aljnövényzettüzet kellett eloltani.

Műszaki mentések

A nemzeti ünnepünkre virradó reggelen a 
szakadó hóesés és az erős szél komoly fenn-
akadást okozott a közlekedésben. Különö-
sen a Pilisvörösvárt Csobánkával összekötő 
közút Házirét szakaszánál keletkeztek ko-
moly hóátfúvások. Hat gépjárművet kellett 
kiszabadítani a hó fogságából. A mentést a 
pomázi tűzoltó kollégákkal együtt végeztük 
el. Az időjárás viharosságát és az összehor-

dott hó mennyiségét mi sem jelzi jobban, 
mint hogy az útszakasz megtisztítására ér-
kező hókotró is elakadt. Egy traktor és egy 
homlokrakodó is segítette a munkánkat. A 
hatalmas hótorlaszok miatt lehetetlenné 
vált a közlekedés, ezért a rendőrség az út-
szakaszt lezárta. Tűzoltóságunk ezúton is 
szeretné megköszönni Ziegler Istvánnak a 
segítségét, aki a munkagépeket biztosította 
a mentésekhez.

Állandó kapcsolatban voltunk az OKF 
főügyeletével, a Katasztrófavédelem Pest 
megyei ügyeletével, valamint a pilisvörös-
vári rendőrőrs parancsnokával, Koczka 
Gáborral. Ennek köszönhetően sikerült a 
közútkezelő munkagépeit viszonylag ha-
mar a 10-es útra irányítani, és amikor szük-
ségessé vált, a rendőrök a teherforgalmat is 
leállították.

Március 16-án több önkéntes csapat-
tal mi is részt vettünk az M1-es autópálya 
Budapestet Győrrel összekötő szakaszán a 
61-es és 97-es km szelvény között lévő hó-
akadály felszámolásában. A koraesti órák-
ban a visszautat a régi 1-esen tettük meg. 

Útközben négy kamiont mentettünk ki Ács 
és Komárom között. 

A márciusi télben még további négy 
esetben kellett műszaki mentést végez-
nünk, melynek okozója ugyancsak a hó és 
a jég volt. A káresemények március 18-án 
és 25-én három alkalommal a 10-es úton 
következtek be, amikor elakadt kamionok 
és tehergépjárművek akadályozták hosz-
szabb-rövidebb időre a 10-es út forgalmát.

A negyedik alkalommal az Őrhegy ut-
cai vasúti átjárótól kb. 150 méterre, a Ká-
polna utca irányában, a felújítás alatt lévő 
vasúti pályaszakaszon végeztünk műszaki 
mentést. A pályarekonstrukció miatt lezárt, 
így még lefektetett sínpályával nem rendel-
kező részen egy személygépkocsi csúszott 
a töltés szélére, veszélyeztetve a mellette 
lévő gyalogosforgalmat. A labilis gépjármű 
megfelelő biztosítása után az időközben 
kiérkező fővárosi egységekkel közösen a 
sérült gépkocsivezetőt kiemeltük a gépjár-
műből, és a mentők kórházba szállították. 
A személygépkocsit csörlők segítségével 
helyeztük el biztonságosan a vasúti pálya-
testen.

Pfeiffer Ferenc, a PÖTE elnöke

A képviselőtestületben eltöltött 41 év fo-
lyamatos és önzetlen szolgálat után Sieg-
fried Rahammer 2013 januárjában búcsút 
mondott a település közösségéért végzett 
munkájától. Siegfried Rahammer képvi-
selői tevékenységén kívül 2002 májusa óta 
Gröbenzell helyettes polgármestere is volt. 
Képviselői helyét Michael Jaumann vette át, 
Gröbenzell új helyettes polgármesterének 
Michael Leonbachert választották meg.

TeSTVÉRVÁROSI 
hÍReK 
gRöBenzellBől

Egésznapos (napköziotthonos) oktatást ve-
zetnek be Gröbenzellben. A községi kép-
viselőtestület Zöldek (die Grünen) frakci-
ójának kezdeményezésére a 2013/2014-es 
tanévtől kezdve három gröbenzelli általá-
nos iskola közül egyben vagy kettőben – a 
szülői igényekhez mérten – egésznapos 
iskolát fognak indítani alsó tagozaton. Az 
egésznapos iskola délelőtti oktatásból és 
délutáni foglalkoztatásból áll. Bevezetésé-
nek oka, hogy ezzel egyrészt biztosított lesz 
az alsó tagozatos gyermekek délutáni elhe-
lyezése, másrészt elkerülhető lesz, hogy a 
gyermeklétszám apadása miatt bezárják az 
egyik iskolát.

nés. És ezt máskor is megtesszük, ha va-
lakinek fegyvere van, vagy szükségét érez-
zük. Rendet fogunk csinálni.

• Bálok?

A nyári balhék alkalmával én nem voltam 
itt. De azt említettem már a képviselőtes-
tület ülésén is, hogy ha rendet akarunk 
tartani a bálokon, akkor nagyobb rendőri 
erőket fogok igényelni, például a Készen-
léti Rendőrségtől a fővárosból. A központi 
egység egy bevetési csoportjával, valamint 
a helyi rendőri erőkkel maximálisan ott tu-
dunk lenni mindenhol, és biztosítani tud-
juk a rendezvényt.

•  Volt már szó nehézségekről, félelmek-
ről, feladatokról. De vannak azért szóra-
koztató esetek is, amik nem kerülnek bele 
a havi rendőrségi hírekbe.

Nemrég egy előállítást követően szolgá-
latátadáskor találtunk egy alsónadrágot a 
rendőrautó csomagtartójában. Hogy hogy 
kerülhetett oda, az a mai napig rejtély.

Volt egyszer egy bejelentőnk, aki külföld-
ről hazatérve észlelte, hogy a bundájának 
a zsebébe az ufók beletettek egy mobiltele-
font. Be is hozta az őrsre, az ügyészség elé 
került az ügy, határozat is született, de alig 
bírtuk neki visszaadni telefont, ami egyéb-
ként a sajátja volt. 

Egyszer az egyik öregotthonban történt 
„kiemelt bűncselekmény”. Valaki beje-
lentette, hogy eltűnt 16 darab alsónadrág 
a fiókjából. Szabálysértési értékre elköve-
tett alsóneműlopás. Végül persze kiderült, 
hogy elvitték kimosni az alsókat.

Volt olyan bejelentésünk, hogy a cica 
felmászott a fára, és nem akar lejönni, 
tudnánk-e vele mit kezdeni. Egyszer be-
telefonált egy méhész, hogy kiszabadultak 
a méhei. Nem tudom, milyen módszerrel 
kellett volna begyűjtenünk őket… De azért 
is kaptunk már letolást, hogy Karácsonyli-
geten kiégett az utcai lámpa, és nem cse-
réltük ki. Van, aki azért is nekünk szól, ha 
mondjuk rossz a tévében a vétel.

•  Úgy látom, ha sokszor nehéz vagy há-
látlan is a munka, azért lelkesen végzik, 
ugye?

Itt az őrsön most jó a csapat. Tartani kéne 
bennük a lelkesedést, de már nem igazán 
tudom, mivel, a jutalmazás vállveregetés-
sel történik. Ennek ellenére bízom abban, 
hogy amikor a jövő évi beszámolót tartom, 
már előrelépésről adhatok hírt.

Sólyom Ágnes

RózSaeSKüvőK
gRóF KaRáTSonyI guIdo  
pIlISvöRöSváRI uRadalMáBan

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves 
családját 

2013. április 28-án,
 vasárnap délután tartandó  

ünnepségünkre.

16.00 Római katolikus templom, Soly-
már – Megemlékezés gróf Karátsonyi Jenő 
síremlékénél

16.40 Apáczai Csere János Művelődési 
Ház (Solymár, Templom tér 25.) – Gróf 
Karátsonyi Guido, A rózsaesküvők törté-
nete – előadók: Fogarasy Attila, dr. Mirk 
Mária, a rózsaesküvő hagyományának 
megelevenítése a solymári iskolások elő-
adásában

17.40 Dr. Jablonkay István Helytörténeti 
Gyűjtemény (Solymár, Templom tér 2.) 
– Rózsaesküvők gróf Karátsonyi Guido pi-
lisvörösvári uradalmában c. kiállítás meg-
nyitója

A rendezvény védnökei: 
Kertész Péter kanonok-plébános, Balla 
Sándor plébános, Gromon István, Pén-
zes Gábor és dr. Szente Kálmán polgár-
mesterek, Gaal Gergely alpolgármester, 
országgyűlési képviselő (Solymár)

A kiállítás megtekinthető május 24-ig, 
hétfőn és szerdán 14-18 óráig, szomba-
ton 10-15 óráig.
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Az interjú április 5-én, pénteken 
készült, hétfőn, 8-án pedig már 
jött is a hír: a hajnali órákban ismét 
betörés történt egy pilisvörösvári 
háznál. A járőröknek sikerült tetten 
érni az elkövetőket, három embert 
őrizetbe vettek.(Hírünk a 3. olda-
lon.)
A Pilisvörösvári Rendőrőrs telefon-
száma: 06-26/330-130

A Pilisvörösvári Rendőrőrs szer-
vezeti átalakítása során 2013. feb-
ruár 1-jén létrejött két alosztály. 
A Rendészeti Alosztály vezetését 
Bakos Tamás r. százados, korábbi 
őrsparancsnok-helyettes látja el. 
A Bűnügyi Alosztály vezetésére dr. 
Győrfi Judit r. századost kérte fel 
Galuska-Tomsits László r ezredes, 
kapitányságvezető a Pilisvörösvári 
Rendőrőrs parancsnoka, Koczka 
Gábor r. alezredes úr javaslatára. 
Az őrs új tagjának bemutatkozását 
alább olvashatják.

dR. győRFI judIT R. SzázadoS
a pIlISvöRöSváRI RendőRőRS BűnügyI aloSzTályánaK 
MegBízoTT vezeTője

Somogy megye székhelyéről, Kaposvárról származom, azonban 2004 óta Budapes-
ten, a XIII. kerületben élek. Rendőri pályámat a Rendőrtiszti Főiskola elvégése után 
2004-ben a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányságon kezdtem, ahol 5 év bűnügyi 

munka során széles körben szereztem tapasztalatot a különféle bűncselekmények nyo-
mozása és vizsgálata során. A munka mellett levelező tagozaton jogi diplomát szereztem 
a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 2009-ben saját kérésre áthe-
lyezésre kerültem a BRFK V. kerületi Rendőrkapitányság Rendkívüli Haláleseti Osztályá-
ra, itt az osztályvezető távollétében helyettesítési feladatokat is elláttam, ezáltal a vezetői 
munkával járó feladatokat is megismerhettem. 2012-ben a BRFK Szervezett Bűnözés El-
leni Főosztály Szervezett Bűnözés Elleni Osztályán folytattam rendőri pályafutásomat, 
azonban az átszervezések miatt az osztály megszűnt, és 2012 augusztusában a Pilisvörös-
vári Rendőrőrs állományába kerültem.

A Rendészeti Alosztály vezetésére való felkérés azért is megtisztelő számomra, mert 
a rendőrőrs történetében elsőként láthatok el olyan parancsnoki feladatot, mely kifeje-
zetten a bűnügyi munkára, így a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, nyomo-
zására irányul. Célom, hogy a Pilisvörösvári Rendőrőrs illetékességi területéhez tartozó 
településeken visszaszorítsuk azon bűncselekmények számát, mely a lakosság szubjektív 
biztonságérzetét csökkenti, továbbá hogy a bűncselekmények elkövetőinek büntetőjogi 
felelősségre vonása megtörténjen.

BéKeFennTaRTóK vöRöSváRon

Március 18-án Pilisvörösvár volt az 
egyik állomása a 12. alkalommal 
megrendezett Nemzetközi Bé-

kefenntartói Logisztikai Kiképzési Prog-
ramnak. A program keretében néhány fős 
osztrák és cseh hallgatói csoport, valamint 
a program vezetését és ellenőrzését végző, 
magas beosztású külföldi és magyar kato-
natisztek látogattak el Vörösvárra. A kikép-
zési program Ausztriában, Csehországban 
és Magyarországon három szakaszban 
valósul meg, melynek során a logisztikai 
szakterület végzős hallgatói a saját csapa-
tok ellátásán túl menekültek fogadásának 
előkészítését gyakorolták. Az idei gyakor-
lat helyszínéül dr. Tarnai Richárd kor-
mánymegbízott, a Pest Megyei Védelmi 
Bizottság elnöke Pilisvörösvárt javasolta, 
és felkérte Gromon István polgármestert a 
gyakorlat előkészítésére és egy tájékoztató 
előadás megtartására.

A programban részt vevőket a Polgár-
mesteri Hivatal dísztermében Gromon 
István polgármester és Gergelyné Csurilla 
Erika igazgatási osztályvezető fogadta, 
aki a Hivatalban a polgári védelmi fel-
adatokkal is foglalkozik. Az eseményen a 
hallgatókon kívül részt vett dr. Pohl Árpád 
alezredes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
Katonai Üzemeltető és Logisztikai Intézet 
igazgatója, Dieter Jocham mk. dandár-

tábornok, az Osztrák Szövetségi Haderő 
Logisztikai Iskolájának parancsnoka, prof. 
Rudolf Urban ny. okl. mk. dandártábornok, 
a brnoi Védelmi Egyetem rektorhelyettese, 
valamint Selyem Sándor főhadnagy, pa-
rancsnokhelyettes, az Érdi Katasztró-
favédelmi Kirendeltség képviseletében 
(katasztrófa esetén Pilisvörösvár ehhez a 
kirendeltséghez tartozik).

A polgármester röviden ismertette a vá-
ros történetét, földrajzi elhelyezkedését, a 
lakosság összetételét és más jellemző ada-
tokat. Ezután egy vetített képes előadást 
tartott azokról az adottságokról, amelyek 
egy esetleges békefenntartói feladatellátás 
szempontjából fontosak lehetnek. Ilyenek 
például az igénybe vehető középületek, az 
utak és az infrastruktúra jellemzői, a helyi 
ellátási források – pékségek, benzinkutak, 
mosoda –, az egészségügyi intézmények, 
a hulladékgazdálkodás, a technikai eszkö-
zök és a lehetséges veszélyforrások. Ezután 
a hallgatók kérdéseket tettek fel, főként az 
elszállásolási lehetőségekről és az élelmi-
szerellátásról. 

A tájékoztatót követően a vendégek 
megtekintették a Templom Téri Általános 
Iskolát, amely esetleges befogadóhelyként 
jöhet szóba, továbbá a szakorvosi rende-
lőintézetet, valamint a vasútállomást és a 
gimnázium konyháját.
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cai vasúti átjárótól kb. 150 méterre, a Ká-
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A személygépkocsit csörlők segítségével 
helyeztük el biztonságosan a vasúti pálya-
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Pfeiffer Ferenc, a PÖTE elnöke

A képviselőtestületben eltöltött 41 év fo-
lyamatos és önzetlen szolgálat után Sieg-
fried Rahammer 2013 januárjában búcsút 
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munkájától. Siegfried Rahammer képvi-
selői tevékenységén kívül 2002 májusa óta 
Gröbenzell helyettes polgármestere is volt. 
Képviselői helyét Michael Jaumann vette át, 
Gröbenzell új helyettes polgármesterének 
Michael Leonbachert választották meg.

TeSTVÉRVÁROSI 
hÍReK 
gRöBenzellBől

Egésznapos (napköziotthonos) oktatást ve-
zetnek be Gröbenzellben. A községi kép-
viselőtestület Zöldek (die Grünen) frakci-
ójának kezdeményezésére a 2013/2014-es 
tanévtől kezdve három gröbenzelli általá-
nos iskola közül egyben vagy kettőben – a 
szülői igényekhez mérten – egésznapos 
iskolát fognak indítani alsó tagozaton. Az 
egésznapos iskola délelőtti oktatásból és 
délutáni foglalkoztatásból áll. Bevezetésé-
nek oka, hogy ezzel egyrészt biztosított lesz 
az alsó tagozatos gyermekek délutáni elhe-
lyezése, másrészt elkerülhető lesz, hogy a 
gyermeklétszám apadása miatt bezárják az 
egyik iskolát.

nés. És ezt máskor is megtesszük, ha va-
lakinek fegyvere van, vagy szükségét érez-
zük. Rendet fogunk csinálni.

• Bálok?

A nyári balhék alkalmával én nem voltam 
itt. De azt említettem már a képviselőtes-
tület ülésén is, hogy ha rendet akarunk 
tartani a bálokon, akkor nagyobb rendőri 
erőket fogok igényelni, például a Készen-
léti Rendőrségtől a fővárosból. A központi 
egység egy bevetési csoportjával, valamint 
a helyi rendőri erőkkel maximálisan ott tu-
dunk lenni mindenhol, és biztosítani tud-
juk a rendezvényt.

•  Volt már szó nehézségekről, félelmek-
ről, feladatokról. De vannak azért szóra-
koztató esetek is, amik nem kerülnek bele 
a havi rendőrségi hírekbe.

Nemrég egy előállítást követően szolgá-
latátadáskor találtunk egy alsónadrágot a 
rendőrautó csomagtartójában. Hogy hogy 
kerülhetett oda, az a mai napig rejtély.

Volt egyszer egy bejelentőnk, aki külföld-
ről hazatérve észlelte, hogy a bundájának 
a zsebébe az ufók beletettek egy mobiltele-
font. Be is hozta az őrsre, az ügyészség elé 
került az ügy, határozat is született, de alig 
bírtuk neki visszaadni telefont, ami egyéb-
ként a sajátja volt. 

Egyszer az egyik öregotthonban történt 
„kiemelt bűncselekmény”. Valaki beje-
lentette, hogy eltűnt 16 darab alsónadrág 
a fiókjából. Szabálysértési értékre elköve-
tett alsóneműlopás. Végül persze kiderült, 
hogy elvitték kimosni az alsókat.

Volt olyan bejelentésünk, hogy a cica 
felmászott a fára, és nem akar lejönni, 
tudnánk-e vele mit kezdeni. Egyszer be-
telefonált egy méhész, hogy kiszabadultak 
a méhei. Nem tudom, milyen módszerrel 
kellett volna begyűjtenünk őket… De azért 
is kaptunk már letolást, hogy Karácsonyli-
geten kiégett az utcai lámpa, és nem cse-
réltük ki. Van, aki azért is nekünk szól, ha 
mondjuk rossz a tévében a vétel.

•  Úgy látom, ha sokszor nehéz vagy há-
látlan is a munka, azért lelkesen végzik, 
ugye?

Itt az őrsön most jó a csapat. Tartani kéne 
bennük a lelkesedést, de már nem igazán 
tudom, mivel, a jutalmazás vállveregetés-
sel történik. Ennek ellenére bízom abban, 
hogy amikor a jövő évi beszámolót tartom, 
már előrelépésről adhatok hírt.

Sólyom Ágnes

RózSaeSKüvőK
gRóF KaRáTSonyI guIdo  
pIlISvöRöSváRI uRadalMáBan

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves 
családját 

2013. április 28-án,
 vasárnap délután tartandó  

ünnepségünkre.

16.00 Római katolikus templom, Soly-
már – Megemlékezés gróf Karátsonyi Jenő 
síremlékénél

16.40 Apáczai Csere János Művelődési 
Ház (Solymár, Templom tér 25.) – Gróf 
Karátsonyi Guido, A rózsaesküvők törté-
nete – előadók: Fogarasy Attila, dr. Mirk 
Mária, a rózsaesküvő hagyományának 
megelevenítése a solymári iskolások elő-
adásában

17.40 Dr. Jablonkay István Helytörténeti 
Gyűjtemény (Solymár, Templom tér 2.) 
– Rózsaesküvők gróf Karátsonyi Guido pi-
lisvörösvári uradalmában c. kiállítás meg-
nyitója

A rendezvény védnökei: 
Kertész Péter kanonok-plébános, Balla 
Sándor plébános, Gromon István, Pén-
zes Gábor és dr. Szente Kálmán polgár-
mesterek, Gaal Gergely alpolgármester, 
országgyűlési képviselő (Solymár)

A kiállítás megtekinthető május 24-ig, 
hétfőn és szerdán 14-18 óráig, szomba-
ton 10-15 óráig.



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG32 332013. ÁPRILIS

KépvISelőI KülönvéleMény  
a SpoRTcSaRnoK épíTéSéRől

Március 7-i üléshez kaptam kézhez a Sportcsarnok építéséhez 
az önkormányzati terület biztosítása tárgyú polgármesteri 
előterjesztést.

Az előterjesztés 2 oldal és 6 sor volt összesen, melyhez a Főépítész 
asszony egyoldalas szűkszavú javaslata csatlakozott a három lehetséges 
sporthelyszínről. A testületnek információmentesen, sebtiben kellett 
döntenie két dologról:

1. támogatja-e a megépítést?
2. melyik helyszínen?
Mi azonban, néhány képviselő, a Búcsú teret nem támogatjuk, mint 

megszavazott helyszínt, ez ellen komoly ellenérveket fogalmaztunk 
meg. Sajnos az ellenvéleményekről, mint általában lenni szokott, sem 
a Vörösvár Újság, sem a Pilis Tv nem tájékoztatja a lakosságot.

De lássuk az érveket! Nem derült ki a beruházás értéke, a telek érté-
ke, nem derült ki lesz-e nézőtér, és ugyan hány fős a befogadó tér? Nem 
érzékelhettük az épülettömb méretét, arculatát, szerkezeti, funkcioná-
lis megoldásait. Kérésem az volt, hogy a három helyszínt tárgyilagosan 
tegyük értékelhetővé, megvalósíthatósági tanulmány alapján. De senki 
nem reagált rá… egy szóval az előterjesztés színvonala kritikán aluli 
volt.

Lássuk az ellenérveket a Búcsú térrel szemben:
1. Egyetlen megmaradt zöld felület a belvárosban (a zöld felület 
75%-ának elvesztése).
2. Környezeti terhelés jelentős növekedése (forgalomnövekedés, zaj, 
levegőszennyezés, nagymértékű balesetveszély, közbiztonság csök-
kenése, vizuális környezetszennyezés, pszichés terhelés, szemét és 
hulladékszaporulat).
3. A térségben zsákutca van, menekülő útvonal hiánya. Kétirányú 
járműforgalomra és csoportos gyalogos forgalomra alkalmatlan 
szűk járdák.
4. A hatalmas épülettömb a levegő természetes utánpótlását akadá-
lyozza.
5. A brutális nagyságú épülettömb a házak közt barbár beavatkozást 
jelent.
6. Az ott élők nyugalmát zavarja.
7. A kültéri sportolás, ami eddig zajlott, (foci, futás, labdajátékok) 
óvodások, kisiskolások kirándulóhelye megszűnik.
8. Az orvosi rendelő bővíthetősége megszűnik.
9. A mentőhelikopteres mentésnek is vége (ami a napokban is mű-
ködött több alkalommal).
A vasúti parkoló P+R a vasút tulajdona (tehát a buszok nem par-

kolhatnak ott). A gyermekek tornaóráiért a Sportaréna pénzt kérne (a 
tankerületi igazgató erre nem adott ígéretet). A köznevelési törvényt 
megengedőbbé válik, beléphet a néptánc, amely mozgást és kultúrát 
közvetít, és előtérbe kerül a szabad levegős sport. A testnevelést az isko-
lákban kell megoldani, az ide-oda járkálás balesetveszélyes, időigényes 
és egyéb egészségügyi vonzata van.

A két másik helyszín a Tavak, illetve a Szt. Erzsébet Otthon mögöt-
ti sportcentrum céljára felvásárolt terület. Mindkettő alkalmasabb és 
komplexebb, embercsoportokat és környezetet kímélőbb lehetőség. A 
most jelentkező kedvező beruházási feltételeket nem szabad minden-
áron, rövidlátón, kártékonyan felhasználni.

Ne engedjük meg, hogy a jelenlegi városvezetés eredménytelen mű-
ködését egy ilyen romboló Búcsú téri presztízs beruházással kozmeti-
kázza!

A Búcsú térnél már csak egy rosszabb helyszínt lehetne választani: 
a Templom teret!

Tisztelettel: Kőrössy János képviselő

FóRuM

MIéRT a BÚcSÚ TéR?

három lehetséges helyszínt, majd név sze-
rinti szavazással (9 igen, 3 nem arányban) 
a Búcsú tér mellett döntöttek. A többségi 
vélemény lényegét az alábbiakban lehet 
összefoglalni.

A Szabadidőközpont (sportcentrum) te-
rületén az Önkormányzat jelenleg még 
nem rendelkezik elegendő összefüggő te-
rülettel; a terület feltárását a szabályozási 
terv szerint kizárólag a jelenleg még nem 
önkormányzati tulajdonban lévő telkeken 
keresztül lehetne csak biztosítani; a sport-
centrum területére a szabályozási terv egy 
zajvédő domb kialakítását írja elő, melynek 
megépítését a pályázatból finanszírozni 
nem lehet. 

A „Tavak környéke” sok szempontból meg-
felelő helyszín lenne egy sportcsarnok el-
helyezésére, mivel az egész terület kiváló-
an alkalmas szabadő-, sport- és rekreációs 
célokra. Ugyanakkor ez a helyszín a város 
szélén helyezkedik el, távol az iskoláktól, a 
városközponttól, a tömegközlekedési esz-
közök megállóitól, így a megközelítése sok 
szempontból nehézkes. 

A legkedvezőbb helyszínnek a Búcsú tér 
mutatkozik: a sportcsarnok itt a város 
minden pontjáról gyalogosan is köny-
nyen elérhető lenne; mind a vasútállomás, 
mind a távolsági buszmegálló közel van (a 
vasútállomás P+R parkolója autóbuszok 
fogadására is alkalmas lesz, így nagyobb 
rendezvények esetén a sportcsarnokot is 
kiszolgálhatja); a spotcsarnokkal és a par-
kolókkal együtt a helyszín egyéb városi 
rendezvényekre is alkalmassá válik (szüreti 
felvonulás, Vörösvári Napok stb.); a terü-
let kb. 250-300 méter távolságra van a két 
általános iskolától, így az új köznevelési 

törvény alapján felmenő rendszerben be-
vezetésre kerülő mindennapos testnevelés 
megvalósításához a csarnokot a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központtal való 
esetleges bérleti megállapodás keretében az 
iskolák igénybe tudnák venni; az egykori 
„focipálya” visszakapná eredeti sportfunk-
cióját; a szakorvosi rendelő és a mentőállo-
más közelsége előnyös lehet sportbalesetek 
esetén, a sportcsarnokhoz épülő jelentős 

számú parkolót 
pedig az orvosi 
rendelő is hasz-
nálhatná.

A tervezett sport-
csarnok-építésnek 
hamar híre ment, 
s a képviselő-tes-
tületi ülés után 
néhány nappal 
a városban már 
több helyen lehe-
tett hallani, hogy 
egyesek tiltakoz-
nak a Búcsú tér 
beépítése ellen. 
Az azóta eltelt egy hónap alatt leginkább 
a következő érveket lehetett hallani: a ren-
delő mellett fenn kellene tartani a helyet 
mentőhelikopter-leszállás céljára; a terüle-
tet a rendelő esetleges bővítésére tartalékol-
ni kellene; a sportcsarnok nem való a Bú-
csú térre, mert egy „hatalmas” épület lenne 
beszorítva lakóépületek, szűk utcák közé; 
a sportcsarnok zavarni fogja a környéken 
lakókat. 

A magam részéről ezeknek az érveknek a 
közös jellemzőjét abban látom, hogy nem 
tényekre és adatokra, hanem részben infor-
mációhiányon, részben negatív érzelme-
ken alapuló – többségében alaptalan – fel-
tételezésekre épülnek. 

Feltételezés az, hogy egyszer bővítve lesz 
az orvosi rendelő, s erre a helyre akkor 
szükség lesz – jelen pillanatban azonban 
a rendelő bővítésére és a bővített rendelő 
fenntartására semmilyen konkrét lehetőség 
nem mutatkozik, sőt a jelenlegi rendelő 
fenntartása is komolyan veszélyeztetve volt 

az elmúlt egy évben. Feltéte-
lezés az, hogy egy mentőhe-
likopter csak itt tud leszállni 
– a valóság azonban az, hogy 
az, hogy egy helikopter szin-
te bárhol le tud szállni, pl. a 
közelben a Szent János té-
ren, a barkácsáruház előtt, a 
volt vasudvar helyén vagy a 
nemsokára megépülő P + R 
parkolóban. Feltételezés az, 
hogy a sportcsarnok zavarná 
a környéken lakók nyugalmát 
– azonban a valóság az, hogy 
ilyen logika alapján szinte az 
összes intézményt a város szé-
lén kellene elhelyezni, beleért-

ve az általános iskolákat, a gimnáziumot, 
a Művészetek Házát, az összes vendéglá-
tóhelyet és buszmegállót. Feltételezés az 
is, hogy ha a sportcentrum területén épül-
ne meg a csarnok, akkor sokkal nagyobb 
lehetne – a valóság ugyanis az, hogy még 
erre a kisebb csarnokra is nagyon nehéz 
összeszedni a szükséges mennyiségű tár-
sasági adót, s egy olyan sportcsarnoknak a 
fenntartása, ami a nyolc évvel ezelőtti ter-

veken szerepelt, uszoda nélkül megépítve 
önmagában fenntarthatatlan lenne.

Ezek a feltételezések tehát nem adnak ala-
pot ahhoz, hogy elutasítsunk miattuk egy 
olyan tényleges lehetőséget, ami itt és most 
elérhető közelségbe került. 

Van azonban egy olyan érv, amit magam 
részben jogosnak tartok: azt ugyanis, hogy 
akik 8-9 évvel ezelőtt eladták az önkor-
mányzatnak a sportcentrum területén lévő 
telküket, azok ezt abban a hiszemben tet-
ték, hogy ott belátható időn belül megvaló-
sul a sportcentrum. Ha az önkormányzat 
mégsem ott építteti meg a csarnokot, akkor 
ők becsapva érzik magukat (bár annak ide-
jén a telket nem ingyen adták, hanem tisz-
tességes piaci áron vette meg tőlük az ön-
kormányzat). Ezért úgy gondolom, hogy a 
következő másfél évben, a településrende-
zési eszközök felülvizsgálata során valóban 
komolyan fel kell tennünk a kérdést, hogy 
miután a sportcentrum eddig nem valósult 
meg, és a következő időszakban is kevés rá 
az esély, a terület újabb 10 évre maradjon-e 
erre a célra kijelölve, vagy esetleg módosít-
sunk a szabályozáson. Ez egy jogos kérdés, 
amit meg kell vizsgálni. De ez a kérdés már 
nem a Búcsú térről szól, hanem arról, hogy 
hogyan kell igazságosan kezelni azoknak 
az ügyét, akik eladták a telküket a sport-
centrum céljára.

A sportcsarnok ügyében a helyszínekről 
folytatott presztízsvita helyett vélemé-
nyem szerint sokkal inkább összefogásra 
és egyetértésre lenne szükség. Összefogás-
ra és egyetértésre azért, hogy összegyűl-
jön a megfelelő összegű vállalkozói fel-
ajánlás a társasági adóból, másrészt azért, 
hogy a döntéshozók is lássák és érezzék, 
hogy Vörösvárt érdemes támogatni, mert 
Vörösváron a sportcsarnokot pártállására 
való tekintet nélkül mindenki szükséges-
nek tartja és akarja, ezért itt a projekt meg-
valósítása zökkenőmentes, gyors és sikeres 
lehet.

Ehhez kérem minden jó szándékú 
vörösvári ember segítségét és támogatását.

Gromon István polgármester

A 2013. március 7-i rendes ülésén a Képviselő-tes-
tület egy olyan lelkesítő témát tárgyalt, amilyenre 
csak ritkán adódik alkalma: egy közel félmilliárd 

forintos beruházás lehetőségéről, amely az önkormányzat-
nak egy fillér pénzébe sem kerülne (csak a telket kellene 
biztosítani hozzá), ugyanakkor megvalósítaná sok-sok pi-
lisvörösvári polgár régi álmát: egy pilisvörösvári sportcsar-
nok felépítését.

A téma azért került napirendre, mert Rásonyi Viktor úr, a 
Pilisvörösvári Terranova Kézilabda Sportkör elnöke 2013. 
február 4-én írásos kérelemmel fordult Pilisvörösvár Vá-
ros Önkormányzatához, melyben előadta, hogy a látvány-
csapatsport támogatásáról szóló 107/2011 (VI. 30.) Kor-
mányrendelet, valamint a társasági adóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény kedvező pénzügyi feltételeket teremtett a 
sport fejlődésének, ezért „a jelen helyzetből adódó lehetősé-
geket kihasználva egyesületünk elnöksége döntést hozott arról, 
hogy Pilisvörösváron egy kézilabdázásra is alkalmas szabvá-
nyos sportcsarnokot próbál megvalósítani, kiszolgáló létesít-
ményekkel”. 

A kérelem alapján elkészült az előterjesztés, melyet a kép-
viselő-testület a március 7-i ülésen 6. napirendi pontként, 
mintegy másfél órán át tárgyalt. (A testületi ülés előtti ked-
den a PVKB, szerdán az ÜOKB is hosszasan foglalkozott 
a témával.)

A képviselőknek két dologról kellett dönteniük: 1. Támo-
gatják-e a sportcsarnok megépítését olyan konstrukcióban, 
amely szerint a beruházáshoz az önkormányzat a telket 
biztosítja (úgy, hogy az önkormányzati tulajdonban ma-
rad), a csarnok felépítése és 15 éven át tartó működtetése 
pedig a kézilabda egyesület feladata, 2. Hol épüljön meg a 
sportcsarnok?  (Minden további kérdésről a következő fél 
évben kell majd sorjában dönteni. A sportcsarnok majdan 
elkészülő terveit az önkormányzattal egyeztetni kell, a mű-
szaki tartalmat, a technológiát az önkormányzattal, mint a 
földterület tulajdonosával jóvá kell hagyatni.)

A sportcsarnok megépítését mint célt, ill. a megépítési 
konstrukciót lényegében mindenki támogatta, vita csupán 
a helyszínekről bontakozott ki. A képviselők – az előter-
jesztésben szereplő szakmai véleményt és a csatolt főépíté-
szi véleményt is figyelembe véve – hosszasan elemezték a 

FÓrUm
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döntenie két dologról:

1. támogatja-e a megépítést?
2. melyik helyszínen?
Mi azonban, néhány képviselő, a Búcsú teret nem támogatjuk, mint 

megszavazott helyszínt, ez ellen komoly ellenérveket fogalmaztunk 
meg. Sajnos az ellenvéleményekről, mint általában lenni szokott, sem 
a Vörösvár Újság, sem a Pilis Tv nem tájékoztatja a lakosságot.

De lássuk az érveket! Nem derült ki a beruházás értéke, a telek érté-
ke, nem derült ki lesz-e nézőtér, és ugyan hány fős a befogadó tér? Nem 
érzékelhettük az épülettömb méretét, arculatát, szerkezeti, funkcioná-
lis megoldásait. Kérésem az volt, hogy a három helyszínt tárgyilagosan 
tegyük értékelhetővé, megvalósíthatósági tanulmány alapján. De senki 
nem reagált rá… egy szóval az előterjesztés színvonala kritikán aluli 
volt.

Lássuk az ellenérveket a Búcsú térrel szemben:
1. Egyetlen megmaradt zöld felület a belvárosban (a zöld felület 
75%-ának elvesztése).
2. Környezeti terhelés jelentős növekedése (forgalomnövekedés, zaj, 
levegőszennyezés, nagymértékű balesetveszély, közbiztonság csök-
kenése, vizuális környezetszennyezés, pszichés terhelés, szemét és 
hulladékszaporulat).
3. A térségben zsákutca van, menekülő útvonal hiánya. Kétirányú 
járműforgalomra és csoportos gyalogos forgalomra alkalmatlan 
szűk járdák.
4. A hatalmas épülettömb a levegő természetes utánpótlását akadá-
lyozza.
5. A brutális nagyságú épülettömb a házak közt barbár beavatkozást 
jelent.
6. Az ott élők nyugalmát zavarja.
7. A kültéri sportolás, ami eddig zajlott, (foci, futás, labdajátékok) 
óvodások, kisiskolások kirándulóhelye megszűnik.
8. Az orvosi rendelő bővíthetősége megszűnik.
9. A mentőhelikopteres mentésnek is vége (ami a napokban is mű-
ködött több alkalommal).
A vasúti parkoló P+R a vasút tulajdona (tehát a buszok nem par-

kolhatnak ott). A gyermekek tornaóráiért a Sportaréna pénzt kérne (a 
tankerületi igazgató erre nem adott ígéretet). A köznevelési törvényt 
megengedőbbé válik, beléphet a néptánc, amely mozgást és kultúrát 
közvetít, és előtérbe kerül a szabad levegős sport. A testnevelést az isko-
lákban kell megoldani, az ide-oda járkálás balesetveszélyes, időigényes 
és egyéb egészségügyi vonzata van.

A két másik helyszín a Tavak, illetve a Szt. Erzsébet Otthon mögöt-
ti sportcentrum céljára felvásárolt terület. Mindkettő alkalmasabb és 
komplexebb, embercsoportokat és környezetet kímélőbb lehetőség. A 
most jelentkező kedvező beruházási feltételeket nem szabad minden-
áron, rövidlátón, kártékonyan felhasználni.

Ne engedjük meg, hogy a jelenlegi városvezetés eredménytelen mű-
ködését egy ilyen romboló Búcsú téri presztízs beruházással kozmeti-
kázza!

A Búcsú térnél már csak egy rosszabb helyszínt lehetne választani: 
a Templom teret!

Tisztelettel: Kőrössy János képviselő

FóRuM

MIéRT a BÚcSÚ TéR?

három lehetséges helyszínt, majd név sze-
rinti szavazással (9 igen, 3 nem arányban) 
a Búcsú tér mellett döntöttek. A többségi 
vélemény lényegét az alábbiakban lehet 
összefoglalni.

A Szabadidőközpont (sportcentrum) te-
rületén az Önkormányzat jelenleg még 
nem rendelkezik elegendő összefüggő te-
rülettel; a terület feltárását a szabályozási 
terv szerint kizárólag a jelenleg még nem 
önkormányzati tulajdonban lévő telkeken 
keresztül lehetne csak biztosítani; a sport-
centrum területére a szabályozási terv egy 
zajvédő domb kialakítását írja elő, melynek 
megépítését a pályázatból finanszírozni 
nem lehet. 

A „Tavak környéke” sok szempontból meg-
felelő helyszín lenne egy sportcsarnok el-
helyezésére, mivel az egész terület kiváló-
an alkalmas szabadő-, sport- és rekreációs 
célokra. Ugyanakkor ez a helyszín a város 
szélén helyezkedik el, távol az iskoláktól, a 
városközponttól, a tömegközlekedési esz-
közök megállóitól, így a megközelítése sok 
szempontból nehézkes. 

A legkedvezőbb helyszínnek a Búcsú tér 
mutatkozik: a sportcsarnok itt a város 
minden pontjáról gyalogosan is köny-
nyen elérhető lenne; mind a vasútállomás, 
mind a távolsági buszmegálló közel van (a 
vasútállomás P+R parkolója autóbuszok 
fogadására is alkalmas lesz, így nagyobb 
rendezvények esetén a sportcsarnokot is 
kiszolgálhatja); a spotcsarnokkal és a par-
kolókkal együtt a helyszín egyéb városi 
rendezvényekre is alkalmassá válik (szüreti 
felvonulás, Vörösvári Napok stb.); a terü-
let kb. 250-300 méter távolságra van a két 
általános iskolától, így az új köznevelési 

törvény alapján felmenő rendszerben be-
vezetésre kerülő mindennapos testnevelés 
megvalósításához a csarnokot a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központtal való 
esetleges bérleti megállapodás keretében az 
iskolák igénybe tudnák venni; az egykori 
„focipálya” visszakapná eredeti sportfunk-
cióját; a szakorvosi rendelő és a mentőállo-
más közelsége előnyös lehet sportbalesetek 
esetén, a sportcsarnokhoz épülő jelentős 

számú parkolót 
pedig az orvosi 
rendelő is hasz-
nálhatná.

A tervezett sport-
csarnok-építésnek 
hamar híre ment, 
s a képviselő-tes-
tületi ülés után 
néhány nappal 
a városban már 
több helyen lehe-
tett hallani, hogy 
egyesek tiltakoz-
nak a Búcsú tér 
beépítése ellen. 
Az azóta eltelt egy hónap alatt leginkább 
a következő érveket lehetett hallani: a ren-
delő mellett fenn kellene tartani a helyet 
mentőhelikopter-leszállás céljára; a terüle-
tet a rendelő esetleges bővítésére tartalékol-
ni kellene; a sportcsarnok nem való a Bú-
csú térre, mert egy „hatalmas” épület lenne 
beszorítva lakóépületek, szűk utcák közé; 
a sportcsarnok zavarni fogja a környéken 
lakókat. 

A magam részéről ezeknek az érveknek a 
közös jellemzőjét abban látom, hogy nem 
tényekre és adatokra, hanem részben infor-
mációhiányon, részben negatív érzelme-
ken alapuló – többségében alaptalan – fel-
tételezésekre épülnek. 

Feltételezés az, hogy egyszer bővítve lesz 
az orvosi rendelő, s erre a helyre akkor 
szükség lesz – jelen pillanatban azonban 
a rendelő bővítésére és a bővített rendelő 
fenntartására semmilyen konkrét lehetőség 
nem mutatkozik, sőt a jelenlegi rendelő 
fenntartása is komolyan veszélyeztetve volt 

az elmúlt egy évben. Feltéte-
lezés az, hogy egy mentőhe-
likopter csak itt tud leszállni 
– a valóság azonban az, hogy 
az, hogy egy helikopter szin-
te bárhol le tud szállni, pl. a 
közelben a Szent János té-
ren, a barkácsáruház előtt, a 
volt vasudvar helyén vagy a 
nemsokára megépülő P + R 
parkolóban. Feltételezés az, 
hogy a sportcsarnok zavarná 
a környéken lakók nyugalmát 
– azonban a valóság az, hogy 
ilyen logika alapján szinte az 
összes intézményt a város szé-
lén kellene elhelyezni, beleért-

ve az általános iskolákat, a gimnáziumot, 
a Művészetek Házát, az összes vendéglá-
tóhelyet és buszmegállót. Feltételezés az 
is, hogy ha a sportcentrum területén épül-
ne meg a csarnok, akkor sokkal nagyobb 
lehetne – a valóság ugyanis az, hogy még 
erre a kisebb csarnokra is nagyon nehéz 
összeszedni a szükséges mennyiségű tár-
sasági adót, s egy olyan sportcsarnoknak a 
fenntartása, ami a nyolc évvel ezelőtti ter-

veken szerepelt, uszoda nélkül megépítve 
önmagában fenntarthatatlan lenne.

Ezek a feltételezések tehát nem adnak ala-
pot ahhoz, hogy elutasítsunk miattuk egy 
olyan tényleges lehetőséget, ami itt és most 
elérhető közelségbe került. 

Van azonban egy olyan érv, amit magam 
részben jogosnak tartok: azt ugyanis, hogy 
akik 8-9 évvel ezelőtt eladták az önkor-
mányzatnak a sportcentrum területén lévő 
telküket, azok ezt abban a hiszemben tet-
ték, hogy ott belátható időn belül megvaló-
sul a sportcentrum. Ha az önkormányzat 
mégsem ott építteti meg a csarnokot, akkor 
ők becsapva érzik magukat (bár annak ide-
jén a telket nem ingyen adták, hanem tisz-
tességes piaci áron vette meg tőlük az ön-
kormányzat). Ezért úgy gondolom, hogy a 
következő másfél évben, a településrende-
zési eszközök felülvizsgálata során valóban 
komolyan fel kell tennünk a kérdést, hogy 
miután a sportcentrum eddig nem valósult 
meg, és a következő időszakban is kevés rá 
az esély, a terület újabb 10 évre maradjon-e 
erre a célra kijelölve, vagy esetleg módosít-
sunk a szabályozáson. Ez egy jogos kérdés, 
amit meg kell vizsgálni. De ez a kérdés már 
nem a Búcsú térről szól, hanem arról, hogy 
hogyan kell igazságosan kezelni azoknak 
az ügyét, akik eladták a telküket a sport-
centrum céljára.

A sportcsarnok ügyében a helyszínekről 
folytatott presztízsvita helyett vélemé-
nyem szerint sokkal inkább összefogásra 
és egyetértésre lenne szükség. Összefogás-
ra és egyetértésre azért, hogy összegyűl-
jön a megfelelő összegű vállalkozói fel-
ajánlás a társasági adóból, másrészt azért, 
hogy a döntéshozók is lássák és érezzék, 
hogy Vörösvárt érdemes támogatni, mert 
Vörösváron a sportcsarnokot pártállására 
való tekintet nélkül mindenki szükséges-
nek tartja és akarja, ezért itt a projekt meg-
valósítása zökkenőmentes, gyors és sikeres 
lehet.

Ehhez kérem minden jó szándékú 
vörösvári ember segítségét és támogatását.

Gromon István polgármester

A 2013. március 7-i rendes ülésén a Képviselő-tes-
tület egy olyan lelkesítő témát tárgyalt, amilyenre 
csak ritkán adódik alkalma: egy közel félmilliárd 

forintos beruházás lehetőségéről, amely az önkormányzat-
nak egy fillér pénzébe sem kerülne (csak a telket kellene 
biztosítani hozzá), ugyanakkor megvalósítaná sok-sok pi-
lisvörösvári polgár régi álmát: egy pilisvörösvári sportcsar-
nok felépítését.

A téma azért került napirendre, mert Rásonyi Viktor úr, a 
Pilisvörösvári Terranova Kézilabda Sportkör elnöke 2013. 
február 4-én írásos kérelemmel fordult Pilisvörösvár Vá-
ros Önkormányzatához, melyben előadta, hogy a látvány-
csapatsport támogatásáról szóló 107/2011 (VI. 30.) Kor-
mányrendelet, valamint a társasági adóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény kedvező pénzügyi feltételeket teremtett a 
sport fejlődésének, ezért „a jelen helyzetből adódó lehetősé-
geket kihasználva egyesületünk elnöksége döntést hozott arról, 
hogy Pilisvörösváron egy kézilabdázásra is alkalmas szabvá-
nyos sportcsarnokot próbál megvalósítani, kiszolgáló létesít-
ményekkel”. 

A kérelem alapján elkészült az előterjesztés, melyet a kép-
viselő-testület a március 7-i ülésen 6. napirendi pontként, 
mintegy másfél órán át tárgyalt. (A testületi ülés előtti ked-
den a PVKB, szerdán az ÜOKB is hosszasan foglalkozott 
a témával.)

A képviselőknek két dologról kellett dönteniük: 1. Támo-
gatják-e a sportcsarnok megépítését olyan konstrukcióban, 
amely szerint a beruházáshoz az önkormányzat a telket 
biztosítja (úgy, hogy az önkormányzati tulajdonban ma-
rad), a csarnok felépítése és 15 éven át tartó működtetése 
pedig a kézilabda egyesület feladata, 2. Hol épüljön meg a 
sportcsarnok?  (Minden további kérdésről a következő fél 
évben kell majd sorjában dönteni. A sportcsarnok majdan 
elkészülő terveit az önkormányzattal egyeztetni kell, a mű-
szaki tartalmat, a technológiát az önkormányzattal, mint a 
földterület tulajdonosával jóvá kell hagyatni.)

A sportcsarnok megépítését mint célt, ill. a megépítési 
konstrukciót lényegében mindenki támogatta, vita csupán 
a helyszínekről bontakozott ki. A képviselők – az előter-
jesztésben szereplő szakmai véleményt és a csatolt főépíté-
szi véleményt is figyelembe véve – hosszasan elemezték a 

FÓrUm



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG34 352013. ÁPRILIS

nyílT levél pándI gáBoR alpolgáRMeSTeRhez

Kedves Gábor!

Eddig csendben figyeltem a vörösvári kö-
zéletet, de most úgy érezem, meg kell szó-
lalnom, le kell írnom a korábbi tényeket 
és a véleményemet a márciusi képviselő-
testületi ülésen született döntésetek után, 
amelyben egy leendő sportcsarnok helyszí-
néül a Búcsú teret jelöltétek meg. 

Először is szeretném leszögezni, örül-
nék, ha Vörösváron állami pénzből és a 
vörösváriak összefogásából megépülne egy 

kézilabdacsarnok és az fenntartható is len-
ne annak ellenére, hogy rengeteg érvem 
van egy uszoda megépítése mellett, mely 
összességében több vörösvárinak válna 
hasznára. Ám levelemnek most nem ez a 
tárgya.

Már 2004-ben felmerült egy uszoda 
és sportcsarnok építésének a szándéka, 
mellyel rengeteget foglalkoztam a helyi 
Sportbizottság elnökeként. Többek között 
kérdőíveken mértük fel az igényeket, me-
lyekben a válaszadók kimagasló többsége 
hasznosabbnak tartotta volna egy uszoda 
megépítését, de sportcsarnokra is mutatko-

zott igény, bár jóval kisebb arányban. 
Közösen kerestünk megfelelő területet, 

melyet Te, akkori párttársaddal és alpol-
gármesterrel, Szakszon Józseffel együtt 
csak úgy támogattatok, ha nem egy kisebb 
területet jelölünk ki, hanem a teljes 097-es 
táblát, a sportpálya mögötti, még parcellá-
zatlan részt.

Támogattátok, hogy erre a területre ke-
rüljön a sportkomplexum, hiszen a város-
nak olyan része ez, mely sportolásra, moz-
gásra, pihenésre alkalmas, van elegendő 
parkoló és könnyen megközelíthető.

Ezek után több 10 milló forintot köl-
töttünk erre a területre, ezt a projektet 
szavazatoddal folyamatosan támogattad. 
A hatályos jogszabályoknak megfelelően 
elkészült a terület szabályozási terve, sőt  
a városnak van építésengedélyezési terve 
is egy sportkomplexumra. Ennek a Bizott-
ságnak a munkájában is részt vettél, sőt a 
végén meg is szavaztad a kialakult tervet! 

A 2006-os választások előtt találkoztam 
Gromon Istvánnal és Szakszon Józseffel, 
akik biztosítottak arról, hogy megválasz-
tásuk esetén az adott területtel komolyan 
foglalkoznak és támogatják a sportcentrum 
megvalósulását a kijelölt helyen. 

Aztán jöttek a választások és Gromon 
István lett a polgármester, többségben vol-
tatok, mégsem történt előrelépés az ügy-
ben, sőt semmi konkrét előrelépés nem 
történt! 

Bizottsági elnök voltál, mégis mindösz-
szesen két tárgyalás volt a 2006-2010-es cik-
lus alatt, melyben egy leendő sportkomple-
xummal foglalkoztunk. (Egyiket Várhegyi 
Ferenc, a másikat én kezdeményeztem.)

Érthetetlen és felháborító is egyben, 
hogy most alpolgármesterként megsza-
vazod, hogy olyan építési terület legyen a 
város közepén kijelölve, mely abszolút al-

pándI gáBoR válaSza  
BRucKneR KaTa nyílT leveléRe
Kedves Kata!

Megnyugodva olvastam a hozzám inté-
zett nyílt leveled elején, hogy örülnél an-
nak, ha „Vörösváron állami pénzből és a 
vörösváriak összefogásából” megépülne 
egy sportcsarnok. A leveled további részé-
ben leírtakkal viszont nem tudok egyetérte-
ni, ezért azokra az alábbiakban igyekszem 
tételesen reagálni. 

Sajnos a közel tíz évvel ezelőtt általatok 
kitalált sportcentrum – amelyhez a megva-
lósíthatósági tanulmányok, a megvásárolt 
uszodatervek, a szabályozási terv, az építési 
és engedélyezési tervek összesen 73,9 mil-
lió forintba kerültek – több tényező miatt 
a mai napig nem valósulhatott meg. Ezek 
közül a legfontosabb, hogy a megépítés-
re nem volt pénz. A megtervezett uszoda 
és sportcsarnok kivitelezési költségét már 
a tervezés idején egyenként 1-1 milliárd, 
azaz összesen 2 milliárd forint körüli ösz-
szegre becsülték! Ennek a hatalmas pénz-
összegnek az előteremtésére akkor sem volt 
semmilyen konkrét javaslatotok, és azóta 
sincs.

A Gromon István polgármester vezette 
önkormányzati képviselő-testületek az el-
múlt hat és fél évben csak olyan nagysza-
bású projektekbe vágtak bele, amelyekhez 
legalább 70%, olykor 90%-os pályázati tá-
mogatást szereztek! (pl. Fő utca program, 
Szennyvíztisztító-telep felújítás, csatorna-
hálózat-bővítés) Uszoda és sportcsarnok 
építéséhez azonban ilyenféle pályázati le-
hetőség nem volt.

A másik komoly akadály a sportcent-
rum területén lévő magántulajdonú telkek 
felvásárlásával kapcsolatban alakult ki. Az 
ingatlantulajdonosok egy kisebb része haj-
landó volt eladni a sportcentrumra kijelölt 
területen lévő földjét, a többség azonban 
– a megemelt felvásárlási ár ellenére – a 
mai napig sem.  Így jelenleg a sportcent-
rum számára kijelölt teljes területnek (097 
hrsz., 266.242 m2) csupán 32%-a (85.497 
m2) van a város tulajdonában, és az sem 
egybefüggő tömbben.

Leveledben azt állítod, hogy a sportcent-
rum ügyében Gromon István polgármester 
ideje alatt nem történtek lépések. Ebben 
sincs igazad, mert folytatódott a terület-
vásárlás, 2006 októbere óta eddig összesen 
kb. 12.200 m2 területet vásároltunk a sport-
centrum területén! A pályázati lehetősége-
ket is folyamatosan figyeltük és figyeljük, 
de eddig a sportcentrum megvalósításához 
kapcsolódó pályázati kiírás nem volt. Két 
befektetővel is tárgyaltunk, de – vélhető-
en a gazdasági válság miatt – egy idő után 

mindketten elálltak a 
sportcentrumba való 
befektetési szándé-
kuktól.

Ebben a helyzet-
ben adódott a látvány-
csapat-sportokat tá-
mogató TAO-pályázat 
lehetősége, melyhez 
az önkormányzatnak 
csak egy telekkel kel-
lene hozzájárulnia, 
amelyre megépíthető 
egy 200-250 néző be-
fogadására alkalmas 
szabványos méretű 
sportcsarnok. Az ön-
kormányzat a főépí-

tész vezetésével három lehetséges helyszínt 
vizsgált meg. Mivel a kézilabda-egyesület 
által létesítendő sportcsarnokhoz – remé-
nyeink szerint – rendelkezésre álló 300-400 
millió forint meg sem közelíti a sportcent-
rum területére annak idején megtervezett 
nagy multifunkcionális sportlétesítmény-
hez (akkori áron) szükséges 1 milliárd fo-
rintot, így csak jóval kisebb – de szabványos 
méretű – sportcsarnokot tudunk építeni, 
ami viszont a Búcsú téren bőven elfér.

A Búcsú teret leveledben „abszolút al-
kalmatlan”-nak nevezed sportcsarnok lé-
tesítéséhez, indokaid azonban mind meg-
cáfolhatók. Az orvosi rendelő új szárnnyal 
való bővítéséhez a sportcsarnok megépítése 
esetén is marad elegendő hely. Parkoló is 
lesz bőven, mert a sportcsarnok 200-250 
nézője számára kb. 40-45 parkolóhely ki-
alakítása az előírás, amelyek a szakorvosi 
rendelő közelében megépítve egyidejűleg 
a rendelő igényeit is kiszolgálják majd. A 
szűk utcák érve sem meggyőző, mert év-
tizedek óta ezeken a szűk utcákon közle-
kednek azok a hatalmas tehergépjármű-
vek, amelyek a búcsú alkalmával felállított 
szórakoztató eszközöket (óriáskerék, cél-
lövölde, körhinta stb.) szállítják. Ezekhez 
képest a sportcsarnokban rendezendő mér-
kőzések alkalmával ide érkező 1 busz és az 
átlagosan várható max. 40-50 autó is gond 
nélkül oda tud jutni a csarnokhoz ezeken 
az utcákon. Általános iskoláink és óvodá-
ink is a város szűk utcái mentén találhatók, 
és reggelenként mégis több száz autó for-
dul meg a környékükön!

Azt írod, hogy az iskolák közelsége 
számodra nem elég komoly érv a Búcsú 
tér mellett, mivel azok rendelkeznek tor-
nateremmel. Csakhogy az új Köznevelési 
Törvény kötelezővé teszi a mindennapos 
testnevelés bevezetését, ami két év múlva 
városunkban azt eredményezi majd, hogy 
naponta 48 testnevelési órát kell megtar-
tani, ugyanis ennyi osztály van a két is-
kolánkban összesen. A jelenlegi tornater-
mekben napi 8 óra megtartásával számolva 
is összesen csak 24 testnevelés órát lehet 
megtartani, mivel a Templom Téri Isko-
lában a tornateremben kettő, a Vásár Téri 
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kalmatlan egy sportcsarnok létesítésére. El-
veszi a lehetőséget az orvosi rendelő bőví-
tésétől, nincs parkolóhely, nehezen és csak 
szűk utcákon keresztül megközelíthető stb. 

Gábor! Hol van a felelős képviselő, a fe-
lelős gazdálkodó? 

Megvan az az egybefüggő és alkalmas 
terület, melyen elkezdődhetne egy kézilab-
dacsarnok építése, milyen érvek vezettek 
oda, hogy a Búcsú térre épüljön? 

Nem tudom elfogadni azt az érvet, hogy 
közel vannak az iskolák a Búcsú térhez, 
hiszen mindegyik intézménynek van tor-
naterme és egyáltalán nem vagyok biztos 
benne, hogy az új tankerületi vezetés bé-
relni fogja a létesítményt! Vagy van a ke-
zetekben előzetes szándéknyilatkozat az 
igazgatótól? 

Nem emlékszel korábbi érveidre? Én 
elolvastam a jegyzőkönyveket.

Mi lesz azokkal az emberekkel, akik 
bíztak az önkormányzat szavában (a Te 
szavazatodban) és eladták a területet egy 
leendő sportkomlexum létesítésére? Kárta-
lanítja őket az Önkormányzat? Szerintem, 
joggal érzik most átvágva magukat.

Meggyőződésem, hogy 2004-ben jól 
döntöttél, amikor támogattad, hogy a vá-
rosunk szélén, de mégis gyorsan és jól 
megközelíthető területen legyen a leendő 
sportcsarnok. 

Akkor hosszú távra tudtunk együtt gon-
dolkodni, pártállástól függetlenül egy jó 
közös cél érdekében!

Tiltakozom ez ellen a felelőtlen döntés 
ellen! Tiltakozom azok nevében, akiket ak-
kor Te is szavazatoddal arra bíztattál, hogy 
adják el a területet, mert jó cél elérését segí-
tik vele, és egyben kérlek, hogy gondoljátok 
át és módosítsátok ezen rossz döntéseteket.

Üdvözlettel: Bruckner Kata

Mielőtt azonban a részletekre térnék, 
szeretném jelezni, hogy nyílt leveledbe 
olyan személyeket is belekevertél, akik vagy 
a mostani, vagy a 8-9 évvel ezelőtti sport-
centrumos döntésekben nem vettek részt 
(Szakszon József korábbi alpolgármester 
ill. Gromon István jelenlegi polgármester), 
ezért a levedben rájuk tett megjegyzéseidet 
velük szemben méltánytalannak és igaz-
ságtalannak tartom.

Rátérve a sportcentrum és a sportcsar-
nok ügyére: bár a Grószné Krupp Erzsébet 
által 2002-től 2006-ig vezetett képviselőtes-
tületben (amelyben a Sportbizottság elnö-
ke Te voltál) az esetek döntő többségében 
nem tartoztam azok közé, akik az akkori 
vezetés előterjesztéseit megszavazták (pl. 
a Művészetek Háza hitelből való felújítá-
sát, Heider László jegyző felmentését), a 
pilisvörösvári sportéletben tevékenykedő 
emberként minden olyan elképzelést tá-
mogattam, amely azzal kecsegtetett, hogy 
városunk sport-infrastruktúrája fejlődhet. 
Épp az lett volna furcsa a részemről, ha 
nem támogattam volna a sportcentrum lé-
tesítésével kapcsolatos elképzeléseiteket.

FÖLdhIVaTaLI  
hIRdeTMÉnY

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 
Budakörnyéki Járási Földhivatal új székhelye 

1117 Budapest, Karinthy Frigyes utca 3. 
Az ügyfélfogadás és az ügyintézés 2013. április 2. 
napjától kezdve a hivatal új székhelyén történik.
Fenti naptól kezdve kérjük ügyfeleinket, hogy pos-
tán küldött beadványaikat az új székhelyre legye-
nek szívesek címezni.

A Budakörnyéki Járási Földhivatal egyéb elérhető-
ségei 2013. április 2. napjától kezdve az alábbiak:

Telefonszám: 06-1/279-2090 , 06-1/279-2092
FAX: 06-1/279-2095
Postafiók: 1386 Budapest, Pf. 916
e-mail: budakornyek@takarnet.hu

Az ügyfélfogadási idő az alábbiak szerint alakul:
Hétfő: 8.30-12.00, 13.00-16.00 
Kedd: 8.30-12.00, 13.00-16.00
Szerda: 8.30-12.00; 13.00-16.00
Csütörtök: 8.30-12.00, 13.00-16.00
Péntek: 8.30-12.00

A sorszámosztó valamennyi fent rögzített ügyfélfo-
gadási időpont végét megelőzően fél órával kerül 
lezárásra.
Felhívom továbbá Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, 
hogy a Lurdy Házi kirendeltségünkön 2013. április 
8. napjától az ügyfélfogadás megszűnik!

Az eddig itt nyújtott szolgáltatásainkat (tulajdoni 
lap és nem hiteles térképmásolat kiadás az egész 
országra kiterjedően) a fenti időpontot követően 
a hivatal új székhelyén (1117 Budapest, Karinthy 
Frigyes utca 3.) a hét valamennyi munkanapján 
vehetik igénybe.

Tisztelettel: 
dr. Koós Márk György hivatalvezető

Iskolában egy, összesen tehát három óra 
tarható meg egyszerre. Ennek pontosan a 
duplájára lesz majd szükség a mindenna-
pos testnevelés miatt. Abban igazad van, 
hogy nincs aláírt megállapodásunk a Járási 
Tankerülettel a spotcsarnok bérlésére vo-
natkozóan, de hogyan is lehetne, amikor a 
sportcsarnok még fel sem épült?!

Végezetül, hidd el, én továbbra is bí-
zom abban, hogy városunk anyagi helyzete 
valamikor lesz majd olyan kedvező, hogy 
az általatok megálmodott sportcentrum 
megvalósuljon. Remélhetőleg előbb-utóbb 
lesznek erre a célra állami vagy európai 
uniós források, így rendelkezésre állnak 
majd a megvalósításhoz szükséges milliár-
dok, s azok az ingatlantulajdonosok, akik 
a sportcentrum céljára adták el az önkor-
mányzatnak a területüket, megnyugszanak 
majd, hogy jól döntöttek.

Addig azonban örüljünk a mostani ki-
sebb, szerényebb sportcsarnok megépítési 
lehetőségének.

Pándi Gábor 
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nyílT levél pándI gáBoR alpolgáRMeSTeRhez

Kedves Gábor!

Eddig csendben figyeltem a vörösvári kö-
zéletet, de most úgy érezem, meg kell szó-
lalnom, le kell írnom a korábbi tényeket 
és a véleményemet a márciusi képviselő-
testületi ülésen született döntésetek után, 
amelyben egy leendő sportcsarnok helyszí-
néül a Búcsú teret jelöltétek meg. 

Először is szeretném leszögezni, örül-
nék, ha Vörösváron állami pénzből és a 
vörösváriak összefogásából megépülne egy 

kézilabdacsarnok és az fenntartható is len-
ne annak ellenére, hogy rengeteg érvem 
van egy uszoda megépítése mellett, mely 
összességében több vörösvárinak válna 
hasznára. Ám levelemnek most nem ez a 
tárgya.

Már 2004-ben felmerült egy uszoda 
és sportcsarnok építésének a szándéka, 
mellyel rengeteget foglalkoztam a helyi 
Sportbizottság elnökeként. Többek között 
kérdőíveken mértük fel az igényeket, me-
lyekben a válaszadók kimagasló többsége 
hasznosabbnak tartotta volna egy uszoda 
megépítését, de sportcsarnokra is mutatko-

zott igény, bár jóval kisebb arányban. 
Közösen kerestünk megfelelő területet, 

melyet Te, akkori párttársaddal és alpol-
gármesterrel, Szakszon Józseffel együtt 
csak úgy támogattatok, ha nem egy kisebb 
területet jelölünk ki, hanem a teljes 097-es 
táblát, a sportpálya mögötti, még parcellá-
zatlan részt.

Támogattátok, hogy erre a területre ke-
rüljön a sportkomplexum, hiszen a város-
nak olyan része ez, mely sportolásra, moz-
gásra, pihenésre alkalmas, van elegendő 
parkoló és könnyen megközelíthető.

Ezek után több 10 milló forintot köl-
töttünk erre a területre, ezt a projektet 
szavazatoddal folyamatosan támogattad. 
A hatályos jogszabályoknak megfelelően 
elkészült a terület szabályozási terve, sőt  
a városnak van építésengedélyezési terve 
is egy sportkomplexumra. Ennek a Bizott-
ságnak a munkájában is részt vettél, sőt a 
végén meg is szavaztad a kialakult tervet! 

A 2006-os választások előtt találkoztam 
Gromon Istvánnal és Szakszon Józseffel, 
akik biztosítottak arról, hogy megválasz-
tásuk esetén az adott területtel komolyan 
foglalkoznak és támogatják a sportcentrum 
megvalósulását a kijelölt helyen. 

Aztán jöttek a választások és Gromon 
István lett a polgármester, többségben vol-
tatok, mégsem történt előrelépés az ügy-
ben, sőt semmi konkrét előrelépés nem 
történt! 

Bizottsági elnök voltál, mégis mindösz-
szesen két tárgyalás volt a 2006-2010-es cik-
lus alatt, melyben egy leendő sportkomple-
xummal foglalkoztunk. (Egyiket Várhegyi 
Ferenc, a másikat én kezdeményeztem.)

Érthetetlen és felháborító is egyben, 
hogy most alpolgármesterként megsza-
vazod, hogy olyan építési terület legyen a 
város közepén kijelölve, mely abszolút al-

pándI gáBoR válaSza  
BRucKneR KaTa nyílT leveléRe
Kedves Kata!

Megnyugodva olvastam a hozzám inté-
zett nyílt leveled elején, hogy örülnél an-
nak, ha „Vörösváron állami pénzből és a 
vörösváriak összefogásából” megépülne 
egy sportcsarnok. A leveled további részé-
ben leírtakkal viszont nem tudok egyetérte-
ni, ezért azokra az alábbiakban igyekszem 
tételesen reagálni. 

Sajnos a közel tíz évvel ezelőtt általatok 
kitalált sportcentrum – amelyhez a megva-
lósíthatósági tanulmányok, a megvásárolt 
uszodatervek, a szabályozási terv, az építési 
és engedélyezési tervek összesen 73,9 mil-
lió forintba kerültek – több tényező miatt 
a mai napig nem valósulhatott meg. Ezek 
közül a legfontosabb, hogy a megépítés-
re nem volt pénz. A megtervezett uszoda 
és sportcsarnok kivitelezési költségét már 
a tervezés idején egyenként 1-1 milliárd, 
azaz összesen 2 milliárd forint körüli ösz-
szegre becsülték! Ennek a hatalmas pénz-
összegnek az előteremtésére akkor sem volt 
semmilyen konkrét javaslatotok, és azóta 
sincs.

A Gromon István polgármester vezette 
önkormányzati képviselő-testületek az el-
múlt hat és fél évben csak olyan nagysza-
bású projektekbe vágtak bele, amelyekhez 
legalább 70%, olykor 90%-os pályázati tá-
mogatást szereztek! (pl. Fő utca program, 
Szennyvíztisztító-telep felújítás, csatorna-
hálózat-bővítés) Uszoda és sportcsarnok 
építéséhez azonban ilyenféle pályázati le-
hetőség nem volt.

A másik komoly akadály a sportcent-
rum területén lévő magántulajdonú telkek 
felvásárlásával kapcsolatban alakult ki. Az 
ingatlantulajdonosok egy kisebb része haj-
landó volt eladni a sportcentrumra kijelölt 
területen lévő földjét, a többség azonban 
– a megemelt felvásárlási ár ellenére – a 
mai napig sem.  Így jelenleg a sportcent-
rum számára kijelölt teljes területnek (097 
hrsz., 266.242 m2) csupán 32%-a (85.497 
m2) van a város tulajdonában, és az sem 
egybefüggő tömbben.

Leveledben azt állítod, hogy a sportcent-
rum ügyében Gromon István polgármester 
ideje alatt nem történtek lépések. Ebben 
sincs igazad, mert folytatódott a terület-
vásárlás, 2006 októbere óta eddig összesen 
kb. 12.200 m2 területet vásároltunk a sport-
centrum területén! A pályázati lehetősége-
ket is folyamatosan figyeltük és figyeljük, 
de eddig a sportcentrum megvalósításához 
kapcsolódó pályázati kiírás nem volt. Két 
befektetővel is tárgyaltunk, de – vélhető-
en a gazdasági válság miatt – egy idő után 

mindketten elálltak a 
sportcentrumba való 
befektetési szándé-
kuktól.

Ebben a helyzet-
ben adódott a látvány-
csapat-sportokat tá-
mogató TAO-pályázat 
lehetősége, melyhez 
az önkormányzatnak 
csak egy telekkel kel-
lene hozzájárulnia, 
amelyre megépíthető 
egy 200-250 néző be-
fogadására alkalmas 
szabványos méretű 
sportcsarnok. Az ön-
kormányzat a főépí-

tész vezetésével három lehetséges helyszínt 
vizsgált meg. Mivel a kézilabda-egyesület 
által létesítendő sportcsarnokhoz – remé-
nyeink szerint – rendelkezésre álló 300-400 
millió forint meg sem közelíti a sportcent-
rum területére annak idején megtervezett 
nagy multifunkcionális sportlétesítmény-
hez (akkori áron) szükséges 1 milliárd fo-
rintot, így csak jóval kisebb – de szabványos 
méretű – sportcsarnokot tudunk építeni, 
ami viszont a Búcsú téren bőven elfér.

A Búcsú teret leveledben „abszolút al-
kalmatlan”-nak nevezed sportcsarnok lé-
tesítéséhez, indokaid azonban mind meg-
cáfolhatók. Az orvosi rendelő új szárnnyal 
való bővítéséhez a sportcsarnok megépítése 
esetén is marad elegendő hely. Parkoló is 
lesz bőven, mert a sportcsarnok 200-250 
nézője számára kb. 40-45 parkolóhely ki-
alakítása az előírás, amelyek a szakorvosi 
rendelő közelében megépítve egyidejűleg 
a rendelő igényeit is kiszolgálják majd. A 
szűk utcák érve sem meggyőző, mert év-
tizedek óta ezeken a szűk utcákon közle-
kednek azok a hatalmas tehergépjármű-
vek, amelyek a búcsú alkalmával felállított 
szórakoztató eszközöket (óriáskerék, cél-
lövölde, körhinta stb.) szállítják. Ezekhez 
képest a sportcsarnokban rendezendő mér-
kőzések alkalmával ide érkező 1 busz és az 
átlagosan várható max. 40-50 autó is gond 
nélkül oda tud jutni a csarnokhoz ezeken 
az utcákon. Általános iskoláink és óvodá-
ink is a város szűk utcái mentén találhatók, 
és reggelenként mégis több száz autó for-
dul meg a környékükön!

Azt írod, hogy az iskolák közelsége 
számodra nem elég komoly érv a Búcsú 
tér mellett, mivel azok rendelkeznek tor-
nateremmel. Csakhogy az új Köznevelési 
Törvény kötelezővé teszi a mindennapos 
testnevelés bevezetését, ami két év múlva 
városunkban azt eredményezi majd, hogy 
naponta 48 testnevelési órát kell megtar-
tani, ugyanis ennyi osztály van a két is-
kolánkban összesen. A jelenlegi tornater-
mekben napi 8 óra megtartásával számolva 
is összesen csak 24 testnevelés órát lehet 
megtartani, mivel a Templom Téri Isko-
lában a tornateremben kettő, a Vásár Téri 
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kalmatlan egy sportcsarnok létesítésére. El-
veszi a lehetőséget az orvosi rendelő bőví-
tésétől, nincs parkolóhely, nehezen és csak 
szűk utcákon keresztül megközelíthető stb. 

Gábor! Hol van a felelős képviselő, a fe-
lelős gazdálkodó? 

Megvan az az egybefüggő és alkalmas 
terület, melyen elkezdődhetne egy kézilab-
dacsarnok építése, milyen érvek vezettek 
oda, hogy a Búcsú térre épüljön? 

Nem tudom elfogadni azt az érvet, hogy 
közel vannak az iskolák a Búcsú térhez, 
hiszen mindegyik intézménynek van tor-
naterme és egyáltalán nem vagyok biztos 
benne, hogy az új tankerületi vezetés bé-
relni fogja a létesítményt! Vagy van a ke-
zetekben előzetes szándéknyilatkozat az 
igazgatótól? 

Nem emlékszel korábbi érveidre? Én 
elolvastam a jegyzőkönyveket.

Mi lesz azokkal az emberekkel, akik 
bíztak az önkormányzat szavában (a Te 
szavazatodban) és eladták a területet egy 
leendő sportkomlexum létesítésére? Kárta-
lanítja őket az Önkormányzat? Szerintem, 
joggal érzik most átvágva magukat.

Meggyőződésem, hogy 2004-ben jól 
döntöttél, amikor támogattad, hogy a vá-
rosunk szélén, de mégis gyorsan és jól 
megközelíthető területen legyen a leendő 
sportcsarnok. 

Akkor hosszú távra tudtunk együtt gon-
dolkodni, pártállástól függetlenül egy jó 
közös cél érdekében!

Tiltakozom ez ellen a felelőtlen döntés 
ellen! Tiltakozom azok nevében, akiket ak-
kor Te is szavazatoddal arra bíztattál, hogy 
adják el a területet, mert jó cél elérését segí-
tik vele, és egyben kérlek, hogy gondoljátok 
át és módosítsátok ezen rossz döntéseteket.

Üdvözlettel: Bruckner Kata

Mielőtt azonban a részletekre térnék, 
szeretném jelezni, hogy nyílt leveledbe 
olyan személyeket is belekevertél, akik vagy 
a mostani, vagy a 8-9 évvel ezelőtti sport-
centrumos döntésekben nem vettek részt 
(Szakszon József korábbi alpolgármester 
ill. Gromon István jelenlegi polgármester), 
ezért a levedben rájuk tett megjegyzéseidet 
velük szemben méltánytalannak és igaz-
ságtalannak tartom.

Rátérve a sportcentrum és a sportcsar-
nok ügyére: bár a Grószné Krupp Erzsébet 
által 2002-től 2006-ig vezetett képviselőtes-
tületben (amelyben a Sportbizottság elnö-
ke Te voltál) az esetek döntő többségében 
nem tartoztam azok közé, akik az akkori 
vezetés előterjesztéseit megszavazták (pl. 
a Művészetek Háza hitelből való felújítá-
sát, Heider László jegyző felmentését), a 
pilisvörösvári sportéletben tevékenykedő 
emberként minden olyan elképzelést tá-
mogattam, amely azzal kecsegtetett, hogy 
városunk sport-infrastruktúrája fejlődhet. 
Épp az lett volna furcsa a részemről, ha 
nem támogattam volna a sportcentrum lé-
tesítésével kapcsolatos elképzeléseiteket.

FÖLdhIVaTaLI  
hIRdeTMÉnY

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 
Budakörnyéki Járási Földhivatal új székhelye 

1117 Budapest, Karinthy Frigyes utca 3. 
Az ügyfélfogadás és az ügyintézés 2013. április 2. 
napjától kezdve a hivatal új székhelyén történik.
Fenti naptól kezdve kérjük ügyfeleinket, hogy pos-
tán küldött beadványaikat az új székhelyre legye-
nek szívesek címezni.

A Budakörnyéki Járási Földhivatal egyéb elérhető-
ségei 2013. április 2. napjától kezdve az alábbiak:

Telefonszám: 06-1/279-2090 , 06-1/279-2092
FAX: 06-1/279-2095
Postafiók: 1386 Budapest, Pf. 916
e-mail: budakornyek@takarnet.hu

Az ügyfélfogadási idő az alábbiak szerint alakul:
Hétfő: 8.30-12.00, 13.00-16.00 
Kedd: 8.30-12.00, 13.00-16.00
Szerda: 8.30-12.00; 13.00-16.00
Csütörtök: 8.30-12.00, 13.00-16.00
Péntek: 8.30-12.00

A sorszámosztó valamennyi fent rögzített ügyfélfo-
gadási időpont végét megelőzően fél órával kerül 
lezárásra.
Felhívom továbbá Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, 
hogy a Lurdy Házi kirendeltségünkön 2013. április 
8. napjától az ügyfélfogadás megszűnik!

Az eddig itt nyújtott szolgáltatásainkat (tulajdoni 
lap és nem hiteles térképmásolat kiadás az egész 
országra kiterjedően) a fenti időpontot követően 
a hivatal új székhelyén (1117 Budapest, Karinthy 
Frigyes utca 3.) a hét valamennyi munkanapján 
vehetik igénybe.

Tisztelettel: 
dr. Koós Márk György hivatalvezető

Iskolában egy, összesen tehát három óra 
tarható meg egyszerre. Ennek pontosan a 
duplájára lesz majd szükség a mindenna-
pos testnevelés miatt. Abban igazad van, 
hogy nincs aláírt megállapodásunk a Járási 
Tankerülettel a spotcsarnok bérlésére vo-
natkozóan, de hogyan is lehetne, amikor a 
sportcsarnok még fel sem épült?!

Végezetül, hidd el, én továbbra is bí-
zom abban, hogy városunk anyagi helyzete 
valamikor lesz majd olyan kedvező, hogy 
az általatok megálmodott sportcentrum 
megvalósuljon. Remélhetőleg előbb-utóbb 
lesznek erre a célra állami vagy európai 
uniós források, így rendelkezésre állnak 
majd a megvalósításhoz szükséges milliár-
dok, s azok az ingatlantulajdonosok, akik 
a sportcentrum céljára adták el az önkor-
mányzatnak a területüket, megnyugszanak 
majd, hogy jól döntöttek.

Addig azonban örüljünk a mostani ki-
sebb, szerényebb sportcsarnok megépítési 
lehetőségének.

Pándi Gábor 

FÓrUm
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E L A D Ó  L A K Á S
Arany J. u. 1/e. I/4. 

54 m2 – 2 szoba, konyha, előszoba,  
fürdőszoba, WC, kamra, terasz – fű-
tés: gázkonvektor – melegvíz: vil-
lanybojler

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

E L A D Ó  T E L E K

3742 hrsz.
620 m2 területű ingatlan

2.200.380,- Ft
Információ: 06-26-330-233 / 156. mellék

E L A D Ó  L A K Á S
Arany J. u. 1/a. II/5. 

Bruttó 63 m2  – 2 szoba, étkező-kony-
ha, előszoba, fürdőszoba, WC, kam-
ra – fűtés: 3 db hőtárolós kályha – 
melegvíz: villanybojler

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

E L A D Ó  L A K Á S
Arany J. u. 1/a. II/6. 

Bruttó 63 m2  – 2 szoba, étkező-kony-
ha, előszoba, fürdőszoba, WC, kam-
ra – fűtés: 3 db hőtárolós kályha – 
melegvíz: villanybojler

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

E L A D Ó  L A K Á S
Ady Endre u. 8. I/3. 

Bruttó 69 m2  – 2,5 szoba, konyha, 
előszoba, fürdőszoba, WC, terasz – 
fűtés: gáz – melegvíz: villanybojler

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

E L A D Ó  T E L E K
Vágóhíd u. 13.

160 m2 telek, 43 m2 2+1 félszobás 
komfort nélküli házrész – közművek 
a határoló utcákban – fűtés: vegyes 
tüzelésű kályha

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

E L A D Ó  T E L E K
Akácfa u. 13/a.

Közművek az ingatlan előtt

14.400,- Ft/m2

 Információ: 06-26-330-233 / 153. mellék

E L A D Ó  T E L E K
Pataksor u. 4513/2. hrsz.
1473 m2 üdülőövezet besorolású te-
lek (20%-os beépíthetőség) – villany, 
víz, gáz az ingatlan előtt

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

E L A D Ó  T E L E K
7657/1 és 2. hrsz.

11065 m2 telek, minimálisan 4000 m2 

értékesíthető úgy, hogy az esetlege-
sen fennmaradó rész is minimum 
4000 m2 maradjon

8.840,- Ft/m2

 Információ: 06-26-330-233 / 153. mellék

Az ingatlanokra az ajánlatokat a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájá-
ban lehet leadni. (Pilisvörösvár, Fő tér 1.)

Hirdetésfelvétel: 06/30-228-0262 

ujsag@pilisvorosvar.hu

www.pilisvorosvar.hu/vorosvariujsag

Megszülettek:

03. 14. Németh Emília és Fanni 
 Apa: Németh Balázs 
 Anya: Rózsahegyi Éva
03. 16. Csikász Csenge 
 Apa: Csikász Tamás 
 Anya: Kimmel Csilla
03. 19. Szőregi Erik 
 Apa: Szőregi Péter 
 Anya: Nick Erika
03. 20. Andrejcsik Norina 
 Apa: Andrejcsik Attila 
 Anya: Sándor Georgina
03. 25. Arman Adél 
 Apa: Arman Adrián 
 Anya: Elter Edina
03. 31. Majoros Emma Róza 
 Apa: Majoros Gábor 
 Anya: Veszeli Gertrúd
03. 31. Wippelhauser Fanni 
 Apa: Wippelhauser Tamás 
 Anya: Klimczák Adrienn
04. 03. Drávai-Vigh Szonja 
 Apa: Drávai Péter 
 Anya: Vigh Sarolta

 
Elhunytak:

02. 13. Ludvig Anna, 90 év 
 Rózsa u. 24. 
03. 17. özv. Braun Györgyné 
 szül. Fetter Mária, 86 év 
 Kálvária u. 10.
03. 22. özv. Kovács Imréné 
 szül. Szűcs Erzsébet, 85 év 
 Gesztenye u. 3.
03. 30. Mészáros Béla, 65 év 
 Puskin u. 14.
04. 03. Skerlecz Ernő, 84 év 
 Szt. Erzsébet u. 164.
04. 09. Berta Sándorné, 79 év 
 Berta Sándor özvegye 
 (+2012. 10. 26.) 
 Alkotmány u. 8.

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

06-30/228-0262

APRÓHIRDETÉS

Pilisvörösváron 3,5 éves 2,5 szobás tégla, 68m2 

-es TÁRSASHÁZI LAKÁS tulajdonostól eladó! 
Külön víz,- gázóra. Hőszigetelt falak, ablakok. Na-
gyon kis rezsijű! Amerikai konyhával, extrákkal. 
I.ár: 15,9 mft Érd: 06-20-512-1928, hzsikomaria@
citromail.hu

DUGULÁSELHÁRITÁS! Mosdók, mosogatók, 
fürdőkádak, padlóösszefolyók, WC-k, lefolyócsa-
tornák, tisztítása falbontás nélkül, Iflinger Ferenc 
26/330-320 mb: 30/9509-769 Pilisvörösvár Soly-
mári u. 4.

GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ! Cirkó, kazán, víz-
melegítő, tűzhely, gázbojler, konvektor javítása 
tisztítása. Iflinger Ferenc gázkészülék javító gáz-
szerelő mester. 26/330-320 mb: 30/9509-769  Pi-
lisvörösvár Solymári u. 4.

Támogassa ADÓJA 1%-ÁVAL a Pilisvörösvá-
ri Önkéntes Tűzoltó Egyesületet! Adószám: 
18661040-1-13 Köszönjük!

A GESZ (Pilisvörösvár, Fő tér 1., e-mail: 
geszvezeto@pilisvorosvar.hu) pályázatot hirdet 
FŰTŐ-KARBANTARTÓ munkakör betöltésére. 
Munkavégzés helye: Német Nemz. Ált. Iskola 
(Pilisvörösvár, Vásár tér 1.) Pályázat leadási ha-
tárideje: 2013. június 14.

A GESZ (Pilisvörösvár, Fő tér 1., geszvezeto@
pilisvorosvar.hu) pályázatot hirdet részmunka-
idős (napi 4 óra) TAKARÍTÓNŐI MUNKAKÖR 
betöltésére. Munkavégzés helye: Német Nemz. 
Ált. Iskola (Pilisvörösvár, Vásár tér 1.) leadási ha-
táridő: 2013. június 14.

VÁROSI naPOS OLdaL 
SZOcIÁLIS KÖZPOnT 
MájuSI pRogRaMjaI

(Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5.)

A családsegítő szolgálatnál

Álláskeresők klubja. Heti rendszerességgel 
csütörtökönként 10 és 12 óra között. (Má-
jus 2., 9., 16., 23., 30.)

Álláskeresők, munkanélküliek részére 
egyéni tanácsadásra van lehetőség kizáró-
lag előzetes telefonos időpontegyeztetés 
alapján a 06-26/331-399-es telefonszámon.

Piactér: A hely, ahol önzetlenül felajánl-
hatja megunt bútorait, tárgyait, illetve ahol 
közzé teheti kívánságait. Ez ügyben bár-
mikor (hétköznap 8-16 h között) kereshe-
ti szolgálatunkat. Jelenlegi szükségletek: 
gyermekruha, gyermekcipő, gyermekágy, 
babafelszerelések (etetőszék), műszaki 
berendezések (hűtőszekrény, gáztűzhely), 
hálózsák és takaró, kerékpárzár, illetve bú-
várszivattyú. Továbbra is várjuk a felajánlá-
sokat fűtőberendezésekre, kályhacsőre.

Mi másban nyújt segítséget a családsegítő 
szolgálat?
Forduljon hozzánk: ha ügyes-bajos dolgai 
intézéséhez segítségre van szüksége, ha 
anyagi problémái vannak, ha információra 
van szüksége, ha krízishelyzetbe került, ha 
baj van, ha nincs kihez forduljon segítsé-
gért.

Idősek Klubjának programjai

Május 6. Anyák napi ünnepség
Május 16. Diabétesz előadás sorozat, elő-
adó: dr. Hidas István
Május 27. Sváb délelőtt (téma: gyümölcs-
fák metszése és oltása)
A programok kezdése: délelőtt 10 óra

Köszönet

A Nyugdíjas Klub köszönetét fejezi ki a 
segítségért, támogatásért, amit az alábbi 
személyek és szervezetek a klub locsoló-
báljának rendezéséhez nyújtottak: a pi-
lisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvós-
zenekarnak, a Művészetek Háza minden 
dolgozójának, Peller Józsefnénak, Sándor 
Lászlónak, a Pilis Tours vezetőjének, Lud-
vig Károlynénak, Erk Károlynénak és min-
denkinek, akik segítettek.

Köszönjük!
A Nyugdíjas Klub vezetősége 

Sváb törzsasztal – időpontváltozás

A „sváb törzsasztal” április hónaptól min-
den hét csütörtökén 17.00 órakor találkozik 
a Templom téri általános iskola könyvtár-
szobájában. Minden, nyelvjárásban vagy 
német köznyelven értő vagy beszélő érdek-
lődőt – fiatalokat és idősebbeket egyaránt – 
szeretettel várnak egy jóízű beszélgetésre a 
törzsasztal tagjai.

DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS  
KAPCSÁN

ÁLLAMI TÁMOGATÁSRA 
JOGOSULTAK KÖRE

A Központi Statisztikai Hivatal a 2007. évi LXXIV. tör-
vény 44. § (5) bekezdésében foglaltak valamint a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (NMHH) kö-
tött együttműködési megállapodás alapján felméri a 
televíziós műsorsugárzás Digitális Átállásához kapcso-
lódóan az állami támogatásra jogosultak körét.
Támogatásra az a magánszemély jogosult, aki az adott 
háztartásban állandó lakóhellyel rendelkezik, amely 
háztartásban kizárólag analóg földfelszíni műsorszó-
rási vétellel televízióznak és a jogszabályok alapján a 
személy rászorultnak minősül.
A jogszabályok alapján rászorultnak az minősül, aki 
a MÁK-tól, az ONYF-től vagy a települési önkormány-
zattól, vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal járási 
(fővárosi kerületi) hivatalától szociális ellátásban (a 
rendszeres szociális segélyben, lakásfenntartási tá-
mogatásban, ápolási díjban, időskorúak járadékában, 
saját jogon nevelési ellátásban, fogyatékossági támo-
gatásban, vakok személyi járadékában, saját jogon 
hadigondozott pénzellátásban, foglalkoztatást helyet-
tesítő támogatásban) részesül, valamint mindazon, a 
Digitális Átállás regionális időpontja évében legalább a 
70. életévét betöltött vagy betöltő személy, aki számá-
ra az ONYF által folyósított nyugellátás, nyugdíjszerű 
szociális ellátás, egészségbiztosítási ellátás együttes 
összege nem haladja meg a mindenkori nyugdíjmini-
mum kétszeresét.
Állami támogatás háztartásonként egy rászorult szá-
mára adható.
A támogatási jogosultság megállapításához szüksé-
ges adatok a Magyar Államkincstárnál, az Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál és a települési 
önkormányzat jegyzőjénél, illetve a fővárosi és megyei 
kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál 
állnak rendelkezésre, így a támogatási jogosultságot 
megalapozó ellátásokra vonatkozó adatokat ezektől a 
szervektől kérte be az NMHH.
A rászorultak a felmérés megkezdése előtt levélben 
tájékoztatást kapnak a felkeresésről. A rászorultak 
személyes megkeresését és tájékoztatását, illetve a tá-
mogatási igényre vonatkozó felmérést 2013. március 
11. és június 30. között a Központi Statisztikai Hivatal 
felmérői végzik. A felmérők sorszámozott fényképes 
igazolvánnyal rendelkeznek.
Budapest, 2013. március 18.

Benoist György főosztályvezető

KÖZLeMÉnY

MEGHÍVÓ
41 éves osztálytalálkozóra

A Templom téri általános iskola 
1972-ben végzett 8/a 

osztálya számára 
(osztályfőnök: Horváth János)
osztálytalálkozót szervezünk.

Az osztálytalálkozó időpontja: 
2013. május 24. (péntek), 18 óra.
Helye: Gilde étterem és söröző 

(2085 Pilisvörösvár,  
Szent István u. 35.)

Előzetes befizetés nincsen, fogyasz-
tás mindenkinek a saját rendelése 

alapján.
A részvételi szándékot a helyfoglalás 
érdekében kérjük minél előbb jelezni 
a +36 (20) 984-2840 mobilszámon.

Kérünk minden osztálytársat, hogy 
adja tovább a találkozóra szóló meg-

hívást mindenkinek, akinek az  
elérhetőségét ismeri.

A Szervezők

MEGHÍVÓ
A pilisvörösvári Nyugdíjas Klub és a 
Kovács László Kertbarát Kör meg-

hívja tagjait a Lahmkruamban (Petőfi 
park) május 1-én 14 órától tartandó  

"Majálisra"

A hagyományokhoz hűen az idén 
is zsíros kenyérrel, lila hagymával, 
itókával várjuk tagjainkat. Beszél-

getéssel, barátkozással, dalolással, 
jókedvvel töltsük el a május első nap-
ját! 16:30 előtt átsétálunk az Eperjesi 
és Petőfi utcák találkozásához, ahol 
részt veszünk a költő, Petőfi Sándor 

szobrának felavatásánál. A szobor fel-
avatásánál a klub Nosztalgia Dalköre 
is szerepel. Minden tagot szeretettel 

várunk!

a Nyugdíjas klub és a  
Kertbarát Kör vezetősége

HIRDETÉSI LEHETŐSÉG a PilisTV-nél, már 
4000 forinttól. Tavasszal akciós hirdetési 
árak. Hirdetésfelvétel: 06-30/517-31-67, www.
pilistelevizio.hu
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E L A D Ó  L A K Á S
Arany J. u. 1/e. I/4. 

54 m2 – 2 szoba, konyha, előszoba,  
fürdőszoba, WC, kamra, terasz – fű-
tés: gázkonvektor – melegvíz: vil-
lanybojler

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

E L A D Ó  T E L E K

3742 hrsz.
620 m2 területű ingatlan

2.200.380,- Ft
Információ: 06-26-330-233 / 156. mellék

E L A D Ó  L A K Á S
Arany J. u. 1/a. II/5. 

Bruttó 63 m2  – 2 szoba, étkező-kony-
ha, előszoba, fürdőszoba, WC, kam-
ra – fűtés: 3 db hőtárolós kályha – 
melegvíz: villanybojler

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

E L A D Ó  L A K Á S
Arany J. u. 1/a. II/6. 

Bruttó 63 m2  – 2 szoba, étkező-kony-
ha, előszoba, fürdőszoba, WC, kam-
ra – fűtés: 3 db hőtárolós kályha – 
melegvíz: villanybojler

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

E L A D Ó  L A K Á S
Ady Endre u. 8. I/3. 

Bruttó 69 m2  – 2,5 szoba, konyha, 
előszoba, fürdőszoba, WC, terasz – 
fűtés: gáz – melegvíz: villanybojler

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

E L A D Ó  T E L E K
Vágóhíd u. 13.

160 m2 telek, 43 m2 2+1 félszobás 
komfort nélküli házrész – közművek 
a határoló utcákban – fűtés: vegyes 
tüzelésű kályha

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

E L A D Ó  T E L E K
Akácfa u. 13/a.

Közművek az ingatlan előtt

14.400,- Ft/m2

 Információ: 06-26-330-233 / 153. mellék

E L A D Ó  T E L E K
Pataksor u. 4513/2. hrsz.
1473 m2 üdülőövezet besorolású te-
lek (20%-os beépíthetőség) – villany, 
víz, gáz az ingatlan előtt

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

E L A D Ó  T E L E K
7657/1 és 2. hrsz.

11065 m2 telek, minimálisan 4000 m2 

értékesíthető úgy, hogy az esetlege-
sen fennmaradó rész is minimum 
4000 m2 maradjon

8.840,- Ft/m2

 Információ: 06-26-330-233 / 153. mellék

Az ingatlanokra az ajánlatokat a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájá-
ban lehet leadni. (Pilisvörösvár, Fő tér 1.)

Hirdetésfelvétel: 06/30-228-0262 

ujsag@pilisvorosvar.hu

www.pilisvorosvar.hu/vorosvariujsag

Megszülettek:

03. 14. Németh Emília és Fanni 
 Apa: Németh Balázs 
 Anya: Rózsahegyi Éva
03. 16. Csikász Csenge 
 Apa: Csikász Tamás 
 Anya: Kimmel Csilla
03. 19. Szőregi Erik 
 Apa: Szőregi Péter 
 Anya: Nick Erika
03. 20. Andrejcsik Norina 
 Apa: Andrejcsik Attila 
 Anya: Sándor Georgina
03. 25. Arman Adél 
 Apa: Arman Adrián 
 Anya: Elter Edina
03. 31. Majoros Emma Róza 
 Apa: Majoros Gábor 
 Anya: Veszeli Gertrúd
03. 31. Wippelhauser Fanni 
 Apa: Wippelhauser Tamás 
 Anya: Klimczák Adrienn
04. 03. Drávai-Vigh Szonja 
 Apa: Drávai Péter 
 Anya: Vigh Sarolta

 
Elhunytak:

02. 13. Ludvig Anna, 90 év 
 Rózsa u. 24. 
03. 17. özv. Braun Györgyné 
 szül. Fetter Mária, 86 év 
 Kálvária u. 10.
03. 22. özv. Kovács Imréné 
 szül. Szűcs Erzsébet, 85 év 
 Gesztenye u. 3.
03. 30. Mészáros Béla, 65 év 
 Puskin u. 14.
04. 03. Skerlecz Ernő, 84 év 
 Szt. Erzsébet u. 164.
04. 09. Berta Sándorné, 79 év 
 Berta Sándor özvegye 
 (+2012. 10. 26.) 
 Alkotmány u. 8.

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

06-30/228-0262

APRÓHIRDETÉS

Pilisvörösváron 3,5 éves 2,5 szobás tégla, 68m2 

-es TÁRSASHÁZI LAKÁS tulajdonostól eladó! 
Külön víz,- gázóra. Hőszigetelt falak, ablakok. Na-
gyon kis rezsijű! Amerikai konyhával, extrákkal. 
I.ár: 15,9 mft Érd: 06-20-512-1928, hzsikomaria@
citromail.hu

DUGULÁSELHÁRITÁS! Mosdók, mosogatók, 
fürdőkádak, padlóösszefolyók, WC-k, lefolyócsa-
tornák, tisztítása falbontás nélkül, Iflinger Ferenc 
26/330-320 mb: 30/9509-769 Pilisvörösvár Soly-
mári u. 4.

GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ! Cirkó, kazán, víz-
melegítő, tűzhely, gázbojler, konvektor javítása 
tisztítása. Iflinger Ferenc gázkészülék javító gáz-
szerelő mester. 26/330-320 mb: 30/9509-769  Pi-
lisvörösvár Solymári u. 4.

Támogassa ADÓJA 1%-ÁVAL a Pilisvörösvá-
ri Önkéntes Tűzoltó Egyesületet! Adószám: 
18661040-1-13 Köszönjük!

A GESZ (Pilisvörösvár, Fő tér 1., e-mail: 
geszvezeto@pilisvorosvar.hu) pályázatot hirdet 
FŰTŐ-KARBANTARTÓ munkakör betöltésére. 
Munkavégzés helye: Német Nemz. Ált. Iskola 
(Pilisvörösvár, Vásár tér 1.) Pályázat leadási ha-
tárideje: 2013. június 14.

A GESZ (Pilisvörösvár, Fő tér 1., geszvezeto@
pilisvorosvar.hu) pályázatot hirdet részmunka-
idős (napi 4 óra) TAKARÍTÓNŐI MUNKAKÖR 
betöltésére. Munkavégzés helye: Német Nemz. 
Ált. Iskola (Pilisvörösvár, Vásár tér 1.) leadási ha-
táridő: 2013. június 14.

VÁROSI naPOS OLdaL 
SZOcIÁLIS KÖZPOnT 
MájuSI pRogRaMjaI

(Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5.)

A családsegítő szolgálatnál

Álláskeresők klubja. Heti rendszerességgel 
csütörtökönként 10 és 12 óra között. (Má-
jus 2., 9., 16., 23., 30.)

Álláskeresők, munkanélküliek részére 
egyéni tanácsadásra van lehetőség kizáró-
lag előzetes telefonos időpontegyeztetés 
alapján a 06-26/331-399-es telefonszámon.

Piactér: A hely, ahol önzetlenül felajánl-
hatja megunt bútorait, tárgyait, illetve ahol 
közzé teheti kívánságait. Ez ügyben bár-
mikor (hétköznap 8-16 h között) kereshe-
ti szolgálatunkat. Jelenlegi szükségletek: 
gyermekruha, gyermekcipő, gyermekágy, 
babafelszerelések (etetőszék), műszaki 
berendezések (hűtőszekrény, gáztűzhely), 
hálózsák és takaró, kerékpárzár, illetve bú-
várszivattyú. Továbbra is várjuk a felajánlá-
sokat fűtőberendezésekre, kályhacsőre.

Mi másban nyújt segítséget a családsegítő 
szolgálat?
Forduljon hozzánk: ha ügyes-bajos dolgai 
intézéséhez segítségre van szüksége, ha 
anyagi problémái vannak, ha információra 
van szüksége, ha krízishelyzetbe került, ha 
baj van, ha nincs kihez forduljon segítsé-
gért.

Idősek Klubjának programjai

Május 6. Anyák napi ünnepség
Május 16. Diabétesz előadás sorozat, elő-
adó: dr. Hidas István
Május 27. Sváb délelőtt (téma: gyümölcs-
fák metszése és oltása)
A programok kezdése: délelőtt 10 óra

Köszönet

A Nyugdíjas Klub köszönetét fejezi ki a 
segítségért, támogatásért, amit az alábbi 
személyek és szervezetek a klub locsoló-
báljának rendezéséhez nyújtottak: a pi-
lisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvós-
zenekarnak, a Művészetek Háza minden 
dolgozójának, Peller Józsefnénak, Sándor 
Lászlónak, a Pilis Tours vezetőjének, Lud-
vig Károlynénak, Erk Károlynénak és min-
denkinek, akik segítettek.

Köszönjük!
A Nyugdíjas Klub vezetősége 

Sváb törzsasztal – időpontváltozás

A „sváb törzsasztal” április hónaptól min-
den hét csütörtökén 17.00 órakor találkozik 
a Templom téri általános iskola könyvtár-
szobájában. Minden, nyelvjárásban vagy 
német köznyelven értő vagy beszélő érdek-
lődőt – fiatalokat és idősebbeket egyaránt – 
szeretettel várnak egy jóízű beszélgetésre a 
törzsasztal tagjai.

DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS  
KAPCSÁN

ÁLLAMI TÁMOGATÁSRA 
JOGOSULTAK KÖRE

A Központi Statisztikai Hivatal a 2007. évi LXXIV. tör-
vény 44. § (5) bekezdésében foglaltak valamint a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (NMHH) kö-
tött együttműködési megállapodás alapján felméri a 
televíziós műsorsugárzás Digitális Átállásához kapcso-
lódóan az állami támogatásra jogosultak körét.
Támogatásra az a magánszemély jogosult, aki az adott 
háztartásban állandó lakóhellyel rendelkezik, amely 
háztartásban kizárólag analóg földfelszíni műsorszó-
rási vétellel televízióznak és a jogszabályok alapján a 
személy rászorultnak minősül.
A jogszabályok alapján rászorultnak az minősül, aki 
a MÁK-tól, az ONYF-től vagy a települési önkormány-
zattól, vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal járási 
(fővárosi kerületi) hivatalától szociális ellátásban (a 
rendszeres szociális segélyben, lakásfenntartási tá-
mogatásban, ápolási díjban, időskorúak járadékában, 
saját jogon nevelési ellátásban, fogyatékossági támo-
gatásban, vakok személyi járadékában, saját jogon 
hadigondozott pénzellátásban, foglalkoztatást helyet-
tesítő támogatásban) részesül, valamint mindazon, a 
Digitális Átállás regionális időpontja évében legalább a 
70. életévét betöltött vagy betöltő személy, aki számá-
ra az ONYF által folyósított nyugellátás, nyugdíjszerű 
szociális ellátás, egészségbiztosítási ellátás együttes 
összege nem haladja meg a mindenkori nyugdíjmini-
mum kétszeresét.
Állami támogatás háztartásonként egy rászorult szá-
mára adható.
A támogatási jogosultság megállapításához szüksé-
ges adatok a Magyar Államkincstárnál, az Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál és a települési 
önkormányzat jegyzőjénél, illetve a fővárosi és megyei 
kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál 
állnak rendelkezésre, így a támogatási jogosultságot 
megalapozó ellátásokra vonatkozó adatokat ezektől a 
szervektől kérte be az NMHH.
A rászorultak a felmérés megkezdése előtt levélben 
tájékoztatást kapnak a felkeresésről. A rászorultak 
személyes megkeresését és tájékoztatását, illetve a tá-
mogatási igényre vonatkozó felmérést 2013. március 
11. és június 30. között a Központi Statisztikai Hivatal 
felmérői végzik. A felmérők sorszámozott fényképes 
igazolvánnyal rendelkeznek.
Budapest, 2013. március 18.

Benoist György főosztályvezető

KÖZLeMÉnY

MEGHÍVÓ
41 éves osztálytalálkozóra

A Templom téri általános iskola 
1972-ben végzett 8/a 

osztálya számára 
(osztályfőnök: Horváth János)
osztálytalálkozót szervezünk.

Az osztálytalálkozó időpontja: 
2013. május 24. (péntek), 18 óra.
Helye: Gilde étterem és söröző 

(2085 Pilisvörösvár,  
Szent István u. 35.)

Előzetes befizetés nincsen, fogyasz-
tás mindenkinek a saját rendelése 

alapján.
A részvételi szándékot a helyfoglalás 
érdekében kérjük minél előbb jelezni 
a +36 (20) 984-2840 mobilszámon.

Kérünk minden osztálytársat, hogy 
adja tovább a találkozóra szóló meg-

hívást mindenkinek, akinek az  
elérhetőségét ismeri.

A Szervezők

MEGHÍVÓ
A pilisvörösvári Nyugdíjas Klub és a 
Kovács László Kertbarát Kör meg-

hívja tagjait a Lahmkruamban (Petőfi 
park) május 1-én 14 órától tartandó  

"Majálisra"

A hagyományokhoz hűen az idén 
is zsíros kenyérrel, lila hagymával, 
itókával várjuk tagjainkat. Beszél-

getéssel, barátkozással, dalolással, 
jókedvvel töltsük el a május első nap-
ját! 16:30 előtt átsétálunk az Eperjesi 
és Petőfi utcák találkozásához, ahol 
részt veszünk a költő, Petőfi Sándor 

szobrának felavatásánál. A szobor fel-
avatásánál a klub Nosztalgia Dalköre 
is szerepel. Minden tagot szeretettel 

várunk!

a Nyugdíjas klub és a  
Kertbarát Kör vezetősége

HIRDETÉSI LEHETŐSÉG a PilisTV-nél, már 
4000 forinttól. Tavasszal akciós hirdetési 
árak. Hirdetésfelvétel: 06-30/517-31-67, www.
pilistelevizio.hu
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Sikeres projekt  
technológia fejlesztéssel 

Az ECSERI Kft befejezte 2010-ben megkezdett világszínvonalú technológiát 
beruházó projektjét. A 408,6 MFt-os beruházás 97,67 millió forintos EU támo-
gatás bevonásával valósult meg.

Helyszín, Cegléd, ECSERI Kft. 

Az ECSERI Kft stratégiájának alapeleme a folyamatos nyitottság az új technológiák, eljárások 
felé, melyek segítik a vállalatot sokkal komplexebb termékek előállításában, valamint a hosszú 
távú fejlődésben. A fenti célok megvalósulásának egyik fontos mérföldköve volt 2010. év, amikor 
a társaság pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt KMOP-2010-1.2.1/B 
jelű pályázatára. 

A Kft pályázat keretében célul tűzte ki a műszaki technológiai színvonal javítását, a kapacitás 
bővítését. Ennek érdekében 7 db világszínvonalú termelő gépet szerzett be. A projekt megvalósulá-
sával jobb beszállítói potenciált ért el, növekedett a termelési hatékonyság, többlet árbevételt sike-
rült realizálni, a munkaerő megőrzésre került, vevői igények magas szintű kielégítése valósult meg.

A projekt keretében elkészült az esélyegyenlőségi terv, megvalósult a hasonló/azonos munka-
körben dolgozó munkatársak azonos bérezésben részesítése, nőtt a nők aránya a középvezetésben, 
bevezették a rugalmas munkaidőt, a GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal szervezett kapcsolat-
tartás, és a Kft támogatott alapítványt. 

Elkészült a fenntarthatósági terv, a Kft BAT technológiát és újrahasznosított papírt alkalmaz, 
működési területen segíti a kulturált, tiszta környezet fenntartását.

A Kft-ről és a fejlesztésekről 
bővebb információt a 
www.ecserikft.hu 
oldalon olvashatnak.

május 1. szerda 11 óra

május 24. péntek 19 óra

Mh Kultúrpont: Színház- és koncertjegyek 
országos terítésben kéthetente hétfőn. Részletek 
a honlapon. 
állandó programok a Művészetek házában:
Új! jóga: hétfő 9-10:30 (Farkas Dorka: 
06 70 422 9070)
prímatorna: hétfő, szerda 18 óra 
(06 20 353 5370)
csiribiri torna tipegőknek: (1-3 év) szerda 
10-10:45 (info@almafasolymar.hu)
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: szombat 9 óra a könyv-
tárban

Feliratkozás hírlevelünkre: www.mhpv.hu

www.facebook.com/muveszetekhazapilisvorosvar

MájuSI  
PROGRaMOK
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Kreatív foglalkozások

május 1. szerda

Művészetek háza aulája
9-13 óra

és bemutatók gyerekeknek.  
Közreműködők: a Szebb Környezetünkért Egyesület, a Pilisvörösvári Mazso-
rett Egyesület, a Gradus Egyesület és a NOE pilisvörösvári csoportja 

SZÍneS MaJÁLIS

csukás István: „ágacska” Művészetek háza színházterme11 óra
Mesedarab a Körúti Színház  
előadásában. Belépő: gyerek: 800 Ft, felnőtt: 1.100 Ft. Jegyek elővételben a 
Művészetek Háza portáján hétköznap 14-20 óra között kaphatóak.

piknik és vidám dalok „lahmkruam” helytörténeti park
A Nyugdíjas Klub és a  
Kovács László Kertbarát Kör közös programja (Petőfi Sándor utca)

14-16 óra

petőfi mellszobor felavatása petőfi u. és eperjesi u. 
kereszteződéseKözreműködik a Nosztalgia Dalkör.

17 óra

utcabál
a Werischwarer Burschen zenekarral

18 óra

udvari vigadalom
május 3. péntek zeneiskola udvara (Szabadság u. 21.)

18 óra
Koncertet adnak a zeneiskola növendékei és tanárai a Pán Zenei Alapítvány 
javára. Lesz kézműveskedés, hangszerkészítés, aszfaltrajz, büfé. Szervező: 
SZMK

író-olvasó találkozó

május 8. szerda városi Könyvtár (Fő utca 82.)
18 óra

az ország legismertebb ifjúsági íróival: Nógrádi Gáborral és Nógrádi  
Gergellyel

50 éves a zeneiskola

május 18. szombat zeneiskola udvara (Szabadság u. 21.)
15 óra

Fotókiállítás az 50 éves zeneiskola régi fényképeiből. A kiállítást megnyitja: 
Gromon István polgármester.
pest megyei versenygyőztesek koncertje16 óra
Kísér: a Váci Szimfonikus Zenekar. Köszöntőt mond: Fogarasy Attiláné, a 
Járási Tankerület igazgatója

nyáresti muzsika

május 19. vasárnap városi Könyvtár udvara (Fő utca 82.)
19 óra

Szerelmes levél – a Mentés Másként Trió koncertje. A zenekar dalaiban a 
játék, a mindent elsöprő szenvedély, az élet katartikus pillanatai elevened-
nek meg. A belépés díjtalan.

ünnepi Szentmise 

május 20. hétfő erdei Kápolna
10 óra

Közreműködik a Német Nemzetiségi Fúvószenekar

popper péter: egy karnevál vége

május 24. péntek Művészetek háza (Fő utca 127.)

Életmese állatokról és emberekről a Spirit színház előadásában. Főszerep-
ben: Malek Andrea. Belépő: 2.200 Ft.

19 óra

Májusfaállítás

április 30. kedd Fő tér
18 óra

a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében 

hősök napja

május 25. szombat temető, hősök tere

10 óra koszorúzás a temetőben az elhunyt német és szovjet katonasíroknál
10:30 Megemlékezés az elhunyt hősökről a Templom téri Általános Iskola tanulói-

nak közreműködésével. Beszédet mond Horváth Gábor dandártábornok.

gyermeknapi felfordulás 

május 26. vasárnap petőfi Sándor utcai park (lahmkruam)

Egész napos foglalkozások gyerekeknek, részletek a következő számban és a 
Művészetek Háza honlapján!

anyák napi opera-, operettest és kiállítás
május 5. vasárnap Mű-hely galéria (hunyadi u. 70.)

18 óra
A kortárs férfi képzőművészek kiállítását Czeglédi Gizella festőművész, költő 
nyitja meg.
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távú fejlődésben. A fenti célok megvalósulásának egyik fontos mérföldköve volt 2010. év, amikor 
a társaság pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt KMOP-2010-1.2.1/B 
jelű pályázatára. 

A Kft pályázat keretében célul tűzte ki a műszaki technológiai színvonal javítását, a kapacitás 
bővítését. Ennek érdekében 7 db világszínvonalú termelő gépet szerzett be. A projekt megvalósulá-
sával jobb beszállítói potenciált ért el, növekedett a termelési hatékonyság, többlet árbevételt sike-
rült realizálni, a munkaerő megőrzésre került, vevői igények magas szintű kielégítése valósult meg.

A projekt keretében elkészült az esélyegyenlőségi terv, megvalósult a hasonló/azonos munka-
körben dolgozó munkatársak azonos bérezésben részesítése, nőtt a nők aránya a középvezetésben, 
bevezették a rugalmas munkaidőt, a GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal szervezett kapcsolat-
tartás, és a Kft támogatott alapítványt. 

Elkészült a fenntarthatósági terv, a Kft BAT technológiát és újrahasznosított papírt alkalmaz, 
működési területen segíti a kulturált, tiszta környezet fenntartását.

A Kft-ről és a fejlesztésekről 
bővebb információt a 
www.ecserikft.hu 
oldalon olvashatnak.

május 1. szerda 11 óra

május 24. péntek 19 óra

Mh Kultúrpont: Színház- és koncertjegyek 
országos terítésben kéthetente hétfőn. Részletek 
a honlapon. 
állandó programok a Művészetek házában:
Új! jóga: hétfő 9-10:30 (Farkas Dorka: 
06 70 422 9070)
prímatorna: hétfő, szerda 18 óra 
(06 20 353 5370)
csiribiri torna tipegőknek: (1-3 év) szerda 
10-10:45 (info@almafasolymar.hu)
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: szombat 9 óra a könyv-
tárban

Feliratkozás hírlevelünkre: www.mhpv.hu

www.facebook.com/muveszetekhazapilisvorosvar

MájuSI  
PROGRaMOK
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Kreatív foglalkozások

május 1. szerda

Művészetek háza aulája
9-13 óra

és bemutatók gyerekeknek.  
Közreműködők: a Szebb Környezetünkért Egyesület, a Pilisvörösvári Mazso-
rett Egyesület, a Gradus Egyesület és a NOE pilisvörösvári csoportja 

SZÍneS MaJÁLIS

csukás István: „ágacska” Művészetek háza színházterme11 óra
Mesedarab a Körúti Színház  
előadásában. Belépő: gyerek: 800 Ft, felnőtt: 1.100 Ft. Jegyek elővételben a 
Művészetek Háza portáján hétköznap 14-20 óra között kaphatóak.

piknik és vidám dalok „lahmkruam” helytörténeti park
A Nyugdíjas Klub és a  
Kovács László Kertbarát Kör közös programja (Petőfi Sándor utca)

14-16 óra

petőfi mellszobor felavatása petőfi u. és eperjesi u. 
kereszteződéseKözreműködik a Nosztalgia Dalkör.

17 óra

utcabál
a Werischwarer Burschen zenekarral

18 óra

udvari vigadalom
május 3. péntek zeneiskola udvara (Szabadság u. 21.)

18 óra
Koncertet adnak a zeneiskola növendékei és tanárai a Pán Zenei Alapítvány 
javára. Lesz kézműveskedés, hangszerkészítés, aszfaltrajz, büfé. Szervező: 
SZMK

író-olvasó találkozó

május 8. szerda városi Könyvtár (Fő utca 82.)
18 óra

az ország legismertebb ifjúsági íróival: Nógrádi Gáborral és Nógrádi  
Gergellyel

50 éves a zeneiskola

május 18. szombat zeneiskola udvara (Szabadság u. 21.)
15 óra

Fotókiállítás az 50 éves zeneiskola régi fényképeiből. A kiállítást megnyitja: 
Gromon István polgármester.
pest megyei versenygyőztesek koncertje16 óra
Kísér: a Váci Szimfonikus Zenekar. Köszöntőt mond: Fogarasy Attiláné, a 
Járási Tankerület igazgatója

nyáresti muzsika

május 19. vasárnap városi Könyvtár udvara (Fő utca 82.)
19 óra

Szerelmes levél – a Mentés Másként Trió koncertje. A zenekar dalaiban a 
játék, a mindent elsöprő szenvedély, az élet katartikus pillanatai elevened-
nek meg. A belépés díjtalan.

ünnepi Szentmise 

május 20. hétfő erdei Kápolna
10 óra

Közreműködik a Német Nemzetiségi Fúvószenekar

popper péter: egy karnevál vége

május 24. péntek Művészetek háza (Fő utca 127.)

Életmese állatokról és emberekről a Spirit színház előadásában. Főszerep-
ben: Malek Andrea. Belépő: 2.200 Ft.

19 óra

Májusfaállítás

április 30. kedd Fő tér
18 óra

a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében 

hősök napja

május 25. szombat temető, hősök tere

10 óra koszorúzás a temetőben az elhunyt német és szovjet katonasíroknál
10:30 Megemlékezés az elhunyt hősökről a Templom téri Általános Iskola tanulói-

nak közreműködésével. Beszédet mond Horváth Gábor dandártábornok.

gyermeknapi felfordulás 

május 26. vasárnap petőfi Sándor utcai park (lahmkruam)

Egész napos foglalkozások gyerekeknek, részletek a következő számban és a 
Művészetek Háza honlapján!

anyák napi opera-, operettest és kiállítás
május 5. vasárnap Mű-hely galéria (hunyadi u. 70.)

18 óra
A kortárs férfi képzőművészek kiállítását Czeglédi Gizella festőművész, költő 
nyitja meg.
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BáloK a MűvéSzeTeK házáBan

Húsvéti bált tartottak március 31-én, vasárnap az 
Adlersteiner zenekarral a Művészetek Házában. A legtöbb 
jegy már elővételben elfogyott, és a hajnalig tartó mulat-
ságban együtt mulatott a fiatal és az idősebb korosztály.

Hétfőn, április 1-én is báloztak ugyanott, ezúttal a Nyug-
díjas Klub szervezésében, a Német Nemzetiségi Fúvósze-
nekar muzsikájára. Persze nemcsak a nyugdíjasok jöttek 
el, volt, aki az unokáját is magával hozta! Jókedvben nem 
volt hiány – de ezt a klub rendezvényein már megszok-
hattuk.


