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TARTAlMÁBól:

A SZABAdSÁG UTcAI óVodA FARSAnGJA

Tisztelettel meghívom Önt és kedves Családját

az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc

emlékére rendezett városi ünnepségre.

Ideje és helye:

2014. március 15. 
(szombat) 10:30

Pilisvörösvár  
Hősök tere

Program:
a Vásár téri Általános Iskola műsora, 

Hadházy Sándor országgyűlési képviselő beszéde, 
koszorúzás

Közreműködnek:
az „a Tempo” Koncertfúvós zenekar és 

a Történelmi Lovas Egyesület

Az ünnepség után:
a Gröbenzelli Német Magyar Egyesület  vetített képes 

prezentációja a Gradus Egyesület dísztermében 
a Vörösvári Napokról

KEdvEs OlvasóK!

Február van, más néven jégbontó hava. Hát jégből 
és hóból nem sok jutott nekünk az idei télen, és 
ha igaz a medve jóslata – aki nem látta meg az ár-

nyékát február 2-án –, akkor a tavasz is hamarosan be-
köszönt. S bár a február gyakorta szürke, hideg és csa-
padékos, mégis ez a hónap a színes mulatságok, a bálok, 
a farsang ideje. Így nem csoda, ha ezek a témák ilyenkor 
újra előkerülnek évről évre.

Fúvós svábbál, óvodások farsangja – vidám hangula-
tú mulatságok, melyekről képes beszámolót találhatnak 
e havi számunk hasábjain, de a februárhoz kötődik a 
gyertyaszentelés, melynek hagyományairól a 25. oldalon 
olvashatnak egy német nyelvű cikket. 

Két nagyszabású eseményre is sor került az elmúlt 
hónapban Vörösváron. Az egyik az elűzetés emléknapja 
alkalmából rendezett ünnepség a Városi Díszteremben, 
a másik pedig a Nemzetiségi Vegyeskórus 25 éves jubi-
leumi koncertje. Mindkettőről részletesen beszámolunk, 
és tájékoztatást adunk a közelgő választásokkal kapcso-
latosan is. 

Szintén a februárhoz kötődik minden településen a 
költségvetés elfogadása, mely nagyban meghatározza az 
előttünk álló évet. Hogy ez idén hogy alakul, és mi várha-
tó 2014-ben, arról Gromon István polgármesterrel készült 
interjúnkban olvashatnak részleteket.

Bemutatjuk dr. Balassa Katalin fogorvost, aki dr. 
Breier László praxisát vette át a közelmúltban, és inter-
jút olvashatnak Manherz-Kovács Gabriella keramikussal 
is. Sportrovatunkban ezúttal a motorsport és a kézilabda 
kapott helyet.

Bízom benne, hogy ebben a hónapban is találnak ked-
vükre való olvasnivalót!

Palkovics Mária

Gromon István  
polgármester
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Magyarországi németek  
kitüntetése

2014. január 11-én Pécsett került sor a 18. 
magyarországi német nemzetiségi gálá-
ra, amelynek keretében a hazai németség 
kiemelkedő személyiségeit díjazták. A 
Magyarországi Németek Országos Önkor-
mányzata ez alkalommal három személy 
életpályáját ismerte el: Bajtai Lászlóné Ma-
yer Éva újságírót, Michelisz József villányi 
pedagógus-költőt, valamint Manz Alfrédet, 
a bajai Magyarországi Németek Általános 
Művelődési Központjának vezetőtanárát 
tüntették ki az Arany Dísztűvel.
A középiskolások és egyetemisták közül 
Valeria-Koch-díjban részesültek: Bach Do-
rottya (Német Nemzetiségi Gimnázium, 
Budapest), Horváth Aliz (Koch Valéria Is-
kolaközpont, Pécs), a bajai intézményben 
tanuló, nemesnádudvari Schauer Sára, va-
lamint az ELTE német nemzetiségi tanár-
szakán végzett Melcher Zsanett. A gálára a 
pécsi Kodály Központban került sor. (Fotó: 
Máy Péter, Zentrum.hu)

HÍREK

Hulladékgyűjtő zsákok  
vásárolhatók

A Depónia Hulladékkezelő és Település-
tisztasági Kft. – mint a Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság által kijelölt ideiglenes hulla-
dékszállító közszolgáltató – 2013 decem-
bere óta gyűjti városunkban a kommuná-
lis hulladékot. A Depónia Kft. mostanra 
megteremtette a lehetőséget a kommunális 
hulladékzsákok vásárlásra. A zsákok meg-
vásárlására a Pilisvörösvári Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatán van lehetőség 
(Fő tér 1.), bruttó 450 Ft/db áron.

HulladÉK-HÍREK

Számlázás

A Depónia Kft. – mivel ideiglenes szolgál-
tató – szerződést nem köt a lakossággal, 
de a szolgáltatási időszaka alatt beköltöző 
új lakosokat felveszi a szállítási listába. A 
kommunális hulladék elszállítására (sze-
métszállításra) a számlát a lakosoknak a 
Depónia Kft. fogja kiküldeni, az első ne-
gyedévet követően.

Szelektív hulladékok gyűjtése

A szelektív hulladékot február 17-étől 
ismét a Saubermacher–Bicske Nonpro-
fit Kft. szállítja el városunkban, az előző 
évekhez hasonlóan, havonta egyszer, a már 
megszokott módon. A szelektív hulladé-
kok gyűjtése és elszállítása az önkormány-
zattal meglévő régebbi, de még hatályos 
szerződés alapján, díjazás nélkül történik. 
A műanyagot, fémet, társított csomagolási 
hulladékokat és a papírhulladékot tehát a 
házaktól szállítják el, az üveghulladékot a 
gyűjtőpontokra lehet vinni.

Ennek megfelelően a Depónia Kft. feb-
ruár 15-ére hirdetett szelektív hulladék-
szállítása elmaradt, a Saubermacher febru-
ár 17-én, hétfőn és 18-án, kedden gyűjtötte 
be a zsákokat.

Regionális hulladékgazdálkodás

Decemberben megkötötték a kivitele-
zési szerződést a Duna-Vértes Köze Re-
gionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
rendszerfejlesztésére, és elkezdődött a lé-
tesítmények kiviteli terveinek készítése. A 
projekt keretében Tatabányán létesül egy 
730.000 m3 kapacitású lerakó, egy utóválo-
gató és egy mechanikai előkezelő. Bicskén 
egy mechanikai előkezelő, Szentendrén és 
Szigetszentmiklóson pedig egy-egy továb-
bi átrakó épül. Két komposztálót hoznak 
létre: Törökbálinton és Komáromban, és 
hulladékudvart létesítenek nyolc települé-
sen – köztük Pilisvörösváron.

A vörösvári szelektív hulladékudvar a 
jelenlegi átrakó helyén épül. A helyszínen 
február 5-én tartottak bejárást a tervezők, 
a kivitelező, a műszaki ellenőr és az önkor-
mányzat képviselői, egyeztették a feladato-
kat és a határidőket. A hulladékudvar építé-
se várhatóan április 2-án kezdődik.

Plakátolás a kampányidőszakban

Február 15-én megkezdődik az ország-
gyűlési választási kampány. Országosan és 
Pilisvörösváron is választásról választás-
ra nagy gondot okoznak a minden létező 
felületre engedély nélkül kiragasztott pla-
kátok, melyek már hetekkel a választások 
előtt elcsúfítják a várost, aztán sokszor 
még hónapokkal a választások után is ott 
díszelegnek villanyoszlopokon, elektromos 
szekrényeken, buszmegállók oldalán és há-
tulján.

Pilisvörösvár önkormányzata az idén 
igyekszik elébe menni a problémának, 
ezért 28 db plakáttartót készített, amelye-

Tűzifa

Január utolsó napjaiban faifjítást végzett az 
önkormányzat a Rákóczi utcai óvoda előtt 
és a Búcsú téren.

Az óvoda előtt lévő 6 db japán-akácfa 
szakszerű ifjító vágását egy megbízott vál-
lalkozó végezte el január 25-én. A levágott 
kb. 80q fát az ágak, gallyak eltakarításá-
ban résztvevő vörösvári közfoglalkoztatott 

Szénmonoxid-érzékelők  
az iskolák részére

Városunkban eddig csak az óvodák ren-
delkeztek szénmonoxid-érzékelő készülé-
kekkel, de a közelmúltban hatályossá vált, 
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 
szóló 2012. évi XC. törvény alapján min-
den olyan közösségi épületben kötelező 
az említett műszer felszerelése, ahol nyi-
tott égésterű tüzelőberendezés üzemel. 
Bár a vörösvári iskolákban már nem nyílt 
égésterűek a kazánok, és így az érzékelők 
felszerelése nem kötelező, az önkormány-
zat mégis beszerezte ezeket, a nagyobb 
biztonság érdekében. Az önkormányzat a 
két általános iskola valamint a Zeneiskola 
és a Polgármesteri Hivatal számára már 
megvásárolta, és hamarosan fel is szerelteti 
az érzékeny műszereket, melyek legalább 6 
éven át szavatolják a biztonságot, a baleset-
megelőzést.

VÉSZjelzés okostelefonokra

A BM Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság elindította az okostelefonokra, 
valamint táblagépekre kifejlesztett veszély-
helyzeti tájékoztató rendszert. A VÉSZ 
segítségével az okostelefonnal rendelke-
zők azonnal tájékozódhatnak a lakóhe-
lyük vagy úticéljuk által érintett területek, 
figyelt útvonalak, vagy akár az egész or-
szág  aktuális helyzetéről, a kiadott figyel-
meztető és riasztási  jelzésekről. A VÉSZ 
egyebek mellett meteorológiai és közleke-
dési vonatkozású tudnivalókról tájékoztat. 
Az alkalmazás ingyenesen letöltő a www.
katasztrofavedelem.hu oldalról.

Pilisi Lélekharang

A Pilisi Lélekharang kihelyezésére gyűjt 
adományokat a Pilisszántóért Egyesület. 
A 256 kilogrammos harangot Őrbottyán-
ban, Gombos Mihály műhelyében öntötték 
2010-ben, készítői adományként ajánlot-
ták fel. A harang a Csillagösvény végén, a 
kápolnához vezető út elején kapna helyet. 
A tervek szerint a haranglábat az út fölött, 
kapuszerűen állítják majd fel, természetes 
anyagból, zsindelyes tetővel. Ehhez várják 
az adakozók segítségét. Az adományokat 
a Pilisszántóért Egyesület képen látható 
számlaszámára lehet befizetni. Érdeklőd-
hetnek az Egyesület elnökénél, Szőnyi 
Józsefnél a 30/268-5953-as telefonszámon. 

ken törvényesen lehet plakátolni. A tartó-
kat a kampányidőszak kezdetén a Fő utcán 
és a Kisfaludi utcán helyzeték el. A há-
romoldalú hirdetőtáblák bekeretezett OSB 
lapokból készültek, 125x67 cm-es táblamé-
retben, két-két lábbal. A hirdetők kandelá-
berek, villanyoszlopok és fák körül is elhe-
lyezhetők. A választások után elbonthatók, 

munkavállalók között osztották szét. A 
Búcsú téren a város szerződéses parkgon-
dozó cége, a Boróka Kft. végezte el a beteg,  
balesetveszélyes fűzfák ifjító vágását, janu-
ár 28-án és 30-án. Az itt levágott kb. 50q 
fából a Napos Oldal Szociális Központ 

A meglévő hulladékátrakó

A szomszédos ingatlanon 
folyamatban a rekultiváció

A tervezett bejáróút csatlakozásának 
helye

vezetője által megadott rászorultsági lista 
alapján nyolc tűzifaigénylő család kapott 
10-10 q fát, melyet a Boróka Kft. kiste-
herautója szállított ki nekik. A fel- és lera-
kásban a közfoglalkoztatottak segítettek, 
a munkálatokat Kovács Zsolt és Sárosdi 
László közterület-felügyelők irányították.

A faifjítások hulladékából összesen 15 
rászoruló családnak jutott ingyenes tűzifa, 
250-300 ezer forint értékben. 

s bármikor újra felhasználhatók.
A hirdetőket a pártok ingyen hasz-

nálhatják, a helyeket a jelölteket állító 
pártok képviselőinek közreműködésével 
sorsolják ki. 
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Magyarországi németek  
kitüntetése

2014. január 11-én Pécsett került sor a 18. 
magyarországi német nemzetiségi gálá-
ra, amelynek keretében a hazai németség 
kiemelkedő személyiségeit díjazták. A 
Magyarországi Németek Országos Önkor-
mányzata ez alkalommal három személy 
életpályáját ismerte el: Bajtai Lászlóné Ma-
yer Éva újságírót, Michelisz József villányi 
pedagógus-költőt, valamint Manz Alfrédet, 
a bajai Magyarországi Németek Általános 
Művelődési Központjának vezetőtanárát 
tüntették ki az Arany Dísztűvel.
A középiskolások és egyetemisták közül 
Valeria-Koch-díjban részesültek: Bach Do-
rottya (Német Nemzetiségi Gimnázium, 
Budapest), Horváth Aliz (Koch Valéria Is-
kolaközpont, Pécs), a bajai intézményben 
tanuló, nemesnádudvari Schauer Sára, va-
lamint az ELTE német nemzetiségi tanár-
szakán végzett Melcher Zsanett. A gálára a 
pécsi Kodály Központban került sor. (Fotó: 
Máy Péter, Zentrum.hu)

HÍREK

Hulladékgyűjtő zsákok  
vásárolhatók

A Depónia Hulladékkezelő és Település-
tisztasági Kft. – mint a Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság által kijelölt ideiglenes hulla-
dékszállító közszolgáltató – 2013 decem-
bere óta gyűjti városunkban a kommuná-
lis hulladékot. A Depónia Kft. mostanra 
megteremtette a lehetőséget a kommunális 
hulladékzsákok vásárlásra. A zsákok meg-
vásárlására a Pilisvörösvári Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatán van lehetőség 
(Fő tér 1.), bruttó 450 Ft/db áron.

HulladÉK-HÍREK

Számlázás

A Depónia Kft. – mivel ideiglenes szolgál-
tató – szerződést nem köt a lakossággal, 
de a szolgáltatási időszaka alatt beköltöző 
új lakosokat felveszi a szállítási listába. A 
kommunális hulladék elszállítására (sze-
métszállításra) a számlát a lakosoknak a 
Depónia Kft. fogja kiküldeni, az első ne-
gyedévet követően.

Szelektív hulladékok gyűjtése

A szelektív hulladékot február 17-étől 
ismét a Saubermacher–Bicske Nonpro-
fit Kft. szállítja el városunkban, az előző 
évekhez hasonlóan, havonta egyszer, a már 
megszokott módon. A szelektív hulladé-
kok gyűjtése és elszállítása az önkormány-
zattal meglévő régebbi, de még hatályos 
szerződés alapján, díjazás nélkül történik. 
A műanyagot, fémet, társított csomagolási 
hulladékokat és a papírhulladékot tehát a 
házaktól szállítják el, az üveghulladékot a 
gyűjtőpontokra lehet vinni.

Ennek megfelelően a Depónia Kft. feb-
ruár 15-ére hirdetett szelektív hulladék-
szállítása elmaradt, a Saubermacher febru-
ár 17-én, hétfőn és 18-án, kedden gyűjtötte 
be a zsákokat.

Regionális hulladékgazdálkodás

Decemberben megkötötték a kivitele-
zési szerződést a Duna-Vértes Köze Re-
gionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
rendszerfejlesztésére, és elkezdődött a lé-
tesítmények kiviteli terveinek készítése. A 
projekt keretében Tatabányán létesül egy 
730.000 m3 kapacitású lerakó, egy utóválo-
gató és egy mechanikai előkezelő. Bicskén 
egy mechanikai előkezelő, Szentendrén és 
Szigetszentmiklóson pedig egy-egy továb-
bi átrakó épül. Két komposztálót hoznak 
létre: Törökbálinton és Komáromban, és 
hulladékudvart létesítenek nyolc települé-
sen – köztük Pilisvörösváron.

A vörösvári szelektív hulladékudvar a 
jelenlegi átrakó helyén épül. A helyszínen 
február 5-én tartottak bejárást a tervezők, 
a kivitelező, a műszaki ellenőr és az önkor-
mányzat képviselői, egyeztették a feladato-
kat és a határidőket. A hulladékudvar építé-
se várhatóan április 2-án kezdődik.

Plakátolás a kampányidőszakban

Február 15-én megkezdődik az ország-
gyűlési választási kampány. Országosan és 
Pilisvörösváron is választásról választás-
ra nagy gondot okoznak a minden létező 
felületre engedély nélkül kiragasztott pla-
kátok, melyek már hetekkel a választások 
előtt elcsúfítják a várost, aztán sokszor 
még hónapokkal a választások után is ott 
díszelegnek villanyoszlopokon, elektromos 
szekrényeken, buszmegállók oldalán és há-
tulján.

Pilisvörösvár önkormányzata az idén 
igyekszik elébe menni a problémának, 
ezért 28 db plakáttartót készített, amelye-

Tűzifa

Január utolsó napjaiban faifjítást végzett az 
önkormányzat a Rákóczi utcai óvoda előtt 
és a Búcsú téren.

Az óvoda előtt lévő 6 db japán-akácfa 
szakszerű ifjító vágását egy megbízott vál-
lalkozó végezte el január 25-én. A levágott 
kb. 80q fát az ágak, gallyak eltakarításá-
ban résztvevő vörösvári közfoglalkoztatott 

Szénmonoxid-érzékelők  
az iskolák részére

Városunkban eddig csak az óvodák ren-
delkeztek szénmonoxid-érzékelő készülé-
kekkel, de a közelmúltban hatályossá vált, 
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 
szóló 2012. évi XC. törvény alapján min-
den olyan közösségi épületben kötelező 
az említett műszer felszerelése, ahol nyi-
tott égésterű tüzelőberendezés üzemel. 
Bár a vörösvári iskolákban már nem nyílt 
égésterűek a kazánok, és így az érzékelők 
felszerelése nem kötelező, az önkormány-
zat mégis beszerezte ezeket, a nagyobb 
biztonság érdekében. Az önkormányzat a 
két általános iskola valamint a Zeneiskola 
és a Polgármesteri Hivatal számára már 
megvásárolta, és hamarosan fel is szerelteti 
az érzékeny műszereket, melyek legalább 6 
éven át szavatolják a biztonságot, a baleset-
megelőzést.

VÉSZjelzés okostelefonokra

A BM Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság elindította az okostelefonokra, 
valamint táblagépekre kifejlesztett veszély-
helyzeti tájékoztató rendszert. A VÉSZ 
segítségével az okostelefonnal rendelke-
zők azonnal tájékozódhatnak a lakóhe-
lyük vagy úticéljuk által érintett területek, 
figyelt útvonalak, vagy akár az egész or-
szág  aktuális helyzetéről, a kiadott figyel-
meztető és riasztási  jelzésekről. A VÉSZ 
egyebek mellett meteorológiai és közleke-
dési vonatkozású tudnivalókról tájékoztat. 
Az alkalmazás ingyenesen letöltő a www.
katasztrofavedelem.hu oldalról.

Pilisi Lélekharang

A Pilisi Lélekharang kihelyezésére gyűjt 
adományokat a Pilisszántóért Egyesület. 
A 256 kilogrammos harangot Őrbottyán-
ban, Gombos Mihály műhelyében öntötték 
2010-ben, készítői adományként ajánlot-
ták fel. A harang a Csillagösvény végén, a 
kápolnához vezető út elején kapna helyet. 
A tervek szerint a haranglábat az út fölött, 
kapuszerűen állítják majd fel, természetes 
anyagból, zsindelyes tetővel. Ehhez várják 
az adakozók segítségét. Az adományokat 
a Pilisszántóért Egyesület képen látható 
számlaszámára lehet befizetni. Érdeklőd-
hetnek az Egyesület elnökénél, Szőnyi 
Józsefnél a 30/268-5953-as telefonszámon. 

ken törvényesen lehet plakátolni. A tartó-
kat a kampányidőszak kezdetén a Fő utcán 
és a Kisfaludi utcán helyzeték el. A há-
romoldalú hirdetőtáblák bekeretezett OSB 
lapokból készültek, 125x67 cm-es táblamé-
retben, két-két lábbal. A hirdetők kandelá-
berek, villanyoszlopok és fák körül is elhe-
lyezhetők. A választások után elbonthatók, 

munkavállalók között osztották szét. A 
Búcsú téren a város szerződéses parkgon-
dozó cége, a Boróka Kft. végezte el a beteg,  
balesetveszélyes fűzfák ifjító vágását, janu-
ár 28-án és 30-án. Az itt levágott kb. 50q 
fából a Napos Oldal Szociális Központ 
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A tervezett bejáróút csatlakozásának 
helye

vezetője által megadott rászorultsági lista 
alapján nyolc tűzifaigénylő család kapott 
10-10 q fát, melyet a Boróka Kft. kiste-
herautója szállított ki nekik. A fel- és lera-
kásban a közfoglalkoztatottak segítettek, 
a munkálatokat Kovács Zsolt és Sárosdi 
László közterület-felügyelők irányították.

A faifjítások hulladékából összesen 15 
rászoruló családnak jutott ingyenes tűzifa, 
250-300 ezer forint értékben. 

s bármikor újra felhasználhatók.
A hirdetőket a pártok ingyen hasz-

nálhatják, a helyeket a jelölteket állító 
pártok képviselőinek közreműködésével 
sorsolják ki. 



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG6 72014. FEBRUÁR

FELHÍVÁS ADÓFIZETÉSRE!
Ezúton tájékoztatom Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a 2014. I. félévi helyi iparűzési adó, magánszemé-
lyek kommunális adója és gépjárműadó befizetésének határideje:

2014. március 17.
A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási megbízásokat az adóívvel együtt március hónap elején 
kézbesítjük Önöknek.
Befizetéseiket átutalással is teljesíthetik az alábbi, Sberbank Magyarország 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

Kérjük, hogy szíveskedjenek figyelni a befizetési határidő pontos betartására, ellenkező esetben késedelmi pótlék 
kerül felszámításra. Felhívom a hátralékkal rendelkező adózóink figyelmét, hogy hivatalunk jogosult a lejárt tarto-
zás összegére azonnali beszedési megbízást vagy munkabér- illetve nyugdíjletiltást kezdeményezni.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

a POlgáRMEstERi Hivatal KözlEMÉNyE

BIZTonSÁGoS  
MűKödÉs,  
sajátERős  
fEjlEsztÉsEK

InTERJÚ  
GRoMon ISTVÁn  
polGÁRMESTERREl

• Összeállt az idei év költségvetése, feb-
ruár 5-én elfogadta a képviselőtestület a 
költségvetési rendeletet. Ez alkalommal 
olyasmit mondott Polgármester Úr, amit 
évek óta nem: van pénz. Mennyi?

A 2014. évi költségvetés az előző évekhez 
képest valóban kevésbé feszített. A várható 
bevételek megnyugtatóan biztosítják a fe-
dezetet a működési kiadásokhoz, ezen felül 
forrást biztosítanak jónéhány sajáterős fej-
lesztéshez, és mindemellett a gazdálkodás 
biztonságához szükséges megfelelő tarta-
lék képzésére is jut belőlük.

• Milyen tényezőknek köszönhető, hogy 
ennyivel jobb a helyzet idén, mint 2013-
ban?

A költségvetési helyzet javulása alapvető-
en két tényezőnek köszönhető: az önkor-
mányzati adósságok állam általi átvállalá-
sának (adósságkonszolidáció), valamint az 
állami támogatások növekedésének – ami-
re hat éve nem volt példa.

Ha nem lett volna sem a tavalyi (első kö-
rös), sem az idei (második körös) adósság-
konszolidáció, akkor a 2014. évben kb. 185 
millió forinttal több kiadásunk lenne, mint 
amennyi így ténylegesen lesz. Emellett az 
idei évben önkormányzatunk költségvetési 
támogatása 107,2 millió forinttal több, mint 
tavaly volt. Figyelembe kell venni ugyan-
akkor azt is, hogy a többlettámogatáshoz 
többletfeladatok is társulnak – mint példá-
ul az óvodapedagógusok béremelésének és 
az óvodai pedagógiai asszisztensek bérének 
biztosítása –, és érvényben maradtak a ko-
rábban bevezetett elvonások is: továbbra 
sem kapnak az önkormányzatok a telepü-

lésükön élők személyi jövedelemadójából, 
továbbra is elvonja az állam a gépjárműadó 
60%-át, és továbbra is igen jelentős az „el-
várt saját bevétel” címén az iparűzési adó-
ból történő elvonás, ami ebben az évben 
116 millió forint. Mindent egybevetve: az 
adósságkonszolidációval és a feladatfinan-
szírozásnak a tavalyi évhez képest történő 
emelésével a korábbi öt-hat évhez képest 
érzékelhetően javult a helyzetünk.

De a helyzet javulása nemcsak ennek 
a két tényezőnek köszönhető. Igen jelen-
tős szerepe van benne önkormányzatunk 
hosszú évek óta tartó szigorú gazdálkodá-
sának, a folyamatosan javuló költséghaté-
konyságnak, valamint a korábbi években 
bevezetett bevételnövelő intézkedéseknek. 
A magánszemélyek kommunális adója pél-
dául évente kb. 80 millió forint biztos bevé-
telt jelent, amiből fejleszteni tudunk.

Az is hozzájárul a helyzet javulásához, 
hogy a gazdaság valamelyes élénkülésének 
köszönhetően az iparűzési adóbevételek 
a korábbi évek csökkenése után 2013-ban 
nem csökkentek tovább, hanem valamivel 
meghaladták az előirányzatot, s az idei év-
ben is hasonló iparűzési adóbevételre szá-
mítunk.

Végül hozzájárul az idei kedvezőbb 
költségvetési helyzethez az iparterületi 
telek eladásából várható jelentős összegű 
egyszeri bevétel is.

• Mire fogja fordítani az önkormányzat a 
többlet pénzt?

A többéves „túlélési gazdálkodás” után az 
idén – az Európai Uniós projektek mel-
lett, mint például a szennyvíztisztító telep 

felújítása vagy a szelektív hulladékudvar 
megépítése – végre saját erőből is újra fej-
leszteni tudunk: sok év után elkészülhet a 
Szakorvosi Rendelőben a lift, és megvaló-
sulhat végre a bölcsőde. A Vásár téri és a 
Templom téri parkolók megépítésével je-
lentősen javulhat az iskolák környékén a 
közlekedési és a parkolási helyzet. Hosszú 
évek után végre megvalósulhat a temető-
ben a főbb közlekedési útvonalak burkolá-
sa. Megvalósulhat az Északi lakókörzetben 
a közvilágítás-fejlesztés, és folytatódhat a 
Bányatelep irányában a Fő utca-felújítás. 
Több forgalmas helyen járda épülhet, s 
két új gyalogátkelőre is tartalmaz fedezetet 
a tervezet: a Kisfaludy utcán a Nyár utcai 
kereszteződésnél, valamint a Csobánkai 
utcán a Báthory utcai kereszteződésénél.

A közterületi fejlesztések mellett az ön-
kormányzati intézményekben 4 millió Ft 
összegű karbantartási-felújítási munkát is 
be tudtunk tervezni villámvédelemre, alj-
zatburkolat-cserékre, tisztasági festésekre.

A fejlesztések, felújítások mellett jelen-
tős összeg jut tervezésre: többek között a 
Szikla utcai és Kálvária utcai útépítés, a 
Görgey utcai szervizút, a Táncsics utcai 
útszélesítés a Nagy-tó körüli szabadidős 
sétálóút terveit szeretnénk elkészíttetni eb-
ből a pénzből. Minél több fejlesztési terv 
elkészítése azért fontos, mert engedélyes 
tervek birtokában felkészülten várjuk majd 
a 2014-2020-as Európai Uniós költségveté-
si ciklusban megjelenő pályázati lehetősé-
geket. 

Mindezeken felül – ha nem is átütő 
mértékű, de mégis érzékelhető összegű, 
átlagosan 5%-os – bérfejlesztést tudunk 

megvalósítani az alacsony fizetésű köz-
tisztviselők körében. Ez azért fontos, mert 
a közalkalmazottak körében az állam vég-
rehajtott bizonyos mértékű bérkorrekciót, 
de a köztisztviselők körében hét éve nem 
volt bérfejlesztés.

• Ezeket örömmel halljuk. Véletlen, hogy 
épp a választás évére fordult a kocka?

Nagyon remélem, hogy az állami finan-
szírozás javulása nem kizárólag az idei 
évre vonatkozik. Sok hírt lehet hallani az 
utóbbi időben a gazdaság beindulásáról, 
az állami költségvetés helyzetének javu-
lásáról. Bízom abban, hogy ez a folyamat 
tartós lesz, s akkor megmarad legalább az 
idei évben tapasztalt állami támogatás. Ha 
így lesz, akkor valósággá válik, amit koráb-
ban is mondtam: ha az állam biztosítja a 
kötelező önkormányzati feladatok ellátá-
sához szükséges összegeket, és nem vonja 
el a saját bevételeink nagy részét, akkor a 
többit mi megoldjuk. Az idei év a legjobb 
példa: mivel az állam megfelelően finan-
szíroz bennünket, költségvetési rendelet 
szerint az idén az elmúlt két év alatt befolyt 
kommunális adó teljes befizetett összegét 
visszaadjuk a polgároknak közcélú fejlesz-
tések formájában. 

• Nincs hír mostanában a szennyvízcsa-
torna bővítése-felújítása ügyében. Hogy 
áll?

A szennyvíztisztító telep felújításának és 
bővítésének kivitelezője már megvan, ré-
szére a munkaterület átadása megtörtént. 
Mivel FIDIC sárga könyves beruházásról 
van szó, a kiválasztott kivitelező feladata a 
kiviteli tervek elkészítése. Jelenleg ez a ter-
vezés folyik, a kivitelezés várhatóan tavasz-
szal kezdődik meg.

A szennyvízcsatorna-hálózat kivitele-
zőjének kiválasztására kiírt közbeszerzés 
folyamatban van. Az ajánlati felhívás már 
2013. szeptember 2-án megjelent, de az 
ajánlati határidőt és dokumentációt az óta 
többször módosítani kellett, mert a pályá-
zók különféle kiegészítő tájékoztatásokat 
kértek. A módosított ajánlattételi határ-
időre, 2013. november 15-ére négy pályá-
zó nyújtotta be ajánlatát. Jogi és műszaki 
áttekintés után, 2013. november 21-én az 
Előkészítő és Bíráló Bizottság hiánypótlási 
felhívást küldött a pályázóknak. A hiány-
pótlási felhívásban előírt határidőig, azaz 
2013. december 5-én 16 óráig a hiánypót-
lások megérkeztek. Az Előkészítő és Bíráló 
Bizottság 2013. december 20-i ülésén érté-
kelte a pályázatokat, és meghozta szakmai 
döntését, de a szabályossági felülvizsgálat 
során második körös hiánypótlásra került 
sor. A második körös hiánypótlásban kért 
dokumentumokat, nyilatkozatokat a pá-
lyázók 2014. január 16-án 16 óráig benyúj-
tották. Az Előkészítő és Bíráló Bizottság 
2014. január 21-én a dokumentumokat és 
nyilatkozatot megvizsgálta, és a 2013. dec-
ember 20-i szakmai javaslatát fenntartva 

meghozta döntését.  A szabályossági tanú-
sítási eljárás keretében azonban ismételt 
hiánypótlási felhívást kaptunk, most ezek a 
harmadik körös hiánypótlások vannak fo-
lyamatban. Ha ezek eredményesen lezajla-
nak, akkor kaphatjuk meg a szabályossági 
tanúsítványt, s annak birtokában van lehe-
tőség a közbeszerzés eredményének kihir-
detésére. 

• A szociális rendeletet módosítását is 
tárgyalta a testület. Változnak-e a díjak, 
juttatások?

A szociális rendelet módosítását a képvi-
selőtestület még a múlt évben fogadta el, 
amely január 1-étől lépett hatályba. A mó-
dosításra a törvény módosítása miatt volt 
szükség. A legfontosabb, hogy az átmene-
ti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás „összevonásával” január 1-től 
rendkívüli segélyt nyújtunk, a segély ösz-
szege a család nagysága és rászorultsága 
mértékében eltérő lehet. A megvalósítás ér-
dekében a képviselőtestület az éves költség-
vetésben a segélykeret összegét kb. 15%-kal 
megemelte. 

A február 5-i képviselőtestületi ülésen 
egy új, a szociális szolgáltatásról szóló ren-
deletet alkottunk, mivel a régin olyan sok 
módosítást kellett volna eszközölni, hogy 
célszerűbb volt egy teljesen új rendeletet 
alkotni. A rendelet szöveges része alapve-
tően két okból változott: 2013. június 30. 
napjától a Napos Oldal Szociális Központ 

fenntartója a Pilisvörösvár és Környéke 
Szociális Intézményfenntartó Társulás. Az 
intézményben nyújtott ellátások térítési dí-
jait rendeletben kell szabályozni, azonban 
a társulás rendeletalkotásra nem jogosult. A 
Társulási Tanács a társulási megállapodás-
ban rendeletalkotásra Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatát jelölte meg, ezért kellett 
nekünk a rendeletet megalkotni. A rende-
let hatálya az intézményfenntartó társulás 
minden társult településének közigazgatási 
területére kiterjed. 

A rendelet fontos részei a mellékletek. 
Az 1. sz. melléklet az intézményi étkezé-
si nyersanyagnorma összegét, valamint a 
gyermekétkeztetés és a szociális és egyéb 
felnőtt étkeztetés térítési díjait tartalmazza. 
Az étkezési díjakon – sok év után először – 
nem emelt a képviselőtestület, mivel az ön-
kormányzati működtetésű főzőkonyha ha-
tékony működésének köszönhetően nincs 
szükség még a díjak inflációs emelésére 
sem. A 2. sz. melléklet a Városi Napos Ol-
dal Szociális Központ különböző szolgál-
tatásainak térítési díjait tartalmazza (étel 
házhoz szállítása, házi segítségnyújtás, 
idősek klubja, fogyatékosok nappali ellátá-
sa, idősek átmeneti gondozóháza, otthoni 
szakápolás). Itt a gyógyászati segédeszkö-
zök kölcsönzés díja nem változott, a többi 
díj az inflációval emelkedett. 

• Köszönöm az interjút!

Sólyom Ágnes
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FELHÍVÁS ADÓFIZETÉSRE!
Ezúton tájékoztatom Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a 2014. I. félévi helyi iparűzési adó, magánszemé-
lyek kommunális adója és gépjárműadó befizetésének határideje:

2014. március 17.
A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási megbízásokat az adóívvel együtt március hónap elején 
kézbesítjük Önöknek.
Befizetéseiket átutalással is teljesíthetik az alábbi, Sberbank Magyarország 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

Kérjük, hogy szíveskedjenek figyelni a befizetési határidő pontos betartására, ellenkező esetben késedelmi pótlék 
kerül felszámításra. Felhívom a hátralékkal rendelkező adózóink figyelmét, hogy hivatalunk jogosult a lejárt tarto-
zás összegére azonnali beszedési megbízást vagy munkabér- illetve nyugdíjletiltást kezdeményezni.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

a POlgáRMEstERi Hivatal KözlEMÉNyE
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• Összeállt az idei év költségvetése, feb-
ruár 5-én elfogadta a képviselőtestület a 
költségvetési rendeletet. Ez alkalommal 
olyasmit mondott Polgármester Úr, amit 
évek óta nem: van pénz. Mennyi?

A 2014. évi költségvetés az előző évekhez 
képest valóban kevésbé feszített. A várható 
bevételek megnyugtatóan biztosítják a fe-
dezetet a működési kiadásokhoz, ezen felül 
forrást biztosítanak jónéhány sajáterős fej-
lesztéshez, és mindemellett a gazdálkodás 
biztonságához szükséges megfelelő tarta-
lék képzésére is jut belőlük.

• Milyen tényezőknek köszönhető, hogy 
ennyivel jobb a helyzet idén, mint 2013-
ban?

A költségvetési helyzet javulása alapvető-
en két tényezőnek köszönhető: az önkor-
mányzati adósságok állam általi átvállalá-
sának (adósságkonszolidáció), valamint az 
állami támogatások növekedésének – ami-
re hat éve nem volt példa.

Ha nem lett volna sem a tavalyi (első kö-
rös), sem az idei (második körös) adósság-
konszolidáció, akkor a 2014. évben kb. 185 
millió forinttal több kiadásunk lenne, mint 
amennyi így ténylegesen lesz. Emellett az 
idei évben önkormányzatunk költségvetési 
támogatása 107,2 millió forinttal több, mint 
tavaly volt. Figyelembe kell venni ugyan-
akkor azt is, hogy a többlettámogatáshoz 
többletfeladatok is társulnak – mint példá-
ul az óvodapedagógusok béremelésének és 
az óvodai pedagógiai asszisztensek bérének 
biztosítása –, és érvényben maradtak a ko-
rábban bevezetett elvonások is: továbbra 
sem kapnak az önkormányzatok a telepü-

lésükön élők személyi jövedelemadójából, 
továbbra is elvonja az állam a gépjárműadó 
60%-át, és továbbra is igen jelentős az „el-
várt saját bevétel” címén az iparűzési adó-
ból történő elvonás, ami ebben az évben 
116 millió forint. Mindent egybevetve: az 
adósságkonszolidációval és a feladatfinan-
szírozásnak a tavalyi évhez képest történő 
emelésével a korábbi öt-hat évhez képest 
érzékelhetően javult a helyzetünk.

De a helyzet javulása nemcsak ennek 
a két tényezőnek köszönhető. Igen jelen-
tős szerepe van benne önkormányzatunk 
hosszú évek óta tartó szigorú gazdálkodá-
sának, a folyamatosan javuló költséghaté-
konyságnak, valamint a korábbi években 
bevezetett bevételnövelő intézkedéseknek. 
A magánszemélyek kommunális adója pél-
dául évente kb. 80 millió forint biztos bevé-
telt jelent, amiből fejleszteni tudunk.

Az is hozzájárul a helyzet javulásához, 
hogy a gazdaság valamelyes élénkülésének 
köszönhetően az iparűzési adóbevételek 
a korábbi évek csökkenése után 2013-ban 
nem csökkentek tovább, hanem valamivel 
meghaladták az előirányzatot, s az idei év-
ben is hasonló iparűzési adóbevételre szá-
mítunk.

Végül hozzájárul az idei kedvezőbb 
költségvetési helyzethez az iparterületi 
telek eladásából várható jelentős összegű 
egyszeri bevétel is.

• Mire fogja fordítani az önkormányzat a 
többlet pénzt?

A többéves „túlélési gazdálkodás” után az 
idén – az Európai Uniós projektek mel-
lett, mint például a szennyvíztisztító telep 

felújítása vagy a szelektív hulladékudvar 
megépítése – végre saját erőből is újra fej-
leszteni tudunk: sok év után elkészülhet a 
Szakorvosi Rendelőben a lift, és megvaló-
sulhat végre a bölcsőde. A Vásár téri és a 
Templom téri parkolók megépítésével je-
lentősen javulhat az iskolák környékén a 
közlekedési és a parkolási helyzet. Hosszú 
évek után végre megvalósulhat a temető-
ben a főbb közlekedési útvonalak burkolá-
sa. Megvalósulhat az Északi lakókörzetben 
a közvilágítás-fejlesztés, és folytatódhat a 
Bányatelep irányában a Fő utca-felújítás. 
Több forgalmas helyen járda épülhet, s 
két új gyalogátkelőre is tartalmaz fedezetet 
a tervezet: a Kisfaludy utcán a Nyár utcai 
kereszteződésnél, valamint a Csobánkai 
utcán a Báthory utcai kereszteződésénél.

A közterületi fejlesztések mellett az ön-
kormányzati intézményekben 4 millió Ft 
összegű karbantartási-felújítási munkát is 
be tudtunk tervezni villámvédelemre, alj-
zatburkolat-cserékre, tisztasági festésekre.

A fejlesztések, felújítások mellett jelen-
tős összeg jut tervezésre: többek között a 
Szikla utcai és Kálvária utcai útépítés, a 
Görgey utcai szervizút, a Táncsics utcai 
útszélesítés a Nagy-tó körüli szabadidős 
sétálóút terveit szeretnénk elkészíttetni eb-
ből a pénzből. Minél több fejlesztési terv 
elkészítése azért fontos, mert engedélyes 
tervek birtokában felkészülten várjuk majd 
a 2014-2020-as Európai Uniós költségveté-
si ciklusban megjelenő pályázati lehetősé-
geket. 

Mindezeken felül – ha nem is átütő 
mértékű, de mégis érzékelhető összegű, 
átlagosan 5%-os – bérfejlesztést tudunk 

megvalósítani az alacsony fizetésű köz-
tisztviselők körében. Ez azért fontos, mert 
a közalkalmazottak körében az állam vég-
rehajtott bizonyos mértékű bérkorrekciót, 
de a köztisztviselők körében hét éve nem 
volt bérfejlesztés.

• Ezeket örömmel halljuk. Véletlen, hogy 
épp a választás évére fordult a kocka?

Nagyon remélem, hogy az állami finan-
szírozás javulása nem kizárólag az idei 
évre vonatkozik. Sok hírt lehet hallani az 
utóbbi időben a gazdaság beindulásáról, 
az állami költségvetés helyzetének javu-
lásáról. Bízom abban, hogy ez a folyamat 
tartós lesz, s akkor megmarad legalább az 
idei évben tapasztalt állami támogatás. Ha 
így lesz, akkor valósággá válik, amit koráb-
ban is mondtam: ha az állam biztosítja a 
kötelező önkormányzati feladatok ellátá-
sához szükséges összegeket, és nem vonja 
el a saját bevételeink nagy részét, akkor a 
többit mi megoldjuk. Az idei év a legjobb 
példa: mivel az állam megfelelően finan-
szíroz bennünket, költségvetési rendelet 
szerint az idén az elmúlt két év alatt befolyt 
kommunális adó teljes befizetett összegét 
visszaadjuk a polgároknak közcélú fejlesz-
tések formájában. 

• Nincs hír mostanában a szennyvízcsa-
torna bővítése-felújítása ügyében. Hogy 
áll?

A szennyvíztisztító telep felújításának és 
bővítésének kivitelezője már megvan, ré-
szére a munkaterület átadása megtörtént. 
Mivel FIDIC sárga könyves beruházásról 
van szó, a kiválasztott kivitelező feladata a 
kiviteli tervek elkészítése. Jelenleg ez a ter-
vezés folyik, a kivitelezés várhatóan tavasz-
szal kezdődik meg.

A szennyvízcsatorna-hálózat kivitele-
zőjének kiválasztására kiírt közbeszerzés 
folyamatban van. Az ajánlati felhívás már 
2013. szeptember 2-án megjelent, de az 
ajánlati határidőt és dokumentációt az óta 
többször módosítani kellett, mert a pályá-
zók különféle kiegészítő tájékoztatásokat 
kértek. A módosított ajánlattételi határ-
időre, 2013. november 15-ére négy pályá-
zó nyújtotta be ajánlatát. Jogi és műszaki 
áttekintés után, 2013. november 21-én az 
Előkészítő és Bíráló Bizottság hiánypótlási 
felhívást küldött a pályázóknak. A hiány-
pótlási felhívásban előírt határidőig, azaz 
2013. december 5-én 16 óráig a hiánypót-
lások megérkeztek. Az Előkészítő és Bíráló 
Bizottság 2013. december 20-i ülésén érté-
kelte a pályázatokat, és meghozta szakmai 
döntését, de a szabályossági felülvizsgálat 
során második körös hiánypótlásra került 
sor. A második körös hiánypótlásban kért 
dokumentumokat, nyilatkozatokat a pá-
lyázók 2014. január 16-án 16 óráig benyúj-
tották. Az Előkészítő és Bíráló Bizottság 
2014. január 21-én a dokumentumokat és 
nyilatkozatot megvizsgálta, és a 2013. dec-
ember 20-i szakmai javaslatát fenntartva 

meghozta döntését.  A szabályossági tanú-
sítási eljárás keretében azonban ismételt 
hiánypótlási felhívást kaptunk, most ezek a 
harmadik körös hiánypótlások vannak fo-
lyamatban. Ha ezek eredményesen lezajla-
nak, akkor kaphatjuk meg a szabályossági 
tanúsítványt, s annak birtokában van lehe-
tőség a közbeszerzés eredményének kihir-
detésére. 

• A szociális rendeletet módosítását is 
tárgyalta a testület. Változnak-e a díjak, 
juttatások?

A szociális rendelet módosítását a képvi-
selőtestület még a múlt évben fogadta el, 
amely január 1-étől lépett hatályba. A mó-
dosításra a törvény módosítása miatt volt 
szükség. A legfontosabb, hogy az átmene-
ti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás „összevonásával” január 1-től 
rendkívüli segélyt nyújtunk, a segély ösz-
szege a család nagysága és rászorultsága 
mértékében eltérő lehet. A megvalósítás ér-
dekében a képviselőtestület az éves költség-
vetésben a segélykeret összegét kb. 15%-kal 
megemelte. 

A február 5-i képviselőtestületi ülésen 
egy új, a szociális szolgáltatásról szóló ren-
deletet alkottunk, mivel a régin olyan sok 
módosítást kellett volna eszközölni, hogy 
célszerűbb volt egy teljesen új rendeletet 
alkotni. A rendelet szöveges része alapve-
tően két okból változott: 2013. június 30. 
napjától a Napos Oldal Szociális Központ 

fenntartója a Pilisvörösvár és Környéke 
Szociális Intézményfenntartó Társulás. Az 
intézményben nyújtott ellátások térítési dí-
jait rendeletben kell szabályozni, azonban 
a társulás rendeletalkotásra nem jogosult. A 
Társulási Tanács a társulási megállapodás-
ban rendeletalkotásra Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatát jelölte meg, ezért kellett 
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let hatálya az intézményfenntartó társulás 
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A rendelet fontos részei a mellékletek. 
Az 1. sz. melléklet az intézményi étkezé-
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zök kölcsönzés díja nem változott, a többi 
díj az inflációval emelkedett. 

• Köszönöm az interjút!

Sólyom Ágnes
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ElfOgadtáK a 
KöltsÉgvEtÉst

Az államháztartásról szóló törvény alapján minden önkor-
mányzatnál február 5-éig kellett a képviselőtestület elé ter-
jeszteni a költségvetési rendeletet. Így január vége helyett 
február 5-én ülésezett Pilisvörösvár Önkormányzatának 
képviselőtestülete, és ezen az ülésen el is fogadták a 2014-es 
év költségvetését.

Változnak a településképi  
bejelentési szabályok

A tanácskozást két rendelet tárgyalásával 
kezdték: a településképi véleményezési 
eljárásról és a településképi bejelentési el-
járásról és településképi kötelezésről szóló 
rendeleteket tavaly júliusban hagyta jóvá a 
testület, most a gyakorlati alkalmazás során 
felmerült igények és a jogszabályváltozások 
miatt került a módosítás tervezete a képvi-
selőtestület elé. Kálmán Kinga főépítész az 
ülésen röviden összefoglalta a két kisebb 
módosítás lényegét. A városközpontban 
nem változnak a településképi véleménye-
zéssel kapcsolatos szabályok, az azon kívüli 
területeken a jövőben véleményeztetni kell 
a terveket, ha a telek lejtése nagyobb, mint 
10%, vagy ha az építtető ki akarja használni 
a legnagyobb megengedett beépítési száza-
lékot. Bejelentésköteles lesz a 6 méternél 
alacsonyabb szobor, emlékmű, kereszt vagy 
emlékjel építése, elhelyezése. Az antenná-
ról szóló előírások kikerültek a rendeletből, 
mert ezt magasabb jogszabályok szabályoz-
zák. (1/2014. rendeletmódosítás – 9 igen, 2 
tartózkodás; 2/2014. rendeletmódosítás – 9 
igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

Költségvetés

A tavalyihoz hasonlóan idén is első olvasat-
ban elfogadták a város 2014-es költségvetési 
rendeletét. Gromon István polgármester a 
napirend tárgyalásakor örömének adott 
hangot, amiért végre megfordult a korábbi 
évek tendenciája: az állami finanszírozás 
hét éven át tartó folyamatos csökkenése 
után az idén 107 millió forinttal több a 
tavalyinál az állami támogatás, emellett a 
második körös adósságkonszolidáció kere-
tében az állam még az önkormányzat ma-
radék adósságát is átvállalta. A kettő együtt 
azt eredményezi, hogy a többéves „túlélési 
gazdálkodás” után az idén végre újra jár-
dák, parkolók épülhetnek, sok év után el-

készülhet a Szakorvosi Rendelőben a lift, 
és megvalósulhat a bölcsőde. A költségvetés 
részleteiről a polgármesteri interjúban ol-
vashatnak, a 6. oldalon. (3/2014. rendelet 
– 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

Kommunális adó

A decemberi rendes ülésen határozott ar-
ról a testület, hogy módosítani kívánja a 
kommunális adó szabályait annak érdeké-
ben, hogy a jövőben ne érje méltánytalan 
hátrány azokat az ingatlantulajdonosokat, 
akik önhibájukon kívül, valamilyen ter-
mészetes választóvonal (pl. vízfolyás, vas-
útvonal stb.) miatt telekösszevonással nem 
tudják csökkenteni adókötelezettségüket. 

A módosítási javaslatokat ezen az ülésen 
tárgyalták, és elfogadták, hogy az ilyen 
problémával küzdők mentesülnek a má-
sodik telekre vonatkozó kommunális adó 
alól. A hivatal értesíteni fogja az érintett 
ingatlantulajdonosokat adókötelezettségük 
változásáról. (4/2014. rendelet – 11 igen 
egyhangú)

Családi napközik támogatása

Két családi napközivel történő ellátási szer-
ződéskötésről született döntés. A bíróság 
tavaly májusban kötelezte az önkormány-
zatot a bölcsődei ellátás biztosítására. A 
megvalósításra 3 év haladékot adott – az-
zal a feltétellel, hogy az önkormányzat egy 

éven belül családi napközi ellátást biztosít. 
Azzal, hogy a város ellátási szerződést köt 
a családi napközikkel, eleget tesz ez utób-
bi kötelezettségének. A határozat szerint a 
MiaManó Nonprofit Kft. és a Fedasz Non-
profit Bt. (Bújócska, Fenyves és Tipegő 
napközik) 4 csoportja 20-20 ezer forintot 
kap havonta a működési kiadásaihoz való 
önkormányzati hozzájárulásként. (7/2014. 
határozat – 11 igen egyhangú)

Közben a bölcsőde ügye is halad, ugyan-
ezen az ülésen választották ki a Szent Ist-
ván utcai épület felújításához a kiviteli 
tervek készítőjét, a legkedvezőbb ajánlatot 
adó ELITI ’92 Kft-t. A volt óvodaépület-
ben 2 csoportos bölcsődét alakítanak ki, 
mely az év végére készülhet el. (15/2014. 
határozat – 11 igen egyhangú)

Pályázat a sporttelep felújítására

A Pilisvörösvári Utánpótlás Futball Club 
pályázati támogatás segítségével szeret-
ne felújításokat végezni a sporttelepen. A 
TAO-pályázati támogatásból felújítanák 
az öltözőépületet, kiépítenék a füves lab-

Egyéb határozatok:

6/2014. – az Áht. 29./A § szerinti, Pilisvörösvár Város Önkormányzata fizetési köte-
lezettségeinek a 2014. évi költségvetési évet követő három évre várható összegének 
elfogadásáról
8/2014.– a Vörösvári Újság Szervezeti és működési szabályzatának módosításáról, va-
lamint a felelős szerkesztői és tördelőszerkesztői megbízási díj emeléséről
11/2014. – a 2014. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
14/2014. – a 7657/1 és 7657/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok értékesítésére vonat-
kozó pályázat megjelentetéséről

Rendeletek:
1/2014. (II. 06.) – A településképi véleményezési eljárásról szóló 22/2013. (VI. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról
2/2014. (II. 06.) – A településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről 
szóló 23/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2014. ( II. 06.) – Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről
4/2014. (II. 06.) – A helyi adókról szóló 23/2008. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról
5/2014. (II. 06.) – Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására
6/2014. (II. 10.) – A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról
7/2014. (II. 06.) – A közterület használatáról szóló 7/2011. (II. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

A képviselőtestület által hozott határozatok és rendeletek megtalálhatók a városi honlapon 
(www.pilisvorosvar.hu / Vörösvári vagyok / Önkormányzat / Önkormányzati dokumentumok).

öNKORMáNyzati ülÉs  
2014. FEBRUÁR 5.

Pilisi KÖTET

Elfogadta a képviselőtestület a Pilisi Me-
dence Kistérség Önkormányzati Terület-
fejlesztési Társulás (Pilisi KÖTET) tár-
sulási megállapodásának módosítását. A 
megállapodást azért vizsgálták felül, mert 
a 2003-ban alakult társulás működése 2008 
óta – a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kis-
térségi Társulás párhuzamos működése 
miatt – gyakorlatilag szünetelt. Év végével 
azonban megszűnt a többcélú kistérségi 
társulás, így újra a Pilisi KÖTET kereté-
ben folyik az együttműködés a Pilisvörös-
vári Járáshoz tartozó települések között. 
(13/2014. határozat – 11 igen egyhangú)

Szakrendelő liftje

Kiírják a közbeszerzési pályázatot a szak-
rendelő liftjének kivitelezésére – döntött a 
képviselőtestület (16/2014. határozat – 11 
igen egyhangú). Az előzetes tervek szerint 
a lift a bejárattól jobbra, az épület kiszö-
gellésében épül meg. Lemegy majd a gyer-
mekrendelőbe is, és fel egészen a második 
emeletig. A lift engedélyezési tervei február 
közepére elkészülnek, a költségvetési ren-
delet tartalmazza az építés fedezetét, tehát 
a lift még ebben az évben elkészülhet.

Pályázat a Zrínyi utcai óvoda 
felújítására

Tavaly forráshiány miatt elutasították azt 
a pályázatot, amiből a Zrínyi utcai óvoda 
épületét szerette volna felújítani az önkor-
mányzat. Most újra lehetőség van pályázni, 
ezért a testület úgy döntött, hogy biztosítja 
a 20% pályázati önrészhez szükséges 2,3 
millió forintot az óvoda villámvédelmi, 
csapadékvíz-elvezetési és szigetelési mun-
kálataira. Ha megint nem nyerne a pályá-
zat, arra az esetre 6 millió forint van tervez-
ve a legfontosabb problémák önerőből való 
megoldására (17/2014. határozat – 11 igen 
egyhangú).

Szavazatszámláló bizottságok

Ezután megválasztották a szavazókörök 
szavazatszámláló bizottságainak tagjait 
és póttagjait az országgyűlési választásra 
(18/2014. határozat – 11 igen egyhangú).  

darúgópálya takarékos automata öntöző-
rendszerét, kijavítanák a műfüvet az edző-
pályán, és kerítést készítenének. Ezekhez 
a munkálatokhoz adta tulajdonosi hoz-
zájárulását az önkormányzat (9/2014. ha-
tározat – 11 igen egyhangú), és a 3 millió 
forintos pályázati önrészhez is hozzájárul 
1 millió forinttal. (10/2014. határozat – 11 
igen egyhangú)

Változik az ügyfélfogadás  
a Polgármesteri Hivatalban

Az elmúlt kb. 10 évben hétfőn és szerdán 
hosszabbított ügyfélfogadás volt a Polgár-
mesteri Hivatalban, hétfőn este 6-ig, szer-
dán 5-ig fogadták a lakosságot. Ez az ügy-
félfogadási rend főképp az okmányirodai, 
a gyámhivatali és az építéshatósági ügyek 
intézése miatt volt fontos. Mivel tavaly óta 
az okmányiroda és a gyámhivatal a Járási 
Hivatalhoz tartozik, a továbbiakban csak 
az építéshatóság esetében indokolt hétfőn 
este 6-ig a nyitva tartás. A hivatal többi ré-
szén március 1-jétől hétfőn is és szerdán is 
17 óráig tart az ügyfélfogadás. (Pontos nyit-
va tartást ld. a lap alján.) (5/2014. rendelet, 
12/2014. határozat – 11 igen egyhangú)

A PUFC képviselői,  
Dallos János és Bilau Csaba

Adósságkonszolidáció

Kétszer is rendkívüli ülést tartott január-
ban Pilisvörösvár Önkormányzata: 14-én 
és 27-én. A második körös adósságkonszo-
lidáció mindkét ülésen téma volt. Az első 
ülésre azért volt szükség, mert a megálla-
podás megkötésének feltétele volt a képvi-
selőtestület támogató határozata, valamint 
több, ezzel kapcsolatos nyilatkozat megté-
tele, melyeknek határideje január 15-e volt 
(1/2014. határozat – 11 igen egyhangú). A 
második ülésen a második körös adósság-
konszolidáció végrehajtása érdekében arról 
döntött a testület, hogy a HU0000341177 
ISIN azonosítószámú, működési célú, 
Pilisvörösvári Önkormányzat 2027/A el-
nevezésű kötvényből 18.829 db 7.671 Ft 
névértékű értékpapírt 144.437.259 Ft ösz-
szegben 2014.02.28-i értéknappal visszavá-
sárol a Sberbanktól (régi nevén Volksbank). 
(4/2014. határozat – 12 egyhangú)

RENdKÍvüli  
ülÉsEK 
JAnUÁRBAn

MÓDOSUL AZ  
ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
a Polgármesteri Hivatalban

A polGÁRMESTERI  
Hivatal KözlEMÉNyE

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Polgárait, hogy 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 12/2014 (II. 05) Kt. számú határoza-
ta alapján a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje 2014. március 1. napjától a 
következőképpen módosul: 

Általános ügyfélfogadási rend (Fő tér 1.):
 Hétfő:  13.00 - 17.00
 Szerda: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 
17.00

Az Ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje (Fő tér 
1.):
 Hétfő: 8.00 - 17.00
 Kedd: 8.00 - 16.00
 Szerda: 8.00 - 17.00
 Csütörtök: 8.00 - 16.00
 Péntek: 8.00 - 14.00

Az Építéshatósági osztály ügyfélfogadási rendje  
(Puskin u. 8.):
 Hétfő: 13.00  - 18.00 óráig
 Szerda:   8.00  - 12.00 óráig és   
  13.00 - 17.00 óráig

 Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Önkormányzat



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG8 92014. FEBRUÁR

ElfOgadtáK a 
KöltsÉgvEtÉst

Az államháztartásról szóló törvény alapján minden önkor-
mányzatnál február 5-éig kellett a képviselőtestület elé ter-
jeszteni a költségvetési rendeletet. Így január vége helyett 
február 5-én ülésezett Pilisvörösvár Önkormányzatának 
képviselőtestülete, és ezen az ülésen el is fogadták a 2014-es 
év költségvetését.

Változnak a településképi  
bejelentési szabályok

A tanácskozást két rendelet tárgyalásával 
kezdték: a településképi véleményezési 
eljárásról és a településképi bejelentési el-
járásról és településképi kötelezésről szóló 
rendeleteket tavaly júliusban hagyta jóvá a 
testület, most a gyakorlati alkalmazás során 
felmerült igények és a jogszabályváltozások 
miatt került a módosítás tervezete a képvi-
selőtestület elé. Kálmán Kinga főépítész az 
ülésen röviden összefoglalta a két kisebb 
módosítás lényegét. A városközpontban 
nem változnak a településképi véleménye-
zéssel kapcsolatos szabályok, az azon kívüli 
területeken a jövőben véleményeztetni kell 
a terveket, ha a telek lejtése nagyobb, mint 
10%, vagy ha az építtető ki akarja használni 
a legnagyobb megengedett beépítési száza-
lékot. Bejelentésköteles lesz a 6 méternél 
alacsonyabb szobor, emlékmű, kereszt vagy 
emlékjel építése, elhelyezése. Az antenná-
ról szóló előírások kikerültek a rendeletből, 
mert ezt magasabb jogszabályok szabályoz-
zák. (1/2014. rendeletmódosítás – 9 igen, 2 
tartózkodás; 2/2014. rendeletmódosítás – 9 
igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

Költségvetés

A tavalyihoz hasonlóan idén is első olvasat-
ban elfogadták a város 2014-es költségvetési 
rendeletét. Gromon István polgármester a 
napirend tárgyalásakor örömének adott 
hangot, amiért végre megfordult a korábbi 
évek tendenciája: az állami finanszírozás 
hét éven át tartó folyamatos csökkenése 
után az idén 107 millió forinttal több a 
tavalyinál az állami támogatás, emellett a 
második körös adósságkonszolidáció kere-
tében az állam még az önkormányzat ma-
radék adósságát is átvállalta. A kettő együtt 
azt eredményezi, hogy a többéves „túlélési 
gazdálkodás” után az idén végre újra jár-
dák, parkolók épülhetnek, sok év után el-

készülhet a Szakorvosi Rendelőben a lift, 
és megvalósulhat a bölcsőde. A költségvetés 
részleteiről a polgármesteri interjúban ol-
vashatnak, a 6. oldalon. (3/2014. rendelet 
– 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

Kommunális adó

A decemberi rendes ülésen határozott ar-
ról a testület, hogy módosítani kívánja a 
kommunális adó szabályait annak érdeké-
ben, hogy a jövőben ne érje méltánytalan 
hátrány azokat az ingatlantulajdonosokat, 
akik önhibájukon kívül, valamilyen ter-
mészetes választóvonal (pl. vízfolyás, vas-
útvonal stb.) miatt telekösszevonással nem 
tudják csökkenteni adókötelezettségüket. 

A módosítási javaslatokat ezen az ülésen 
tárgyalták, és elfogadták, hogy az ilyen 
problémával küzdők mentesülnek a má-
sodik telekre vonatkozó kommunális adó 
alól. A hivatal értesíteni fogja az érintett 
ingatlantulajdonosokat adókötelezettségük 
változásáról. (4/2014. rendelet – 11 igen 
egyhangú)

Családi napközik támogatása

Két családi napközivel történő ellátási szer-
ződéskötésről született döntés. A bíróság 
tavaly májusban kötelezte az önkormány-
zatot a bölcsődei ellátás biztosítására. A 
megvalósításra 3 év haladékot adott – az-
zal a feltétellel, hogy az önkormányzat egy 

éven belül családi napközi ellátást biztosít. 
Azzal, hogy a város ellátási szerződést köt 
a családi napközikkel, eleget tesz ez utób-
bi kötelezettségének. A határozat szerint a 
MiaManó Nonprofit Kft. és a Fedasz Non-
profit Bt. (Bújócska, Fenyves és Tipegő 
napközik) 4 csoportja 20-20 ezer forintot 
kap havonta a működési kiadásaihoz való 
önkormányzati hozzájárulásként. (7/2014. 
határozat – 11 igen egyhangú)

Közben a bölcsőde ügye is halad, ugyan-
ezen az ülésen választották ki a Szent Ist-
ván utcai épület felújításához a kiviteli 
tervek készítőjét, a legkedvezőbb ajánlatot 
adó ELITI ’92 Kft-t. A volt óvodaépület-
ben 2 csoportos bölcsődét alakítanak ki, 
mely az év végére készülhet el. (15/2014. 
határozat – 11 igen egyhangú)

Pályázat a sporttelep felújítására

A Pilisvörösvári Utánpótlás Futball Club 
pályázati támogatás segítségével szeret-
ne felújításokat végezni a sporttelepen. A 
TAO-pályázati támogatásból felújítanák 
az öltözőépületet, kiépítenék a füves lab-

Egyéb határozatok:

6/2014. – az Áht. 29./A § szerinti, Pilisvörösvár Város Önkormányzata fizetési köte-
lezettségeinek a 2014. évi költségvetési évet követő három évre várható összegének 
elfogadásáról
8/2014.– a Vörösvári Újság Szervezeti és működési szabályzatának módosításáról, va-
lamint a felelős szerkesztői és tördelőszerkesztői megbízási díj emeléséről
11/2014. – a 2014. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
14/2014. – a 7657/1 és 7657/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok értékesítésére vonat-
kozó pályázat megjelentetéséről

Rendeletek:
1/2014. (II. 06.) – A településképi véleményezési eljárásról szóló 22/2013. (VI. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról
2/2014. (II. 06.) – A településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről 
szóló 23/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2014. ( II. 06.) – Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről
4/2014. (II. 06.) – A helyi adókról szóló 23/2008. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról
5/2014. (II. 06.) – Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására
6/2014. (II. 10.) – A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról
7/2014. (II. 06.) – A közterület használatáról szóló 7/2011. (II. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

A képviselőtestület által hozott határozatok és rendeletek megtalálhatók a városi honlapon 
(www.pilisvorosvar.hu / Vörösvári vagyok / Önkormányzat / Önkormányzati dokumentumok).
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Pilisi KÖTET

Elfogadta a képviselőtestület a Pilisi Me-
dence Kistérség Önkormányzati Terület-
fejlesztési Társulás (Pilisi KÖTET) tár-
sulási megállapodásának módosítását. A 
megállapodást azért vizsgálták felül, mert 
a 2003-ban alakult társulás működése 2008 
óta – a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kis-
térségi Társulás párhuzamos működése 
miatt – gyakorlatilag szünetelt. Év végével 
azonban megszűnt a többcélú kistérségi 
társulás, így újra a Pilisi KÖTET kereté-
ben folyik az együttműködés a Pilisvörös-
vári Járáshoz tartozó települések között. 
(13/2014. határozat – 11 igen egyhangú)

Szakrendelő liftje

Kiírják a közbeszerzési pályázatot a szak-
rendelő liftjének kivitelezésére – döntött a 
képviselőtestület (16/2014. határozat – 11 
igen egyhangú). Az előzetes tervek szerint 
a lift a bejárattól jobbra, az épület kiszö-
gellésében épül meg. Lemegy majd a gyer-
mekrendelőbe is, és fel egészen a második 
emeletig. A lift engedélyezési tervei február 
közepére elkészülnek, a költségvetési ren-
delet tartalmazza az építés fedezetét, tehát 
a lift még ebben az évben elkészülhet.

Pályázat a Zrínyi utcai óvoda 
felújítására

Tavaly forráshiány miatt elutasították azt 
a pályázatot, amiből a Zrínyi utcai óvoda 
épületét szerette volna felújítani az önkor-
mányzat. Most újra lehetőség van pályázni, 
ezért a testület úgy döntött, hogy biztosítja 
a 20% pályázati önrészhez szükséges 2,3 
millió forintot az óvoda villámvédelmi, 
csapadékvíz-elvezetési és szigetelési mun-
kálataira. Ha megint nem nyerne a pályá-
zat, arra az esetre 6 millió forint van tervez-
ve a legfontosabb problémák önerőből való 
megoldására (17/2014. határozat – 11 igen 
egyhangú).

Szavazatszámláló bizottságok

Ezután megválasztották a szavazókörök 
szavazatszámláló bizottságainak tagjait 
és póttagjait az országgyűlési választásra 
(18/2014. határozat – 11 igen egyhangú).  

darúgópálya takarékos automata öntöző-
rendszerét, kijavítanák a műfüvet az edző-
pályán, és kerítést készítenének. Ezekhez 
a munkálatokhoz adta tulajdonosi hoz-
zájárulását az önkormányzat (9/2014. ha-
tározat – 11 igen egyhangú), és a 3 millió 
forintos pályázati önrészhez is hozzájárul 
1 millió forinttal. (10/2014. határozat – 11 
igen egyhangú)

Változik az ügyfélfogadás  
a Polgármesteri Hivatalban

Az elmúlt kb. 10 évben hétfőn és szerdán 
hosszabbított ügyfélfogadás volt a Polgár-
mesteri Hivatalban, hétfőn este 6-ig, szer-
dán 5-ig fogadták a lakosságot. Ez az ügy-
félfogadási rend főképp az okmányirodai, 
a gyámhivatali és az építéshatósági ügyek 
intézése miatt volt fontos. Mivel tavaly óta 
az okmányiroda és a gyámhivatal a Járási 
Hivatalhoz tartozik, a továbbiakban csak 
az építéshatóság esetében indokolt hétfőn 
este 6-ig a nyitva tartás. A hivatal többi ré-
szén március 1-jétől hétfőn is és szerdán is 
17 óráig tart az ügyfélfogadás. (Pontos nyit-
va tartást ld. a lap alján.) (5/2014. rendelet, 
12/2014. határozat – 11 igen egyhangú)

A PUFC képviselői,  
Dallos János és Bilau Csaba

Adósságkonszolidáció

Kétszer is rendkívüli ülést tartott január-
ban Pilisvörösvár Önkormányzata: 14-én 
és 27-én. A második körös adósságkonszo-
lidáció mindkét ülésen téma volt. Az első 
ülésre azért volt szükség, mert a megálla-
podás megkötésének feltétele volt a képvi-
selőtestület támogató határozata, valamint 
több, ezzel kapcsolatos nyilatkozat megté-
tele, melyeknek határideje január 15-e volt 
(1/2014. határozat – 11 igen egyhangú). A 
második ülésen a második körös adósság-
konszolidáció végrehajtása érdekében arról 
döntött a testület, hogy a HU0000341177 
ISIN azonosítószámú, működési célú, 
Pilisvörösvári Önkormányzat 2027/A el-
nevezésű kötvényből 18.829 db 7.671 Ft 
névértékű értékpapírt 144.437.259 Ft ösz-
szegben 2014.02.28-i értéknappal visszavá-
sárol a Sberbanktól (régi nevén Volksbank). 
(4/2014. határozat – 12 egyhangú)

RENdKÍvüli  
ülÉsEK 
JAnUÁRBAn

MÓDOSUL AZ  
ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
a Polgármesteri Hivatalban

A polGÁRMESTERI  
Hivatal KözlEMÉNyE

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Polgárait, hogy 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 12/2014 (II. 05) Kt. számú határoza-
ta alapján a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje 2014. március 1. napjától a 
következőképpen módosul: 

Általános ügyfélfogadási rend (Fő tér 1.):
 Hétfő:  13.00 - 17.00
 Szerda: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 
17.00

Az Ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje (Fő tér 
1.):
 Hétfő: 8.00 - 17.00
 Kedd: 8.00 - 16.00
 Szerda: 8.00 - 17.00
 Csütörtök: 8.00 - 16.00
 Péntek: 8.00 - 14.00

Az Építéshatósági osztály ügyfélfogadási rendje  
(Puskin u. 8.):
 Hétfő: 13.00  - 18.00 óráig
 Szerda:   8.00  - 12.00 óráig és   
  13.00 - 17.00 óráig

 Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Önkormányzat
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Kisbusz

A Magyarországi Németek Országos Ön-
kormányzata (LDU) pályázatot írt ki „Es-
sen auf Rädern” (Étel keréken) címmel, 
szociális feladatok ellátásához új gépjármű 
vásárlására. A pályázati felhívásra kizáró-
lag helyi német nemzetiségi önkormány-
zatok jelentkezhetnek, együttműködve 
egy időseket ápoló intézménnyel. Mivel a 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatnak nincsen forrása az önrész kifi-
zetésére, és egyébként is az autó alapvetően 
a Pilisvörösvár Város Önkormányzata által 
kötelezően ellátandó szociális feladatok el-
látását fogja szolgálni, ezért a kb. 1,8 mil-
lió forintos önrész kifizetését Pilisvörösvár 

2014. évi Választások – 
tájékoztató

A 2014-es évben három választáson szavazhatnak a 
választópolgárok:

•	 országgyűlési képviselők választásán – ennek 
időpontja: 2014. április 6. 

•	 az Európai parlamenti képviselők választásán – 
ennek időpontja 2014. május 25.

•	 a helyi önkormányzati képviselők választásán – 
ennek időpontja várhatóan 2014. október.

Az előttünk álló, legközelebbi az országgyűlési képvi-
selők választása. Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 
2014. február 7-én a szavazóköri névjegyzékben sze-
repel, a Nemzeti Választási Iroda erről értesítő megkül-
désével értesíti. Amennyiben 2014. február 17. napjá-
ig az értesítőt nem kapta meg, azt a lakcíme szerinti 
helyi választási irodánál kell bejelentenie. 

A szavazókörök Pilisvörösváron – amely az októberi 
helyi önkormányzati képviselő választáson egyúttal a 
választókerületek címe is – a következők:

1. szavazókör:  Polgármesteri Hivatal Fő tér 1. 
2. szavazókör: Óvoda, Széchenyi utca 5.
3. szavazókör: Óvoda, Rákóczi utca 6.
4. szavazókör: Általános Iskola, Templom tér 19.
5. szavazókör:  Szakorvosi Rendelő Intézet, 
 Fő utca 188.
6. szavazókör:  Zeneiskola, Szabadság utca 21.
7. szavazókör: Óvoda, Szabadság utca 71.
8. szavazókör: Óvoda, Zrínyi u. 48.

Azt, hogy a lakóhelyük alapján melyik szavazókörbe 
tartoznak, megnézhetik a honlapunkon, a http://
www.pilisvorosvar.hu/box_valasztas_info_hvi_
vezeto_hatarozatai.php alatt, de érdeklődhetnek a 
helyi választási irodánál is (Pilisvörösvári Polgármes-
teri Hivatal, Fő tér 1., telefon: 06-26/220-233 a 147 
vagy 138 melléken). A választásokkal kapcsolatos va-
lamennyi információt megtalálhatják a városi honlap 

Pest megye 03. számú  
Országgyűlési Egyéni  

Választókerület  
Választási Bizottságának 

(OEVB) elérhetősége
Az OEVB 2014. február 3-án megtartotta alakuló ülé-
sét és megkezdte munkáját.

Tagok: dr. Dávid Zsófia – elnök 
 Jolsvai Arisztidné – elnökhelyettes 
 Horváth Ákos

Póttagok: Füzesi Katalin 
 Dr. Nagy István

A Pest megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Válasz-
tókerülethez tartozó települések (így Pilisvörösvár) 
tekintetében hatáskörrel rendelkező OEVB az alábbi 
címen érhető el:

2000 Szentendre, Városház tér 3. 
Telefonszám: 06-26-503-365 
Fax: 06-26-310-726 
E-mail: dr.molnar.ildiko@ph.szentendre.hu

Dr. Krupp Zsuzsanna HVI vezető

Város Önkormányzata vállalta. A január 
27-ei ülésen döntés született a maximum 
1.875.000 forintos önrész biztosításáról 
(2/2014. – 11 igen egyhangú). A kisbuszt 
elsősorban a Napos Oldal Szociális Köz-
pont használná, nyertes pályázat esetén a 
jelenlegi intézményi buszt értékesítheti a 
képviselőtestület, vagy a Polgármesteri Hi-
vatal használatába adhatja, a 12 éves hiva-
tali kisbusz helyett.

Főzőkonyha

Közben az önkormányzat egy másik kis-
busz beszerzését is tervezi. 2013. szept-
ember 1. napjától az önkormányzat 
közvetlenül, saját alkalmazottakkal, ön-

kormányzati szakfeladatként látja el az 
önkormányzati főzőkonyha működtetésé-
vel kapcsolatos kötelező feladatát. Azóta a 
konyha igen gazdaságosan működik, s az 
ételek kiszállításának visszaszervezésével a 
konyha eredményessége még tovább javít-
ható. Ezért úgy határozott a testület, hogy 
március 1-jétől az ételek szállítását is saját 
szervezésben, azaz saját autóval és saját 
sofőrrel fogja megoldani (3/2014. – 11 igen 
egyhangú). Az eddigi, kiszervezett étel-
szállításhoz képest ez azért lesz előnyös, 
mert a teljes havi bérköltséget megtéríti az 
állam, így a gépkocsi beszerzéséből adódó 2 
millió forint kiadás várhatóan még az első 
félévben megtérül.

NÉMEt KÉPvisElő  
a PaRlaMENtBEN?

Legkésőbb március 21-éig dönthetünk arról, hogy szeretnénk-e egy né-
met nemzetiségi képviselőt látni a Parlamentben. Vagy másképpen: hogy 
az áprilisi országgyűlési választáson pártlistára vagy nemzetiségre szeret-
nénk-e szavazni. Hogyan döntsünk? És ha döntöttünk, mit tegyünk?

Most először adódik lehetőség arra, 
hogy a magyarországi németség 
saját képviselőt juttasson a Ma-

gyar Országgyűlésbe. Ez persze nem tör-
ténik meg automatikusan. Az kell hozzá, 
hogy a német nemzetiségű (vagy részben 
német nemzetiségű) magyar állampolgá-
rok kérjék felvételüket a német nemzetiségi 
névjegyzékbe, és azt is kérjék, hogy az or-
szággyűlési képviselőválasztásra is kiterjed-
jen a jegyzékbe vétel.

Mivel jár a döntés?

Két dologról dönthetünk tehát. Egyrészt: 
ha a regisztrációs lap (később erről is 
írunk részletesebben) A pontjában a német 
nemzetiség mellé teszünk x-et, azzal kije-
lentjük, hogy a német nemzetiséghez tar-

tozunk. Ez azzal jár, hogy az őszi önkor-
mányzati választásokkor szavazhatunk a 
német helyi önkormányzati választásokon 
is. (Hacsak addig nem kérjük nemzetiségi 
adataink törlését, merthogy erre is lehető-
ség van az adatlap T pontjában.) Másrészt: 
ha a B pontnál is teszünk egy x-et, akkor 
az áprilisi országgyűlési választásokon is 
német nemzetiségi szavazóként veszünk 
részt. Ez azt jelenti, hogy egyéni képvise-
lőre ugyanúgy szavazhatunk, mint a nem 
nemzetiségiek, pártlistára viszont nem ad-
hatunk le szavazatot, helyette a nemzetisé-
gi listára voksolhatunk.

Párt vagy nemzetiség?

Habár tényleg öröm, hogy a németség kép-
viseltetheti magát az Országgyűlésben, a 

képviselet elérésének módja sokakat ko-
moly dilemma elé állíthat. Mi van azzal, 
aki biztos pártválasztó és német nemzeti-
ségű egyszerre? Nos, ez esetben választa-
ni kell: vagy a pártra, vagy a nemzetiségre 
szavazhatunk, mindkettő nem lehetséges. 
A döntés nehézségén enyhíthet, ha ki-ki 
tudatosítja magában, hogy a dilemma nem 
elvi, hanem gyakorlati: a nemzetiséghez 
tartozás csak a helyi választásokon való 
részvételt dönti el. Lehetünk akkor is jó né-
metek, ha a pártunkra szeretnénk szavazni, 
ha pedig úgy döntünk, hogy a német listá-
ra szavazunk, akkor is segíthetjük kedvenc 
pártunkat az egyéni képviselőjelöltre való 
szavazással. Persze jó kérdés: ha nemze-
tiségre szavazunk, vajon mennyit veszít a 
pártunk nélkülünk? És fordítva: ha pártra 
voksolunk, meglesz-e a német képviselet? 
Vajon hogyan lehetünk inkább befolyással 
saját sorsunkra?

Esélyek

A német nemzetiség akkor fog tudni a ma-
gyar parlamentben mandátumot szerez-
ni, ha legalább kb. 24.000 választópolgár 
regisztráltatja magát német nemzetiségi 
választópolgárként, és szavaz áprilisban a 
német listára. Összehasonlításképpen: a 
legutóbbi népszámlálás alkalmával 131.951 
fő vallotta magát német nemzetiségűnek.

Mi történik, ha nem gyűlik össze a szük-
séges szavazatszám ahhoz, hogy mandátu-
mot szerezzen a németség? Nos, ez eset-

ben a lista első helyén szereplő jelöltet mint 
nemzetiségi szószólót küldheti a magyar 
parlamentbe. A szószóló felszólalhat a par-
lamentben, ha a napirendi pont a nemze-
tiségek érdekeit, jogait érinti, és ugyanúgy 
mentelmi jogot élvez, mint a képviselők, 
de nincs szavazati joga. Emellett szavazati 
joggal vesz részt a nemzetiségeket képvi-
selő bizottság munkájában, de nem élhet 
interpellációval.

Ez a gyakorlati következmény, és gya-
korlatban talán nem is tűnik olyan fajsú-
lyosnak a különbség. De felmerül a kérdés: 
mennyire lesz a jövőben komolyan véve 
egy nemzetiség, ha tagjai maguk sem tar-
tották annyira fontosnak saját képviseletü-
ket, hogy leadják szavazatukat nemzetiségi 
jelöltjükre?

Kik a jelöltek?

A Magyarországi Németek Országos Ön-
kormányzatának listája 27 tagú, területi ala-
pon szerveződött: a megyék és a főváros állí-
tottak jelölteket. A listát Heinek Ottó vezeti. 

Heinek Ottó 54 éves, magyar-német 
nyelv és irodalom szakos tanár, újságíró. 
1983-tól 90-ig a Neue Zeitung szerkesztője 
volt, 1990 és 98 között kormányhivatalnok-
ként dolgozott, 1999 óta pedig a Magyaror-
szági Németek Országos Önkormányzatá-
nak elnöke.

A lista további jelöltjei: Ritter Imre (Bu-
daörs), Englenderné Hock Ibolya (Pécs), 
Bárkányi Judit (Budapest), Manz József 
(Baja). Elvben előfordulhat, hogy a német 
nemzetiség egynél több képviselőt jut-
tasson a Parlamentbe, ennek a gyakorlati 
esélye azonban nagyon kicsi. Tehát ha egy-
általán lesz német képviselő az Országgyű-
lésben, az Heinek Ottó lesz.

Gyakorlati tudnivalók

Ha már eldöntöttük, pártra vagy nemzeti-
ségre szeretnénk szavazni április 6-án, mit 
tegyünk? Aki nem tartozik nemzetiséghez, 
annak semmi teendője nincsen. Ha viszont 
nemzetiséghez tartozónak valljuk magun-
kat, először is mihamarabb szerezzünk be 
egy „Nemzetiségi választópolgárként törté-
nő nyilvántartásba-vétel” című adatlapot a 
Polgármesteri Hivatalból. (A Helyi Válasz-
tási Irodát kell keresni, aminek vezetője a 
jegyző.) Az adatlapból egyébként minden-
ki kapott egy példányt a postaládájába – ha 
megvan, ezt is használhatjuk. A lap alján 
keressük meg „A nemzetiségi névjegyzék-
be való felvétel iránti kérelem” részt, és az 
A pontban tegyünk egy X-et a német szó 
baloldalára (ld. kép). Ha úgy döntöttünk, 
hogy a nemzetiségi listára is szeretnénk 
szavazni, akkor a B pontba is tegyünk X-et. 
Az így kitöltött adatlapot leadhatjuk a Vá-
rosházán, vagy visszaküldhetjük postán is 
(2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.).

Akinek az egyszerűbb, az interneten is 
elintézheti az ügyet: az ügyfélkapun vagy a 

(www.pilisvorosvar.hu) Kiemelt részének Választások 
2014. címszava alatt.

Az április 6-i szavazáskor azok a választópolgárok 
szavazhatnak nemzetiségi listára, akik legkésőbb a 
választást megelőző 16-napig – 2014. március 21-én 
16 óráig – kérték a felvételüket a nemzetiségi név-
jegyzékbe, és bejelölték azt is, hogy az országgyűlési 
képviselők választásán a nemzetiségi listára kívánnak 
szavazni – nem pedig a pártlistára (Kérelem nyomtat-
vány A és B pontja).

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző
helyi választási iroda vezetője

www.valasztas.hu honlapon a regisztrációs 
kérelem on-line benyújtásával.

Fontos: mindezt legeslegkésőbb márci-
us 21-én 16 óráig meg kell tennünk, külön-
ben elmulasztjuk a lehetőséget a nemzeti-
ségre való szavazásra!

Mire jó még az adatlap?

Az előbb említett nyomtatványon nemcsak 
a nemzetiségi névjegyzékbe vételről lehet 
nyilatkozni, hanem arról is, ha valaki meg 

akarja tiltani személyes adatainak kam-
pánycélú kiadását, valamint arról is, ha va-
laki – fogyatékossággal élőként – segítséget 
kér választójoga gyakorlásához. Így példá-
ul a vakok és a gyengén látók Braille-írással 
készült értesítőt, szavazósablont kérhet-
nek, a mozgásukban korlátozottak pedig 
akadálymentes szavazóhelyiség biztosí-
tását. Ezért érdemes áttanulmányozni az 
adatlapot, és időben jelezni, ha különleges 
igényünk van.

SÁ

a POlgáRMEstERi Hivatal KözlEMÉNyEi

Heinek Ottó Ritter Imre Englenderné Hock Ibolya Bárkányi Judit Manz József

nemzetiség
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Kisbusz

A Magyarországi Németek Országos Ön-
kormányzata (LDU) pályázatot írt ki „Es-
sen auf Rädern” (Étel keréken) címmel, 
szociális feladatok ellátásához új gépjármű 
vásárlására. A pályázati felhívásra kizáró-
lag helyi német nemzetiségi önkormány-
zatok jelentkezhetnek, együttműködve 
egy időseket ápoló intézménnyel. Mivel a 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatnak nincsen forrása az önrész kifi-
zetésére, és egyébként is az autó alapvetően 
a Pilisvörösvár Város Önkormányzata által 
kötelezően ellátandó szociális feladatok el-
látását fogja szolgálni, ezért a kb. 1,8 mil-
lió forintos önrész kifizetését Pilisvörösvár 

2014. évi Választások – 
tájékoztató

A 2014-es évben három választáson szavazhatnak a 
választópolgárok:

•	 országgyűlési képviselők választásán – ennek 
időpontja: 2014. április 6. 

•	 az Európai parlamenti képviselők választásán – 
ennek időpontja 2014. május 25.

•	 a helyi önkormányzati képviselők választásán – 
ennek időpontja várhatóan 2014. október.

Az előttünk álló, legközelebbi az országgyűlési képvi-
selők választása. Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 
2014. február 7-én a szavazóköri névjegyzékben sze-
repel, a Nemzeti Választási Iroda erről értesítő megkül-
désével értesíti. Amennyiben 2014. február 17. napjá-
ig az értesítőt nem kapta meg, azt a lakcíme szerinti 
helyi választási irodánál kell bejelentenie. 

A szavazókörök Pilisvörösváron – amely az októberi 
helyi önkormányzati képviselő választáson egyúttal a 
választókerületek címe is – a következők:

1. szavazókör:  Polgármesteri Hivatal Fő tér 1. 
2. szavazókör: Óvoda, Széchenyi utca 5.
3. szavazókör: Óvoda, Rákóczi utca 6.
4. szavazókör: Általános Iskola, Templom tér 19.
5. szavazókör:  Szakorvosi Rendelő Intézet, 
 Fő utca 188.
6. szavazókör:  Zeneiskola, Szabadság utca 21.
7. szavazókör: Óvoda, Szabadság utca 71.
8. szavazókör: Óvoda, Zrínyi u. 48.

Azt, hogy a lakóhelyük alapján melyik szavazókörbe 
tartoznak, megnézhetik a honlapunkon, a http://
www.pilisvorosvar.hu/box_valasztas_info_hvi_
vezeto_hatarozatai.php alatt, de érdeklődhetnek a 
helyi választási irodánál is (Pilisvörösvári Polgármes-
teri Hivatal, Fő tér 1., telefon: 06-26/220-233 a 147 
vagy 138 melléken). A választásokkal kapcsolatos va-
lamennyi információt megtalálhatják a városi honlap 

Pest megye 03. számú  
Országgyűlési Egyéni  

Választókerület  
Választási Bizottságának 

(OEVB) elérhetősége
Az OEVB 2014. február 3-án megtartotta alakuló ülé-
sét és megkezdte munkáját.

Tagok: dr. Dávid Zsófia – elnök 
 Jolsvai Arisztidné – elnökhelyettes 
 Horváth Ákos

Póttagok: Füzesi Katalin 
 Dr. Nagy István

A Pest megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Válasz-
tókerülethez tartozó települések (így Pilisvörösvár) 
tekintetében hatáskörrel rendelkező OEVB az alábbi 
címen érhető el:

2000 Szentendre, Városház tér 3. 
Telefonszám: 06-26-503-365 
Fax: 06-26-310-726 
E-mail: dr.molnar.ildiko@ph.szentendre.hu

Dr. Krupp Zsuzsanna HVI vezető

Város Önkormányzata vállalta. A január 
27-ei ülésen döntés született a maximum 
1.875.000 forintos önrész biztosításáról 
(2/2014. – 11 igen egyhangú). A kisbuszt 
elsősorban a Napos Oldal Szociális Köz-
pont használná, nyertes pályázat esetén a 
jelenlegi intézményi buszt értékesítheti a 
képviselőtestület, vagy a Polgármesteri Hi-
vatal használatába adhatja, a 12 éves hiva-
tali kisbusz helyett.

Főzőkonyha

Közben az önkormányzat egy másik kis-
busz beszerzését is tervezi. 2013. szept-
ember 1. napjától az önkormányzat 
közvetlenül, saját alkalmazottakkal, ön-

kormányzati szakfeladatként látja el az 
önkormányzati főzőkonyha működtetésé-
vel kapcsolatos kötelező feladatát. Azóta a 
konyha igen gazdaságosan működik, s az 
ételek kiszállításának visszaszervezésével a 
konyha eredményessége még tovább javít-
ható. Ezért úgy határozott a testület, hogy 
március 1-jétől az ételek szállítását is saját 
szervezésben, azaz saját autóval és saját 
sofőrrel fogja megoldani (3/2014. – 11 igen 
egyhangú). Az eddigi, kiszervezett étel-
szállításhoz képest ez azért lesz előnyös, 
mert a teljes havi bérköltséget megtéríti az 
állam, így a gépkocsi beszerzéséből adódó 2 
millió forint kiadás várhatóan még az első 
félévben megtérül.

NÉMEt KÉPvisElő  
a PaRlaMENtBEN?

Legkésőbb március 21-éig dönthetünk arról, hogy szeretnénk-e egy né-
met nemzetiségi képviselőt látni a Parlamentben. Vagy másképpen: hogy 
az áprilisi országgyűlési választáson pártlistára vagy nemzetiségre szeret-
nénk-e szavazni. Hogyan döntsünk? És ha döntöttünk, mit tegyünk?

Most először adódik lehetőség arra, 
hogy a magyarországi németség 
saját képviselőt juttasson a Ma-

gyar Országgyűlésbe. Ez persze nem tör-
ténik meg automatikusan. Az kell hozzá, 
hogy a német nemzetiségű (vagy részben 
német nemzetiségű) magyar állampolgá-
rok kérjék felvételüket a német nemzetiségi 
névjegyzékbe, és azt is kérjék, hogy az or-
szággyűlési képviselőválasztásra is kiterjed-
jen a jegyzékbe vétel.

Mivel jár a döntés?

Két dologról dönthetünk tehát. Egyrészt: 
ha a regisztrációs lap (később erről is 
írunk részletesebben) A pontjában a német 
nemzetiség mellé teszünk x-et, azzal kije-
lentjük, hogy a német nemzetiséghez tar-

tozunk. Ez azzal jár, hogy az őszi önkor-
mányzati választásokkor szavazhatunk a 
német helyi önkormányzati választásokon 
is. (Hacsak addig nem kérjük nemzetiségi 
adataink törlését, merthogy erre is lehető-
ség van az adatlap T pontjában.) Másrészt: 
ha a B pontnál is teszünk egy x-et, akkor 
az áprilisi országgyűlési választásokon is 
német nemzetiségi szavazóként veszünk 
részt. Ez azt jelenti, hogy egyéni képvise-
lőre ugyanúgy szavazhatunk, mint a nem 
nemzetiségiek, pártlistára viszont nem ad-
hatunk le szavazatot, helyette a nemzetisé-
gi listára voksolhatunk.

Párt vagy nemzetiség?

Habár tényleg öröm, hogy a németség kép-
viseltetheti magát az Országgyűlésben, a 

képviselet elérésének módja sokakat ko-
moly dilemma elé állíthat. Mi van azzal, 
aki biztos pártválasztó és német nemzeti-
ségű egyszerre? Nos, ez esetben választa-
ni kell: vagy a pártra, vagy a nemzetiségre 
szavazhatunk, mindkettő nem lehetséges. 
A döntés nehézségén enyhíthet, ha ki-ki 
tudatosítja magában, hogy a dilemma nem 
elvi, hanem gyakorlati: a nemzetiséghez 
tartozás csak a helyi választásokon való 
részvételt dönti el. Lehetünk akkor is jó né-
metek, ha a pártunkra szeretnénk szavazni, 
ha pedig úgy döntünk, hogy a német listá-
ra szavazunk, akkor is segíthetjük kedvenc 
pártunkat az egyéni képviselőjelöltre való 
szavazással. Persze jó kérdés: ha nemze-
tiségre szavazunk, vajon mennyit veszít a 
pártunk nélkülünk? És fordítva: ha pártra 
voksolunk, meglesz-e a német képviselet? 
Vajon hogyan lehetünk inkább befolyással 
saját sorsunkra?

Esélyek

A német nemzetiség akkor fog tudni a ma-
gyar parlamentben mandátumot szerez-
ni, ha legalább kb. 24.000 választópolgár 
regisztráltatja magát német nemzetiségi 
választópolgárként, és szavaz áprilisban a 
német listára. Összehasonlításképpen: a 
legutóbbi népszámlálás alkalmával 131.951 
fő vallotta magát német nemzetiségűnek.

Mi történik, ha nem gyűlik össze a szük-
séges szavazatszám ahhoz, hogy mandátu-
mot szerezzen a németség? Nos, ez eset-

ben a lista első helyén szereplő jelöltet mint 
nemzetiségi szószólót küldheti a magyar 
parlamentbe. A szószóló felszólalhat a par-
lamentben, ha a napirendi pont a nemze-
tiségek érdekeit, jogait érinti, és ugyanúgy 
mentelmi jogot élvez, mint a képviselők, 
de nincs szavazati joga. Emellett szavazati 
joggal vesz részt a nemzetiségeket képvi-
selő bizottság munkájában, de nem élhet 
interpellációval.

Ez a gyakorlati következmény, és gya-
korlatban talán nem is tűnik olyan fajsú-
lyosnak a különbség. De felmerül a kérdés: 
mennyire lesz a jövőben komolyan véve 
egy nemzetiség, ha tagjai maguk sem tar-
tották annyira fontosnak saját képviseletü-
ket, hogy leadják szavazatukat nemzetiségi 
jelöltjükre?

Kik a jelöltek?

A Magyarországi Németek Országos Ön-
kormányzatának listája 27 tagú, területi ala-
pon szerveződött: a megyék és a főváros állí-
tottak jelölteket. A listát Heinek Ottó vezeti. 

Heinek Ottó 54 éves, magyar-német 
nyelv és irodalom szakos tanár, újságíró. 
1983-tól 90-ig a Neue Zeitung szerkesztője 
volt, 1990 és 98 között kormányhivatalnok-
ként dolgozott, 1999 óta pedig a Magyaror-
szági Németek Országos Önkormányzatá-
nak elnöke.

A lista további jelöltjei: Ritter Imre (Bu-
daörs), Englenderné Hock Ibolya (Pécs), 
Bárkányi Judit (Budapest), Manz József 
(Baja). Elvben előfordulhat, hogy a német 
nemzetiség egynél több képviselőt jut-
tasson a Parlamentbe, ennek a gyakorlati 
esélye azonban nagyon kicsi. Tehát ha egy-
általán lesz német képviselő az Országgyű-
lésben, az Heinek Ottó lesz.

Gyakorlati tudnivalók

Ha már eldöntöttük, pártra vagy nemzeti-
ségre szeretnénk szavazni április 6-án, mit 
tegyünk? Aki nem tartozik nemzetiséghez, 
annak semmi teendője nincsen. Ha viszont 
nemzetiséghez tartozónak valljuk magun-
kat, először is mihamarabb szerezzünk be 
egy „Nemzetiségi választópolgárként törté-
nő nyilvántartásba-vétel” című adatlapot a 
Polgármesteri Hivatalból. (A Helyi Válasz-
tási Irodát kell keresni, aminek vezetője a 
jegyző.) Az adatlapból egyébként minden-
ki kapott egy példányt a postaládájába – ha 
megvan, ezt is használhatjuk. A lap alján 
keressük meg „A nemzetiségi névjegyzék-
be való felvétel iránti kérelem” részt, és az 
A pontban tegyünk egy X-et a német szó 
baloldalára (ld. kép). Ha úgy döntöttünk, 
hogy a nemzetiségi listára is szeretnénk 
szavazni, akkor a B pontba is tegyünk X-et. 
Az így kitöltött adatlapot leadhatjuk a Vá-
rosházán, vagy visszaküldhetjük postán is 
(2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.).

Akinek az egyszerűbb, az interneten is 
elintézheti az ügyet: az ügyfélkapun vagy a 

(www.pilisvorosvar.hu) Kiemelt részének Választások 
2014. címszava alatt.

Az április 6-i szavazáskor azok a választópolgárok 
szavazhatnak nemzetiségi listára, akik legkésőbb a 
választást megelőző 16-napig – 2014. március 21-én 
16 óráig – kérték a felvételüket a nemzetiségi név-
jegyzékbe, és bejelölték azt is, hogy az országgyűlési 
képviselők választásán a nemzetiségi listára kívánnak 
szavazni – nem pedig a pártlistára (Kérelem nyomtat-
vány A és B pontja).

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző
helyi választási iroda vezetője

www.valasztas.hu honlapon a regisztrációs 
kérelem on-line benyújtásával.

Fontos: mindezt legeslegkésőbb márci-
us 21-én 16 óráig meg kell tennünk, külön-
ben elmulasztjuk a lehetőséget a nemzeti-
ségre való szavazásra!

Mire jó még az adatlap?

Az előbb említett nyomtatványon nemcsak 
a nemzetiségi névjegyzékbe vételről lehet 
nyilatkozni, hanem arról is, ha valaki meg 

akarja tiltani személyes adatainak kam-
pánycélú kiadását, valamint arról is, ha va-
laki – fogyatékossággal élőként – segítséget 
kér választójoga gyakorlásához. Így példá-
ul a vakok és a gyengén látók Braille-írással 
készült értesítőt, szavazósablont kérhet-
nek, a mozgásukban korlátozottak pedig 
akadálymentes szavazóhelyiség biztosí-
tását. Ezért érdemes áttanulmányozni az 
adatlapot, és időben jelezni, ha különleges 
igényünk van.
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a POlgáRMEstERi Hivatal KözlEMÉNyEi

Heinek Ottó Ritter Imre Englenderné Hock Ibolya Bárkányi Judit Manz József

nemzetiség
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nézték az embert, ha a sváb nyelvet mer-
te használni. Sokszor akaratlanul árulták 
el magukat a svábok, mert a magyart erős 
akcentussal beszélték. A gyűlöletben, el-
ítélésben, kirekesztésben sok vörösvárinak 
része volt.

Sax László azzal fejezte be gondolatait, 
hogy a pilisvörösvári Német Nemzetiségi 
Önkormányzat mélységesen elítéli a tör-
ténteket, és hiszi, hogy ez soha többé nem 
fordulhat elő.

Itt az idő a svábság képviseletére

Zárszóként Marlokné Cservenyi Magdol-
na, a solymári Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke beszélt a megjelentekhez. 
Saját családja történetéről szólt: „Nagyszü-
leimet anyai ágon kitelepítették, szüleimet 
vagyonuktól megfosztották, kisemmizték. 

Talán ha nem jöttek volna háromszor is 
vissza kitoloncolt nagyszüleim sok viszon-
tagság árán, lehet, hogy meg sem születtem 
volna. Sokszor elgondolom, vajon milyen 

a potsdami konferencián a nagyhatalmak 
írták volna elő Magyarországnak a néme-
tek kitelepítését. A valóságban magyar po-
litikusok már 1945 áprilisában az angol, és 

májusában a szovjet kormány felé is felve-
tették a német lakosság országból való ki-
űzésének lehetőségét, ami az angol félnél 
olyan mértékű megbotránkozást keltett, 
hogy nem is válaszoltak a magyarok aján-
latára.

A kitelepítés Magyarországon kezdet-
től fogva más kérdésekkel is, elsősorban 
gazdaságiakkal kapcsolódott össze. Sokan 
szemet vetettek a svábok tulajdonára, há-
zaikra és földjeikre. Olyannyira, hogy pél-
dául Budakeszin, amely a háború után kb. 

A felépítésében gondosan megter-
vezett megemlékezés a Német 
Nemzetiségi Fúvószenekar zenei 

kíséretével a Magyar Himnusz, majd a Né-
met Nemzetiségi Himnusz eléneklésével 
kezdődött.

Gromon István polgármester köszön-
tőjében elmondta, hogy Pilisvörösváron az 
idei az első ilyen megemlékezés, hiszen egy 
új emléknapról van szó, amely egy 2012. 
decemberi országgyűlési határozaton ala-
pul. A határozat január 19-ét a magyaror-
szági németek elhurcolásának és elűzetésé-
nek emléknapjává nyilvánította.

Elmondta, hogy terveik szerint az idei 
évtől kezdve minden évben Pilisvörösváron 
is sor kerül ilyen ünnepségre. Bár települé-
sünkön nem volt kitelepítés, a környékben 
és nagyon sok pilisvörösvári lakos rokonsá-
gában is volt elűzött család, ezért közvetett 
módon az egész vörösvári német közös-
séget is érintette a jogfosztás. Nekünk, a 
Pilisi-medence legnagyobb német nemze-
tiségi lakosságával rendelkező települése 
polgárainak, erkölcsi kötelességünk erről a 
napról megemlékezni. Gromon István ki-
emelte: erre azért van szükség, hogy egyé-
ni bűnök híján a kollektív bűnösség elve 
alapján senkit, soha többet üldöztetés ne 
érhessen. Ez az emléknap alkalmat ad arra 
is, hogy ötven év hallgatás után a kiűzetés 
témáját közösen kezdjük el feldolgozni.

Legendák és tények  
a németek elűzéséről

Dr. Szabó Dezső történész, a Balassi Inté-
zet nemzetközi igazgatója előadásában a 
kitelepítést övező félreértésekről és tévhi-
tekről szólva többek között kifejtette, hogy 
a kitelepítés nem szovjet és nem is 1945 
utáni „találmány”, hanem már a második 
világháború évei alatt megérlelt gondolat 
volt. Ez a terv ugyanis mind Beneš, mind 
Hitler eszköztárában egyformán szerepelt. 
A történelmi legendák sorába tartozik az 
az állítás, miszerint 1945 augusztusában 

8.000 lakosú helység volt, összesen mintegy 
8.400 igénylés érkezett be a kiűzött svábok 
házaira – 400-zal több, mint ahány lakosa 
csecsemőstül volt a falunak! 1945 végén 
a magyar kormány egy titkos ülésen egy 
olyan rendeletet alkotott, amelyet minden 
párt képviselője egyhangúan megszavazott, 
és amely a kitelepítés alapjává válhatott.

A magyar társadalom álláspontja nem 
volt egységes: a történelmi egyházak épp-
úgy felemelték szavukat a svábok védelmé-
ben, mint ahogyan politikusok és művészek 
is, közöttük Bibó István és Kassák Lajos, de 
sajnos nem voltak elegen. Az elűzetésnek 
és elhurcolásnak 180.000-200.000 magyar-
országi sváb vált az áldozatává.

Élet az elűzetés után

Sax László, a pilisvörösvári Német Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke beszédében 
kifejtette, hogy a 68 évvel ezelőtti kitelepí-
tés sok ember életében tragikus fordulatot 
jelentett. Az idősek nem bírták a marhava-
gonokban a több hetes utazást, a lágerban 
való elhelyezést. Vagy ha mindezt túlélték, 
a németországi fogadtatást nem tudták 
megemészteni, hisz a németek – maguk 
is iszonyú körülmények között vergődve 
– magyar cigányoknak hívták őket, ide-
genként tekintettek rájuk az övékétől eltérő 
nyelvjárásuk, népviseletük miatt. A hon-

2014. január 17-én a magyarországi németek elhurcolásának 
és elűzetésének emléknapja alkalmából megtartott megemlé-
kezésen Pilisvörösvár Városi Díszterme a nagy érdeklődés mi-
att az utolsó ülőhelyig, sőt azon is túl megtelt. Számos érdek-
lődő állva kísérte figyelemmel a műsort, amelyet dr. Berkiné 
Balasi Anikó, a Művészetek Házának igazgatója vezetett.
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vágy, az itthon maradt ház, a föld, a gaz-
daság, az itt maradt állatok gondolata nem 
ment ki a fejükből. Sokan próbáltak meg 

visszaszökni, és bujkáltak, míg helyzetük 
megoldódott. Voltak olyanok a hazaszö-
köttek között, akiket feljelentettek. Akiket 
elfogtak, azokat börtönbe zárták, internál-
ták, munkaszolgálatra vitték.

A visszaszököttek szankcionálásához az 
üres házakat elfoglaló, oda beköltöző csa-
ládoknak, illetve a település vezetésének is 
(anyagi) érdekük fűződött. A svábellenes-
ség sajnos igen erős volt abban az időben. 
A sváb nyelvjárás, az anyanyelv használata 
gyakori összetűzések forrása volt. Az idő-
sebbek magyarul nem, vagy csak nagyon 
rosszul beszéltek. A munkahelyen vagy 
villamoson, buszon, vonaton nagyon meg-

gedenktag in Werischwar an die verschleppung und  
vertreibung der ungarndeutschen
Am 17. Januar 2014 gedachte man im Rahmen einer Veranstaltung in Werischwar 
an die Verschleppung und Vertreibung der Ungarndeutschen. Den Gedenktag gibt es 
seit Ende 2012, in Werischwar initiierte die Gedenkfeier Bürgermeister István Gro-
mon, der zusammen mit dem Historiker Dr. Dezső Szabó sowie den Vorsitzenden der 
Deutschen Minderheitenselbstverwaltung von Werischwar, László Sax, und jener von 
Schaumar, Magdolna Marlokné Cservenyi, ihre Worte an die im Bürgersaal zahlreich 
Erschienenen richteten. Diese Feier soll ab nun jährlich in Werischwar stattfinden, 
auch wenn die Siedlung damals nicht unmittelbar von den antideutschen Maßnahmen 
betroffen war. Umso mehr empfindet die Stadt es als ihre Pflicht, das Gedenken an 
die einstigen Ereignisse auch im Namen derer aufrechtzuerhalten, die dies heute nicht 
mehr tun können.

a MagyaRORszági NÉMEtEK ElHuRcOlásáNaK  
És ElűzEtÉsÉNEK ORszágOs EMlÉKNaPja

A Magyar Országgyűlés 2012-ben 
döntött arról, hogy január 19-én 
méltó módon emlékezzünk meg a 

magyarországi németek elhurcolásáról és 
elűzetéséről. 1946-ban ezen a napon indult 
el az első vagon Budaörsről, így kezdetét 
vette a magyarországi német kisebbségek 
kitelepítése.

Az idei évben második alkalommal adó-
zott hazánk a II. világháború végén, vala-
mint az azt követő időszakban a kollektív 
bűnösség igaztalan vádja és elve alapján ül-
döztetést, kisemmizést elszenvedő magyar-
országi német közösség emberi jogokat sú-
lyosan sértő és igazságtalan elűzetésének 
emléke előtt. 2013-ban Solymáron tartot-
tak országos megemlékezést, idén Budaörs 
adott helyszínt.  Január 19-én, vasárnap 
délelőtt német nyelvű szentmisét tartottak 
a Budaörsi Római Katolikus Plébánia-
templomban, majd 12 órától kezdődött a 
megemlékezés a budaörsi Ó-temetőben, a 
Magyarországi Németek Elűzésének Em-
lékművénél. 

Az eseményen beszédet mondott Hölvényi 
György, az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumának egyházi, nemzetiségi és civil tár-
sadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, 
Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere, 
valamint Heinek Ottó, a Magyarországi Né-
metek Országos Önkormányzatának elnöke, 
aki német nyelven szólt 
az emlékezőkhöz. 

A beszédeket köve-
tően katonai tisztelet-
adás mellett helyezték 

el a megemlékezés koszorúit és virágait. 
Pilisvörösvár nevében Gromon István pol-
gármester és Sax László, a Pilisvörösvári 
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
ke helyezett el virágot az elűzöttek emlék-
művénél. Az esemény a német takarodóval 
zárult.  

Budaörs, 2014. 
január 19. Résztvevők 

virágot helyeznek el 
Budaörsön, az országos 

német emlékhelyen 
a magyarországi 

németek elhurcolásá-
nak és elűzetésének 
emléknapján, 2014. 

január 19-én.  
MTI Fotó: Soós Lajos

érzés lehetett öregen, megtörten elindulni 
– többnyire gyalog – a francia–német határ 
közelében fekvő Karlsruhéból Magyaror-
szág felé, tudva, hogy ott büdös svábnak, 
minden földi baj, nyomorúság okozójá-
nak tartják.” Az itthon maradottaknak sok 
megaláztatást kellett elviselniük, de szinte 
emberfeletti akarattal és állhatatossággal 
megőrizték svábságukat, igyekeztek ápolni 
hagyományaikat, német értékeiket, és átad-
ni azokat a következő generációnak.

Beszéde végén mint a Pilisi régió kép-
viselőjelöltje arra biztatott mindenkit, hogy 
2014-ben elsősorban sváb legyen, és a ma-
gyarországi németség érdekeit szem előtt 
tartva segítsen szavazatával megteremteni 
a hazai németség parlamenti képviseletét.

Az egyes beszédek között a Cziffra 
György Művészeti Iskola vonószenekara 
játszott Oláhné Szabó Anita vezetésével, 
valamint Tácsik Zsuzsanna és Horváth 
Zentai Nóra gordonka-zongora kettőse 
zenélt. Csajkovszkij, Milhaud, Fauré és 
Saint-Saëns kompozícióit szólaltatták 
meg, így méltó keretbe foglalva az elhang-
zottakat.

Az egybegyűltek – akik nemcsak egy 
megindító rendezvény vendégei, hanem 
egyúttal egy új és nemes hagyomány meg-
születésének részesei is lehettek – a pol-
gármester úr javaslatára a „Boldogasszony, 
Anyánk” című egyházi ének közös elének-
lésével zárták a megemlékezést. 

Dr. Kerekes Gábor
Dr. Szabó 

Dezső
történész

Marlokné 
Cservenyi 
Magdolna

Sax László, a pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
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nézték az embert, ha a sváb nyelvet mer-
te használni. Sokszor akaratlanul árulták 
el magukat a svábok, mert a magyart erős 
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része volt.
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hogy a pilisvörösvári Német Nemzetiségi 
Önkormányzat mélységesen elítéli a tör-
ténteket, és hiszi, hogy ez soha többé nem 
fordulhat elő.

Itt az idő a svábság képviseletére

Zárszóként Marlokné Cservenyi Magdol-
na, a solymári Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke beszélt a megjelentekhez. 
Saját családja történetéről szólt: „Nagyszü-
leimet anyai ágon kitelepítették, szüleimet 
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Talán ha nem jöttek volna háromszor is 
vissza kitoloncolt nagyszüleim sok viszon-
tagság árán, lehet, hogy meg sem születtem 
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a potsdami konferencián a nagyhatalmak 
írták volna elő Magyarországnak a néme-
tek kitelepítését. A valóságban magyar po-
litikusok már 1945 áprilisában az angol, és 

májusában a szovjet kormány felé is felve-
tették a német lakosság országból való ki-
űzésének lehetőségét, ami az angol félnél 
olyan mértékű megbotránkozást keltett, 
hogy nem is válaszoltak a magyarok aján-
latára.

A kitelepítés Magyarországon kezdet-
től fogva más kérdésekkel is, elsősorban 
gazdaságiakkal kapcsolódott össze. Sokan 
szemet vetettek a svábok tulajdonára, há-
zaikra és földjeikre. Olyannyira, hogy pél-
dául Budakeszin, amely a háború után kb. 

A felépítésében gondosan megter-
vezett megemlékezés a Német 
Nemzetiségi Fúvószenekar zenei 

kíséretével a Magyar Himnusz, majd a Né-
met Nemzetiségi Himnusz eléneklésével 
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gában is volt elűzött család, ezért közvetett 
módon az egész vörösvári német közös-
séget is érintette a jogfosztás. Nekünk, a 
Pilisi-medence legnagyobb német nemze-
tiségi lakosságával rendelkező települése 
polgárainak, erkölcsi kötelességünk erről a 
napról megemlékezni. Gromon István ki-
emelte: erre azért van szükség, hogy egyé-
ni bűnök híján a kollektív bűnösség elve 
alapján senkit, soha többet üldöztetés ne 
érhessen. Ez az emléknap alkalmat ad arra 
is, hogy ötven év hallgatás után a kiűzetés 
témáját közösen kezdjük el feldolgozni.

Legendák és tények  
a németek elűzéséről

Dr. Szabó Dezső történész, a Balassi Inté-
zet nemzetközi igazgatója előadásában a 
kitelepítést övező félreértésekről és tévhi-
tekről szólva többek között kifejtette, hogy 
a kitelepítés nem szovjet és nem is 1945 
utáni „találmány”, hanem már a második 
világháború évei alatt megérlelt gondolat 
volt. Ez a terv ugyanis mind Beneš, mind 
Hitler eszköztárában egyformán szerepelt. 
A történelmi legendák sorába tartozik az 
az állítás, miszerint 1945 augusztusában 

8.000 lakosú helység volt, összesen mintegy 
8.400 igénylés érkezett be a kiűzött svábok 
házaira – 400-zal több, mint ahány lakosa 
csecsemőstül volt a falunak! 1945 végén 
a magyar kormány egy titkos ülésen egy 
olyan rendeletet alkotott, amelyet minden 
párt képviselője egyhangúan megszavazott, 
és amely a kitelepítés alapjává válhatott.

A magyar társadalom álláspontja nem 
volt egységes: a történelmi egyházak épp-
úgy felemelték szavukat a svábok védelmé-
ben, mint ahogyan politikusok és művészek 
is, közöttük Bibó István és Kassák Lajos, de 
sajnos nem voltak elegen. Az elűzetésnek 
és elhurcolásnak 180.000-200.000 magyar-
országi sváb vált az áldozatává.

Élet az elűzetés után

Sax László, a pilisvörösvári Német Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke beszédében 
kifejtette, hogy a 68 évvel ezelőtti kitelepí-
tés sok ember életében tragikus fordulatot 
jelentett. Az idősek nem bírták a marhava-
gonokban a több hetes utazást, a lágerban 
való elhelyezést. Vagy ha mindezt túlélték, 
a németországi fogadtatást nem tudták 
megemészteni, hisz a németek – maguk 
is iszonyú körülmények között vergődve 
– magyar cigányoknak hívták őket, ide-
genként tekintettek rájuk az övékétől eltérő 
nyelvjárásuk, népviseletük miatt. A hon-

2014. január 17-én a magyarországi németek elhurcolásának 
és elűzetésének emléknapja alkalmából megtartott megemlé-
kezésen Pilisvörösvár Városi Díszterme a nagy érdeklődés mi-
att az utolsó ülőhelyig, sőt azon is túl megtelt. Számos érdek-
lődő állva kísérte figyelemmel a műsort, amelyet dr. Berkiné 
Balasi Anikó, a Művészetek Házának igazgatója vezetett.
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daság, az itt maradt állatok gondolata nem 
ment ki a fejükből. Sokan próbáltak meg 

visszaszökni, és bujkáltak, míg helyzetük 
megoldódott. Voltak olyanok a hazaszö-
köttek között, akiket feljelentettek. Akiket 
elfogtak, azokat börtönbe zárták, internál-
ták, munkaszolgálatra vitték.

A visszaszököttek szankcionálásához az 
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gyakori összetűzések forrása volt. Az idő-
sebbek magyarul nem, vagy csak nagyon 
rosszul beszéltek. A munkahelyen vagy 
villamoson, buszon, vonaton nagyon meg-

gedenktag in Werischwar an die verschleppung und  
vertreibung der ungarndeutschen
Am 17. Januar 2014 gedachte man im Rahmen einer Veranstaltung in Werischwar 
an die Verschleppung und Vertreibung der Ungarndeutschen. Den Gedenktag gibt es 
seit Ende 2012, in Werischwar initiierte die Gedenkfeier Bürgermeister István Gro-
mon, der zusammen mit dem Historiker Dr. Dezső Szabó sowie den Vorsitzenden der 
Deutschen Minderheitenselbstverwaltung von Werischwar, László Sax, und jener von 
Schaumar, Magdolna Marlokné Cservenyi, ihre Worte an die im Bürgersaal zahlreich 
Erschienenen richteten. Diese Feier soll ab nun jährlich in Werischwar stattfinden, 
auch wenn die Siedlung damals nicht unmittelbar von den antideutschen Maßnahmen 
betroffen war. Umso mehr empfindet die Stadt es als ihre Pflicht, das Gedenken an 
die einstigen Ereignisse auch im Namen derer aufrechtzuerhalten, die dies heute nicht 
mehr tun können.
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érzés lehetett öregen, megtörten elindulni 
– többnyire gyalog – a francia–német határ 
közelében fekvő Karlsruhéból Magyaror-
szág felé, tudva, hogy ott büdös svábnak, 
minden földi baj, nyomorúság okozójá-
nak tartják.” Az itthon maradottaknak sok 
megaláztatást kellett elviselniük, de szinte 
emberfeletti akarattal és állhatatossággal 
megőrizték svábságukat, igyekeztek ápolni 
hagyományaikat, német értékeiket, és átad-
ni azokat a következő generációnak.

Beszéde végén mint a Pilisi régió kép-
viselőjelöltje arra biztatott mindenkit, hogy 
2014-ben elsősorban sváb legyen, és a ma-
gyarországi németség érdekeit szem előtt 
tartva segítsen szavazatával megteremteni 
a hazai németség parlamenti képviseletét.

Az egyes beszédek között a Cziffra 
György Művészeti Iskola vonószenekara 
játszott Oláhné Szabó Anita vezetésével, 
valamint Tácsik Zsuzsanna és Horváth 
Zentai Nóra gordonka-zongora kettőse 
zenélt. Csajkovszkij, Milhaud, Fauré és 
Saint-Saëns kompozícióit szólaltatták 
meg, így méltó keretbe foglalva az elhang-
zottakat.

Az egybegyűltek – akik nemcsak egy 
megindító rendezvény vendégei, hanem 
egyúttal egy új és nemes hagyomány meg-
születésének részesei is lehettek – a pol-
gármester úr javaslatára a „Boldogasszony, 
Anyánk” című egyházi ének közös elének-
lésével zárták a megemlékezést. 

Dr. Kerekes Gábor
Dr. Szabó 

Dezső
történész

Marlokné 
Cservenyi 
Magdolna

Sax László, a pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
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A tavalyi év végén adtuk hírül kedves olvasóinknak, hogy dr. Breier Lász-
ló fogorvos visszaadta a praxisát. A helyét Balassa Katalin doktornő vette 
át, aki immár december óta látja el a körzetbe tartozó betegeket. Most 
– közel három hónap helyi tapasztalattal a háta mögött – arra kértük a 
doktornőt, meséljen egy kicsit magáról.

ÚJ FoGoRVoS  
a szaKORvOsi RENdElőBEN

• Hogyan lett fogorvos?

Egész kicsi koromtól kezdve mindig or-
vos szerettem volna lenni, de nem vettek 
fel ’82-ben az általános orvosi karra, hely-
hiány miatt. El kellett mennem dolgozni 
valahová egy évre, és akkor egy fogászatra 
kerültem mint fogászati asszisztens. Itt pe-
dig úgy megtetszett ez az ága az orvostu-
dománynak, hogy aztán már nem is jelent-
keztem máshova, csak a fogorvosi karra. 
’88-ban végeztem, majd 17 évig gyerekfo-
gászaton praktizáltam. 

• Hol dolgozott?

A kőbányai gyerekfogászatot erősítettem, 
illetve pályakezdőként egy évig Tatabányán 
dolgoztam felnőtt fogászaton és szájse-
bészeten is, utána kerültem a gyerekfogá-
szatra. 2008-ig Kőbányán, majd 2008-tól 
2013-ig Gödöllőn dolgoztam, az is egy pri-
vát felnőtt praxis volt. 2005-től tehát csak 
felnőtt fogorvos voltam, egészen mosta-
náig, mert itt, Vörösváron a körzetemben 
gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt foglal-
kozom. 

• Hogyan került ide, Vörösvárra?

Budakeszin születtem, csak a családi vi-
szonyaim úgy alakultak, hogy elkerültem 
a környékről. Nagyon örültem, hogy itt le-

hetőségem nyílt megvásárolni Breier dok-
tor úr praxisát, mert a környéken szeretnék 
letelepedni újra.

• Merre? Vannak esetleg konkrét tervek?

Konkrét terv még nincs, tavasszal kezdjük 
majd a környéket feltérképezni, hogy hol 
tudnánk hozzájutni egy telekhez vagy egy 
kisebb házhoz. Gödöllőt nem tudtam meg-
szeretni, nem nőtt annyira a szívemhez, 
mint Budakeszi és környéke.

• Pár hónapja vette át a praxist. Mik az 
eddigi tapasztalatai?

Igen, december elején kezdtem. Úgy látom, 
van egy nyitottság a betegek részéről, ennek 
nagyon örülök. De gondolom, mert Breier 
doktor helybéli, és sokan gyerekkorától is-
merik, kötődnek hozzá érzelmileg, ezért ez 
nem mindig könnyű helyzet, a fogorvoshoz 
gyakran ragaszkodnak az emberek. Egy bi-
zalmi kérdés a fogászat, jobban szeretnek a 
betegek olyan orvoshoz menni, akit régeb-
ben ismernek. Tehát a váltás semmiképpen 
nem könnyű a páciensek részéről.

• De azért jönnek…

Jönnek, jönnek, szerencsére másfél hét-
re előre tele van a naptárunk. Remélem, 
minél több embernek sikerül elnyernem a 

bizalmát itt, Vörösváron. Ezen dolgozom. 
Vajda doktornővel vagyok váltásban, és 
Breier doktor úr teljes körzetét vettem át.

• Fogorvosként van-e valamilyen hitval-
lása? Mit tart szépnek, fontosnak ebben a 
munkában?

Fogászattal kapcsolatos hitvallásom talán 
legfontosabb eleme a páciens félelemének, 
fájdalmának minimalizálására való törek-
vés és a beavatkozások mibenlétének, pon-
tos lépéseinek világos, laikusok számára 
teljesen érthető és elfogadható magyarázata 
a kezelések előtt, közben és után is. Szere-
tem a szakma kihívásait, azt, hogy nincs 
két pontosan ugyanolyan beavatkozás, hisz 
minden páciens csak rá jellemző, egyedi 
módon működik együtt velünk a kezelések 
során. Arra törekszünk az asszisztensem-
mel együtt, hogy a beteggel közösen elért 
végeredmény mindkét fél számára pozitív 
élmény legyen 

• És hogy érzi itt magát?

Nagyon szeretek itt lenni. Szeretem ezt a 
környéket, a tájat, régen sokat kirándultam 
a Pilisben. A közlekedés most egy kicsit ne-
héz, de szerencsére engem nem érintenek a 
forgalmi dugók, hiszen amikor sokan men-
nek a főváros felé, én akkor jövök kifele, és 
fordítva. Úgyhogy időben ideérek. Most 
még Újpesten lakom, félóra alatt át is érek 
Vörösvárra.

• Meséljen egy kicsit a családjáról 
is! 

Van egy 20 éves fiam, aki idén kezdi az or-
vosi egyetemet, ő is fogorvos szeretne majd 
lenni. Férjem meghalt 4 évvel ezelőtt. Van 
egy új párom, aki szintén ragaszkodik eh-
hez a környékhez. Tehát a döntésemben ez 
is közrejátszott – vele együtt szeretnék va-
lahol itt élni, és ez a környék minden szem-
pontból vonzó a számunkra.

• Mivel foglalkozik szívesen a szabadide-
jében?

Szabadidőmben nagyon szeretek kirándul-
ni, biciklizni, a kertben tevékenykedni, ha 
pedig elfáradtam, az olvasás tölt fel, vagy a 
kézimunkázás. Szeretek kötni és horgolni 
is.

• Köszönöm az interjút!

Palkovics Mária

E L A D Ó  T E L E K
Akácfa u. 13/a.

Közművek az ingatlan előtt

14.150,- Ft/m2

 Információ: 06-26-330-233 / 153. mellék

Felhívás magánszemélyek 
kommunális adójával  

kapcsolatos bejelentési 
kötelezettségre

A magánszemélyek kommunális adójával kapcsolat-
ban felhívom figyelmüket, hogy amennyiben a kom-
munális adófizetési kötelezettség alá tartozó ingatlan 
eladásra, vételre, öröklésre, ajándékozásra, kisajátítás-
ra kerül, úgy azt a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjá-
hoz be kell jelenteni.

Ezenkívül a tulajdonosok körében történő személyi 
változásokat illetve a vagyoni értékű jog jogosítottjai 
körében bekövetkező változásokat szintén be kell je-
lenteni.

Kérdéseikkel forduljanak bátran a Polgármesteri Hiva-
tal Adócsoportjához a 26/330-233-as telefonszámon a 
108,109,110,111-es mellékeken.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Mulasztási bírság  
a kommunális adó beval-
lásukat nem teljesítőknek

A magánszemélyek kommunális adójának bevallá-
sával kapcsolatban felhívom figyelmüket, hogy a be-
vallás benyújtásának határideje 2012. január 15-én 
lejárt.

Ismételten felhívom azon ingatlan tulajdonosok fi-
gyelmét, akik bevallási kötelezettségüknek felszólítá-
sunk ellenére sem nem tettek eleget, hogy a bevallást 
az önkormányzat adócsoportja felé mielőbb nyújtsák 
be, ellenkező esetben az eredménytelen felszólítás 
után mulasztási bírságot számolunk fel. 

A mulasztási bírság összege mindaddig duplázó-
dik, míg az adóalany bevallási kötelezettségének a 
bírsághoz mellékelt bevallási nyomtatványon eleget 
nem tesz. A mulasztási bírság megfizetése önmagá-
ban nem helyettesíti az adó bevallását és a kommuná-
lis adó megfizetését.

A magánszemélyek kommunális 
adójának 2012. január 1-i beveze-
tése óta eltelt két év alatt felszínre 

kerültek olyan esetek, amelyekben önhi-
bájukon kívül méltánytalan hátrány ért 
bizonyos ingatlantulajdonosokat. Ezek az 
esetek leginkább olyan városrészekben for-
dultak elő, ahol az ingatlantulajdonosok 
valamilyen természetes választóvonal mi-
att telekösszevonással nem tudják csökken-
teni adókötelezettségüket (vízfolyás, vas-
útvonal stb.). A Képviselő-testület ezért a 
2014. február 5-i ülésén a magánszemélyek 
kommunális adójával kapcsolatban olyan 
módosításról döntött, amely lehetővé teszi, 
hogy a továbbiakban ne érje méltánytalan 
hátrány ezeket az ingatlantulajdonosokat.

A módosítás azokra az ingatlanokra vonat-
kozik, amelyeket egy természetes választó-
vonal (önálló helyrajzi-számon nyilvántar-
tott patak, árok, stb.) vagy vasútvonal vagy 

út céljára leválasztott, azonban közterü-
lethez nem csatlakozó, így közútként nem 
használható terület kettéoszt, miközben az 
ingatlanoknak a tulajdonosa azonos. Az 
ilyen természetes választóvonallal, úttal, 
vasútvonallal kettéosztott ingatlanok eseté-
ben az ingatlanok tulajdonosa az ingatla-
nokat nem tudja összevonni, így a költségeit 
nem tudja csökkenteni. Más ingatlantulaj-
donos ugyanakkor a több helyrajzi-számon 
lévő ingatlanát összevonhatja, hogy ezzel a 
költségeit csökkentse. (Az elmúlt két évben 
sok olyan ingatlan rendezésére került sor 
az ingatlantulajdonosok részéről, ahol a 
gyakorlatban egyként használt ingatlanok 
több helyrajzi számon voltak nyilvántart-
va. Sok esetben a több helyrajzi számra 
osztottság a tulajdonosok számára éppen a 
kommunális adó kivetésekor derült ki.)

A Képviselő-testület ezért most úgy dön-
tött, hogy 2014. január 1-től „Mentes egy 

váltOzásOK  
a KOMMuNális adóKötElEzEttsÉgBEN

Felhívás KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója) illetve KIVA (kisvállalati adó) 
hatálya alá tartozó adóalany bejelentésére

telekre az adó megfizetése alól az az adó-
alany, akinek a telkét valamilyen természe-
tes választóvonal (patak, árok, stb.), vagy 
vasútvonal, vagy út céljára leválasztott, 
azonban közterülethez nem csatlakozó, 
így közútként nem használható terület ket-
téosztja, s emiatt az ingatlanok tulajdonosa 
az ingatlanokat nem tudja összevonni.”

Ezzel a módosítással el tudtuk érni, hogy a 
Kálvária hegy környékén és a Pozsonyi ut-
cai szegfűs kertek környékén összesen több 
mint 60 ingatlantulajdonos kommunális 
adófizetési terhei csökkentek. A március-
ban kiküldendő adóértesítőben a Polgár-
mesteri Hivatal Adócsoportja automati-
kusan átvezeti a mentességet, így azzal az 
érintett ingatlantulajdonosoknak nincsen 
teendőjük.

Gromon István polgármester

a POlgáRMEstERi Hivatal KözlEMÉNyEi

A bevallási nyomtatvány illetve a több tulaj-
donos esetén megköthető Megállapodás a www.
pilisvorosvar.hu weboldal a Polgármesteri Hivatal / 
Letölthető dokumentumok / Gazdálkodási osztály do-
kumentumainál kitölthető vagy letölthető. A bevallást 
elektronikusan csak kitölteni lehet, beküldeni online 
nem. Az eredeti aláírással ellátott bevallás Adócso-
portunkhoz ügyfélfogadási időben vagy a Hivatal föld-
szintjén található Ügyfélszolgálathoz ügyfélfogadási 
időn kívül is benyújtható.

A kiszabott bírság illetve a kommunális adó meg-
fizetése átutalással is teljesíthető az alábbi Sberbank 
Magyarország Zrt.-nél vezetett számlaszámokra:

Bírság számla: 14100024-11787949-37000002

Magánszemélyek kommunális adója:  
14100024-11787949-42000008

Kérdéseikkel forduljanak bátran a Polgármesteri 
Hivatal Adócsoportjához (26/330-233, mellékek: 
108,109,110,111).

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Felhívom Tisztelt Vállalkozóink figyelmét, hogy 
amennyiben már létező vagy új adóalanyként 2014. 
január 1-től a KATA vagy KIVA szerinti adózást válasz-
totta, úgy azt az önkormányzati adóhatósághoz 15 
napon belül be kell jelenteni.

A bejelentési kötelezettség az év közben KATA, KIVA 
szerinti adóalanyiságra áttérő illetve év közben kezdő, 
KATÁT, KIVÁT választó adóalanyokra is vonatkozik.

Amennyiben már 2014. január 1. előtt KATA vagy 
KIVA szerinti adóalanyiságra tért át, s bejelentési köte-
lezettségének az önkormányzat adócsoportjánál még 
nem tett eleget, úgy kérem, annak mielőbbi pótlását 
tegye meg.

A bejelentkező, változás-bejelentő nyomtatvány 
a www.pilisvorosvar.hu weboldal Vállalkozó vagyok/
Nyomtatványok menüpont alatt letölthető vagy kitölt-

hető, amelyet a Polgármesteri Hivatal adócsoportjá-
hoz kell eljuttatni.

Kérdéseikkel forduljanak bátran a Polgármesteri 
Hivatal Adócsoportjának iparűzési adóval foglalkozó 
kollégáihoz 26/330-233-as telefonszámon a 111-es 
illetve 109-es melléken.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Portré Önkormányzat
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A tavalyi év végén adtuk hírül kedves olvasóinknak, hogy dr. Breier Lász-
ló fogorvos visszaadta a praxisát. A helyét Balassa Katalin doktornő vette 
át, aki immár december óta látja el a körzetbe tartozó betegeket. Most 
– közel három hónap helyi tapasztalattal a háta mögött – arra kértük a 
doktornőt, meséljen egy kicsit magáról.

ÚJ FoGoRVoS  
a szaKORvOsi RENdElőBEN

• Hogyan lett fogorvos?

Egész kicsi koromtól kezdve mindig or-
vos szerettem volna lenni, de nem vettek 
fel ’82-ben az általános orvosi karra, hely-
hiány miatt. El kellett mennem dolgozni 
valahová egy évre, és akkor egy fogászatra 
kerültem mint fogászati asszisztens. Itt pe-
dig úgy megtetszett ez az ága az orvostu-
dománynak, hogy aztán már nem is jelent-
keztem máshova, csak a fogorvosi karra. 
’88-ban végeztem, majd 17 évig gyerekfo-
gászaton praktizáltam. 

• Hol dolgozott?

A kőbányai gyerekfogászatot erősítettem, 
illetve pályakezdőként egy évig Tatabányán 
dolgoztam felnőtt fogászaton és szájse-
bészeten is, utána kerültem a gyerekfogá-
szatra. 2008-ig Kőbányán, majd 2008-tól 
2013-ig Gödöllőn dolgoztam, az is egy pri-
vát felnőtt praxis volt. 2005-től tehát csak 
felnőtt fogorvos voltam, egészen mosta-
náig, mert itt, Vörösváron a körzetemben 
gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt foglal-
kozom. 

• Hogyan került ide, Vörösvárra?

Budakeszin születtem, csak a családi vi-
szonyaim úgy alakultak, hogy elkerültem 
a környékről. Nagyon örültem, hogy itt le-

hetőségem nyílt megvásárolni Breier dok-
tor úr praxisát, mert a környéken szeretnék 
letelepedni újra.

• Merre? Vannak esetleg konkrét tervek?

Konkrét terv még nincs, tavasszal kezdjük 
majd a környéket feltérképezni, hogy hol 
tudnánk hozzájutni egy telekhez vagy egy 
kisebb házhoz. Gödöllőt nem tudtam meg-
szeretni, nem nőtt annyira a szívemhez, 
mint Budakeszi és környéke.

• Pár hónapja vette át a praxist. Mik az 
eddigi tapasztalatai?

Igen, december elején kezdtem. Úgy látom, 
van egy nyitottság a betegek részéről, ennek 
nagyon örülök. De gondolom, mert Breier 
doktor helybéli, és sokan gyerekkorától is-
merik, kötődnek hozzá érzelmileg, ezért ez 
nem mindig könnyű helyzet, a fogorvoshoz 
gyakran ragaszkodnak az emberek. Egy bi-
zalmi kérdés a fogászat, jobban szeretnek a 
betegek olyan orvoshoz menni, akit régeb-
ben ismernek. Tehát a váltás semmiképpen 
nem könnyű a páciensek részéről.

• De azért jönnek…

Jönnek, jönnek, szerencsére másfél hét-
re előre tele van a naptárunk. Remélem, 
minél több embernek sikerül elnyernem a 

bizalmát itt, Vörösváron. Ezen dolgozom. 
Vajda doktornővel vagyok váltásban, és 
Breier doktor úr teljes körzetét vettem át.

• Fogorvosként van-e valamilyen hitval-
lása? Mit tart szépnek, fontosnak ebben a 
munkában?

Fogászattal kapcsolatos hitvallásom talán 
legfontosabb eleme a páciens félelemének, 
fájdalmának minimalizálására való törek-
vés és a beavatkozások mibenlétének, pon-
tos lépéseinek világos, laikusok számára 
teljesen érthető és elfogadható magyarázata 
a kezelések előtt, közben és után is. Szere-
tem a szakma kihívásait, azt, hogy nincs 
két pontosan ugyanolyan beavatkozás, hisz 
minden páciens csak rá jellemző, egyedi 
módon működik együtt velünk a kezelések 
során. Arra törekszünk az asszisztensem-
mel együtt, hogy a beteggel közösen elért 
végeredmény mindkét fél számára pozitív 
élmény legyen 

• És hogy érzi itt magát?

Nagyon szeretek itt lenni. Szeretem ezt a 
környéket, a tájat, régen sokat kirándultam 
a Pilisben. A közlekedés most egy kicsit ne-
héz, de szerencsére engem nem érintenek a 
forgalmi dugók, hiszen amikor sokan men-
nek a főváros felé, én akkor jövök kifele, és 
fordítva. Úgyhogy időben ideérek. Most 
még Újpesten lakom, félóra alatt át is érek 
Vörösvárra.

• Meséljen egy kicsit a családjáról 
is! 

Van egy 20 éves fiam, aki idén kezdi az or-
vosi egyetemet, ő is fogorvos szeretne majd 
lenni. Férjem meghalt 4 évvel ezelőtt. Van 
egy új párom, aki szintén ragaszkodik eh-
hez a környékhez. Tehát a döntésemben ez 
is közrejátszott – vele együtt szeretnék va-
lahol itt élni, és ez a környék minden szem-
pontból vonzó a számunkra.

• Mivel foglalkozik szívesen a szabadide-
jében?

Szabadidőmben nagyon szeretek kirándul-
ni, biciklizni, a kertben tevékenykedni, ha 
pedig elfáradtam, az olvasás tölt fel, vagy a 
kézimunkázás. Szeretek kötni és horgolni 
is.

• Köszönöm az interjút!

Palkovics Mária

E L A D Ó  T E L E K
Akácfa u. 13/a.

Közművek az ingatlan előtt

14.150,- Ft/m2

 Információ: 06-26-330-233 / 153. mellék

Felhívás magánszemélyek 
kommunális adójával  

kapcsolatos bejelentési 
kötelezettségre

A magánszemélyek kommunális adójával kapcsolat-
ban felhívom figyelmüket, hogy amennyiben a kom-
munális adófizetési kötelezettség alá tartozó ingatlan 
eladásra, vételre, öröklésre, ajándékozásra, kisajátítás-
ra kerül, úgy azt a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjá-
hoz be kell jelenteni.

Ezenkívül a tulajdonosok körében történő személyi 
változásokat illetve a vagyoni értékű jog jogosítottjai 
körében bekövetkező változásokat szintén be kell je-
lenteni.

Kérdéseikkel forduljanak bátran a Polgármesteri Hiva-
tal Adócsoportjához a 26/330-233-as telefonszámon a 
108,109,110,111-es mellékeken.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Mulasztási bírság  
a kommunális adó beval-
lásukat nem teljesítőknek

A magánszemélyek kommunális adójának bevallá-
sával kapcsolatban felhívom figyelmüket, hogy a be-
vallás benyújtásának határideje 2012. január 15-én 
lejárt.

Ismételten felhívom azon ingatlan tulajdonosok fi-
gyelmét, akik bevallási kötelezettségüknek felszólítá-
sunk ellenére sem nem tettek eleget, hogy a bevallást 
az önkormányzat adócsoportja felé mielőbb nyújtsák 
be, ellenkező esetben az eredménytelen felszólítás 
után mulasztási bírságot számolunk fel. 

A mulasztási bírság összege mindaddig duplázó-
dik, míg az adóalany bevallási kötelezettségének a 
bírsághoz mellékelt bevallási nyomtatványon eleget 
nem tesz. A mulasztási bírság megfizetése önmagá-
ban nem helyettesíti az adó bevallását és a kommuná-
lis adó megfizetését.

A magánszemélyek kommunális 
adójának 2012. január 1-i beveze-
tése óta eltelt két év alatt felszínre 

kerültek olyan esetek, amelyekben önhi-
bájukon kívül méltánytalan hátrány ért 
bizonyos ingatlantulajdonosokat. Ezek az 
esetek leginkább olyan városrészekben for-
dultak elő, ahol az ingatlantulajdonosok 
valamilyen természetes választóvonal mi-
att telekösszevonással nem tudják csökken-
teni adókötelezettségüket (vízfolyás, vas-
útvonal stb.). A Képviselő-testület ezért a 
2014. február 5-i ülésén a magánszemélyek 
kommunális adójával kapcsolatban olyan 
módosításról döntött, amely lehetővé teszi, 
hogy a továbbiakban ne érje méltánytalan 
hátrány ezeket az ingatlantulajdonosokat.

A módosítás azokra az ingatlanokra vonat-
kozik, amelyeket egy természetes választó-
vonal (önálló helyrajzi-számon nyilvántar-
tott patak, árok, stb.) vagy vasútvonal vagy 

út céljára leválasztott, azonban közterü-
lethez nem csatlakozó, így közútként nem 
használható terület kettéoszt, miközben az 
ingatlanoknak a tulajdonosa azonos. Az 
ilyen természetes választóvonallal, úttal, 
vasútvonallal kettéosztott ingatlanok eseté-
ben az ingatlanok tulajdonosa az ingatla-
nokat nem tudja összevonni, így a költségeit 
nem tudja csökkenteni. Más ingatlantulaj-
donos ugyanakkor a több helyrajzi-számon 
lévő ingatlanát összevonhatja, hogy ezzel a 
költségeit csökkentse. (Az elmúlt két évben 
sok olyan ingatlan rendezésére került sor 
az ingatlantulajdonosok részéről, ahol a 
gyakorlatban egyként használt ingatlanok 
több helyrajzi számon voltak nyilvántart-
va. Sok esetben a több helyrajzi számra 
osztottság a tulajdonosok számára éppen a 
kommunális adó kivetésekor derült ki.)

A Képviselő-testület ezért most úgy dön-
tött, hogy 2014. január 1-től „Mentes egy 

váltOzásOK  
a KOMMuNális adóKötElEzEttsÉgBEN

Felhívás KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója) illetve KIVA (kisvállalati adó) 
hatálya alá tartozó adóalany bejelentésére

telekre az adó megfizetése alól az az adó-
alany, akinek a telkét valamilyen természe-
tes választóvonal (patak, árok, stb.), vagy 
vasútvonal, vagy út céljára leválasztott, 
azonban közterülethez nem csatlakozó, 
így közútként nem használható terület ket-
téosztja, s emiatt az ingatlanok tulajdonosa 
az ingatlanokat nem tudja összevonni.”

Ezzel a módosítással el tudtuk érni, hogy a 
Kálvária hegy környékén és a Pozsonyi ut-
cai szegfűs kertek környékén összesen több 
mint 60 ingatlantulajdonos kommunális 
adófizetési terhei csökkentek. A március-
ban kiküldendő adóértesítőben a Polgár-
mesteri Hivatal Adócsoportja automati-
kusan átvezeti a mentességet, így azzal az 
érintett ingatlantulajdonosoknak nincsen 
teendőjük.

Gromon István polgármester

a POlgáRMEstERi Hivatal KözlEMÉNyEi

A bevallási nyomtatvány illetve a több tulaj-
donos esetén megköthető Megállapodás a www.
pilisvorosvar.hu weboldal a Polgármesteri Hivatal / 
Letölthető dokumentumok / Gazdálkodási osztály do-
kumentumainál kitölthető vagy letölthető. A bevallást 
elektronikusan csak kitölteni lehet, beküldeni online 
nem. Az eredeti aláírással ellátott bevallás Adócso-
portunkhoz ügyfélfogadási időben vagy a Hivatal föld-
szintjén található Ügyfélszolgálathoz ügyfélfogadási 
időn kívül is benyújtható.

A kiszabott bírság illetve a kommunális adó meg-
fizetése átutalással is teljesíthető az alábbi Sberbank 
Magyarország Zrt.-nél vezetett számlaszámokra:

Bírság számla: 14100024-11787949-37000002

Magánszemélyek kommunális adója:  
14100024-11787949-42000008

Kérdéseikkel forduljanak bátran a Polgármesteri 
Hivatal Adócsoportjához (26/330-233, mellékek: 
108,109,110,111).

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Felhívom Tisztelt Vállalkozóink figyelmét, hogy 
amennyiben már létező vagy új adóalanyként 2014. 
január 1-től a KATA vagy KIVA szerinti adózást válasz-
totta, úgy azt az önkormányzati adóhatósághoz 15 
napon belül be kell jelenteni.

A bejelentési kötelezettség az év közben KATA, KIVA 
szerinti adóalanyiságra áttérő illetve év közben kezdő, 
KATÁT, KIVÁT választó adóalanyokra is vonatkozik.

Amennyiben már 2014. január 1. előtt KATA vagy 
KIVA szerinti adóalanyiságra tért át, s bejelentési köte-
lezettségének az önkormányzat adócsoportjánál még 
nem tett eleget, úgy kérem, annak mielőbbi pótlását 
tegye meg.

A bejelentkező, változás-bejelentő nyomtatvány 
a www.pilisvorosvar.hu weboldal Vállalkozó vagyok/
Nyomtatványok menüpont alatt letölthető vagy kitölt-

hető, amelyet a Polgármesteri Hivatal adócsoportjá-
hoz kell eljuttatni.

Kérdéseikkel forduljanak bátran a Polgármesteri 
Hivatal Adócsoportjának iparűzési adóval foglalkozó 
kollégáihoz 26/330-233-as telefonszámon a 111-es 
illetve 109-es melléken.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Portré Önkormányzat
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Koncerttel ünnepelte 25. születésnapját a Német Nemzetisé-
gi Vegyeskórus február 9-én, vasárnap délután. A Zeneiskola 
színháztermében tartott hangversenyen ismert és kevésbé is-
mert dallamok csendültek fel a Vegyeskórus előadásában, az 
estét pedig a Cziffra György Zeneiskola Gyermekkórusa és 
az „A tempo” koncertfúvós zenekar színesítette.

A muzsika téged köszönt, jó barát 
– stílusosan ezzel a vidám dallal 
kezdte 25 éves jubileumi koncert-

jét a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi 
Vegyeskórus, majd 
Lukács Krisztina 
titkár köszöntötte 
a megjelenteket az 
énekkar nevében, 
és mondott néhány 
szót a kórus törté-
netéről. A teljes kon-
certet úgy építették 
fel, hogy a hallgató-
ság végigkövethesse 
a kórus elmúlt 25 
évének történetét, 
fontosabb mozzana-
tait. A felcsendülő 
kórusművek ezek-
hez kapcsolódtak.

A vegyeskórus megalakulását 1989. ja-
nuár 30-ához, a település 300 éves jubile-
umi ünnepségéhez köti. 18 alapító taggal 
indult, Hidas Herbszt György vezetésével, 
mára pedig létszáma több mint 40 fő. A 
koncert kezdetén az elhunyt kórustagok-
ról emlékeztek meg gyertyagyújtással és 
Manfred Bühler Dona pacem, Domine 
(Adj békét, Urunk) című kórusművével. 
A szomorú pillanatok után a Zeneiskola 
Gyermekkórusa lépett a színpadra, akik 
Mozart, Mendelssohn és Grieg műveit ad-
ták elő Hoósné Török Emese vezényleté-
vel, majd Praetorius Csengő hangú ének 
szól című dala következett, ismét a jubiláló 
kórus előadásában.

felvonuláson és a nemzetiségi délutánon. 
A tavalyi év nagyszabású vállalkozása volt 
a szentiváni kórussal, az „A tempo”-val és 
Fers Márta operaénekessel létrehozott ope-
ragála, melyre most C. W. Gluck Orpheus 
és Euridiké című operájából a Szent lelkek 
éneke tétellel emlékeztek.

Elismerések

A vegyeskórust 1990 óta a Neubrandt 
házaspár, Neubrandt Ferenc és Piroska 
irányítják, akik munkájukért – első nem 
vörösváriként – megkapták a Pilisvörös-
vár emlékérmet 2012-ben. Vezetésükkel 
a kórus több minősítő hangversenyen is 
rész vett. 2000-ben és 2004-ben kiváló 

arany helyezést értek el, 2007-ben dicsé-
retes arany minősítést, 2013-ban pedig 
arany minősítést kaptak. Pilisvörösvár Vá-
ros Önkormányzata 2010. október 23-án a 
Német Nemzetiségi Vegyeskórus részére 
Pilisvörösvárért emlékérmet ado-
mányozott két évtizedes magas 
színvonalú énekkari tevékenysé-
géért, valamint a német nemzeti-
ségi hagyományok ápolása terén 
kifejtett kiemelkedő munkájá-
nak elismeréseként.

Záróakkordok

A műsor vége felé a köszönetek 
és a köszöntések következtek. 
25. születésnapja alkalmából kö-
szöntötte a kórust az „A tempo” 

fúvószenekar, a Nyugdíjas 
Klub és a Nosztalgia Dalkör, 
a Landesrat képviseletében 
Manfred Mayerhofer, a pilis-
szentiváni Vegyeskórus nevében 
Marlok Gyula, és a Pilisvörösvá-
ri Fúvószenekar. A városvezetés 
nevében Gromon István polgár-
mester mondott köszönetet a 
tagoknak. Megköszönte nekik, 
hogy 25 éve fáradhatatlanul 
jelen vannak a város életében, 
hogy működésükkel nemcsak 
az ünnepek fényét emelik, de 
fontos szerepet játszanak a kö-

zösség építésében is: „Ők is nyertesek, mert egy 
közösséget hoztak létre. Hisz mindenki, aki tagja 
egy közösségnek, tudja, hogy mit jelent egyszerre 
mozdulni, egyszerre érezni és egyszerre cselekedni, 
ez milyen nagy boldogság mindenki számára. De 
ugyanakkor a város közösségét is építik.” A pol-
gármester kifejezte abbéli reményét is, hogy 
minél többen csatlakoznak majd a jövőben a 
kórushoz, hiszen – mint mondta – a vörösvári 
zenekari kultúra már nagyon erős a városban, 
és jó lenne, ha a kórusok száma is növekedne: 
„Több kórusra, több kórustagra és még több ének-
lésre lenne szükség ahhoz, hogy Vörösvár még bol-
dogabb közösség legyen.”

A Német Nemzetiségi Önkormányzat nevé-
ben Sax László elnök mondott köszöntőt, aki 
maga is tagja a kórusnak. Hangsúlyozta, hogy 

szeretettel várnak min-
denkit, aki szeretne egy 
vidám közösséghez csat-
lakozni, és velük énekelni.

Jubileumi műsorukat 
három operarészlettel 
zárták. R. Wagner Lo-
hengrin című operájából 
a Nászinduló, Händel 
Xerxeséből pedig a Largo 
hangzott el. Záró szám-
ként Verdi Nabucco című 
operájából a Zarándokok 
kórusát adták elő, majd 
vastaps kíséretében vonul-
tak le a színpadról.

Ezúton gratulálunk mi is a 25 évhez, és ahogy 
az többektől is elhangzott, kívánunk mi is még 
legalább ennyi boldog születésnapot!

Palkovics Mária

A kórus repertoárjában számos magyar 
népdal szerepel, és karvezetőiknek hála, a 
hagyományos kétszólamú népdalok mel-
lett egyre több négyszólamú kórusművet is 

hallhatunk tőlük. Ezek közül néhány fel is 
csendült a jubileumi esten.  Bárdos Lajos 
Tiszai dallamok, Maros Rudolf Háros felől 
és Karai József–Weöres Sándor Ugrótánc 
című népdalcsokrát hallottuk. A népdal-
csokorhoz illeszkedve az „A Tempo” fú-
vószenekar Brahms Magyar táncok című 
zeneművéből a VI. magyar táncot adta elő.

Ezután a szeretetről, szerelemről szóló 
összeállítás következett. Hallhattuk egy is-
meretlen litván szerző dalát a kórustól, rész-
leteket Bizet Carmenjéből a fúvószenekar 
előadásában, Hoós Sándor vezényletével, és 
két német dalt: Friedrich Alicher: Annchen 
von Tharau és Franz Schubert: Der Linden-
baum címmel, szintén a kórustól.

Természetesen a nemzetiségi kórus re-
pertoárjából nem maradhatnak ki a sváb 
népdalok sem, így a mostani alkalommal 
is hallható volt néhány, melyek még Hidas 
György gyűjtéséből származnak. 

Sikerek szerte az országban

Az énekkar rendszeresen vesz német nem-
zetiségi kórusok számára rendezett mű-
sorokon és kórustalálkozókon az ország 
számos pontján. Jártak a Magyarországi 
Német Énekkarok I. Országos Fesztiváján 
több alkalommal Sopronban, a német kul-
turális héten, Budapesten, a Kongresszu-
si Központban, a fertőrákosi operagálán, 
Mohácson, a mohácsi vész 480. évfordulója 

alkalmából rendezett koncerten, és egyház-
zenei kórustalálkozókon Pécsett, Kőszegen 
és Pusztavámon.

A kórus rendszeres fellépője a városi 
rendezvényeknek is, részt vesznek a má-
jusfa állításán és bontásán, a hősök napi 
megemlékezésen, a pünkösdi és az úrna-
pi misén, a Vörösvári Napokon, a szüreti 
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Koncerttel ünnepelte 25. születésnapját a Német Nemzetisé-
gi Vegyeskórus február 9-én, vasárnap délután. A Zeneiskola 
színháztermében tartott hangversenyen ismert és kevésbé is-
mert dallamok csendültek fel a Vegyeskórus előadásában, az 
estét pedig a Cziffra György Zeneiskola Gyermekkórusa és 
az „A tempo” koncertfúvós zenekar színesítette.

A muzsika téged köszönt, jó barát 
– stílusosan ezzel a vidám dallal 
kezdte 25 éves jubileumi koncert-

jét a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi 
Vegyeskórus, majd 
Lukács Krisztina 
titkár köszöntötte 
a megjelenteket az 
énekkar nevében, 
és mondott néhány 
szót a kórus törté-
netéről. A teljes kon-
certet úgy építették 
fel, hogy a hallgató-
ság végigkövethesse 
a kórus elmúlt 25 
évének történetét, 
fontosabb mozzana-
tait. A felcsendülő 
kórusművek ezek-
hez kapcsolódtak.

A vegyeskórus megalakulását 1989. ja-
nuár 30-ához, a település 300 éves jubile-
umi ünnepségéhez köti. 18 alapító taggal 
indult, Hidas Herbszt György vezetésével, 
mára pedig létszáma több mint 40 fő. A 
koncert kezdetén az elhunyt kórustagok-
ról emlékeztek meg gyertyagyújtással és 
Manfred Bühler Dona pacem, Domine 
(Adj békét, Urunk) című kórusművével. 
A szomorú pillanatok után a Zeneiskola 
Gyermekkórusa lépett a színpadra, akik 
Mozart, Mendelssohn és Grieg műveit ad-
ták elő Hoósné Török Emese vezényleté-
vel, majd Praetorius Csengő hangú ének 
szól című dala következett, ismét a jubiláló 
kórus előadásában.

felvonuláson és a nemzetiségi délutánon. 
A tavalyi év nagyszabású vállalkozása volt 
a szentiváni kórussal, az „A tempo”-val és 
Fers Márta operaénekessel létrehozott ope-
ragála, melyre most C. W. Gluck Orpheus 
és Euridiké című operájából a Szent lelkek 
éneke tétellel emlékeztek.

Elismerések

A vegyeskórust 1990 óta a Neubrandt 
házaspár, Neubrandt Ferenc és Piroska 
irányítják, akik munkájukért – első nem 
vörösváriként – megkapták a Pilisvörös-
vár emlékérmet 2012-ben. Vezetésükkel 
a kórus több minősítő hangversenyen is 
rész vett. 2000-ben és 2004-ben kiváló 

arany helyezést értek el, 2007-ben dicsé-
retes arany minősítést, 2013-ban pedig 
arany minősítést kaptak. Pilisvörösvár Vá-
ros Önkormányzata 2010. október 23-án a 
Német Nemzetiségi Vegyeskórus részére 
Pilisvörösvárért emlékérmet ado-
mányozott két évtizedes magas 
színvonalú énekkari tevékenysé-
géért, valamint a német nemzeti-
ségi hagyományok ápolása terén 
kifejtett kiemelkedő munkájá-
nak elismeréseként.

Záróakkordok

A műsor vége felé a köszönetek 
és a köszöntések következtek. 
25. születésnapja alkalmából kö-
szöntötte a kórust az „A tempo” 

fúvószenekar, a Nyugdíjas 
Klub és a Nosztalgia Dalkör, 
a Landesrat képviseletében 
Manfred Mayerhofer, a pilis-
szentiváni Vegyeskórus nevében 
Marlok Gyula, és a Pilisvörösvá-
ri Fúvószenekar. A városvezetés 
nevében Gromon István polgár-
mester mondott köszönetet a 
tagoknak. Megköszönte nekik, 
hogy 25 éve fáradhatatlanul 
jelen vannak a város életében, 
hogy működésükkel nemcsak 
az ünnepek fényét emelik, de 
fontos szerepet játszanak a kö-

zösség építésében is: „Ők is nyertesek, mert egy 
közösséget hoztak létre. Hisz mindenki, aki tagja 
egy közösségnek, tudja, hogy mit jelent egyszerre 
mozdulni, egyszerre érezni és egyszerre cselekedni, 
ez milyen nagy boldogság mindenki számára. De 
ugyanakkor a város közösségét is építik.” A pol-
gármester kifejezte abbéli reményét is, hogy 
minél többen csatlakoznak majd a jövőben a 
kórushoz, hiszen – mint mondta – a vörösvári 
zenekari kultúra már nagyon erős a városban, 
és jó lenne, ha a kórusok száma is növekedne: 
„Több kórusra, több kórustagra és még több ének-
lésre lenne szükség ahhoz, hogy Vörösvár még bol-
dogabb közösség legyen.”

A Német Nemzetiségi Önkormányzat nevé-
ben Sax László elnök mondott köszöntőt, aki 
maga is tagja a kórusnak. Hangsúlyozta, hogy 

szeretettel várnak min-
denkit, aki szeretne egy 
vidám közösséghez csat-
lakozni, és velük énekelni.

Jubileumi műsorukat 
három operarészlettel 
zárták. R. Wagner Lo-
hengrin című operájából 
a Nászinduló, Händel 
Xerxeséből pedig a Largo 
hangzott el. Záró szám-
ként Verdi Nabucco című 
operájából a Zarándokok 
kórusát adták elő, majd 
vastaps kíséretében vonul-
tak le a színpadról.

Ezúton gratulálunk mi is a 25 évhez, és ahogy 
az többektől is elhangzott, kívánunk mi is még 
legalább ennyi boldog születésnapot!

Palkovics Mária

A kórus repertoárjában számos magyar 
népdal szerepel, és karvezetőiknek hála, a 
hagyományos kétszólamú népdalok mel-
lett egyre több négyszólamú kórusművet is 

hallhatunk tőlük. Ezek közül néhány fel is 
csendült a jubileumi esten.  Bárdos Lajos 
Tiszai dallamok, Maros Rudolf Háros felől 
és Karai József–Weöres Sándor Ugrótánc 
című népdalcsokrát hallottuk. A népdal-
csokorhoz illeszkedve az „A Tempo” fú-
vószenekar Brahms Magyar táncok című 
zeneművéből a VI. magyar táncot adta elő.

Ezután a szeretetről, szerelemről szóló 
összeállítás következett. Hallhattuk egy is-
meretlen litván szerző dalát a kórustól, rész-
leteket Bizet Carmenjéből a fúvószenekar 
előadásában, Hoós Sándor vezényletével, és 
két német dalt: Friedrich Alicher: Annchen 
von Tharau és Franz Schubert: Der Linden-
baum címmel, szintén a kórustól.

Természetesen a nemzetiségi kórus re-
pertoárjából nem maradhatnak ki a sváb 
népdalok sem, így a mostani alkalommal 
is hallható volt néhány, melyek még Hidas 
György gyűjtéséből származnak. 

Sikerek szerte az országban

Az énekkar rendszeresen vesz német nem-
zetiségi kórusok számára rendezett mű-
sorokon és kórustalálkozókon az ország 
számos pontján. Jártak a Magyarországi 
Német Énekkarok I. Országos Fesztiváján 
több alkalommal Sopronban, a német kul-
turális héten, Budapesten, a Kongresszu-
si Központban, a fertőrákosi operagálán, 
Mohácson, a mohácsi vész 480. évfordulója 

alkalmából rendezett koncerten, és egyház-
zenei kórustalálkozókon Pécsett, Kőszegen 
és Pusztavámon.

A kórus rendszeres fellépője a városi 
rendezvényeknek is, részt vesznek a má-
jusfa állításán és bontásán, a hősök napi 
megemlékezésen, a pünkösdi és az úrna-
pi misén, a Vörösvári Napokon, a szüreti 

17

Benedek János archív fotója

Benedek János archív fotója

ÜnneP



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG18 192014. FEBRUÁR

TÉlI MAdÁRVÉdElEM  
A GRAdUS óVodÁBAn

Óvodánkban fontosnak találjuk a környezettudatos magatar-
tás kialakítását. A téli madárvédelmet már a kicsiny gyerekek 
is megtanulhatják, ehhez igyekszünk minél több élményt és 
ismeretet biztosítani számukra. Egy hétig minden a madarak 
körül forgott!

Az egy hetes programsorozattal az 
volt a célunk, hogy még tudato-
sabban és célirányosan felhívjuk a 

gyermekek és közvetetten a felnőttek figyel-
mét a téli madárvédelemre. A téma feldol-
gozásában az óvoda apraja-nagyja aktívan 
vett részt.

A Zöld hírek faliújságán ötleteket talál-
hattak a szülők arról, hogy hogyan is lehet 
házilag madáretetőt készíteni, és pár gon-
dolatot adtunk a madarak etetésével kap-
csolatban. A színes képeket a gyerekek is 
szívesen nézegették a folyosón.

Az első napon különböző madarakat ké-
szítettünk, határt csak a gyermeki képzelet 
és az óvó nénik kreativitása szabott. Az el-
készült kis alkotásokat az óvoda folyosóján 
berendezett házi kiállításon mutattuk be 
egymásnak.

MadaRat gyűRűztüNK 
a jági-tóNál

Madárgyűrűzési program zajlott a 
Szénások Európa Diplomás te-
rületen 2014. február 8-án, szom-

baton. A résztvevők érkezését megelőzően 
reggel nyolc órakor még aggódva figyeltük 
az eget munkatársaimmal, vajon a sze-

merkélő esőben érdemes lesz-e felállítani a 
hálót, lesz-e benne madár. Végül úgy dön-
töttünk, megpróbáljuk. Fél kilencre már 
álltak a hálók, és reménykedtünk, hogy az 
eső is eláll.

Kilenc órakor volt a találkozó a pilis-
szentiváni sportpályánál, ahol igen 
szép számmal érkeztek a madárba-
rátok. Öröm volt látni, hogy a kis 
óvodásoktól a nyugdíjasokig min-
den korosztályt sikerült kicsalogatni 
a rendezvényre. Az időjárás kegyes 
volt, az eső elállt, a felhőkön keresz-
tül áttörő világosságban indultunk el 
a Jági-tóhoz.

A felállított hálókban ekkorra már 
szép számmal voltak madarak, me-
lyeket egytől-egyig meggyűrűztünk. 
Közben sok hasznos és fontos infor-
mációt hallhattak a részvevők a ma-
gyarországi madárgyűrűzés múltjáról 
és jelenéről, az egyes fajokon belül a 
hím és a tojó megkülönböztetéséről, 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság,  
Pilisi len Látogatóközpont
2084 Pilisszentiván, Bányász u. 17.
www.szenas.hu
szenasok@dinpig.hu
Tel.: 06-30/511-1802

Az erdei fafajok csemetéinek fejlődé-
se szempontjából az enyhe tél sem-
miképpen nem előnyös, mert sok 

kártevő, kórokozó a melegebb, fagymen-
tes idő következtében túlságosan elszapo-
rodhat. A lombrágó rovarok némelyike, 
például a jól ismert gyapjaslepke kedvező 
körülmények között tömegszaporodásra is 
hajlamos, de a rágcsálóknak is kedvez az 
enyhe idő, a szokásosnál több almot ne-
velhetnek fel. Nemcsak a téli sportok sze-
relmeseinek hiányzik nagyon a hó, mert a 
csapadék az erdőknek is nagyon kellene, 
akár hó, akár eső formában.

A Mogyoró-hegyi Madas László Erdé-
szeti Erdei Iskolában még nem tapasztal-
ták az erdei növények virágzását, viszont 
nagy hagyománya van a téli madáretetés-
nek. Érdekes megfigyelés, hogy idén eddig 
a téli etetőket rendszeresen látogató, észak-
ról érkező vendégek, mint például a süvöl-
tő, a fenyőpinty és a csonttollú még nem lá-
togattak el a Mogyoró-hegyre. Mostanában 
különböző cinkefajok, tengelicek, zöldi-
kék, nagy fakopáncsok és más hazánkban 
fészkelő énekes madarak népesítik be az 
etetőt.

Az erdészetek december előtt minden-
ütt feltöltötték az etetőket, így a többi állat 
is jóllakottan tölthette a karácsonyt, nekik 
zab, kukorica és réti széna lett az ünnepi 
menü.

Megújult túraútvonal 

A népszerű Országos Kéktúra útvonal egy-
tizede, 113 kilométernyi szakasz halad át a 
Pilisi Parkerdőn. A kék jelzés mellett szá-
mos keresett pihenőhely található, amelyek 
felújítására, fejlesztésére a Magyar Fejlesz-
tési Bankhoz tartozó állami erdőgazdasá-
gok közjóléti fejlesztései keretében tavaly 
nyáron indított programot a Pilisi Parkerdő 
Zrt.

Megújultak a Rám-szakadék biztonsá-
gi berendezései és környékének letelepedő 
helyei, közvetlen közelében pedig tanös-
vényt adtak át az őszi kirándulószezonban. 
A pilisi erdészek a teljes szakaszon elvégez-
ték a turistautak karbantartását, a benőtt út-
szakaszok megtisztítását, a településekhez 
közeli részeken a hulladék összegyűjtését. 
Mindenütt megújultak a pihenőhelyek. A 
korábbi eszközöket felújították, ahol szük-

tÉl az ERdőBEN

Eddig szokatlanul enyhe télben van részünk idén, aminek nem örülnek 
felhőtlenül a Pilisi Parkerdő erdészei. Noha a kirándulóknak nem okoz 
problémát, hogy nincs a megszokott januári időjárásra jellemző fagyos, 
hideg idő, az erdő állat- és növényvilágára negatív hatással is lehet az 
igazi tél hiánya.

A második napon Tarján Barna mada-
rászt hívtuk segítségül a Pilisi Természet-
védelmi Egyesülettől. Ő tartott a középsős 
és nagycsoportos gyerekeknek madaras 
foglalkozást. A színes és gazdag diaképek 
bemutatásával felhívta a gyermekek figyel-
mét a téli madár- és vadvédelemre. Kéré-
sünkre egy állványos madáretetőt hozott 
az óvoda udvarára, amelyet a madáritatónk 
közelében állítottunk fel.

Harmadnap elsétáltunk a közeli tóhoz, 
és kukoricát vittünk az ott lakó öt vadka-
csának. Negyednapon minden csoport el-
készítette saját meglepetéseit a „madarak 
ünnepére”. Almát fűztük, fellógatott kó-
kusz- és narancshéjba magvakat tettünk, 
zsíros madárkalácsot és cserepes etetőket 
készítettünk. Az elkészült madárcsemegé-
ket közösen kihelyeztük az udvarunkon 

álló fákra.   A kertünkbe érkező madárkák 
finom falatokat találtak, a gyerekek pedig 
még jobban és közelebbről megfigyelhették 
ezeket a kedves állatokat. 

A folyamatos etetéssel ideszoktatott ma-
daraink tavasszal biztos meghálálják téli 
gondoskodásunkat.

K. Somlai Nikolett

továbbá olyan érdekességeket is, mint, hogy 
melyik a legnyugodtabb cinege fajunk.

Munkánk során szem előtt tartjuk a 
természeti értékek védelmének fontossá-
gát. Olyan társadalmat szeretnénk, amely 
jobban odafigyel a környezetére, és áldoz-
ni tud a természet óvására. E célt szolgálta 
ez a madárgyűrűzési bemutató, és ennek a 
szellemében rendezzük meg március 22-
én, a víz világnapja alkalmából ”Az ezer-
arcú víz” című programunkat, melyen be-
pillantást nyerhetünk a Jági-tó élővilágába, 
megismerkedhetünk a különböző típusú 
vizek kémiai tulajdonságaival, és ismét lesz 
madárgyűrűzés is.

Úgy gondolom, a szombati program 
résztvevői jó élményekkel térhettek haza, 
érdekes dogokat láthattak, miközben az is-
mereteik bővültek, és nem utolsósorban lel-
kileg is feltöltődhettek. Várjuk vissza őket, 
és reméljük, még többen kedvet kapnak, és 
eljönnek következő programjainkra!

Mocsáry Vazul

ség volt új berendezések telepítésére, ott új 
tűzrakóhelyek, padok, asztalok, esőházak 
épültek. Megújult négy forrásfoglalás, négy 
esőház, illemhelyek is, felfrissítették a jel-
zéseket és a tájékoztató táblákat.

Turistaházak

A program keretében a Kéktúra útvonalon 
található turistaházak is új külsőt kaptak. 
2013 őszére elkészült Visegrádon a Mo-
gyoró-hegyi kemping fogadóépülete, mely 
egyben „matracos” szálláslehetőséget is 
biztosít. Orbán Viktor miniszterelnök át-
adta a pilisszentkereszti szurdok közelében 
található Som-hegyi Turistaházat, amelyet 
a Pilisi Parkerdő Zrt. kulcsosházként üze-
meltet. Megkezdődött a Kőhegyi Mene-
dékház és a Pilisszentlélek közelében ta-
lálható Fekete-hegyi „Sas-fészek” felújítása 
is, ezeket 2014 tavaszán adják át. A közel-
jövőben kilátók építését és a parkerdők 
megközelítését segítő parkolók kialakítását 
is tervezik.

Falopás

Az erdő egyesek számára sajnos nem a 
kikapcsolódás, a túrázás vagy a sportolás 
helyszíne. A főváros környékén is több he-
lyen szervezetten vágják ki, szállítják és ér-
tékesítik az erdő fáit. A Pilisi Parkerdő Zrt. 
területén éves szinten 1000-1500 köbmé-
ter fát tulajdonítanak el, ami a védekezés 
és az esetleges újratelepítések költségét is 
figyelembe véve 30-40 millió forintos kárt 
okoz az erdőgazdaságnak. Az elkövetők a 
kivágott és eltulajdonított faanyag anyagi 
értékén túl komoly természeti károkat is 
okoznak.

Előfordul olyan eset is, amikor a tolva-
jok saját szükségletükre, háton, biciklin, 
csomagtartóban hordják el a fát, az erdé-
szek ilyen esetben törekednek a legális ág-
fa-gyűjtés irányába terelni őket. Minden 
erdészetnél van olyan erdőterület, ahol 
saját munkával ágfát, vékony tűzifát lehet 
gyűjteni, akár köbméterenként néhány 
ezer forintos áron, a vastag tűzifa ár negye-
déért-feléért. A valóban rászorulók emel-
lett a szociális tűzifa program keretében is 
tüzelőhöz juthatnak.

Fotók: Pilisi Parkerdő

kÖrnyezet
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gi berendezései és környékének letelepedő 
helyei, közvetlen közelében pedig tanös-
vényt adtak át az őszi kirándulószezonban. 
A pilisi erdészek a teljes szakaszon elvégez-
ték a turistautak karbantartását, a benőtt út-
szakaszok megtisztítását, a településekhez 
közeli részeken a hulladék összegyűjtését. 
Mindenütt megújultak a pihenőhelyek. A 
korábbi eszközöket felújították, ahol szük-

tÉl az ERdőBEN

Eddig szokatlanul enyhe télben van részünk idén, aminek nem örülnek 
felhőtlenül a Pilisi Parkerdő erdészei. Noha a kirándulóknak nem okoz 
problémát, hogy nincs a megszokott januári időjárásra jellemző fagyos, 
hideg idő, az erdő állat- és növényvilágára negatív hatással is lehet az 
igazi tél hiánya.

A második napon Tarján Barna mada-
rászt hívtuk segítségül a Pilisi Természet-
védelmi Egyesülettől. Ő tartott a középsős 
és nagycsoportos gyerekeknek madaras 
foglalkozást. A színes és gazdag diaképek 
bemutatásával felhívta a gyermekek figyel-
mét a téli madár- és vadvédelemre. Kéré-
sünkre egy állványos madáretetőt hozott 
az óvoda udvarára, amelyet a madáritatónk 
közelében állítottunk fel.

Harmadnap elsétáltunk a közeli tóhoz, 
és kukoricát vittünk az ott lakó öt vadka-
csának. Negyednapon minden csoport el-
készítette saját meglepetéseit a „madarak 
ünnepére”. Almát fűztük, fellógatott kó-
kusz- és narancshéjba magvakat tettünk, 
zsíros madárkalácsot és cserepes etetőket 
készítettünk. Az elkészült madárcsemegé-
ket közösen kihelyeztük az udvarunkon 

álló fákra.   A kertünkbe érkező madárkák 
finom falatokat találtak, a gyerekek pedig 
még jobban és közelebbről megfigyelhették 
ezeket a kedves állatokat. 

A folyamatos etetéssel ideszoktatott ma-
daraink tavasszal biztos meghálálják téli 
gondoskodásunkat.

K. Somlai Nikolett

továbbá olyan érdekességeket is, mint, hogy 
melyik a legnyugodtabb cinege fajunk.

Munkánk során szem előtt tartjuk a 
természeti értékek védelmének fontossá-
gát. Olyan társadalmat szeretnénk, amely 
jobban odafigyel a környezetére, és áldoz-
ni tud a természet óvására. E célt szolgálta 
ez a madárgyűrűzési bemutató, és ennek a 
szellemében rendezzük meg március 22-
én, a víz világnapja alkalmából ”Az ezer-
arcú víz” című programunkat, melyen be-
pillantást nyerhetünk a Jági-tó élővilágába, 
megismerkedhetünk a különböző típusú 
vizek kémiai tulajdonságaival, és ismét lesz 
madárgyűrűzés is.

Úgy gondolom, a szombati program 
résztvevői jó élményekkel térhettek haza, 
érdekes dogokat láthattak, miközben az is-
mereteik bővültek, és nem utolsósorban lel-
kileg is feltöltődhettek. Várjuk vissza őket, 
és reméljük, még többen kedvet kapnak, és 
eljönnek következő programjainkra!

Mocsáry Vazul

ség volt új berendezések telepítésére, ott új 
tűzrakóhelyek, padok, asztalok, esőházak 
épültek. Megújult négy forrásfoglalás, négy 
esőház, illemhelyek is, felfrissítették a jel-
zéseket és a tájékoztató táblákat.

Turistaházak

A program keretében a Kéktúra útvonalon 
található turistaházak is új külsőt kaptak. 
2013 őszére elkészült Visegrádon a Mo-
gyoró-hegyi kemping fogadóépülete, mely 
egyben „matracos” szálláslehetőséget is 
biztosít. Orbán Viktor miniszterelnök át-
adta a pilisszentkereszti szurdok közelében 
található Som-hegyi Turistaházat, amelyet 
a Pilisi Parkerdő Zrt. kulcsosházként üze-
meltet. Megkezdődött a Kőhegyi Mene-
dékház és a Pilisszentlélek közelében ta-
lálható Fekete-hegyi „Sas-fészek” felújítása 
is, ezeket 2014 tavaszán adják át. A közel-
jövőben kilátók építését és a parkerdők 
megközelítését segítő parkolók kialakítását 
is tervezik.

Falopás

Az erdő egyesek számára sajnos nem a 
kikapcsolódás, a túrázás vagy a sportolás 
helyszíne. A főváros környékén is több he-
lyen szervezetten vágják ki, szállítják és ér-
tékesítik az erdő fáit. A Pilisi Parkerdő Zrt. 
területén éves szinten 1000-1500 köbmé-
ter fát tulajdonítanak el, ami a védekezés 
és az esetleges újratelepítések költségét is 
figyelembe véve 30-40 millió forintos kárt 
okoz az erdőgazdaságnak. Az elkövetők a 
kivágott és eltulajdonított faanyag anyagi 
értékén túl komoly természeti károkat is 
okoznak.

Előfordul olyan eset is, amikor a tolva-
jok saját szükségletükre, háton, biciklin, 
csomagtartóban hordják el a fát, az erdé-
szek ilyen esetben törekednek a legális ág-
fa-gyűjtés irányába terelni őket. Minden 
erdészetnél van olyan erdőterület, ahol 
saját munkával ágfát, vékony tűzifát lehet 
gyűjteni, akár köbméterenként néhány 
ezer forintos áron, a vastag tűzifa ár negye-
déért-feléért. A valóban rászorulók emel-
lett a szociális tűzifa program keretében is 
tüzelőhöz juthatnak.

Fotók: Pilisi Parkerdő

kÖrnyezet
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A Műhely Galéria karácsonyi koncertje alkalmával Czeglédi Gizella kiállítóter-
me helyt adott egy karácsonyi vásárnak is, ahol vörösvári művészek portékáira 
lettem figyelmes. Hogy, hogy nem, a karácsonyfa alatt egy szép kerámia kereszt 
feküdt becsomagolva. Miután méltó helyet találtam neki, gondoltam egyet, s 
megkerestem alkotóját, Manhercz Kovács Gabriella keramikusművészt.

A művésznő a Pilisi Alkotó Képtár 
tagja, 2009-ben művészeti díjban 
részesült. Műveiben a hagyomá-

nyos mintákat és technikákat ötvözi a 
fantázia világával, amelyben teret kapnak 
a különböző szimbólumok is. Nem sok-
kal látogatásom előtt készült el a Kápolna 
utcai házában berendezett kis galéria ke-
rámiaképeivel és festményeivel, s büszkén 
mutatta legújabb képét, amit frissen vett ki 
a kemencéből.

• Két évvel ezelőtt Pozitív gondolkodás 
című tárlatát a környéken több települé-
sen is meg lehetett tekinteni. Ide, a galéri-
ába belépve is érezni ezt a pozitív energiát, 
melyet a képek sugároznak.

A pozitív gondolkodás a gondolat ere-
je. Meg vagyok róla győződve, hogy amit 
gondolunk és érzünk, az történik velünk. 
Ha boldogan és jól szeretnénk élni, akkor 
a gondolataink meghatározóak. A műve-
imben ezt szeretném kifejezni, szeretném, 
hogy aki rájuk néz, örömöt, energiát érez-
zen, lássa a színek harmóniáját, és serkent-
se benne a pozitív gondolkodást.

• Mikor érezte, hogy fogékony a művésze-
tek iránt? 

Mindig is kerámiázni akartam, gyerekko-
romtól fogva. Már akkor lehetett látni, ami-
kor ki tudtam mászni az udvarra. Itt agya-
gos volt a föld, gyönyörű sárga 
agyagot bányásztam ki, majd 
formákat gyúrogattam belőle. 
Észrevettem, hogy ha kirakom 
a napra, kiszáradnak. Amikor 
a pályaválasztásra került a sor, 
ragaszkodtam hozzá, hogy 
kerámiázni szeretnék. Szent-
endrére kerültem Zauer Mag-
dolnához, akinek nagyon so-
kat köszönhetek. Önzetlenül 
segített, ötleteket adott, nála 
tanultam a legtöbbet, vissza is 
járok hozzá. Segített abban is, 
hogy olyan helyekre vitt, ahol eladhattam a 
dolgaimat. 

• Hova vezetett az út Szentendréről?

Németországba vezetett. Egy kályhaépítő-
nél helyezkedtem el, ahol kályhacsempéket 
is készítettek. Meg volt adva a téma, de rám 
bízták, hogyan kivitelezem az egyedi csem-
péket. Pilisvörösvárra visszatérve itt, a szü-
lőházamban alakítottam ki a műhelyemet, 
azóta itt dolgozom.

• Kit tekint példaképének, és ki volt a leg-
nagyobb hatással önre?

Mindenkit, aki inspirál. Nekem az példa-
kép, aki felvállalja önmagát, és nem érdekli, 
mit mond a világ. Cervantes Don Quijotéja 
az egyik kedvenc figurám. A szabadsága az, 
ami megfog, nem korlátozza semmi. John 
Lennon is nagy kedvencem, aki a szerete-
tet, jóságot hirdette a zenéjével. Most épp 
Pavarotti az, aki nagyon megfogott. Kime-
gyek a műhelybe, felrakom a lemezét, hall-
gatom munka közben, és az inspirál.

A legnagyobb hatással szerintem Salva-
dor Dali volt rám. Ő bármihez hozzányúlt, 
abból fantasztikus dolog lett, például egy 
bicikli üléséből bikafej. A saját érzéseit, 
életét élte, nem érdekelte semmit, és még 
életében nagyon sikeres lett. Sok Dali-alko-
tásom is van. Amikor elkezdem készíteni a 

műveit, akkor látom, hogy milyen sok rész-
let van benne, ami első alkalommal nem 
is látszik. Egy kiállításon is órák hosszat 

el tudok nézni egy-egy képet. 
Én is ezt szeretném a képe-
imben visszahozni, szeretnék 
élményt adni a munkáimmal.

• Hogyan jellemezné a mun-
káit?

Beszéljenek önmagukért, 
nem szeretem megmagyaráz-
ni őket. Azt szeretném, hogy 
minden alkotás gondolatokat 
ébresszen. A szimbólumok 
benne vannak, sokszor csak 
elrejtve. Minden képnek meg-

van a maga gondolata, energiája. Öröm, 
tűz, magány… valami gondolat van ben-
ne. A magány sem negatív érzés, szeretek 
egyedül lenni. Például ott van az a fa, ma-
gányosnak látszik, de mégis tele van élettel. 
Van benne narancssárga, ami az életener-
giát sugallja.

Azt az elvet vallom, hogy „Az agyad-
dal érezz, és a szíveddel gondolkodj!” Ezt 
próbálom megvalósítani az életemben és a 
képeim által sugallni másoknak.

Nekem képekben jelenik meg minden. 
Beszélünk a naplementéről, és előttem 
megjelenik, ezer kép suhan át az agyamon. 
Sajnos nem is minden gondolatomat tu-
dom elkészíteni. Van olyan kép, ami har-
minc éve az agyamban van, de sosem jött 
úgy ki, ahogy azt elképzeltem, még nem 
született meg. Bízom benne, hogy egyedi 

Új KöNyvEK  
A VÁRoSI  
KöNyvtáRBaN

Benedek Szabolcs: 
Focialista forradalom

„Regény egy nagyon 
régi időről, ami-
kor még – állítólag 
– majd' százezren 
is voltak egy futball-
meccsen, amikor ez 
a játék még része volt 
az életünknek, és egy-
egy gólnak, taccsnak (nem partdobásnak!) 
meghatározó befolyása lehetett az ország 
sorsára vagy a szerelmünkre."

Jeanette Winterson: 
Miért lennél boldog,  
ha lehetsz normális?

Az életet megérteni 
ugyanolyan nehéz, mint 
megélni.

Jane Nelsen: Pozitív fegyelmezés

Nyulász Péter:  
Helka - A Burok-völgy árnyai

7-10 éveseknek
Különös események 
zavarják meg a Bala-
ton északi partjának 
nyugodt mindennap-
jait. A tihanyi Soktor-
nyú Kastély népe ün-
nepre készül: Helka 
hercegkisasszony ha-
marosan hivatalosan 
is trónörökössé válik. 
Ám hősünk unja a felhajtást, elszökik in-
kább a tiltott rengetegbe szamócázni.

Dr. Bagdy Emőke: Álmok, szimbólumok, 
terápiák

Patrick McGuinness: Az utolsó 100 nap

Erdős Virág: ezt is el

Az év egyik legjobban 
várt könyvében a köz-
életi témákra reagáló, 
a magyar költészeti 
hagyományt játékosan 
használó, szociálisan 
érzékeny verseket ol-
vashatunk. Berzsenyi-

remix és József Attila-rap.

és egyéni stílusom van, én hasonló kerá-
miaképet még nem láttam máshol.

• Praktikusságra vagy esztétikumra tö-
rekszik inkább a használati tárgyak ese-
tében?

Ha csak képekben gondolkodom, az nem 
biztos, hogy jó. Készítek praktikus haszná-
lati tárgyakat is, füstölőtartókat, aromalám-
pákat, edényeket, vázákat. De a praktiku-
mot próbálom összehozni az esztétikával. 
Vannak például olyan egyszerűnek látszó 
edények, aminek az aljára az élet virágát 
karcoltam bele. Az, hogy valami csak prak-

tikus legyen, azt nem szeretem, szeretek 
egy kis csavart vinni bele. 

• Ha a praktikusságnál tartunk, hol lehet 
megtekinteni a munkákat, és hol érhetik 
el a vásárolni szándékozók?

Itt, a Kápolna utcában várom a látogatókat, 
vásárlókat. Per pillanat csak Budapesten, 
a Kazinczy utcában van kiállítva néhány 
dolog tőlem. Czeglédi Gizellánál szokott 
lenni kiállításom, ott is meg lehet találni, 
neki is nagyon hálás vagyok a lehetőségért.

Tervezek (volt is már) nyári táborokat 
gyerekeknek, de felnőttek is tanulnak ná-
lam kerámiázni. Amit tudok, azt szívesen 
átadom. Ők a technikai részét tanulják tő-
lem, de én is sokat tanulok a tanulóimtól, 
mert más szemszögből látják a dolgokat. 
Aki egyszer eljön hozzám kerámiázni, 
biztos visszatér. De felkérésre is készítek 
dolgokat, például nászajándékba vagy szü-
letésnapra, akár megadott témára is.

• A lánya is követi a művészi vonalat? A 
pozitív gondolkodás című tárlaton az ő 
munkái is láthatóak voltak.

A lányom grafikákat készít. Bár nem dol-
gozunk együtt, nagyon más a rajzolás és 
a kerámiázás, de hatunk egymásra. Van 
olyan képem, amit Sylvi grafikái ihlettek. 

Komáromi-B. Hajnalka

tRacHtEN-
SchAU 6.

Most az ünnepi ruha női vál-
tozatát látjuk. Hasonló az 
előzőekhez, különbözik a 

kötény, ami selyem vagy lüszter (listä) 
anyagból készült. Az ünnepi köté-
nyekre, sőt legtöbbször a hétköznapi-
akra is mindig mindkét felső csücské-
hez monogramot hímeztek, ami virág 
vagy más mintával dísze volt a kötény-
nek. Újdonság még a fejkendő, amit így megkötve „shaupf”-nak neveztek. Mikor 
„bekötötték a menyasszony fejét” akkor ő is ilyet kapott. Ezeket legtöbbször idős 

nénikkel köttették a bálok vagy ünnepek 
előtt. Kötés előtt keményítették a ken-
dőt, ezáltal szépen állt, és el tudták tenni 
kitömve dobozba a következő ünnepre 
vagy bálig. Figyeltek, hogy hátul szépen 
álljon a két csücsök (zipf) és a nyaknál a 
„szárnyak” (flienge). Érdekes kiegészítő 
az alsó mellény, a mai melltartó elődje az 
„undeläwü”. Szinte ugyanolyan, mint a 
sima mellények, csak ezek általában egy-
színű vagy fehér anyagból készültek.

Zsámboki Szabolcs

kultúra
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• Mikor érezte, hogy fogékony a művésze-
tek iránt? 

Mindig is kerámiázni akartam, gyerekko-
romtól fogva. Már akkor lehetett látni, ami-
kor ki tudtam mászni az udvarra. Itt agya-
gos volt a föld, gyönyörű sárga 
agyagot bányásztam ki, majd 
formákat gyúrogattam belőle. 
Észrevettem, hogy ha kirakom 
a napra, kiszáradnak. Amikor 
a pályaválasztásra került a sor, 
ragaszkodtam hozzá, hogy 
kerámiázni szeretnék. Szent-
endrére kerültem Zauer Mag-
dolnához, akinek nagyon so-
kat köszönhetek. Önzetlenül 
segített, ötleteket adott, nála 
tanultam a legtöbbet, vissza is 
járok hozzá. Segített abban is, 
hogy olyan helyekre vitt, ahol eladhattam a 
dolgaimat. 

• Hova vezetett az út Szentendréről?

Németországba vezetett. Egy kályhaépítő-
nél helyezkedtem el, ahol kályhacsempéket 
is készítettek. Meg volt adva a téma, de rám 
bízták, hogyan kivitelezem az egyedi csem-
péket. Pilisvörösvárra visszatérve itt, a szü-
lőházamban alakítottam ki a műhelyemet, 
azóta itt dolgozom.

• Kit tekint példaképének, és ki volt a leg-
nagyobb hatással önre?

Mindenkit, aki inspirál. Nekem az példa-
kép, aki felvállalja önmagát, és nem érdekli, 
mit mond a világ. Cervantes Don Quijotéja 
az egyik kedvenc figurám. A szabadsága az, 
ami megfog, nem korlátozza semmi. John 
Lennon is nagy kedvencem, aki a szerete-
tet, jóságot hirdette a zenéjével. Most épp 
Pavarotti az, aki nagyon megfogott. Kime-
gyek a műhelybe, felrakom a lemezét, hall-
gatom munka közben, és az inspirál.

A legnagyobb hatással szerintem Salva-
dor Dali volt rám. Ő bármihez hozzányúlt, 
abból fantasztikus dolog lett, például egy 
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műveit, akkor látom, hogy milyen sok rész-
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el tudok nézni egy-egy képet. 
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Új KöNyvEK  
A VÁRoSI  
KöNyvtáRBaN

Benedek Szabolcs: 
Focialista forradalom

„Regény egy nagyon 
régi időről, ami-
kor még – állítólag 
– majd' százezren 
is voltak egy futball-
meccsen, amikor ez 
a játék még része volt 
az életünknek, és egy-
egy gólnak, taccsnak (nem partdobásnak!) 
meghatározó befolyása lehetett az ország 
sorsára vagy a szerelmünkre."

Jeanette Winterson: 
Miért lennél boldog,  
ha lehetsz normális?

Az életet megérteni 
ugyanolyan nehéz, mint 
megélni.

Jane Nelsen: Pozitív fegyelmezés

Nyulász Péter:  
Helka - A Burok-völgy árnyai

7-10 éveseknek
Különös események 
zavarják meg a Bala-
ton északi partjának 
nyugodt mindennap-
jait. A tihanyi Soktor-
nyú Kastély népe ün-
nepre készül: Helka 
hercegkisasszony ha-
marosan hivatalosan 
is trónörökössé válik. 
Ám hősünk unja a felhajtást, elszökik in-
kább a tiltott rengetegbe szamócázni.

Dr. Bagdy Emőke: Álmok, szimbólumok, 
terápiák

Patrick McGuinness: Az utolsó 100 nap

Erdős Virág: ezt is el

Az év egyik legjobban 
várt könyvében a köz-
életi témákra reagáló, 
a magyar költészeti 
hagyományt játékosan 
használó, szociálisan 
érzékeny verseket ol-
vashatunk. Berzsenyi-

remix és József Attila-rap.

és egyéni stílusom van, én hasonló kerá-
miaképet még nem láttam máshol.

• Praktikusságra vagy esztétikumra tö-
rekszik inkább a használati tárgyak ese-
tében?

Ha csak képekben gondolkodom, az nem 
biztos, hogy jó. Készítek praktikus haszná-
lati tárgyakat is, füstölőtartókat, aromalám-
pákat, edényeket, vázákat. De a praktiku-
mot próbálom összehozni az esztétikával. 
Vannak például olyan egyszerűnek látszó 
edények, aminek az aljára az élet virágát 
karcoltam bele. Az, hogy valami csak prak-

tikus legyen, azt nem szeretem, szeretek 
egy kis csavart vinni bele. 

• Ha a praktikusságnál tartunk, hol lehet 
megtekinteni a munkákat, és hol érhetik 
el a vásárolni szándékozók?

Itt, a Kápolna utcában várom a látogatókat, 
vásárlókat. Per pillanat csak Budapesten, 
a Kazinczy utcában van kiállítva néhány 
dolog tőlem. Czeglédi Gizellánál szokott 
lenni kiállításom, ott is meg lehet találni, 
neki is nagyon hálás vagyok a lehetőségért.

Tervezek (volt is már) nyári táborokat 
gyerekeknek, de felnőttek is tanulnak ná-
lam kerámiázni. Amit tudok, azt szívesen 
átadom. Ők a technikai részét tanulják tő-
lem, de én is sokat tanulok a tanulóimtól, 
mert más szemszögből látják a dolgokat. 
Aki egyszer eljön hozzám kerámiázni, 
biztos visszatér. De felkérésre is készítek 
dolgokat, például nászajándékba vagy szü-
letésnapra, akár megadott témára is.

• A lánya is követi a művészi vonalat? A 
pozitív gondolkodás című tárlaton az ő 
munkái is láthatóak voltak.

A lányom grafikákat készít. Bár nem dol-
gozunk együtt, nagyon más a rajzolás és 
a kerámiázás, de hatunk egymásra. Van 
olyan képem, amit Sylvi grafikái ihlettek. 

Komáromi-B. Hajnalka

tRacHtEN-
SchAU 6.

Most az ünnepi ruha női vál-
tozatát látjuk. Hasonló az 
előzőekhez, különbözik a 

kötény, ami selyem vagy lüszter (listä) 
anyagból készült. Az ünnepi köté-
nyekre, sőt legtöbbször a hétköznapi-
akra is mindig mindkét felső csücské-
hez monogramot hímeztek, ami virág 
vagy más mintával dísze volt a kötény-
nek. Újdonság még a fejkendő, amit így megkötve „shaupf”-nak neveztek. Mikor 
„bekötötték a menyasszony fejét” akkor ő is ilyet kapott. Ezeket legtöbbször idős 

nénikkel köttették a bálok vagy ünnepek 
előtt. Kötés előtt keményítették a ken-
dőt, ezáltal szépen állt, és el tudták tenni 
kitömve dobozba a következő ünnepre 
vagy bálig. Figyeltek, hogy hátul szépen 
álljon a két csücsök (zipf) és a nyaknál a 
„szárnyak” (flienge). Érdekes kiegészítő 
az alsó mellény, a mai melltartó elődje az 
„undeläwü”. Szinte ugyanolyan, mint a 
sima mellények, csak ezek általában egy-
színű vagy fehér anyagból készültek.

Zsámboki Szabolcs

kultúra
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ORszágOs RöPgalaMB KiállÍtás 
pIlISVÖRÖSVÁRon

A Művészetek Háza adott otthont január kö-
zepén az Országos Röpgalamb kiállításnak. 
Hihetetlen látvány, hogy az a tér, amelyet 
máskor táncoló, beszélgető, előadást vagy 
filmet néző emberek töltenek meg, most 
teli van kalitkákkal és kalitkákban üldögélő 
madarakkal. A kiállítással, annak szerve-
zésével, lebonyolításával és a röpgalambok 
versenyeztetésével kapcsolatos kérdéseimre 
a vörösvári Galambtenyésztő Egyesület el-
nöke, Majnek Ferenc adta meg a választ.

A kiállítás

Az országos röpgalamb kiállításnak eddig 
többnyire Dunakeszi adott otthon, idén 
először a vörösvári, 26 tagot számláló, 
röpgalambászokat és díszgalambászokat 
tömörítő V121 elnevezésű Galambtenyész-
tő Egyesület kapta meg a lehetőséget a 
szervezésre, és így először került sor Pilis-

vörösváron országos kiállításra. Az egész 
országból hozták a galambtartók legszebb 
galambjaikat. Jöttek Kecskemétről, Makó-
ról, Szentesről, Pomázról, Szántóról, Bu-
dakalászról, Biatorbágyról, Érdről, Kerek-
egyházáról.

Nem volt egyszerű feladat mindenkivel 
egyeztetni, dátumot fixálni, prospektuso-
kat, okleveleket, serlegeket készíttetni, de 
a Polgármesteri Hivatal és a Művészetek 
Háza minden segítséget megadtak az egye-
sületnek.

A csütörtöki 
ketrecállítás után 
pénteken először 
a fiatalok, isko-
lások jöttek és 
nézték meg a ki-
állítást. Szomba-
ton és vasárnap 
egész nap bárki 
megtekinthette a 
galambokat, va-
sárnap délután 
volt a díjkiosztó. 
A fajtagyőztesek 
serleget és okle-
velet kaptak, a 
kiváló galambok 
oklevelet, tiszteletdíjat pedig az öt galamb-
ból álló legjobb csapatok kaptak. A zsűri 
három tagja Ceglédről és Kecskemétről 
érkezett.

Madarat tolláról

Amatőr szemmel egyik galamb szebb volt, 
mint a másik. Színben eltértek ugyan egy-
mástól, de mindegyik peckesen, büszkén 
sétálgatott a ketrecében. A szakavatott 
szem azonban látja a különbségeket: Mi-
lyen az állása, hogy néz ki? Színre meg-
van-e a standardje? Milyen a tollazata, 
vagyis megvan-e minden apró részlet ben-
ne úgy, ahogy a nagykönyvben meg van 
írva? A budapesti magasszálló keringő ko-
szorús változata például akkor nyerhet, ha 

megvan a nyaka körül a gyönyörű koszorú, 
a szárnyvégei feketék, farka fehér, körme 
fekete. A csőrhossz is meghatározott, és a 
szembőr tulajdonságai is, és természetesen 
az összbenyomás is számít, amiből talán 
mi, laikusok is érzünk valamit.

Verseny 2,5 km-es magasságban

Tavaly januári számunkban a postagalam-
bokról számoltunk be. A postagalamb egy-
magában repül, több száz kilométerről is 
hazatalál, ára a csillagos ég. A röpgalamb 
hozzá képest nem drága jószág, kevésbé is 

okos, hiszen nem talál haza ilyen távolsá-
gokból, de cserébe csapatban dolgozik, és 
tenyésztőjét megörvendezteti azzal, hogy a 
verseny egésze alatt figyel-
heti galambfalkája röptét.

Ezekre a versenyekre ter-
mészetesen megfelelően fel 
kell készíteni a galambokat 
tenyésztéssel, táplálkozás-
sal. Ha nincs olyan meleg, 
olajosabb magvakat kapnak, 
meleg időben könnyebbe-
ket. Vitamint is lehet adni 
nekik. Egy galamb 10-12 
órát is fenn tud lenni a leve-
gőben, eközben a súlyának 
a felét is elvesztheti, ezért 
csak két-háromnaponta le-
het tréningelni őket.

A verseny lényege, hogy egy csapat 
galambnak (minimum 16, maximum 
24 galamb) kell a levegőbe emelkednie 
reggel 7 és 9 között, és ott több órán ke-

Rácsos citromos szelet
Tomkóné Zagyva Gabriella díjnyertes receptje  
a Vörösvári Újság 2013-as karácsonyi sütiversenyén

Hozzávalók:

A vajat megolvasztjuk, és elke-
verjük a tojássárgájával. Cukor, 
citomhéj, citromlé jön bele. El-

dolgozzuk simára, és hozzáadjuk a sü-
tőporral kevert lisztet. Az összedolgozott 
tésztát kétfelé vesszük. Az egyik részt a 

tepsi aljára simítjuk, és előmelegített sütő-
ben 180°C-on 7-8 percig sütjük.

Az almákat meghámozzuk, lereszeljük, 
a tojásfehérjét 20 dkg porcukorral és 1 cit-
rom levével kemény habbá verjük. A félig 
megsült tésztán elosztjuk az almát, és rá-

simítjuk a habot. A maradék tésztából 
rudakat formálunk, és rácsosan a tete-
jére tesszük. Visszatéve a sütőbe kb. 15 
percig sütjük, míg a hab kezd barnulni.
Megvárjuk, míg kihűl, akkor lehet szé-
pen szeletelni.

20 dkg vaj
3 tojás
10 dkg cukor
1 citrom reszelt héja
2 citrom leve

40 dkg liszt
2 tk sütőpor
4 nagyobb alma
20 dkg porcukor

resztül együtt repülnie. Eleinte még lát-
ni, ahogy a szárnyaikkal dolgoznak, azt 
hívják sima szállásnak. Azután felemel-
kednek röpmagasságba, amikor már csak 
azt látni, hogy ott van fenn a falka, majd 
pedig tűnőmagasságba szállnak, ami-
kor már szabad szemmel nem látni őket. 

Legalább öt órát kell a levegő-
ben lenniük, és ebből egy órát 
tűnőmagasságban kell tartóz-
kodniuk.

A versenyt bírálónak min-
dent írnia kell, mikor mit tesz-
nek a galambok, percre pon-
tosan. Ezek szerint kapják a 
pontokat. Például ha a verseny 
közben leülnek a galambok, 
vagy öt órán belül lejönnek, 
büntetőpontot kapnak. Figyel-
ni kell, hogy 45 fokon belül 
szálljanak, amikor felemel-

kednek. Ha 20 percen belül betűnőznek, 
kapnak 200 pontot pluszban. Ha 30 percen 
belül, 150-et.

több a pont. Ha csak 13 ül le, már nem ér-
vényes az egész verseny.

Kérdésemre, hogy mennyi a maximális 
pontszám, beszélgetőpartnerem nem tud 
pontos számot mondani. „Ez nagyon vál-
tozó. Nekem a legtöbb négyezernél is több 
pont volt, amikor Budapest bajnok lettem. 
Ekkor 9 órát szállt a falkám, amiből közel 
öt órát tűnőmagasságban voltak, és a végén 
22 leült belőlük.”

Nincs egyszerű dolguk a bíráknak sem, 
hiszen folyamatosan szemmel kell tartani-
uk a falkát, ez akár 10 óra is lehet! 

A jövő

Sajnos egyre kevesebben űzik ezt a hobbit. 
Fiatal utánpótlás is kevés van, de sokan 
vesztik kedvüket a galambveszteségek mi-
att. Nagy probléma ugyanis, hogy sok a só-
lyom. Szétveri a falkákat, és ha nem állnak 
össze, akkor sok galamb végleg eltűnik. 
Volt, hogy Tiszaszigetnél fogták meg a fia-
tal galambot. Onnan nem talál haza, ezek 
nem olyan okosak, mint a postagalambok. 
Egy tartónak ma körülbelül évi 130 ga-
lambveszteséggel kell számolnia. 

Pedig sok szépsége van ennek a sport-
nak – magyarázza Majnek Ferenc. „Csodá-
latos, amikor fenn vannak a levegőben, és 
megvilágítja őket a nap: röpmagasságban 
látsz egy csomócskát, amin megcsillan a 
fény.” 

Komáromi

Majnek Antal

Ha úgy érzik a galambok, hogy vége a 
versenynek, tovább nem bírják, leülnek a 
tetőre. 14 galambnak le kell ülnie 20 per-
cen belül, de persze minél több ül le, annál 
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jére tesszük. Visszatéve a sütőbe kb. 15 
percig sütjük, míg a hab kezd barnulni.
Megvárjuk, míg kihűl, akkor lehet szé-
pen szeletelni.

20 dkg vaj
3 tojás
10 dkg cukor
1 citrom reszelt héja
2 citrom leve

40 dkg liszt
2 tk sütőpor
4 nagyobb alma
20 dkg porcukor

resztül együtt repülnie. Eleinte még lát-
ni, ahogy a szárnyaikkal dolgoznak, azt 
hívják sima szállásnak. Azután felemel-
kednek röpmagasságba, amikor már csak 
azt látni, hogy ott van fenn a falka, majd 
pedig tűnőmagasságba szállnak, ami-
kor már szabad szemmel nem látni őket. 

Legalább öt órát kell a levegő-
ben lenniük, és ebből egy órát 
tűnőmagasságban kell tartóz-
kodniuk.

A versenyt bírálónak min-
dent írnia kell, mikor mit tesz-
nek a galambok, percre pon-
tosan. Ezek szerint kapják a 
pontokat. Például ha a verseny 
közben leülnek a galambok, 
vagy öt órán belül lejönnek, 
büntetőpontot kapnak. Figyel-
ni kell, hogy 45 fokon belül 
szálljanak, amikor felemel-

kednek. Ha 20 percen belül betűnőznek, 
kapnak 200 pontot pluszban. Ha 30 percen 
belül, 150-et.

több a pont. Ha csak 13 ül le, már nem ér-
vényes az egész verseny.

Kérdésemre, hogy mennyi a maximális 
pontszám, beszélgetőpartnerem nem tud 
pontos számot mondani. „Ez nagyon vál-
tozó. Nekem a legtöbb négyezernél is több 
pont volt, amikor Budapest bajnok lettem. 
Ekkor 9 órát szállt a falkám, amiből közel 
öt órát tűnőmagasságban voltak, és a végén 
22 leült belőlük.”

Nincs egyszerű dolguk a bíráknak sem, 
hiszen folyamatosan szemmel kell tartani-
uk a falkát, ez akár 10 óra is lehet! 

A jövő

Sajnos egyre kevesebben űzik ezt a hobbit. 
Fiatal utánpótlás is kevés van, de sokan 
vesztik kedvüket a galambveszteségek mi-
att. Nagy probléma ugyanis, hogy sok a só-
lyom. Szétveri a falkákat, és ha nem állnak 
össze, akkor sok galamb végleg eltűnik. 
Volt, hogy Tiszaszigetnél fogták meg a fia-
tal galambot. Onnan nem talál haza, ezek 
nem olyan okosak, mint a postagalambok. 
Egy tartónak ma körülbelül évi 130 ga-
lambveszteséggel kell számolnia. 

Pedig sok szépsége van ennek a sport-
nak – magyarázza Majnek Ferenc. „Csodá-
latos, amikor fenn vannak a levegőben, és 
megvilágítja őket a nap: röpmagasságban 
látsz egy csomócskát, amin megcsillan a 
fény.” 

Komáromi

Majnek Antal

Ha úgy érzik a galambok, hogy vége a 
versenynek, tovább nem bírják, leülnek a 
tetőre. 14 galambnak le kell ülnie 20 per-
cen belül, de persze minél több ül le, annál 
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Jeder Werischwarer – egal ob alt oder 
jung – weiß, dass die Lehmziegel 
(Laamtsiegl) früher eine wichtige Rolle 

bei der Errichtung von Gebäuden spielten. 
Der Lehmziegel wird aus einem Lehm- 
und Spreugemisch hergestellt und danach 
in der Sonne getrocknet. Lehmziegel sind 
also nicht gebrannte, sondern (nur) ge-
trocknete Bausteine. Wollte man ein Haus 
bauen, ging man in die Werischwarer 
Lehmgrube (Laamkruam), um Lehm für 
das Vorhaben zu gewinnen.

So weit, so gut. Was ist aber der – üb-
rigens ebenfalls aus Lehm hergestellte 
– Piktorziegel? Den Piktorziegel (Piktor-
tsiegl), den man oft auch Malerziegel 
(Moolatsiegl) nannte, wurde von den An-
streichern zur Grundierung der Wände 
oder zur Verdickung der Farben benutzt. 
Der Lehm, aus dem die Piktorziegel ge-
worfen wurden, war feiner strukturiert als 
jede Lehmsorte, die man zur Herstellung 
von einfachen Lehmziegeln benutzte. In 
Werischwar konnte man an der Stelle der 
Szabadság Straße für Piktorziegel geeigne-
ten Lehm finden, wo die Szabadság Stra-
ße (Richtung Sandau) scharf nach rechts 
biegt. Darüber hinaus war auch das Gebiet 
um den Kalvarienberg (Kufaripeag) her-
um reich an Piktorlehm. Für den Piktor-
lehm musste man 2 bis 3 Meter tief graben. 
Man hat den mit der Hand ausgegrabenen 
Lehm nach Hause genommen, zermürbt 
und in Wasser eingeweicht. Dieses Wasser- 
und Piktorlehmgemisch wurde mit einer 
Krücke (Krikl) umgerührt. Danach legte 
man sie in Schablonen (d.h. in rechteckige 
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Holzkasten) und man ließ sie in der Sonne 
trocknen.

In Werischwar beschäftigten sich viele 
Familien mit der Herstellung von Piktor-
ziegeln. Die Piktorziegel wurden mit dem 
Wagen zum Händler (Haundla), zum Farb-
geschäft (Foabkscheft) oder zu einzelnen 
Malern nach Budapest gefahren. Kam man 
bei dem Haus an, in dem der Maler arbeitete, 
der die Piktorziegel bestellt hatte, packte man 
bis zu 50 Stück Piktorziegel auf eine Platte. 
Diese Platte nahm man auf den Rücken und 
so trug man die Piktorziegel nicht selten so-
gar 4-5 Stockwerke hoch zu dem, der sie am 
besten gebrauchen konnte: zum „Piktor“ d.h. 
zum Maler-Anstreicher hinauf.

Piktorziegel wurden nicht nur von We-
rischwarern hergestellt. Auch die Wuder-
scher Schwaben beschäftigten sich gerne 
damit.

Aufgezeichnet mit der freundlichen Unter-
stützung der Mitglieder des Schwäbischen 

Stammtisches von Márta Müller

A „piktortégla“ szó Vörösváron elsősorban az idősebb generáció számára ismerős. 
Az elnevezés arra vezethető vissza, hogy a finomszerkezetű agyagból készült téglá-
kat elsősorban a szobafestő-mázolók – azaz a piktorok – használták alapozáshoz és 
a festék sűrítéséhez. Vörösváron a piktortéglák készítése, kereskedelme, fuvarozása 
az itt lakók egyik jellemző jövedelemkiegészítő forrása volt. A piktortéglához való 
finomszerkezetű, jó minőségű agyaghoz Vörösváron elsősorban két helyen tudtak az 
emberek hozzájutni: a Szabadság utca azon részén, ahol az utca Szántó felé éle-
sen jobbra kanyarodik, valamint a Kálvária-hegy körül. A piktortéglák készítésének 
módja megegyezett a normál agyagtéglák vetéséével, mindkettőt napon szárították. 
A kész piktortéglákat a vörösváriak kereskedőkhöz, festéküzletekbe vagy egyenesen a 
megrendelő festő-mázolóhoz szállították.

Piktorziegelgrube in Wudersch  
(Quelle: www.budaorskonyvtar.hu, 

Aufnahme von Dr. Attila Haltrich)

dEUTSchE  
sPRacHEcKE 
PiKtOR – MalER

Das Wort „Piktor“ kommt aus dem La-
teinischen, und bedeutet so viel wie 
„Maler“. Dieses Wort gibt es im Wort-

schatz der heutigen deutschen Gegenwarts-
sprache nicht.

Das Wort „Maler“ ist aber dafür ein sehr al-
tes deutsches Wort.

Seine Grundform „māl“ existierte bereits 
in der althochdeutschen Zeit, das heißt in der 
Zeit zwischen dem 8. und 11. Jahrhundert und 
bedeutete „Punkt“. In dieser Bedeutung ist 
„māl“ auch heute noch in den Wörtern „Mut-
termal, Feuermal, Wundmal“ zu erkennen.

Im Mittelhochdeutschen – zwischen dem 
11. und 14. Jahrhundert –  bedeutete die Wort-

A „piktor“ szó latin 
eredetű, nem jel-
lemző a mai német 
köznyelv szókészle-
tére. A festőmester-
ség megnevezésére 
a németek „Maler” 
szót (esetleg az 
„Anstreicher” szót) 
használják. A né-
met nyelvi sarok a 
„Maler” szó formá-
ját és jelentését kö-
veti vissza egészen 
az ófelnémet idő-
kig, azaz a 8. száza-
dig, és megállapítja, 
hogy a „Maler” ese-
tében egy igen régi 
német szóval van 
dolgunk.

Hermann Carl Usener, a XIX. szá-
zad híres német vallástörténésze a 
gyertyaszentelés hagyományát a 

keresztények előtti római korból eredeztet-
te, a rómaiaknál a február hónap ugyanis 
a megtisztulás és a bűnbánat ideje volt. A 
katolikus egyház ezen a napon Mária meg-
tisztulását és Jézus templomban való be-
mutatását ünnepli. Ezáltal ez a nap külö-
nösen a nők és a gyermekágyas asszonyok 
számára bír nagy jelentőséggel.

A szentmise keretében a templom és a 
hívek éves gyertyaszükségletét szentelik 
meg egy-egy darab vagy egy egész cso-
mag gyertya által. A megszentelt gyertyát a 
vörösvári háztartásokban nagy becsben tar-
tották. Minden családanya gondoskodott 
arról, hogy legyen a házban legalább egy 
megszentelt gyertya. Előfordult, hogy nagy 
vihar, erős villámlások idején szentelt gyer-
tyát gyújtottak, hogy annak megszentelt 
ereje távol tartsa a háztól és az istállóktól a 
természeti csapásokat.

Bajorországban a Gyertyaszentelő Bol-
dogasszony ünnepi szentmiséjén meggyúj-

MARIä lIchTMESS 
gyERtyaszENtElő  
BOldOgasszONy

tott – és általában piros színű gyertya – vi-
aszát gyermekágyas asszonyoknak adták, 
hogy a viasz a csuklójukon viselve meg-
őrizze őket és gyermeküket mindenféle 
betegségtől és rontástól. Felsőausztriában 
Taiskirchen környékére jellemző az a kü-
lönösen szép szokás, hogy Gyertyaszentelő 
Boldogasszony előestéjén három gyertyát 
gyújtottak: egyet az asztalon a Boldogasz-
szonynak, egyet a meg nem keresztelt gyer-
mekeknek az asztal alatt, és végül egyet a 
szentelt vizet tartó korsón mindazokért a 
lelkekért, akik a tisztítótűzben szenvednek. 
A németországi sváboknál azt tartották, 
hogy a Gyertyaszentelő napján született 
gyermek különösen éles látással, sőt mit 
több, jövőbelátással bír.

A Gyertyaszentelő Boldogasszony ün-
nepe az egész német nyelvterületen a téli 
időszak végét jelentette. Ez a nap számí-
tott vidéken az adósságok rendezésének 
az utolsó napjának (Zahltag). Aki nem 
rendezte az adósságát Gyertyaszentelő 
napjáig, azt Münsterben és környékén 
„Lichtmess”-nek nevezték, és február 2-án 
– a „neve” napján – felköszöntötték. Ez a 
február 2-i „névnapi köszöntő” számított 
burkolt és udvarias felszólításnak arra, 
hogy hitelezője felé rendezze adósságát.

A népi kultúrára jellemző, hogy az év 
fontosabb ünnepei jövendöléssel kapcso-

Mariä Lichtmess ist ein katholisches 
Fest, an dem die Darstellung Jesu 
im Tempel und damit verbunden 
Mariä Reinigung gefeiert wird. Das 
Lichtmessfest hat vor allem für die 
Frauen und Wöchnerinnen eine 
besondere Bedeutung. An Lichtmess 
werden Kerzen für Kirche und Haus 
geweiht. Im Artikel wird darüber 
hinaus auch darauf eingegangen, 
welche Bräuche, Sprichwörter 
und Wetterregeln sich mit diesem 
Fest in Werischwar sowie auf dem 
deutschsprachigen Gebiet verbanden.

Das Donauschwäbische Volkstanz-
ensemble Werischwar hat eine 
für Ungarndeutsche Kulturgrup-

pen ausgeschriebene Bewerbung zur An-
fertigung neuer Trachten gewonnen. Die 
Gruppe empfing die Summe in der Höhe 
von 500 EUR seitens des Deutschen Bun-

NEuE tRacHtEN füR diE taNzgRuPPE

F E L H Í V Á S
2014. október 24-25-én ünnepli a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes 
fennállásának 60. évfordulóját. Erre az alkalomra szeretnénk meghívni minden volt 
táncost, hogy velünk együtt emlékezzen az elmúlt évekre. Aki kedvet érez a műsor-
ban való részvételhez, és szeretne velünk együtt fellépni, az jelezze a tanzgruppe.
werischwar@gmail.com címen 2014.08.15-ig. A jelentkezők létszámától függően 
tervezzük meg, milyen és hány táncot tudnának előadni. A próbák szeptemberben 
kezdődnek részükre, a pontos időpontról a jelentkezőket e-mailben értesítjük.

lódnak össze. Ha „Lichtmess im Klee, 
[akkor] Ostern im Schnee” – azaz, ha 
Gyertyaszentelő napján már zöldell a ter-
mészet, akkor húsvétra visszatér a tél. Szin-
tén az időjárásra vonatkozik az a mondás, 
miszerint „zu Lichtmess sieht man lieber 
den Wolf im Stall als die Sonne”: Gyertya-
szentelőkor jobb farkast látni az istállóban, 
mint az égen a napot. Ha ugyanis ezen a 
napon hétágra sütött a nap, akkor egész 
évben rossz időjárás volt várható. Ha rossz 
volt az időjárás, rossz volt a termés, azaz a 
földművelésből élőkre szűk esztendő várt.

Müller Márta

form „mālen“ zwei verschiedene Sachen: 1) „etwas mit ei-
nem Zeichen versehen“ und 2) „etwas zeichnen, färben“. 
Wie wir sehen können, hat sich weder die Form, noch die 
Bedeutung von „malen“ über die vielen Jahrhunderte hin-
weg bis heute verändert.

Wenn wir dieses Wort benutzen, können wir dies also 
mit dem Gedanken tun, dass wir ein Wort kennen, das 
bereits in der Zeit existiert hatte, in der die Magyaren noch 
unterwegs ins Karpatenbecken gewesen waren.

M.M.

Hermann Carl Usener (1834-1935) 
német filológus és vallástörténész

desinnenministeriums, auf Grund der in-
ternationalen Vereinbarung zwischen der 
Ungarndeutschen Landesselbstverwaltung 
und Baden-Württemberg International 
zur Unterstützung ungarndeutscher Kul-
turgruppen. Von dieser Summe, die wir 
mit einem Eigenanteil und mit der Un-

terstützung der Deutschen Nationalitäten 
Minderheitenselbstverwaltung Werischwar 
bekommen haben, haben wir 15 neue au-
thentische Volkstrachten für die Erwach-
senengruppe genäht und kauften 4 Paar 
Tanzschuhe.

Die Gruppe wird am 24-25 Oktober 
2014 ihr 60. Jubiläum feiern. Dort kann das 
Publikum das erste Mal die neuen Trach-
ten bewundern. Wir laden Sie herzlich ein! 
Feiern wir zusammen diese 60 Jahre!

Wir möchten uns für die Unterstützung 
des BMI, der Deutschen Nationalitäten 
Minderheitenselbstverwaltung, bei Frau 
Erika Acélosné-Ercsi und Frau Tímea 
Schreck herzlich bedanken.

Anita Molnárné Breier  - Vorstand

HelytÖrténet
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Jeder Werischwarer – egal ob alt oder 
jung – weiß, dass die Lehmziegel 
(Laamtsiegl) früher eine wichtige Rolle 

bei der Errichtung von Gebäuden spielten. 
Der Lehmziegel wird aus einem Lehm- 
und Spreugemisch hergestellt und danach 
in der Sonne getrocknet. Lehmziegel sind 
also nicht gebrannte, sondern (nur) ge-
trocknete Bausteine. Wollte man ein Haus 
bauen, ging man in die Werischwarer 
Lehmgrube (Laamkruam), um Lehm für 
das Vorhaben zu gewinnen.

So weit, so gut. Was ist aber der – üb-
rigens ebenfalls aus Lehm hergestellte 
– Piktorziegel? Den Piktorziegel (Piktor-
tsiegl), den man oft auch Malerziegel 
(Moolatsiegl) nannte, wurde von den An-
streichern zur Grundierung der Wände 
oder zur Verdickung der Farben benutzt. 
Der Lehm, aus dem die Piktorziegel ge-
worfen wurden, war feiner strukturiert als 
jede Lehmsorte, die man zur Herstellung 
von einfachen Lehmziegeln benutzte. In 
Werischwar konnte man an der Stelle der 
Szabadság Straße für Piktorziegel geeigne-
ten Lehm finden, wo die Szabadság Stra-
ße (Richtung Sandau) scharf nach rechts 
biegt. Darüber hinaus war auch das Gebiet 
um den Kalvarienberg (Kufaripeag) her-
um reich an Piktorlehm. Für den Piktor-
lehm musste man 2 bis 3 Meter tief graben. 
Man hat den mit der Hand ausgegrabenen 
Lehm nach Hause genommen, zermürbt 
und in Wasser eingeweicht. Dieses Wasser- 
und Piktorlehmgemisch wurde mit einer 
Krücke (Krikl) umgerührt. Danach legte 
man sie in Schablonen (d.h. in rechteckige 
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Holzkasten) und man ließ sie in der Sonne 
trocknen.

In Werischwar beschäftigten sich viele 
Familien mit der Herstellung von Piktor-
ziegeln. Die Piktorziegel wurden mit dem 
Wagen zum Händler (Haundla), zum Farb-
geschäft (Foabkscheft) oder zu einzelnen 
Malern nach Budapest gefahren. Kam man 
bei dem Haus an, in dem der Maler arbeitete, 
der die Piktorziegel bestellt hatte, packte man 
bis zu 50 Stück Piktorziegel auf eine Platte. 
Diese Platte nahm man auf den Rücken und 
so trug man die Piktorziegel nicht selten so-
gar 4-5 Stockwerke hoch zu dem, der sie am 
besten gebrauchen konnte: zum „Piktor“ d.h. 
zum Maler-Anstreicher hinauf.

Piktorziegel wurden nicht nur von We-
rischwarern hergestellt. Auch die Wuder-
scher Schwaben beschäftigten sich gerne 
damit.

Aufgezeichnet mit der freundlichen Unter-
stützung der Mitglieder des Schwäbischen 

Stammtisches von Márta Müller

A „piktortégla“ szó Vörösváron elsősorban az idősebb generáció számára ismerős. 
Az elnevezés arra vezethető vissza, hogy a finomszerkezetű agyagból készült téglá-
kat elsősorban a szobafestő-mázolók – azaz a piktorok – használták alapozáshoz és 
a festék sűrítéséhez. Vörösváron a piktortéglák készítése, kereskedelme, fuvarozása 
az itt lakók egyik jellemző jövedelemkiegészítő forrása volt. A piktortéglához való 
finomszerkezetű, jó minőségű agyaghoz Vörösváron elsősorban két helyen tudtak az 
emberek hozzájutni: a Szabadság utca azon részén, ahol az utca Szántó felé éle-
sen jobbra kanyarodik, valamint a Kálvária-hegy körül. A piktortéglák készítésének 
módja megegyezett a normál agyagtéglák vetéséével, mindkettőt napon szárították. 
A kész piktortéglákat a vörösváriak kereskedőkhöz, festéküzletekbe vagy egyenesen a 
megrendelő festő-mázolóhoz szállították.

Piktorziegelgrube in Wudersch  
(Quelle: www.budaorskonyvtar.hu, 

Aufnahme von Dr. Attila Haltrich)
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Das Wort „Piktor“ kommt aus dem La-
teinischen, und bedeutet so viel wie 
„Maler“. Dieses Wort gibt es im Wort-

schatz der heutigen deutschen Gegenwarts-
sprache nicht.

Das Wort „Maler“ ist aber dafür ein sehr al-
tes deutsches Wort.

Seine Grundform „māl“ existierte bereits 
in der althochdeutschen Zeit, das heißt in der 
Zeit zwischen dem 8. und 11. Jahrhundert und 
bedeutete „Punkt“. In dieser Bedeutung ist 
„māl“ auch heute noch in den Wörtern „Mut-
termal, Feuermal, Wundmal“ zu erkennen.

Im Mittelhochdeutschen – zwischen dem 
11. und 14. Jahrhundert –  bedeutete die Wort-

A „piktor“ szó latin 
eredetű, nem jel-
lemző a mai német 
köznyelv szókészle-
tére. A festőmester-
ség megnevezésére 
a németek „Maler” 
szót (esetleg az 
„Anstreicher” szót) 
használják. A né-
met nyelvi sarok a 
„Maler” szó formá-
ját és jelentését kö-
veti vissza egészen 
az ófelnémet idő-
kig, azaz a 8. száza-
dig, és megállapítja, 
hogy a „Maler” ese-
tében egy igen régi 
német szóval van 
dolgunk.

Hermann Carl Usener, a XIX. szá-
zad híres német vallástörténésze a 
gyertyaszentelés hagyományát a 

keresztények előtti római korból eredeztet-
te, a rómaiaknál a február hónap ugyanis 
a megtisztulás és a bűnbánat ideje volt. A 
katolikus egyház ezen a napon Mária meg-
tisztulását és Jézus templomban való be-
mutatását ünnepli. Ezáltal ez a nap külö-
nösen a nők és a gyermekágyas asszonyok 
számára bír nagy jelentőséggel.

A szentmise keretében a templom és a 
hívek éves gyertyaszükségletét szentelik 
meg egy-egy darab vagy egy egész cso-
mag gyertya által. A megszentelt gyertyát a 
vörösvári háztartásokban nagy becsben tar-
tották. Minden családanya gondoskodott 
arról, hogy legyen a házban legalább egy 
megszentelt gyertya. Előfordult, hogy nagy 
vihar, erős villámlások idején szentelt gyer-
tyát gyújtottak, hogy annak megszentelt 
ereje távol tartsa a háztól és az istállóktól a 
természeti csapásokat.

Bajorországban a Gyertyaszentelő Bol-
dogasszony ünnepi szentmiséjén meggyúj-

MARIä lIchTMESS 
gyERtyaszENtElő  
BOldOgasszONy

tott – és általában piros színű gyertya – vi-
aszát gyermekágyas asszonyoknak adták, 
hogy a viasz a csuklójukon viselve meg-
őrizze őket és gyermeküket mindenféle 
betegségtől és rontástól. Felsőausztriában 
Taiskirchen környékére jellemző az a kü-
lönösen szép szokás, hogy Gyertyaszentelő 
Boldogasszony előestéjén három gyertyát 
gyújtottak: egyet az asztalon a Boldogasz-
szonynak, egyet a meg nem keresztelt gyer-
mekeknek az asztal alatt, és végül egyet a 
szentelt vizet tartó korsón mindazokért a 
lelkekért, akik a tisztítótűzben szenvednek. 
A németországi sváboknál azt tartották, 
hogy a Gyertyaszentelő napján született 
gyermek különösen éles látással, sőt mit 
több, jövőbelátással bír.

A Gyertyaszentelő Boldogasszony ün-
nepe az egész német nyelvterületen a téli 
időszak végét jelentette. Ez a nap számí-
tott vidéken az adósságok rendezésének 
az utolsó napjának (Zahltag). Aki nem 
rendezte az adósságát Gyertyaszentelő 
napjáig, azt Münsterben és környékén 
„Lichtmess”-nek nevezték, és február 2-án 
– a „neve” napján – felköszöntötték. Ez a 
február 2-i „névnapi köszöntő” számított 
burkolt és udvarias felszólításnak arra, 
hogy hitelezője felé rendezze adósságát.

A népi kultúrára jellemző, hogy az év 
fontosabb ünnepei jövendöléssel kapcso-

Mariä Lichtmess ist ein katholisches 
Fest, an dem die Darstellung Jesu 
im Tempel und damit verbunden 
Mariä Reinigung gefeiert wird. Das 
Lichtmessfest hat vor allem für die 
Frauen und Wöchnerinnen eine 
besondere Bedeutung. An Lichtmess 
werden Kerzen für Kirche und Haus 
geweiht. Im Artikel wird darüber 
hinaus auch darauf eingegangen, 
welche Bräuche, Sprichwörter 
und Wetterregeln sich mit diesem 
Fest in Werischwar sowie auf dem 
deutschsprachigen Gebiet verbanden.

Das Donauschwäbische Volkstanz-
ensemble Werischwar hat eine 
für Ungarndeutsche Kulturgrup-

pen ausgeschriebene Bewerbung zur An-
fertigung neuer Trachten gewonnen. Die 
Gruppe empfing die Summe in der Höhe 
von 500 EUR seitens des Deutschen Bun-

NEuE tRacHtEN füR diE taNzgRuPPE

F E L H Í V Á S
2014. október 24-25-én ünnepli a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes 
fennállásának 60. évfordulóját. Erre az alkalomra szeretnénk meghívni minden volt 
táncost, hogy velünk együtt emlékezzen az elmúlt évekre. Aki kedvet érez a műsor-
ban való részvételhez, és szeretne velünk együtt fellépni, az jelezze a tanzgruppe.
werischwar@gmail.com címen 2014.08.15-ig. A jelentkezők létszámától függően 
tervezzük meg, milyen és hány táncot tudnának előadni. A próbák szeptemberben 
kezdődnek részükre, a pontos időpontról a jelentkezőket e-mailben értesítjük.

lódnak össze. Ha „Lichtmess im Klee, 
[akkor] Ostern im Schnee” – azaz, ha 
Gyertyaszentelő napján már zöldell a ter-
mészet, akkor húsvétra visszatér a tél. Szin-
tén az időjárásra vonatkozik az a mondás, 
miszerint „zu Lichtmess sieht man lieber 
den Wolf im Stall als die Sonne”: Gyertya-
szentelőkor jobb farkast látni az istállóban, 
mint az égen a napot. Ha ugyanis ezen a 
napon hétágra sütött a nap, akkor egész 
évben rossz időjárás volt várható. Ha rossz 
volt az időjárás, rossz volt a termés, azaz a 
földművelésből élőkre szűk esztendő várt.

Müller Márta

form „mālen“ zwei verschiedene Sachen: 1) „etwas mit ei-
nem Zeichen versehen“ und 2) „etwas zeichnen, färben“. 
Wie wir sehen können, hat sich weder die Form, noch die 
Bedeutung von „malen“ über die vielen Jahrhunderte hin-
weg bis heute verändert.

Wenn wir dieses Wort benutzen, können wir dies also 
mit dem Gedanken tun, dass wir ein Wort kennen, das 
bereits in der Zeit existiert hatte, in der die Magyaren noch 
unterwegs ins Karpatenbecken gewesen waren.

M.M.

Hermann Carl Usener (1834-1935) 
német filológus és vallástörténész

desinnenministeriums, auf Grund der in-
ternationalen Vereinbarung zwischen der 
Ungarndeutschen Landesselbstverwaltung 
und Baden-Württemberg International 
zur Unterstützung ungarndeutscher Kul-
turgruppen. Von dieser Summe, die wir 
mit einem Eigenanteil und mit der Un-

terstützung der Deutschen Nationalitäten 
Minderheitenselbstverwaltung Werischwar 
bekommen haben, haben wir 15 neue au-
thentische Volkstrachten für die Erwach-
senengruppe genäht und kauften 4 Paar 
Tanzschuhe.

Die Gruppe wird am 24-25 Oktober 
2014 ihr 60. Jubiläum feiern. Dort kann das 
Publikum das erste Mal die neuen Trach-
ten bewundern. Wir laden Sie herzlich ein! 
Feiern wir zusammen diese 60 Jahre!

Wir möchten uns für die Unterstützung 
des BMI, der Deutschen Nationalitäten 
Minderheitenselbstverwaltung, bei Frau 
Erika Acélosné-Ercsi und Frau Tímea 
Schreck herzlich bedanken.

Anita Molnárné Breier  - Vorstand

HelytÖrténet
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az ElMű Hálózati Kft. 
FElhíVÁSA

Az ELMŰ HÁLÓZATI KFT. (1132. Budapest, Váci út 
72-74.) felkéri az ellátási területén lévő ingatlanok tulaj-
donosait, kezelőit a településeken a szabadvezeték- háló-

zatok biztonsági övezetét sértő fák, bokrok, magasabb növényzet 
eltávolítására, gallyazásának elvégzésére.

Jelen felhívást a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXX. 
törvény, valamint a 122/2004.(X.15.) GKM számú rendelet alap-
ján tesszük közzé. „A biztonsági övezetben lévő fák, bokrok ágait 
az ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles rendszeresen eltávolí-
tani, ha azok a szabad vezeték biztonsági övezet határait elérik.”

Amennyiben a vezetékek biztonsági övezetében az ingatlan-
tulajdonosok eleget kívánnak tenni felkérésünknek, és a gallya-
zást, fa, növényeltávolítást saját maguk elvégzik, kérjük, hogy a 
munka megkezdése előtt feszültségmentesítés céljából szíves-
kedjenek értesíteni az ELMŰ Hálózati Kft.-t.

Tele centrum (helyi tarifával hívható telefonszám): 06-40-38-
38-38 1 / 5 menüpont

A vezetékek biztonsági övezetének terjedelme:
Kisfeszültségű (0,4 kV-os) csupasz hálózat esetén: a vezeték-

től mért 1 méteres távolság.
Középfeszültségű (1-35 kV-os) hálózat esetén: a szélső veze-

tőtől oldalirányban mért 5-5 méter, illetőleg 2,5- 2,5 méter a ve-
zeték azon szakaszán, amely a szabvány belterületre vonatkozó 
előírásainak megtartásával létesült.

Nagyfeszültségű (120 kV-os) hálózat esetén a nyugalomban 
lévő szélső fázisvezetők függőleges vetületétől számított 13-13 
m-es távolság.

A biztonsági övezetben csak olyan gyümölcs- vagy egyéb fa te-
lepíthető, illetve akkor hagyható meg, ha véglegesen kifejlett álla-
potában fa vagy növényzet esetében kisfeszültségnél 1,25 m-nél, 
1-35 kV névleges feszültség között 2 méternél, 120 kV-on 4 m-nél 
jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg 
az áramvezetőt.

Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy a feszültségmentesí-
tés elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelős-
séget nem vállalunk. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a fel-
hívás megjelenésétől számított 3 munkanapon belül nem jelenti 
be, hogy a gallyazást elvégzi, a 4. munkanaptól az ELMŰ Há-
lózati Kft.-vel szerződéses jogviszonyban álló szakvállalkozók 
(Szakvállakozói kapcsolattartó: Szücs Gábor +36-309-578-380) 
kezdik meg a növényzet eltávolítását és gallyazást annak érde-
kében, hogy a biztonsági övezetbe benyúló növények ne veszé-
lyeztessék a folyamatos villamos energiaszolgáltatást, továbbá az 
élet- és vagyonbiztonságot. A fenti jogszabályok biztosítják azt a 
jogot az ELMŰ Hálózati Kft. részére hogy a gallyazási munká-
latokat elvégezze, elvégeztesse, és amely munkálatok elvégzését 
az ingatlan tulajdonosa (kezelője) tűrni köteles. 

Mit tEgyüNK  
AZ IllEGÁlIS  
szEMÉtlERaKás EllEN?

Városunk határában, a ligeti lovar-
da mögötti erdőszélen az alábbi 
fényképen látható súlyos környe-

zetszennyezéssel találkozik az arra járó. 
Kirándulók, lovasok, kocogók, kutyasétál-
tatók szembesülnek e mellbevágó látvány-
nyal. Mintegy ötven-hatvan szétszerelt hű-
tőgép maradványa, annak műanyag – soha 
le nem bomló – részei és egyéb hulladék 
alkotja ezt a nagy kiterjedésű, illegális sze-
méttömeget. A terület kábelégetés nyoma-
iról is tanúskodik, így egyértelműen meg-
állapítható, hogy „vasazás” melléktermékei 
csúfítják el egyik legszebb kirándulóhe-
lyünk környékét.

A probléma nem városunk sajátossága, 
hanem országos szintű, sőt más államok 
is – többnyire kelet-európaiak – küzdenek 
ezzel a nemkívánatos jelenséggel.

A probléma gyökere rendkívül összetett. 
Mivel tőlünk nyugatra szinte ismeretlen 
az effajta bűncselekmény, joggal gondol-
hatjuk, hogy a szocializmusban eltöltött 
negyven év negatív hatása a szemetelés, 
mely időszaknak a környezettel szembeni 
igénytelensége és közömbössége még ma 
is hat. A rendszerváltás óta eltelt közel 25 
évben e tárgykörben hozott – nem elég 
szigorú – törvények, jogszabályok, és fő-
leg az ezek betartatását ellenőrizni hivatott 
hatóságok nem túl hatékony működése, a 

rendfenntartó erők alulfinanszírozottsága 
és létszámhiánya, a bíróságok működé-
si gyakorlata – és sorolhatnánk a további 
okokat – véleményem szerint mind-mind 
hozzájárultak a jelenség elburjánzásához.

A polgárok tisztességes többsége, aki 
környezettudatosan próbál élni és erre 
neveli gyermekeit, mélységesen fel van 
háborodva az ilyen cselekedetek láttán, és 
azonnal felmerül benne a kérdés: Hogyan 
lehetne ezt megszüntetni? Ugyanígy van 
vele az önkormányzat is.

A szemetelés bűncselekmény

Ha tenni akarunk mindezek ellen, akkor 
először is nem árt tudni, hogy az illegális 
hulladék-elhelyezés bűncselekmény! A 
Büntető Törvénykönyv 248. § (1) szerint 
„Aki a) arra a célra hatóság által nem en-
gedélyezett helyen hulladékot elhelyez, b) 
engedély nélkül vagy az engedély kereteit 
túllépve hulladékgazdálkodási tevékenysé-
get, illetve hulladékkal más jogellenes tevé-
kenységet végez, bűntett miatt három évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2)  A büntetés egy évtől öt évig terjedő sza-
badságvesztés, ha az (1) bekezdésben meg-
határozott bűncselekményt a hulladékról 
szóló törvény szerinti veszélyes hulladékra 
követik el.”

Első teendő tehát a hatóságok segítése 
az elkövetők beazonosításában. A közterü-
let-felügyelőkön, a polgárőrökön, a telepü-
lésőrökön, a rendőrségen túl szükség van 
minden pilisvörösvári lakos figyelő szemé-
re, a gyanús mozgások bejelentésére.

Házaló ószeresek

Másik fontos teendőnk, hogy megválogat-
juk, kinek adjuk oda elszállításra a tönk-
rement háztartási eszközeinket, nagyobb 
méretű hulladékunkat. Ha az utcán járó 
ószereseknek, „vasazóknak" adjuk oda, 
akkor – bármennyire kényelmes és kézen-
fekvő megoldásnak is tűnik ez – legyünk 
tisztában a következményekkel: az ósze-
resektől, vasazóktól hulladékunk nem fém 
részei mind az erdők szélére kerülnek.

Azt javaslom tehát a Tisztelt Lakosság-
nak, hogy ne adják oda elektronikai hulla-
dékukat mindenféle illegális gyűjtőknek, 
mert akaratlanul is cinkosaivá válnak a ké-
pen látható bűncselekmény elkövetőinek. 
E kényelmes megoldás helyett válasszák az 
alábbi legális lehetőségek egyikét.

Vissza a boltba

Amikor lecseréljük valamely elektronikai 
cikkünket, egyúttal mindig adjuk le a vá-
sárlás helyén a tönkrement régit. Törvény 
kötelezi ugyanis a forgalmazókat, hogy át 
kell venniük a használt elektronikai cik-
keket, amennyiben újat vásárolnak náluk. 
A Művészetek Háza szomszédságában 
található Elektrodoki is befogadja elavult 
mosógépét, hűtőjét. Az önkormányzat is 
– emlékezetem szerint 2010 óta – minden 
évben szervez elektronikai hulladékgyűjté-
si akciót, ott is le lehet adni az ilyen típusú 
hulladékokat.

Hulladékudvar épül

A végleges megoldás az egykori szemét-
telep szélén lévő hulladékátrakó állomás 
helyén, a Duna–Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás rendszer-
fejlesztéses pályázata keretében épülő rám-
pás, szelektív hulladékudvar lesz. Ennek 
építési munkái a tervek szerint 2014. ápri-
lis 2-án megkezdődnek, s még az idén be 
is fejeződnek. Itt ingyenesen lerakható lesz 
mindenfajta hulladék, még a háztartási ve-
szélyes hulladék is.

Az utóbbi években országos szinten – 
Pilisvörösváron is – szépen terjed a szelek-
tív hulladékgyűjtés, a környezettudatos ne-
velés terén előrelépés érzékelhető, így van 
esély rá, hogy a felnövekvő nemzedék már 
nyugat-európai szinten fogja kezelni ezt a 
problémát.

Kérem, hogy addig is mindannyian, 
egyéni felelősségünk tudatában működ-
jünk együtt annak érdekében, hogy tisz-
tább, szebb környezetben tudjunk élni!

Pándi Gábor  alpolgármester

kÖrnyezet
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negyven év negatív hatása a szemetelés, 
mely időszaknak a környezettel szembeni 
igénytelensége és közömbössége még ma 
is hat. A rendszerváltás óta eltelt közel 25 
évben e tárgykörben hozott – nem elég 
szigorú – törvények, jogszabályok, és fő-
leg az ezek betartatását ellenőrizni hivatott 
hatóságok nem túl hatékony működése, a 

rendfenntartó erők alulfinanszírozottsága 
és létszámhiánya, a bíróságok működé-
si gyakorlata – és sorolhatnánk a további 
okokat – véleményem szerint mind-mind 
hozzájárultak a jelenség elburjánzásához.

A polgárok tisztességes többsége, aki 
környezettudatosan próbál élni és erre 
neveli gyermekeit, mélységesen fel van 
háborodva az ilyen cselekedetek láttán, és 
azonnal felmerül benne a kérdés: Hogyan 
lehetne ezt megszüntetni? Ugyanígy van 
vele az önkormányzat is.

A szemetelés bűncselekmény

Ha tenni akarunk mindezek ellen, akkor 
először is nem árt tudni, hogy az illegális 
hulladék-elhelyezés bűncselekmény! A 
Büntető Törvénykönyv 248. § (1) szerint 
„Aki a) arra a célra hatóság által nem en-
gedélyezett helyen hulladékot elhelyez, b) 
engedély nélkül vagy az engedély kereteit 
túllépve hulladékgazdálkodási tevékenysé-
get, illetve hulladékkal más jogellenes tevé-
kenységet végez, bűntett miatt három évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2)  A büntetés egy évtől öt évig terjedő sza-
badságvesztés, ha az (1) bekezdésben meg-
határozott bűncselekményt a hulladékról 
szóló törvény szerinti veszélyes hulladékra 
követik el.”

Első teendő tehát a hatóságok segítése 
az elkövetők beazonosításában. A közterü-
let-felügyelőkön, a polgárőrökön, a telepü-
lésőrökön, a rendőrségen túl szükség van 
minden pilisvörösvári lakos figyelő szemé-
re, a gyanús mozgások bejelentésére.

Házaló ószeresek

Másik fontos teendőnk, hogy megválogat-
juk, kinek adjuk oda elszállításra a tönk-
rement háztartási eszközeinket, nagyobb 
méretű hulladékunkat. Ha az utcán járó 
ószereseknek, „vasazóknak" adjuk oda, 
akkor – bármennyire kényelmes és kézen-
fekvő megoldásnak is tűnik ez – legyünk 
tisztában a következményekkel: az ósze-
resektől, vasazóktól hulladékunk nem fém 
részei mind az erdők szélére kerülnek.

Azt javaslom tehát a Tisztelt Lakosság-
nak, hogy ne adják oda elektronikai hulla-
dékukat mindenféle illegális gyűjtőknek, 
mert akaratlanul is cinkosaivá válnak a ké-
pen látható bűncselekmény elkövetőinek. 
E kényelmes megoldás helyett válasszák az 
alábbi legális lehetőségek egyikét.

Vissza a boltba

Amikor lecseréljük valamely elektronikai 
cikkünket, egyúttal mindig adjuk le a vá-
sárlás helyén a tönkrement régit. Törvény 
kötelezi ugyanis a forgalmazókat, hogy át 
kell venniük a használt elektronikai cik-
keket, amennyiben újat vásárolnak náluk. 
A Művészetek Háza szomszédságában 
található Elektrodoki is befogadja elavult 
mosógépét, hűtőjét. Az önkormányzat is 
– emlékezetem szerint 2010 óta – minden 
évben szervez elektronikai hulladékgyűjté-
si akciót, ott is le lehet adni az ilyen típusú 
hulladékokat.

Hulladékudvar épül

A végleges megoldás az egykori szemét-
telep szélén lévő hulladékátrakó állomás 
helyén, a Duna–Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás rendszer-
fejlesztéses pályázata keretében épülő rám-
pás, szelektív hulladékudvar lesz. Ennek 
építési munkái a tervek szerint 2014. ápri-
lis 2-án megkezdődnek, s még az idén be 
is fejeződnek. Itt ingyenesen lerakható lesz 
mindenfajta hulladék, még a háztartási ve-
szélyes hulladék is.

Az utóbbi években országos szinten – 
Pilisvörösváron is – szépen terjed a szelek-
tív hulladékgyűjtés, a környezettudatos ne-
velés terén előrelépés érzékelhető, így van 
esély rá, hogy a felnövekvő nemzedék már 
nyugat-európai szinten fogja kezelni ezt a 
problémát.

Kérem, hogy addig is mindannyian, 
egyéni felelősségünk tudatában működ-
jünk együtt annak érdekében, hogy tisz-
tább, szebb környezetben tudjunk élni!

Pándi Gábor  alpolgármester

kÖrnyezet
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Kivéve, ha a terepmotorosok meg-
fogadják Englerth Tibor tanácsát. 
A vörösvári endurocross versenyző 

ugyanis szeretné összefogni, szervezett ke-
retek közé terelni azokat a vörösvári és kör-
nyékbeli motorosokat, akiknek terepezésre 
alkalmas gépük van.

– Nem is hinnéd, hány motoros és 
quados van a városban és a környező te-
lepüléseken, akiknek a jelentős része 
nemcsak aszfaltos utakon, hanem tere-
pen is használja a gépét – mondja Tibor. 
– Vörösvárról Závoczki Csaba és jómagam 
igazolt endurocross versenyzők vagyunk, 
rajtunk kívül versenyszerűen motorozik 
két-két piliscsabai és pilisszántói, illetve hat 
tinnyei sporttársunk is. Annak örülnék, ha 
még többen csatlakoznának hozzánk, hi-
szen ez számos előnnyel járna a motorosok 
számára.

• Mire gondolsz?

Először is arra, hogy mi engedélyezett, ki-
jelölt terepeken, illetve pályákon, bizton-
ságos körülmények között motorozunk. 
Nem teszünk kárt más földjében, nem 
rongáljuk a természetet, nem szemetelünk, 
nem zavarunk senkit. Ugyanakkor nagyon 
jól érezzük magunkat, baráti közösséget 
alkotunk, és nagyszerű élményekben van 
részünk. Ezt szeretnénk megosztani má-
sokkal is.

• Mit jelent a többes szám, a mi?

A Váci Naszály Motorsport Egyesületet, 
amelynek az igazolt versenyzői vagyunk. 
Gondolkodtunk, hogy létrehozunk egy 
vörösvári motorsport egyesületet, de egy-
szerűbb így. A váciak örömmel befogadtak 
bennünket, és várják, várjuk az újabb jelent-
kezőket is. Jó csapatot alkotunk. Segítjük 
egymást, együtt járunk edzeni, versenyezni.

• Látom a szemedben a jó értelemben 
vett megszállottságot, azt, hogy nagyon 
szeretsz motorozni. Mikor kezdődött ná-
lad ez a szenvedély?

Még gyerekkoromban. Tyukodi Lászlóékkal 
jártunk motocross versenyekre, nemcsak 
Magyarországon, hanem Csehszlovákiá-
ban és Lengyelországban is. Rendszeresen 
ott voltunk a piliscsévi nagy versenyeken, 
jártunk Cserénfán, vb futamon is. Olyan 
motorosokat láttam élőben, mint az osztrák 
Heinz Kinigadner és a belga Stefan Everts, 
akik világklasszisok voltak. Aztán 1988-
ban elkezdtem ralizni is, Trabanttal verse-
nyeztem. Voltam sofőr és voltam mitfahrer 
is, később autószerelőként különböző 
magyar csapatoknál dolgoztam.  Ezeket 
az autósportos éveket is nagyon élveztem. 
De a ’90-es évek végén a szívem visszahú-
zott a motorozáshoz. Néhány éve sikerült 
vennem egy Yamaha YZ 125-öt, amellyel 
a harmadosztályú endurocross bajnokság-
ban szerepelek. Tavaly harmincadik lettem, 
de Závoczki Csaba például bronzérmes lett 
az abszolút értékelésben.

• Mit kell tudni az endurocrossról?

Nemcsak egy kör crosspályán motorozunk, 
hanem kijelölt terepútvonalakon is. Me-
gyünk például erdőben is, ahol nagy sze-
repe van az ügyességnek, hiszen kaptatunk 
feljárókon, köves területeken, lejtőkön – 
mindenféle terepviszonyok között, ami 
adódik a természetben. A crosspályán van 
egy úgynevezett extrém szakasz, ahol pél-
dául farönkökön, gumiabroncsokon, vizes 
árkon kelünk át, itt még nagyobb szükség 
van az ügyességre és az észre is. Nálunk az 
emberek megtanulnak ésszel és ügyesen 
motorozni, és megtanulják tisztelni a ter-
mészetet is.

• Mi a legnagyobb élményed ebben a 
sportágban?

Az endurocross remek kikapcsolódást 
nyújt! A természetben motorozunk, ami 
nagy élmény, versenyzünk ugyan egy-
mással, de barátok vagyunk – összeszá-
moltam, legalább 900 motoros űzi nálunk 
ezt a sportágat. Amely messze nem olyan 
drága, mint például a pályaversenyzés, az 
endurocross a kispénzű emberek számára 
is ideális választás.

• Aki kedvet kap ahhoz, hogy hozzátok 
csatlakozzon, hol talál rátok?

Az én telefonszámom: 06-20-240-6763, 
Závoczki Csabáé 06-20-399-1722, de meg-
találnak minket a Facebookon is. Minden-
kit várunk, a quadosokat is, aki szeret-
ne egy jó közösséghez tartozni, szeretne 
szervezett körülmények között, kijelölt 
pályákon edzeni és versenyezni. S aki úgy 
akar hódolni a motorozásnak, hogy köz-
ben nem okoz kárt a földtulajdonosok-
nak, nem zavarja az emberek nyugalmát, 
és nem rongálja a természetet. Örülnék, 
ha Vörösvárról és a környékről még töb-
ben bekapcsolódnának az endurocrossba. 
A környékünkön több olyan kijelölt pálya 
van, például Piliscséven, Tokodaltárón, 
Esztergomban, ahol biztonságos körülmé-
nyek között lehet gyakorolni, edzeni, ver-
senyezni. Jó helyzetben vagyunk, már csak 
az hiányzik, hogy minél többen egymásra 
találjunk.

Nos, a magam részéről a legteljesebb 
mértékben egyetértek Englerth Tiborral. 
Tényleg jó volna, ha ettől a tavasztól kezd-
ve a motorosok felfedeznék maguknak ezt 
a sportágat. Jót tennének vele önmaguk-
nak, a környezetüknek és a természetnek 
is. Úgyhogy, motorra fel – de csak ésszel!

Várhegyi Ferenc

MOtORRa fEl!

Jön a tavasz, hamarosan előkerülnek a garázsokból 
a motorkerékpárok. Ezzel egy időben megszaporo-
dik a földtulajdonosok és a kirándulók bosszúsága, 
akik mély keréknyomokat találhatnak a lucernás-
ban vagy az erdei sétautakon.

FIATAl cSApAT

A Pilisvörösvári KSK női kézilabda csa-
pata 2013-ban minden idők legjobb ered-
ményét elérve harmadik lett az NB-I/B-s 
bajnokság Nyugati csoportjában. Fontos 
ezt a tényt újra elismételni, egyrészt mert 
szívünknek kedves, másrészt mert ezzel 
magasra került a mérce.

Ugyanakkor a játékoskeret változásai 
miatt a 2013/14-es bajnokságra már nem 
ugyanaz a csapat állt ki. Gyetván Krisztina 
ezzel együtt bizakodva várta az új bajnoki 
évet. Elmondta, hogy tudja, nehezebb lesz 
a dolgunk idén, de az ő személyes célja vál-
tozatlanul a dobogó.

Nos, az első félévben tizenhárom mér-
kőzésből hatot megnyertek, hetet elvesz-
tettek a lányok. A mezőnyből kiemelkedik 
Szekszárd és Budaörs csapata, mögöttük 
azonban nagyon sűrű a mezőny. Ezt az 
is bizonyítja, hogy a hetedik helyen álló 
vörösváriak hátránya mindössze három 
pont a harmadik helyezett Marcali VSZSE 
mögött. 

Egyszóval, tavasszal bármi megtörtén-
het.

Az elmúlt félév rövid összegzésére meg-
kértük Gyetván Krisztinát, aki ezen kívül a 
tavaszi esélyekről is beszélt.

• Megváltozott összeállítású csapattal 
kezdtétek a bajnokságot. Hogyan sikerült 
a felkészülés?

Úgy gondolom, hogy elég jól sikerült felké-

szülnünk, sőt egy sok edzésből álló edzőtá-
borban is részt vettünk,ami elég jól össze-
hozta ezt a fiatal csapatot!

• Hogyan értékeled az eredményeket, a 
mutatott játékot?

Sajnos az eredményekben látszik, hogy ki-
csit rutintalanok vagyunk még, hiszen fon-
tos pillanatokban megremegett a kezünk, 
és olyan mérkőzéseken maradtunk alul, 
ahol egy kis rutinnal túllendültünk volna. 
És sajnos sérülések is nehezítették a mun-
kánkat.

• Kikkel vagy elégedett, vagy kiktől vártál 
többet az ősszel?

Itt vegyes érzéseim vannak, így megnevez-
ni nem szeretnék senkit!

• Tervezel-e a téli szünetben személyi 
változásokat? Jönnek-e új játékosok, s ha 
igen kik, és honnan?

Lesznek, illetve vannak változások. Kiss 
Zsófi a Vasasba távozik, viszont három új 
játékos kerül hozzánk. A Ferencvárosból 
érkezik Gaylhoffer Ildikó, aki egy balkezes 
jobbátlövő. A Vác csapatából pedig kettős 
játékengedéllyel nálunk játszik majd Sze-
nes Bettina és Helembai Fanni. Bízom 
benne, hogy velük erősebbek leszünk.

• A bajnokság kezdete előtt azt jósoltad, 
hogy nehezebb évre számítasz. Ugyanak-
kor azt is elmondtad, hogy a személyes 

Az Új-Hullám SE toborzót hirdet megfelelő úszástu-
dással rendelkező, 6-12 éves lányok-és fiúk számára, 
akik szeretnék kipróbálni a versenyszerű úszást vagy 

vízilabdázást. A tavaszi toborzó alatt egy hónapig ingyenesen 
látogathatóak az edzések, a gyerekek kipróbálhatják az adott 
sportágat és megismerhetik az edzőket. Az edzések helyszíne 
a Dorog Városi Uszoda. 

Az egyesület versenyzői között korosztályos regionális vá-
logatott úszó is található. Az úszók edzéseit Kis István szak-
edző, Szenior Európa-bajnok úszó irányítja. A vízilabdások 
jelenleg három korosztályos csapattal szerepelnek a Budapest 
bajnokságban. A vezetőedző Györe Lajos, korábbi női után-
pótlás válogatott szövetségi kapitány, az Európa-bajnok felnőtt 
női válogatott edzője.

Mindkét szakosztályban vannak már vörösvári sportolók, 
érdemes csatlakozni hozzájuk!

Jelentkezni Schieszler Annánál lehet a 06-30-516-9644-es 
telefonszámon, vagy az intezo@ujhullamse.hu e-mail címen.

V.F.

célod továbbra is a dobogó. Most hogyan 
látod a tavaszi esélyeket?

A már említett dolgok miatt, igen, nehéz 
évünk van. A személyes céljaim nem vál-
toztak, de szerintem ez így van jól! Elér-
hető még a harmadik hely, de ahhoz szinte 
hibátlan tavaszt kell hoznunk, és imádkoz-
nunk kell, hogy a riválisok minél többet 
bukjanak.

Örök igazság a sportban, hogy a csúcsra 
kerülni nehéz, de ott maradni még nehe-
zebb. A vörösvári lányok tavalyi bronzérme 
csúcsteljesítmény volt. A jelenlegi keretből 
azonban hiányzik maga Gyetván Kriszti-
na, aki tavaly a csapat gólfelelőse volt, és 
Ábrahám Szilvia is, aki az NB-I-es Debre-
cen együttesében folytatta. Valójában sem-
mi meglepő nincs abban, hogy a jelenlegi 
gárda még nem olyan erős, mint az egy 
évvel ezelőtti.
Viszont egy jó tavasszal stabilizálhatják a 
helyüket a középmezőnyben, és egy nagy 
adag szerencsével még előrébb is kerülhet-
nek.

Én drukkolok nekik.
Várhegyi Ferenc

tEHEtsÉgKutató vöRösváRiaKNaK

E L A D Ó  T E L E K

Szent Erzsébet u. 170.
~500 m2, közművek az ingatlan előtt

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

Fotó: Mód Péter
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ugyanis szeretné összefogni, szervezett ke-
retek közé terelni azokat a vörösvári és kör-
nyékbeli motorosokat, akiknek terepezésre 
alkalmas gépük van.

– Nem is hinnéd, hány motoros és 
quados van a városban és a környező te-
lepüléseken, akiknek a jelentős része 
nemcsak aszfaltos utakon, hanem tere-
pen is használja a gépét – mondja Tibor. 
– Vörösvárról Závoczki Csaba és jómagam 
igazolt endurocross versenyzők vagyunk, 
rajtunk kívül versenyszerűen motorozik 
két-két piliscsabai és pilisszántói, illetve hat 
tinnyei sporttársunk is. Annak örülnék, ha 
még többen csatlakoznának hozzánk, hi-
szen ez számos előnnyel járna a motorosok 
számára.

• Mire gondolsz?

Először is arra, hogy mi engedélyezett, ki-
jelölt terepeken, illetve pályákon, bizton-
ságos körülmények között motorozunk. 
Nem teszünk kárt más földjében, nem 
rongáljuk a természetet, nem szemetelünk, 
nem zavarunk senkit. Ugyanakkor nagyon 
jól érezzük magunkat, baráti közösséget 
alkotunk, és nagyszerű élményekben van 
részünk. Ezt szeretnénk megosztani má-
sokkal is.

• Mit jelent a többes szám, a mi?

A Váci Naszály Motorsport Egyesületet, 
amelynek az igazolt versenyzői vagyunk. 
Gondolkodtunk, hogy létrehozunk egy 
vörösvári motorsport egyesületet, de egy-
szerűbb így. A váciak örömmel befogadtak 
bennünket, és várják, várjuk az újabb jelent-
kezőket is. Jó csapatot alkotunk. Segítjük 
egymást, együtt járunk edzeni, versenyezni.

• Látom a szemedben a jó értelemben 
vett megszállottságot, azt, hogy nagyon 
szeretsz motorozni. Mikor kezdődött ná-
lad ez a szenvedély?

Még gyerekkoromban. Tyukodi Lászlóékkal 
jártunk motocross versenyekre, nemcsak 
Magyarországon, hanem Csehszlovákiá-
ban és Lengyelországban is. Rendszeresen 
ott voltunk a piliscsévi nagy versenyeken, 
jártunk Cserénfán, vb futamon is. Olyan 
motorosokat láttam élőben, mint az osztrák 
Heinz Kinigadner és a belga Stefan Everts, 
akik világklasszisok voltak. Aztán 1988-
ban elkezdtem ralizni is, Trabanttal verse-
nyeztem. Voltam sofőr és voltam mitfahrer 
is, később autószerelőként különböző 
magyar csapatoknál dolgoztam.  Ezeket 
az autósportos éveket is nagyon élveztem. 
De a ’90-es évek végén a szívem visszahú-
zott a motorozáshoz. Néhány éve sikerült 
vennem egy Yamaha YZ 125-öt, amellyel 
a harmadosztályú endurocross bajnokság-
ban szerepelek. Tavaly harmincadik lettem, 
de Závoczki Csaba például bronzérmes lett 
az abszolút értékelésben.

• Mit kell tudni az endurocrossról?

Nemcsak egy kör crosspályán motorozunk, 
hanem kijelölt terepútvonalakon is. Me-
gyünk például erdőben is, ahol nagy sze-
repe van az ügyességnek, hiszen kaptatunk 
feljárókon, köves területeken, lejtőkön – 
mindenféle terepviszonyok között, ami 
adódik a természetben. A crosspályán van 
egy úgynevezett extrém szakasz, ahol pél-
dául farönkökön, gumiabroncsokon, vizes 
árkon kelünk át, itt még nagyobb szükség 
van az ügyességre és az észre is. Nálunk az 
emberek megtanulnak ésszel és ügyesen 
motorozni, és megtanulják tisztelni a ter-
mészetet is.

• Mi a legnagyobb élményed ebben a 
sportágban?

Az endurocross remek kikapcsolódást 
nyújt! A természetben motorozunk, ami 
nagy élmény, versenyzünk ugyan egy-
mással, de barátok vagyunk – összeszá-
moltam, legalább 900 motoros űzi nálunk 
ezt a sportágat. Amely messze nem olyan 
drága, mint például a pályaversenyzés, az 
endurocross a kispénzű emberek számára 
is ideális választás.

• Aki kedvet kap ahhoz, hogy hozzátok 
csatlakozzon, hol talál rátok?

Az én telefonszámom: 06-20-240-6763, 
Závoczki Csabáé 06-20-399-1722, de meg-
találnak minket a Facebookon is. Minden-
kit várunk, a quadosokat is, aki szeret-
ne egy jó közösséghez tartozni, szeretne 
szervezett körülmények között, kijelölt 
pályákon edzeni és versenyezni. S aki úgy 
akar hódolni a motorozásnak, hogy köz-
ben nem okoz kárt a földtulajdonosok-
nak, nem zavarja az emberek nyugalmát, 
és nem rongálja a természetet. Örülnék, 
ha Vörösvárról és a környékről még töb-
ben bekapcsolódnának az endurocrossba. 
A környékünkön több olyan kijelölt pálya 
van, például Piliscséven, Tokodaltárón, 
Esztergomban, ahol biztonságos körülmé-
nyek között lehet gyakorolni, edzeni, ver-
senyezni. Jó helyzetben vagyunk, már csak 
az hiányzik, hogy minél többen egymásra 
találjunk.

Nos, a magam részéről a legteljesebb 
mértékben egyetértek Englerth Tiborral. 
Tényleg jó volna, ha ettől a tavasztól kezd-
ve a motorosok felfedeznék maguknak ezt 
a sportágat. Jót tennének vele önmaguk-
nak, a környezetüknek és a természetnek 
is. Úgyhogy, motorra fel – de csak ésszel!

Várhegyi Ferenc

MOtORRa fEl!

Jön a tavasz, hamarosan előkerülnek a garázsokból 
a motorkerékpárok. Ezzel egy időben megszaporo-
dik a földtulajdonosok és a kirándulók bosszúsága, 
akik mély keréknyomokat találhatnak a lucernás-
ban vagy az erdei sétautakon.

FIATAl cSApAT

A Pilisvörösvári KSK női kézilabda csa-
pata 2013-ban minden idők legjobb ered-
ményét elérve harmadik lett az NB-I/B-s 
bajnokság Nyugati csoportjában. Fontos 
ezt a tényt újra elismételni, egyrészt mert 
szívünknek kedves, másrészt mert ezzel 
magasra került a mérce.

Ugyanakkor a játékoskeret változásai 
miatt a 2013/14-es bajnokságra már nem 
ugyanaz a csapat állt ki. Gyetván Krisztina 
ezzel együtt bizakodva várta az új bajnoki 
évet. Elmondta, hogy tudja, nehezebb lesz 
a dolgunk idén, de az ő személyes célja vál-
tozatlanul a dobogó.

Nos, az első félévben tizenhárom mér-
kőzésből hatot megnyertek, hetet elvesz-
tettek a lányok. A mezőnyből kiemelkedik 
Szekszárd és Budaörs csapata, mögöttük 
azonban nagyon sűrű a mezőny. Ezt az 
is bizonyítja, hogy a hetedik helyen álló 
vörösváriak hátránya mindössze három 
pont a harmadik helyezett Marcali VSZSE 
mögött. 

Egyszóval, tavasszal bármi megtörtén-
het.

Az elmúlt félév rövid összegzésére meg-
kértük Gyetván Krisztinát, aki ezen kívül a 
tavaszi esélyekről is beszélt.

• Megváltozott összeállítású csapattal 
kezdtétek a bajnokságot. Hogyan sikerült 
a felkészülés?

Úgy gondolom, hogy elég jól sikerült felké-

szülnünk, sőt egy sok edzésből álló edzőtá-
borban is részt vettünk,ami elég jól össze-
hozta ezt a fiatal csapatot!

• Hogyan értékeled az eredményeket, a 
mutatott játékot?

Sajnos az eredményekben látszik, hogy ki-
csit rutintalanok vagyunk még, hiszen fon-
tos pillanatokban megremegett a kezünk, 
és olyan mérkőzéseken maradtunk alul, 
ahol egy kis rutinnal túllendültünk volna. 
És sajnos sérülések is nehezítették a mun-
kánkat.

• Kikkel vagy elégedett, vagy kiktől vártál 
többet az ősszel?

Itt vegyes érzéseim vannak, így megnevez-
ni nem szeretnék senkit!

• Tervezel-e a téli szünetben személyi 
változásokat? Jönnek-e új játékosok, s ha 
igen kik, és honnan?

Lesznek, illetve vannak változások. Kiss 
Zsófi a Vasasba távozik, viszont három új 
játékos kerül hozzánk. A Ferencvárosból 
érkezik Gaylhoffer Ildikó, aki egy balkezes 
jobbátlövő. A Vác csapatából pedig kettős 
játékengedéllyel nálunk játszik majd Sze-
nes Bettina és Helembai Fanni. Bízom 
benne, hogy velük erősebbek leszünk.

• A bajnokság kezdete előtt azt jósoltad, 
hogy nehezebb évre számítasz. Ugyanak-
kor azt is elmondtad, hogy a személyes 

Az Új-Hullám SE toborzót hirdet megfelelő úszástu-
dással rendelkező, 6-12 éves lányok-és fiúk számára, 
akik szeretnék kipróbálni a versenyszerű úszást vagy 

vízilabdázást. A tavaszi toborzó alatt egy hónapig ingyenesen 
látogathatóak az edzések, a gyerekek kipróbálhatják az adott 
sportágat és megismerhetik az edzőket. Az edzések helyszíne 
a Dorog Városi Uszoda. 

Az egyesület versenyzői között korosztályos regionális vá-
logatott úszó is található. Az úszók edzéseit Kis István szak-
edző, Szenior Európa-bajnok úszó irányítja. A vízilabdások 
jelenleg három korosztályos csapattal szerepelnek a Budapest 
bajnokságban. A vezetőedző Györe Lajos, korábbi női után-
pótlás válogatott szövetségi kapitány, az Európa-bajnok felnőtt 
női válogatott edzője.

Mindkét szakosztályban vannak már vörösvári sportolók, 
érdemes csatlakozni hozzájuk!

Jelentkezni Schieszler Annánál lehet a 06-30-516-9644-es 
telefonszámon, vagy az intezo@ujhullamse.hu e-mail címen.

V.F.

célod továbbra is a dobogó. Most hogyan 
látod a tavaszi esélyeket?

A már említett dolgok miatt, igen, nehéz 
évünk van. A személyes céljaim nem vál-
toztak, de szerintem ez így van jól! Elér-
hető még a harmadik hely, de ahhoz szinte 
hibátlan tavaszt kell hoznunk, és imádkoz-
nunk kell, hogy a riválisok minél többet 
bukjanak.

Örök igazság a sportban, hogy a csúcsra 
kerülni nehéz, de ott maradni még nehe-
zebb. A vörösvári lányok tavalyi bronzérme 
csúcsteljesítmény volt. A jelenlegi keretből 
azonban hiányzik maga Gyetván Kriszti-
na, aki tavaly a csapat gólfelelőse volt, és 
Ábrahám Szilvia is, aki az NB-I-es Debre-
cen együttesében folytatta. Valójában sem-
mi meglepő nincs abban, hogy a jelenlegi 
gárda még nem olyan erős, mint az egy 
évvel ezelőtti.
Viszont egy jó tavasszal stabilizálhatják a 
helyüket a középmezőnyben, és egy nagy 
adag szerencsével még előrébb is kerülhet-
nek.

Én drukkolok nekik.
Várhegyi Ferenc

tEHEtsÉgKutató vöRösváRiaKNaK

E L A D Ó  T E L E K

Szent Erzsébet u. 170.
~500 m2, közművek az ingatlan előtt

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

Fotó: Mód Péter

sPort



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG30 312014. FEBRUÁR

APRÓHIRDETÉS

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.

4 éves, 68m2-es tégla társasházi lakás eladó 
Pilisvörösváron! 2,5 szobás plusz nagy egyedi 
konyha, igényes anyagokkal. NAGYON KIS RE-
ZSIJŰ!  Külön mérőórák, hőszigetelt homokzat 
és nyílászárók! Érdeklődni: 06/26/951-228, 
06/30/828-3551, hzsm@gmail.hu

HIRDETÉSI DÍJAK A 

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 15 000 Ft

1/8 oldal   6 000 Ft   7 500 Ft

1/16 oldal    3 000 Ft   3 750 Ft

apróhirdetés         500 Ft                  –

(max. 200 karakter)

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

FóRUM a POlgáRMEstERi Hivatal KözlEMÉNyE

A BUdAÖRSI  
RENdőRKaPitáNyság  
híREI

A Pilisvörösvári Rendőrőrs lopás vétség elkövetésé-
nek gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettes 
ellen az alábbi esetekben.

A 10. számú főúton folyó vasúti építkezésről 2013. decem-
ber 15. és 2014. január 7. közötti időszakban a betonaljzat-
ról világítási kábeleket vittek el. 

Egy  családi házból ismeretlen tettes gázórát tulajdoní-
tott el január 23-án a hajnali órákban.

Szintén ismeretlen tettes ment be egy  családi házba  ja-
nuár 21-én , és onnan egy laptopot tulajdonított el.

A Pilisvörösvári Rendőrőrs lopás bűntett elkövetésének 
gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettes ellen, aki egy 
családi házba  január 7-én  bement, és onnan készpénzt, 
aranygyűrűt, digitális kamerát, fényképezőgépet, valamint 
törölközőket tulajdonított el.

A Budaörsi Rendőrkapitányság piliscsabai körzeti megbí-
zottja állampolgári bejelentés alapján  január 13-án kora-
este Pilisvörösváron, a járdán egy összekuporodott férfira 
lett figyelmes, aki elmondása szerint elfáradt, ezért meg-
pihent az úton. Az intézkedés során kiderült, hogy a férfi 
nem messze lakik a helyszíntől, ezért a körzeti megbízott 
útba irányította.

A Budaörsi Rendőrkapitányság Pilisvörösvári Rendőrőrsé-
nek járőrei  január 24-én  a Görgey utcában a mentőszol-
gálat munkatársainak nyújtottak segítséget, mert egy beteg 
nem működött velük együtt. A címen lakó asszony agresz-
szívan viselkedett. A rendőri intézkedés során a beteg meg-
nyugodott, önként beszállt a mentőbe, így további rendőri 
segítségre nem volt szükség. 

a PilisvöRösváRi öNKÉNtEs 
tűzOltó EgyEsülEt HÍREi

Műszaki mentések

Egy családi háznál felsze-
relt szénmonoxid gázérzé-
kelő bejelzése kapcsán vo-
nultunk ki. Kiérkezésünk 
előtt a család már elhagyta 
az épületet, amelyet azonnal átszellőztettünk. A helyszínt a hivatásos egy-
ségekkel és a körzet kéményseprőjével átvizsgáltuk. 

Sok feladatot adott tűzoltóinknak a lehulló nagy mennyiségű ónos eső. 
A teljesség igénye nélkül: a Csobánka felé vezető erősen csúszós útszaka-
szon, a Görbe utcai trafóház utáni lejtős szakaszon egy tehergépjármű és 
két személygépjármű akadt el az erősen jeges útszakaszon. A személygép-
járműveket a kézi szórással az úttestre felvitt jégmentesítő anyaggal sike-
rült kiszabadítani, míg a tehergépjárművet rögzítettük a további csúszás 
megakadályozása végett, és az adott útszakaszt lezártuk, majd megvártuk 
a közútkezelő szóróautóját. A síkosságmentesítés után újra megindult a 
forgalom. A 10-es számú főúton a MOL kút bejárati részénél egy személy-
gépjármű csúszott az árokba. A gépjárművet kézi erővel sikerült kiemelni, 
és biztonságban a megtisztított útszakaszra kormányozni. A Pilisszántó 
felé vezető úton szintén autók fordultak keresztbe, illetve csúsztak árokba. 
A káresemények alkalmával személyi sérülés nem történt.

Tűzeset

Egy családi háznál az egyik szobában egy csillagszórótól meggyulladt a 
karácsonyfa, és ezáltal kb. 10 négyzetméteren a bútorzat, a mennyezet, a 
függöny és az ablakok megrongálódtak. A raj kiérkezése előtt az ott lakó a 
tüzet eloltotta, így tűzoltóinknak a beavatkozás a megfelelő szellőztetésre 
és az átvizsgálásra összpontosult.

Pfeiffer Ferenc, a PÖTE elnöke

a Pilisvörösvári önkéntes 
tűzoltók telefonszáma: 

06 (70) 215 1909

súlya: 6-700 kg

KŐMŰVES  
szakembereket keresünk!

Köszönetnyilvánítások

Óvodánk 2014.január 25-én, szomba-
ton délután tartotta a gyerekek farsangi 
bálját a Művészetek Házában. Ezúton 
szeretnénk megköszönni a Szülőknek 
a bálra hozott felajánlásokat, a tom-
bola ajándékokat. Köszönjük a Mini 
Schramli zenekarnak, hogy jó hangulat-
tal járultak hozzá a bál sikeréhez. Há-
lásak vagyunk a Művészetek Háza igaz-
gatójának, hogy ebben a szép épületben 
tarthattuk a vidám farsangolást.

További támogatóinknak köszönjük a 
felajánlásokat: Gábor Árnyékolástechni-
ka, Solymári Játszóház, Olistar, Ceglédi 
Papírbolt, Gondola Pizzéria, Elektro - 
Dokki, Szépia Bio & Art Hotel Zsámbék, 
Denk Virágbolt, Óra – Ékszer (Margit), 
Goodwill Energy Kft., Jean Pierre Vi-
rágbolt, Havas és Ben Naim Ékszerbolt, 
Strack Bau – Ker Bt., Vörösvár Kf.t, 
Wippelhauser Cukrászda, Szamos Mar-
cipán, Fodrászat - Breier Anita, Acb Kft. 
- Papírbolt, Egy Csepp London - Ruha-
bolt, Diamond Szépségszalon, Két Lotti 
Bon-Bon Bolt, Ági Bolt, Szlagyus Bt.

Köszönettel a Szabadság utcai tag-
óvoda gyerekei, dolgozói és a Szt. Már-
ton Óvodai Alapítvány nevében:

Kreiszl Antalné tagóvoda vezető

A pilisvörösvári Zrínyi utcai Óvoda 
Ligeti Cseperedő Alapítványa (adó-
száma: 18673189-1-13) nevében kö-
szönetet mondok mindazoknak, akik 
önzetlen segítségükkel hozzájárultak 
óvodás gyermekeink farsangi báljának 
sikeréhez, amelyet 2014. február 8-án 
szombaton rendeztünk.
Köszönjük: a szülők és az óvoda dolgo-
zóinak támogatását, segítségét; a Mini 
Sramli hangulatos közreműködését; a 
Művészetek Háza és a Vásár téri Általá-
nos Iskola Vezetőségének és dolgozóinak 
segítőkész hozzáállását; a Városi Polgár-
őrség estébe nyúló rendfenntartó mun-
káját; a pilisvörösvári és környékbeli vál-
lalkozók értékes tombola felajánlásait.

Az alapítvány a bál teljes bevételét a 
Zrínyi utcai Óvoda játék- és eszközbőví-
tésének támogatására fordítja.

Az A Tempo Koncertfúvós Zenekar 
Közhasznú Egyesület ezúton szeretné 
megköszönni minden kedves támogató-
jának, hogy adója 1%-át zenekarunknak 
ajánlotta.

Kérjük Önöket, támogassák to-
vábbra is zenekarunkat. Adószámunk: 
18709773-1-13

Köszönjük a kedves szülőknek, s mind-
azoknak, akik a 2012 éves szja 1%-át 
felajánlották az óvodánkat támogató 
Szent Márton Óvodai Alapítványnak. A 
felajánlott összeget, 206.597 forintot az 
óvoda udvarának további fejlesztésére 
fordítjuk.

Az alapítvány adószáma: 18703241-
1-13. Tisztelettel: 

az alapítvány kuratóriumának tagjai

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:

 Óvoda neve  Zárva tartás ideje

Szabadság úti óvoda 2014. július 28-tól augusztus 24-ig
Zrínyi úti óvoda 2014. július 07-től augusztus 03-ig
Rákóczi úti óvoda 2014. július 19-től augusztus 17-ig
Széchenyi úti óvoda 2014. június 21-től július 20-ig
Gradus óvoda 2014. július 12-től augusztus 10-ig 

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 karbantartási és felújítási munkák miatt van szükség.
Megértésüket köszönjük!

Gromon István polgármester

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

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

E L A D Ó  T E L E K

Béke u. 3742. hrsz.
620 m2 árok besorolású ingatlan

2.200.000,- 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

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



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG30 312014. FEBRUÁR

APRÓHIRDETÉS

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.

4 éves, 68m2-es tégla társasházi lakás eladó 
Pilisvörösváron! 2,5 szobás plusz nagy egyedi 
konyha, igényes anyagokkal. NAGYON KIS RE-
ZSIJŰ!  Külön mérőórák, hőszigetelt homokzat 
és nyílászárók! Érdeklődni: 06/26/951-228, 
06/30/828-3551, hzsm@gmail.hu

HIRDETÉSI DÍJAK A 

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 15 000 Ft

1/8 oldal   6 000 Ft   7 500 Ft

1/16 oldal    3 000 Ft   3 750 Ft

apróhirdetés         500 Ft                  –

(max. 200 karakter)

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

FóRUM a POlgáRMEstERi Hivatal KözlEMÉNyE

A BUdAÖRSI  
RENdőRKaPitáNyság  
híREI

A Pilisvörösvári Rendőrőrs lopás vétség elkövetésé-
nek gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettes 
ellen az alábbi esetekben.

A 10. számú főúton folyó vasúti építkezésről 2013. decem-
ber 15. és 2014. január 7. közötti időszakban a betonaljzat-
ról világítási kábeleket vittek el. 

Egy  családi házból ismeretlen tettes gázórát tulajdoní-
tott el január 23-án a hajnali órákban.

Szintén ismeretlen tettes ment be egy  családi házba  ja-
nuár 21-én , és onnan egy laptopot tulajdonított el.

A Pilisvörösvári Rendőrőrs lopás bűntett elkövetésének 
gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettes ellen, aki egy 
családi házba  január 7-én  bement, és onnan készpénzt, 
aranygyűrűt, digitális kamerát, fényképezőgépet, valamint 
törölközőket tulajdonított el.

A Budaörsi Rendőrkapitányság piliscsabai körzeti megbí-
zottja állampolgári bejelentés alapján  január 13-án kora-
este Pilisvörösváron, a járdán egy összekuporodott férfira 
lett figyelmes, aki elmondása szerint elfáradt, ezért meg-
pihent az úton. Az intézkedés során kiderült, hogy a férfi 
nem messze lakik a helyszíntől, ezért a körzeti megbízott 
útba irányította.

A Budaörsi Rendőrkapitányság Pilisvörösvári Rendőrőrsé-
nek járőrei  január 24-én  a Görgey utcában a mentőszol-
gálat munkatársainak nyújtottak segítséget, mert egy beteg 
nem működött velük együtt. A címen lakó asszony agresz-
szívan viselkedett. A rendőri intézkedés során a beteg meg-
nyugodott, önként beszállt a mentőbe, így további rendőri 
segítségre nem volt szükség. 

a PilisvöRösváRi öNKÉNtEs 
tűzOltó EgyEsülEt HÍREi

Műszaki mentések

Egy családi háznál felsze-
relt szénmonoxid gázérzé-
kelő bejelzése kapcsán vo-
nultunk ki. Kiérkezésünk 
előtt a család már elhagyta 
az épületet, amelyet azonnal átszellőztettünk. A helyszínt a hivatásos egy-
ségekkel és a körzet kéményseprőjével átvizsgáltuk. 

Sok feladatot adott tűzoltóinknak a lehulló nagy mennyiségű ónos eső. 
A teljesség igénye nélkül: a Csobánka felé vezető erősen csúszós útszaka-
szon, a Görbe utcai trafóház utáni lejtős szakaszon egy tehergépjármű és 
két személygépjármű akadt el az erősen jeges útszakaszon. A személygép-
járműveket a kézi szórással az úttestre felvitt jégmentesítő anyaggal sike-
rült kiszabadítani, míg a tehergépjárművet rögzítettük a további csúszás 
megakadályozása végett, és az adott útszakaszt lezártuk, majd megvártuk 
a közútkezelő szóróautóját. A síkosságmentesítés után újra megindult a 
forgalom. A 10-es számú főúton a MOL kút bejárati részénél egy személy-
gépjármű csúszott az árokba. A gépjárművet kézi erővel sikerült kiemelni, 
és biztonságban a megtisztított útszakaszra kormányozni. A Pilisszántó 
felé vezető úton szintén autók fordultak keresztbe, illetve csúsztak árokba. 
A káresemények alkalmával személyi sérülés nem történt.

Tűzeset

Egy családi háznál az egyik szobában egy csillagszórótól meggyulladt a 
karácsonyfa, és ezáltal kb. 10 négyzetméteren a bútorzat, a mennyezet, a 
függöny és az ablakok megrongálódtak. A raj kiérkezése előtt az ott lakó a 
tüzet eloltotta, így tűzoltóinknak a beavatkozás a megfelelő szellőztetésre 
és az átvizsgálásra összpontosult.

Pfeiffer Ferenc, a PÖTE elnöke

a Pilisvörösvári önkéntes 
tűzoltók telefonszáma: 

06 (70) 215 1909

súlya: 6-700 kg

KŐMŰVES  
szakembereket keresünk!

Köszönetnyilvánítások

Óvodánk 2014.január 25-én, szomba-
ton délután tartotta a gyerekek farsangi 
bálját a Művészetek Házában. Ezúton 
szeretnénk megköszönni a Szülőknek 
a bálra hozott felajánlásokat, a tom-
bola ajándékokat. Köszönjük a Mini 
Schramli zenekarnak, hogy jó hangulat-
tal járultak hozzá a bál sikeréhez. Há-
lásak vagyunk a Művészetek Háza igaz-
gatójának, hogy ebben a szép épületben 
tarthattuk a vidám farsangolást.

További támogatóinknak köszönjük a 
felajánlásokat: Gábor Árnyékolástechni-
ka, Solymári Játszóház, Olistar, Ceglédi 
Papírbolt, Gondola Pizzéria, Elektro - 
Dokki, Szépia Bio & Art Hotel Zsámbék, 
Denk Virágbolt, Óra – Ékszer (Margit), 
Goodwill Energy Kft., Jean Pierre Vi-
rágbolt, Havas és Ben Naim Ékszerbolt, 
Strack Bau – Ker Bt., Vörösvár Kf.t, 
Wippelhauser Cukrászda, Szamos Mar-
cipán, Fodrászat - Breier Anita, Acb Kft. 
- Papírbolt, Egy Csepp London - Ruha-
bolt, Diamond Szépségszalon, Két Lotti 
Bon-Bon Bolt, Ági Bolt, Szlagyus Bt.

Köszönettel a Szabadság utcai tag-
óvoda gyerekei, dolgozói és a Szt. Már-
ton Óvodai Alapítvány nevében:

Kreiszl Antalné tagóvoda vezető

A pilisvörösvári Zrínyi utcai Óvoda 
Ligeti Cseperedő Alapítványa (adó-
száma: 18673189-1-13) nevében kö-
szönetet mondok mindazoknak, akik 
önzetlen segítségükkel hozzájárultak 
óvodás gyermekeink farsangi báljának 
sikeréhez, amelyet 2014. február 8-án 
szombaton rendeztünk.
Köszönjük: a szülők és az óvoda dolgo-
zóinak támogatását, segítségét; a Mini 
Sramli hangulatos közreműködését; a 
Művészetek Háza és a Vásár téri Általá-
nos Iskola Vezetőségének és dolgozóinak 
segítőkész hozzáállását; a Városi Polgár-
őrség estébe nyúló rendfenntartó mun-
káját; a pilisvörösvári és környékbeli vál-
lalkozók értékes tombola felajánlásait.

Az alapítvány a bál teljes bevételét a 
Zrínyi utcai Óvoda játék- és eszközbőví-
tésének támogatására fordítja.

Az A Tempo Koncertfúvós Zenekar 
Közhasznú Egyesület ezúton szeretné 
megköszönni minden kedves támogató-
jának, hogy adója 1%-át zenekarunknak 
ajánlotta.

Kérjük Önöket, támogassák to-
vábbra is zenekarunkat. Adószámunk: 
18709773-1-13

Köszönjük a kedves szülőknek, s mind-
azoknak, akik a 2012 éves szja 1%-át 
felajánlották az óvodánkat támogató 
Szent Márton Óvodai Alapítványnak. A 
felajánlott összeget, 206.597 forintot az 
óvoda udvarának további fejlesztésére 
fordítjuk.

Az alapítvány adószáma: 18703241-
1-13. Tisztelettel: 

az alapítvány kuratóriumának tagjai

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:

 Óvoda neve  Zárva tartás ideje

Szabadság úti óvoda 2014. július 28-tól augusztus 24-ig
Zrínyi úti óvoda 2014. július 07-től augusztus 03-ig
Rákóczi úti óvoda 2014. július 19-től augusztus 17-ig
Széchenyi úti óvoda 2014. június 21-től július 20-ig
Gradus óvoda 2014. július 12-től augusztus 10-ig 

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 karbantartási és felújítási munkák miatt van szükség.
Megértésüket köszönjük!

Gromon István polgármester

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

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

E L A D Ó  T E L E K

Béke u. 3742. hrsz.
620 m2 árok besorolású ingatlan

2.200.000,- 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

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

01. 13. özv. Hegyvári Sándorné
 szül. Hollauer Róza, 70 év
 Arany János u. 17.

01. 15. özv. Klecher Józsefné
 szül. Varga Borbála, 89 év
 Szent Erzsébet u. 117.

01. 21. özv. Lieber Ferencné
 szül. Bakos Ilona, 76 év
 Árpád u. 9.

01.22. özv. Matkó Endréné
 szül. Orosz Gizella, 96 év
 Bocskai u. 104.

01. 26. Drávai János, 61 év
 Görgey u. 48.

02. 05. Halmschláger Róbert
 Iskola u. 16.

Anyakönyvi események bejelentése  
a Vörösvári Újság számára: 

ujsag@pilisvorosvar.hu 
06-30/228-0262

Megszülettek:

11. 13. Wippelhauser Dominik
 Apa: Wippelhauser Zoltán
 Anya: Ercsi Ildikó

01. 07. Peller Sebestyén
 Apa: Peller Csaba
 Anya: Wohl Szilvia

01. 16. Mármarosi Milán
 Apa: Mármarosi Zsolt
 Anya: Szikra Kitti

01. 30. Nánai Ákos
 Apa: Nánai József
 Anya: Bélik Katalin

02. 04. Schuck Janka
 Apa: Schuck Péter
 Anya: Schuck-Pap Nóra

GYÁSZCSOPORT
Szerveződik mindazoknak:

• akik elveszítették hozzátartozójukat,
• akiket időről-időre elborít a fájdalom,
• akik nem tudják megosztani fájdalmukat,
• akiknek kizökkent az életük,
• akiknek az idő nem oldotta meg a prob-
lémáit.

Nem Ön az egyetlen ebben a helyzetben.

Szeretettel várom érdeklődését:
Major Vilmos gyászcsoport vezető
(70)286-3378, holonetix@gmail.com

ElHuNyt  
BaK fERENc,  
tiNNyE POlgáRMEstERE

Mély megrendüléssel fogadtuk a 
szomorú hírt, hogy dr. Bak Ferenc, 
Tinnye község polgármestere 2014. 
február 8-án, életének 51. évében 
elhunyt.

Dr. Bak Ferenc a rendszerváltást követően, 
az első szabad választástól hat cikluson ke-
resztül volt Tinnye Polgármestere. Megala-
kulásától kezdve tagtelepülési polgármes-
terként részt vett a Pilisi Medence Kistérség 
Önkormányzati Területfejlesztési Társulás 
munkájában. Hitte, hogy a települések 
polgáraiért és a jövő generációk érdekében 
szorgalommal, kitartással, elhivatottan ér-
demes dolgozni. Tette mindezt emberség-
gel és szerénységgel.

Megrendülve és fájó szívvel búcsúznak 
Tőle kollégái:

Gromon István, Pilisvörösvár Polgármestere; 
Dr. Szente Kálmán, Solymár Polgármestere; 

Gáspár Csaba, Piliscsaba Polgármestere; 
Csicsmanczai Tamásné, Pilisszántó Polgár-
mestere; Paksi Imre, Pilisborosjenő Polgár-

mestere; Bányai József, Pilisjászfalu Polgár-
mestere; Szathmáry Gergely, Remeteszőlős 

Polgármestere; Pénzes Gábor, Pilisszentiván 
Polgármestere

EMlÉKEzÉs  
PEKó józsEfRE

Pekó József kertészmérnök 25 éven át 
volt a Kovács László Kertbarát Kör 
szakmai vezetője. 

Az egyetemet elvégezve a pomázi ker-
tészetben kezdett dolgozni, majd a ceglé-
di tsz szőlészeti és borászati részlegében 
helyezkedett el.  Kiváló munkája elisme-
réseként az akkori földművelési miniszter 
fontos és nagyobb feladattal bízta meg őt. 
Először osztályvezető-helyettesi, majd osz-
tályvezetői beosztásban felügyelte a ma-
gyarországi kertészeteket. Ezt a munkát 
nyugdíjba vonulásáig, 60 éves koráig vé-
gezte, de szaktanácsadóként még több éven 
keresztül segítette a minisztérium szakmai 
munkáját.

Nyugdíjba vonulásakor vállalta el a 
Kertbarát Kör szakmai vezetését. Az elmúlt 
25 év alatt rendszeresen tartott előadásokat 
a tagság részére. Néhány találomra kiraga-
dott téma a sok közül:

Tájékoztatta a tagságot arról, hogy mire 
kell figyelni a gyümölcsfák vásárlásakor, 
és arról hogyan és mikor ültessük el őket. 
Gyümölcsfa-szemzési, -oltási, valamint 
-metszési bemutatókat szervezett. Ugyan-
ilyen szemléletes, rendkívüli gyakorlati 
hasznú, tanulságos bemutatókat tartott a 
szőlőtelepítéssel és -műveléssel kapcsolat-
ban is.

A Kertbarát Körnek megalakulása óta 
jeles hagyományai közé tartozott, hogy az 
évzáró alkalmával megkóstoltuk egymás 
újborát. Ez az újbor, az ő áldásos tevékeny-
ségének köszönhetően is évről évre jobb 
minőségű lett.

Áprilisban, minden évben megrendez-
tük a Kertbarát Kör borversenyét. Pekó Jó-
zsef rendszeresen tagja volt a zsűrinek. A 
zsűribe mindig meghívta a minisztérium 
alá tartozó Borminősítő Intézet munkatár-
sát, Tóth Mihályt, harmadikként pedig hol 
Magyar Lajost, egyetemi évfolyamtársát, a 
Kertészek és Kertbarátok Országos Szö-
vetségének főtitkárát kérte fel, hol Merényi 
Károlyt, minisztériumbeli munkatársát. 

A borversenyek megrendezése kitűnő 
alkalomnak bizonyult nemcsak a szőlő-
ből készült nedűk megmérettetésére, elis-
merések szerzésére, hanem a zsűrizéskor 
elmondott észrevételek, tanácsok, a hibák 
kijavítására tett javaslatok a borokra is igen 
jótékony hatással voltak.

A szőlőtermesztéssel és borkészítéssel 
kapcsolatos tanácsai, szakmai iránymutatá-
sa mellett hasonlóan nagy jelentőséggel bírt 
az a rengeteg segítség, amit a szintén éven-
ként, a Vörösvári Napok keretében meg-
rendezett terménykiállításunkhoz nyújtott 
kiemelkedő szakértelmével és utánozhatat-
lan lelkesedével.

80 éves korában még olyan szellemi fris-
sesség, munkabírás volt jellemző rá, hogy 
házának kertjében kékfrankos szőlő telepí-
tésébe kezdett. Tavaly, 85 éves korában pe-
dig még fára mászva mutatta meg nekünk 
az őszibarack helyes metszését.

2013. november 29-én meghitt ünnep-
ség keretében emlékeztünk meg 85. szüle-
tésnapjáról. Az évzárónkat is jó hangulat-
ban töltötte el velünk.

December 29-én kaptuk a szomorú hírt, 
hogy váratlan rosszullét következtében 
meghalt.

Halálhíre úgy ért minket, mint derült ég-
ből a villámcsapás. A világ szegényebb lett 
egy nagyon jó emberrel, egy kiváló szak-
emberrel. Hányszor hallottuk már gyász-
beszédekben a „pótolhatatlan veszteség ért 
minket” kifejezést… De mi sem tudunk 
mást mondani. Elvesztettük szakmai veze-
tőnket. Elárvultunk nélküle.

Persze, idővel majd a helyébe lépnek, 
mert sok kiváló szakembere van ég ennek 
az országnak. Ő számunkra mégis pótol-
hatatlan, egyszeri és megismételhetetlen 
marad. Mint ahogy a költő is írja szívszo-
rító versében:

„Keresheted őt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
a múltba sem és a gazdag jövőben
akárki megszülethet már, csak ő nem.”

Nélküle már mi sem leszünk többé azok, 
akik korábban voltunk. Szegényebbek és 
gazdagabbak lettünk egyaránt. Szegényeb-
bek, mert már nem találkozhatunk vele 
előadásai valamelyikén, nem hallgathatjuk 
tanácsait, okos korholásait, ha valamit rosz-
szul csináltunk. De egyben gazdagabbak is, 
mert az ő egész élete, munkája, küzdelme, 
erkölcsisége, bölcsessége beleköltözött szí-
vünkbe, lelkünkbe, és az időnk végezetéig 
erősíteni fog minket.

Mindig emlékezni fogunk rá, és ő to-
vábbra is segíteni fogja munkánkat, ott 
lesz majd, amikor gyümölcsfát metszünk, 
újbort fejtünk vagy akár szőlőt telepítünk. 
Ott lesz a borversenyeken is, és szelíden 
csóválja a fejét, ha a kénezést elvétettük. 
Megdicséri termékeinket az augusztus be-
mutatón, és együtt örül sikereinknek.

Ott lesz velünk, amikor ősszel színpom-
pás ünnepi ruhába öltözik a föld, hogy a 
nyarat elbúcsúztassa, és ott lesz velünk 
tavasszal is, amikor felszabadultan nagyot 
sóhajt, és újra életre kel az anyatermészet.

Ez a sóhaj mindig az övé is lesz. Az övé, 
aki úgy tudott együtt élni, együtt lélegezni 
a természettel, mint senki közülünk. Senki 
sem értette közülünk annyira a föld sza-
vát, mint ő. Minden gondolatát, rezdülését 
érezte, értette. És tudta, hogy a földdel, a 
természettel, a növényekkel, állatokkal sze-
retettel és elővigyázatosan kell foglalkozni. 
És a legnagyobb elérhető szakértelemmel, 
tudással. Hogy mindig csak építeni tud-
junk, és soha ne romboljunk.

Benne a végtelen szeretet és a roppant 
szakértelem is megvolt az anyatermészet 
iránt.

Mindent tudott, amit tudni kellett, és 
mindent megtett, amit lehetett.

Az útját végigjárta, a harcát megharcol-
ta, tudását, szeretetét átadta nekünk.

Kedves Jóska! Isten veled! Legyen neked 
könnyű a föld! Soha nem felejtünk el!

Kertbarát Kör

A családsegítő szolgálatnál
Álláskeresők klubja. Heti rendszeresség-
gel csütörtökönként 10 és 12 óra között 
(március 6., 13., 20., 27.).
Álláskeresők, munkanélküliek részére 
egyéni tanácsadásra van lehetőség kizáró-
lag előzetes telefonos időpont egyeztetés 
alapján a 06-26/331-399-es telefonszá-
mon.
Piactér: A hely, ahol önzetlenül felajánl-
hatja megunt bútorait, tárgyait, illetve 
ahol közzéteheti kívánságait. Ez ügyben 
bármikor (hétköznap 8-16 h között) ke-
resheti szolgálatunkat. Jelenlegi szükség-
letek: szobabútorok (ruhás szekrények), 
gyermekágy, babafelszerelések (babako-
csi, újszülöttnek való ruha), műszaki be-
rendezések (turmixgép, centrifuga, régi 
tárcsás mosógép, gáztűzhely, hajszárító, 
bojler, vérnyomásmérő). Továbbra is vár-
juk a felajánlásokat fűtőberendezésekre 
és tűzifára. A hidegre való tekintettel 
meleg gyermek és fiatal felnőtt ruhákat 
és cipőket szívesen fogadunk!

Idősek Klubja programjai
március 3. Sváb délelőtt - 10 óra: Far-
sangtemetés

március 14. Megemlékezünk az 1848-
49. évi szabadságharcról

március 27. Diabétesz sorozat, előadó: 
dr. Hidas István

Köszönetnyilvánítás
 A Városi „Napos Oldal” Szociális 
Központ Családsegítő Szolgálata ezúton 
szeretné megköszönni a Piactér szolgál-
tatás keretein belül nyújtott adományo-
kat Soóky Péternek, Rostás Károlynak 
és Baksa Krisztinának, illetve névtelen 
felajánlóinak.

Selymesi Erzsébet 
intézményvezető

A VÁRoSI nApoS oldAl 
szOciális KözPONt  
pRoGRAMJAI
(Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5.)

ELADÓ HÁZRÉSZ
Vágóhíd u. 13. 

160 m2 telek, 43 m2 1 szoba + 1 
félszoba, konyha, komfort nélkü-
li házrész, közművek a határoló 
utcákban, fűtés vegyes tüzelésű 

kályhával

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

E L A D Ó  T E L E K
Szondi u. 108.

576 m2, vízóra az ingatlanon belül, 
gáz, elektromos áram és csatorna 

az ingatlan előtt 

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

Pekó Józsi bácsi  
85. születésnapjára

Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
 Ragyogjon rád napfény, legyél boldog 

nagyon! 
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
 Minden utadon szerencse kísérjen!

Megint egy nappal öregebb lettél,
A mosásban egy kicsit összementél,
De ne izgulj, jön még télre tavasz, 

Ennyi éves is csak egy évig maradsz!

A nap az égen is Neked ragyog,
Hisz ma van a 85-dik születésnapod.

Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg,
Senki sem szeret úgy, mint mi szeretünk 

téged!

Születésnapodon, nem kívánunk egyebet,
Csendes lépteidet kísérje szeretet!

 Szívedben béke, lelkedben nyugalom,
Légy nagyon boldog ezen a szép napon!

 Szívünk szeret, ezt ne feledd! 
A legtöbb mit adhatunk: 

A kertbaráti szeretet.

Kovács László Kertbarát Kör
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Elhunytak:

01. 13. özv. Hegyvári Sándorné
 szül. Hollauer Róza, 70 év
 Arany János u. 17.

01. 15. özv. Klecher Józsefné
 szül. Varga Borbála, 89 év
 Szent Erzsébet u. 117.

01. 21. özv. Lieber Ferencné
 szül. Bakos Ilona, 76 év
 Árpád u. 9.

01.22. özv. Matkó Endréné
 szül. Orosz Gizella, 96 év
 Bocskai u. 104.

01. 26. Drávai János, 61 év
 Görgey u. 48.

02. 05. Halmschláger Róbert
 Iskola u. 16.

Anyakönyvi események bejelentése  
a Vörösvári Újság számára: 

ujsag@pilisvorosvar.hu 
06-30/228-0262

Megszülettek:

11. 13. Wippelhauser Dominik
 Apa: Wippelhauser Zoltán
 Anya: Ercsi Ildikó

01. 07. Peller Sebestyén
 Apa: Peller Csaba
 Anya: Wohl Szilvia

01. 16. Mármarosi Milán
 Apa: Mármarosi Zsolt
 Anya: Szikra Kitti

01. 30. Nánai Ákos
 Apa: Nánai József
 Anya: Bélik Katalin

02. 04. Schuck Janka
 Apa: Schuck Péter
 Anya: Schuck-Pap Nóra

GYÁSZCSOPORT
Szerveződik mindazoknak:

• akik elveszítették hozzátartozójukat,
• akiket időről-időre elborít a fájdalom,
• akik nem tudják megosztani fájdalmukat,
• akiknek kizökkent az életük,
• akiknek az idő nem oldotta meg a prob-
lémáit.

Nem Ön az egyetlen ebben a helyzetben.

Szeretettel várom érdeklődését:
Major Vilmos gyászcsoport vezető
(70)286-3378, holonetix@gmail.com

ElHuNyt  
BaK fERENc,  
tiNNyE POlgáRMEstERE

Mély megrendüléssel fogadtuk a 
szomorú hírt, hogy dr. Bak Ferenc, 
Tinnye község polgármestere 2014. 
február 8-án, életének 51. évében 
elhunyt.

Dr. Bak Ferenc a rendszerváltást követően, 
az első szabad választástól hat cikluson ke-
resztül volt Tinnye Polgármestere. Megala-
kulásától kezdve tagtelepülési polgármes-
terként részt vett a Pilisi Medence Kistérség 
Önkormányzati Területfejlesztési Társulás 
munkájában. Hitte, hogy a települések 
polgáraiért és a jövő generációk érdekében 
szorgalommal, kitartással, elhivatottan ér-
demes dolgozni. Tette mindezt emberség-
gel és szerénységgel.

Megrendülve és fájó szívvel búcsúznak 
Tőle kollégái:

Gromon István, Pilisvörösvár Polgármestere; 
Dr. Szente Kálmán, Solymár Polgármestere; 

Gáspár Csaba, Piliscsaba Polgármestere; 
Csicsmanczai Tamásné, Pilisszántó Polgár-
mestere; Paksi Imre, Pilisborosjenő Polgár-

mestere; Bányai József, Pilisjászfalu Polgár-
mestere; Szathmáry Gergely, Remeteszőlős 

Polgármestere; Pénzes Gábor, Pilisszentiván 
Polgármestere

EMlÉKEzÉs  
PEKó józsEfRE

Pekó József kertészmérnök 25 éven át 
volt a Kovács László Kertbarát Kör 
szakmai vezetője. 

Az egyetemet elvégezve a pomázi ker-
tészetben kezdett dolgozni, majd a ceglé-
di tsz szőlészeti és borászati részlegében 
helyezkedett el.  Kiváló munkája elisme-
réseként az akkori földművelési miniszter 
fontos és nagyobb feladattal bízta meg őt. 
Először osztályvezető-helyettesi, majd osz-
tályvezetői beosztásban felügyelte a ma-
gyarországi kertészeteket. Ezt a munkát 
nyugdíjba vonulásáig, 60 éves koráig vé-
gezte, de szaktanácsadóként még több éven 
keresztül segítette a minisztérium szakmai 
munkáját.

Nyugdíjba vonulásakor vállalta el a 
Kertbarát Kör szakmai vezetését. Az elmúlt 
25 év alatt rendszeresen tartott előadásokat 
a tagság részére. Néhány találomra kiraga-
dott téma a sok közül:

Tájékoztatta a tagságot arról, hogy mire 
kell figyelni a gyümölcsfák vásárlásakor, 
és arról hogyan és mikor ültessük el őket. 
Gyümölcsfa-szemzési, -oltási, valamint 
-metszési bemutatókat szervezett. Ugyan-
ilyen szemléletes, rendkívüli gyakorlati 
hasznú, tanulságos bemutatókat tartott a 
szőlőtelepítéssel és -műveléssel kapcsolat-
ban is.

A Kertbarát Körnek megalakulása óta 
jeles hagyományai közé tartozott, hogy az 
évzáró alkalmával megkóstoltuk egymás 
újborát. Ez az újbor, az ő áldásos tevékeny-
ségének köszönhetően is évről évre jobb 
minőségű lett.

Áprilisban, minden évben megrendez-
tük a Kertbarát Kör borversenyét. Pekó Jó-
zsef rendszeresen tagja volt a zsűrinek. A 
zsűribe mindig meghívta a minisztérium 
alá tartozó Borminősítő Intézet munkatár-
sát, Tóth Mihályt, harmadikként pedig hol 
Magyar Lajost, egyetemi évfolyamtársát, a 
Kertészek és Kertbarátok Országos Szö-
vetségének főtitkárát kérte fel, hol Merényi 
Károlyt, minisztériumbeli munkatársát. 

A borversenyek megrendezése kitűnő 
alkalomnak bizonyult nemcsak a szőlő-
ből készült nedűk megmérettetésére, elis-
merések szerzésére, hanem a zsűrizéskor 
elmondott észrevételek, tanácsok, a hibák 
kijavítására tett javaslatok a borokra is igen 
jótékony hatással voltak.

A szőlőtermesztéssel és borkészítéssel 
kapcsolatos tanácsai, szakmai iránymutatá-
sa mellett hasonlóan nagy jelentőséggel bírt 
az a rengeteg segítség, amit a szintén éven-
ként, a Vörösvári Napok keretében meg-
rendezett terménykiállításunkhoz nyújtott 
kiemelkedő szakértelmével és utánozhatat-
lan lelkesedével.

80 éves korában még olyan szellemi fris-
sesség, munkabírás volt jellemző rá, hogy 
házának kertjében kékfrankos szőlő telepí-
tésébe kezdett. Tavaly, 85 éves korában pe-
dig még fára mászva mutatta meg nekünk 
az őszibarack helyes metszését.

2013. november 29-én meghitt ünnep-
ség keretében emlékeztünk meg 85. szüle-
tésnapjáról. Az évzárónkat is jó hangulat-
ban töltötte el velünk.

December 29-én kaptuk a szomorú hírt, 
hogy váratlan rosszullét következtében 
meghalt.

Halálhíre úgy ért minket, mint derült ég-
ből a villámcsapás. A világ szegényebb lett 
egy nagyon jó emberrel, egy kiváló szak-
emberrel. Hányszor hallottuk már gyász-
beszédekben a „pótolhatatlan veszteség ért 
minket” kifejezést… De mi sem tudunk 
mást mondani. Elvesztettük szakmai veze-
tőnket. Elárvultunk nélküle.

Persze, idővel majd a helyébe lépnek, 
mert sok kiváló szakembere van ég ennek 
az országnak. Ő számunkra mégis pótol-
hatatlan, egyszeri és megismételhetetlen 
marad. Mint ahogy a költő is írja szívszo-
rító versében:

„Keresheted őt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
a múltba sem és a gazdag jövőben
akárki megszülethet már, csak ő nem.”

Nélküle már mi sem leszünk többé azok, 
akik korábban voltunk. Szegényebbek és 
gazdagabbak lettünk egyaránt. Szegényeb-
bek, mert már nem találkozhatunk vele 
előadásai valamelyikén, nem hallgathatjuk 
tanácsait, okos korholásait, ha valamit rosz-
szul csináltunk. De egyben gazdagabbak is, 
mert az ő egész élete, munkája, küzdelme, 
erkölcsisége, bölcsessége beleköltözött szí-
vünkbe, lelkünkbe, és az időnk végezetéig 
erősíteni fog minket.

Mindig emlékezni fogunk rá, és ő to-
vábbra is segíteni fogja munkánkat, ott 
lesz majd, amikor gyümölcsfát metszünk, 
újbort fejtünk vagy akár szőlőt telepítünk. 
Ott lesz a borversenyeken is, és szelíden 
csóválja a fejét, ha a kénezést elvétettük. 
Megdicséri termékeinket az augusztus be-
mutatón, és együtt örül sikereinknek.

Ott lesz velünk, amikor ősszel színpom-
pás ünnepi ruhába öltözik a föld, hogy a 
nyarat elbúcsúztassa, és ott lesz velünk 
tavasszal is, amikor felszabadultan nagyot 
sóhajt, és újra életre kel az anyatermészet.

Ez a sóhaj mindig az övé is lesz. Az övé, 
aki úgy tudott együtt élni, együtt lélegezni 
a természettel, mint senki közülünk. Senki 
sem értette közülünk annyira a föld sza-
vát, mint ő. Minden gondolatát, rezdülését 
érezte, értette. És tudta, hogy a földdel, a 
természettel, a növényekkel, állatokkal sze-
retettel és elővigyázatosan kell foglalkozni. 
És a legnagyobb elérhető szakértelemmel, 
tudással. Hogy mindig csak építeni tud-
junk, és soha ne romboljunk.

Benne a végtelen szeretet és a roppant 
szakértelem is megvolt az anyatermészet 
iránt.

Mindent tudott, amit tudni kellett, és 
mindent megtett, amit lehetett.

Az útját végigjárta, a harcát megharcol-
ta, tudását, szeretetét átadta nekünk.

Kedves Jóska! Isten veled! Legyen neked 
könnyű a föld! Soha nem felejtünk el!

Kertbarát Kör

A családsegítő szolgálatnál
Álláskeresők klubja. Heti rendszeresség-
gel csütörtökönként 10 és 12 óra között 
(március 6., 13., 20., 27.).
Álláskeresők, munkanélküliek részére 
egyéni tanácsadásra van lehetőség kizáró-
lag előzetes telefonos időpont egyeztetés 
alapján a 06-26/331-399-es telefonszá-
mon.
Piactér: A hely, ahol önzetlenül felajánl-
hatja megunt bútorait, tárgyait, illetve 
ahol közzéteheti kívánságait. Ez ügyben 
bármikor (hétköznap 8-16 h között) ke-
resheti szolgálatunkat. Jelenlegi szükség-
letek: szobabútorok (ruhás szekrények), 
gyermekágy, babafelszerelések (babako-
csi, újszülöttnek való ruha), műszaki be-
rendezések (turmixgép, centrifuga, régi 
tárcsás mosógép, gáztűzhely, hajszárító, 
bojler, vérnyomásmérő). Továbbra is vár-
juk a felajánlásokat fűtőberendezésekre 
és tűzifára. A hidegre való tekintettel 
meleg gyermek és fiatal felnőtt ruhákat 
és cipőket szívesen fogadunk!

Idősek Klubja programjai
március 3. Sváb délelőtt - 10 óra: Far-
sangtemetés

március 14. Megemlékezünk az 1848-
49. évi szabadságharcról

március 27. Diabétesz sorozat, előadó: 
dr. Hidas István

Köszönetnyilvánítás
 A Városi „Napos Oldal” Szociális 
Központ Családsegítő Szolgálata ezúton 
szeretné megköszönni a Piactér szolgál-
tatás keretein belül nyújtott adományo-
kat Soóky Péternek, Rostás Károlynak 
és Baksa Krisztinának, illetve névtelen 
felajánlóinak.

Selymesi Erzsébet 
intézményvezető

A VÁRoSI nApoS oldAl 
szOciális KözPONt  
pRoGRAMJAI
(Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5.)

ELADÓ HÁZRÉSZ
Vágóhíd u. 13. 

160 m2 telek, 43 m2 1 szoba + 1 
félszoba, konyha, komfort nélkü-
li házrész, közművek a határoló 
utcákban, fűtés vegyes tüzelésű 

kályhával

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

E L A D Ó  T E L E K
Szondi u. 108.

576 m2, vízóra az ingatlanon belül, 
gáz, elektromos áram és csatorna 

az ingatlan előtt 

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

Pekó Józsi bácsi  
85. születésnapjára

Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
 Ragyogjon rád napfény, legyél boldog 

nagyon! 
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
 Minden utadon szerencse kísérjen!

Megint egy nappal öregebb lettél,
A mosásban egy kicsit összementél,
De ne izgulj, jön még télre tavasz, 

Ennyi éves is csak egy évig maradsz!

A nap az égen is Neked ragyog,
Hisz ma van a 85-dik születésnapod.

Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg,
Senki sem szeret úgy, mint mi szeretünk 

téged!

Születésnapodon, nem kívánunk egyebet,
Csendes lépteidet kísérje szeretet!

 Szívedben béke, lelkedben nyugalom,
Légy nagyon boldog ezen a szép napon!

 Szívünk szeret, ezt ne feledd! 
A legtöbb mit adhatunk: 

A kertbaráti szeretet.

Kovács László Kertbarát Kör
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VAS- 
ROZSDAMENTES- 
LAKATOSMUNKÁK

- kapuk
- kerítések
- rácsok
- szerkezetek

  EGYEDI ÜVEGEZETT  
ELŐTETŐK

  06-20-9463844

Teletál 
Ételfutár és Update1  

Ebédszállítás
Reggeli Akcióval, új  

ízekkel és választékkal.
8-9. héten -50%.

 Menü akár 770 Ft/nap.

   Rendelni:  
06-20-778-12-80

www.teletal.hu 
www.update1.hu

állandó programok a Művészetek Házában:

Új! zuMBa: kedd 20:15-21:15 (infó: 06 30 959 9849)
angel dance: kedd, csütörtök 14:45-16:15 (Kozsda Eszter)
Bogár-zene baba torna: kedd 10-11 (infó:06 20 975 9001)
Figura torna: szerda 18 óra (infó:06 20 975 9001)
gerinc jóga: péntek 18-19 (infó:06 20 389 77 51)
gerinc torna: kedd, csütörtök:18-19 óráig (infó:06 70 394 7205)
Holiday táncegyüttes: hétfő, szerda (Fehérvári Tímea)
Hatha jóga: szerda 18-19 (infó:06 20 389 7751)
Ki-aikido: hétfő, szerda (Vári András)
Kolibri: csütörtök (Salik Gyula)
óbudai judo club: hétfő,szerda (infó:06 30 374 2424)
Pille-torna: csütörtök 16:30-17:30 (infó:06 20 975 9001)
Rainbow team: kedd, péntek (Farkas Zoltán)

feliratkozás hírlevelünkre: www.mhpv.hu
www.facebook.com/muveszetekhazapilisvorosvar

MÁRcIUSI  
PROgRaMOK

március 1. szombat
farsangi bál a Werischwarer Burschen zenekarral20-03 óra

március 2. vasárnap Művészetek Háza (fő utca 127.)
farsangi bál a Nyugdíjas Klub szervezésében17-22 óra

március 11. kedd Művészetek Háza (fő utca 127.)
7 mérföldes csizmában heted 7 határon át14 óra
Mesevetélkedő általános iskolásoknak (zártkörű)

március 23. vasárnap Művészetek Háza (fő utca 127.)
Kiállításmegnyitó16 óra

március 23. vasárnap Művészetek Háza (fő utca 127.)
Katyi - bohózat 2 részben - a Körúti színház előadása17 óra

MH STÚDIÓ

március 15. szombat Hősök tere
ünnepi megemlékezés az 1848/49-es forradalomról és szabadság-
harcról

Művészetek Háza (fő utca 127.)

március 10-14.
Kézműves játszó ovisoknak-csákó, kard, kokárdakészítés
(zártkörű)

10:30

Feidt Károly festőművész olajfestményei

Belépő: 1200.-Ft, asztalfoglalás a 333-094-es telefonszámon 

Zenél a Bravi Buam zenekar, belépő:1200.-Ft

március 4. kedd Művészetek Háza (fő utca 127.)
Farsangtemetés18-24 óra
A belépés ingyenes!

Közreműködnek: Vásár téri Általános Iskola növendékei, az „a Tempo” 
Koncertfúvós zenekar és a Történelmi Lovas Egyesület

Placskó Emese, Tahi Tóth László és Kautzky Armand főszereplésével
Jegyek 2600.-, 2200.- Ft-os áron válthatók elővételben

március 25. kedd Művészetek Háza (fő utca 127.)
Budapesti filharmóniai társaság koncertje iskolások részére11:45
„TOP 10” szimfonikus zenekari művek a világ zeneirodalmából

március 26. szerda városi könyvtár (fő utca 82.)
Könyvtár Plussz- MEsÉs délután 16 óra

Nőnapi koncert kiállítással

2014. március 9. 18 óra
Előadók:Tácsik Zoltán brácsaművész, 
Mayer Angyalka zongoraművész. 
Kiállító:Moldován Zsolt festőművész 
(Csíkszereda). A kiállítást Czeglédi Gizella 
nyitja meg, március 30-ig látogatható.

a teremtés legendája a magyar népme-
sében és a pecséthengereken

2014. március 21. 19 óra 
Előadók:Dr. Czeglédi Katalin nyelvész, 
őstörténész , Dr. Gyárfás Ágnes nyelvész, 
történész, magyarságkutató

a magyar népzene keleti gyökerei és 
egyes nyelvi összefüggései

2014. március 28. 19 óra 
Előadók: Dr. Czeglédi Katalin nyelvész, 
őstörténész, Csajághy György zenetanár, 
népzenekutató, történész, Csajághyné 
Duba Julianna zenetanár, kutató

a Mű-HEly galÉRia 
MÁRcIUSI pRoGRAMJAI 

Pilisvörösvár, Hunyadi 70.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A belépés ingyenes

A Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub  
2014. március 16-án 15 órától tartja  

ÉvNyitóját
a Művészetek Házában.

Napirendi pontok: pénzügyi beszámoló 
a 2013-as évről, a 2014-es kirándulási 
program ismertetése, kiosztása, az első 
kirándulás befizetése a helyszínen (április 
23. Ópusztaszer), egyebek. 

Minden klubtagot szeretettel vár  
a klub vezetősége!

A Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub  
március 2-án vasárnap 17-22 óráig  

tartja hagyományos  

faRsaNgi Batyus 
BÁlJÁT 

a Művészetek Házában. 

A zenét a Die Bravi Buam szolgáltatja.  
A bálon tombolasorsolást is tartunk. 

Belépődíj: 1.200 Ft/fő. 

Mindenkit szeretettel várunk, nemcsak 
nyugdíjasokat!

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG34

március 30. vasárnap Művészetek Háza (fő utca 127.)
25 éves az újjáalakult fúvószenekar
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VAS- 
ROZSDAMENTES- 
LAKATOSMUNKÁK

- kapuk
- kerítések
- rácsok
- szerkezetek

  EGYEDI ÜVEGEZETT  
ELŐTETŐK

  06-20-9463844

Teletál 
Ételfutár és Update1  

Ebédszállítás
Reggeli Akcióval, új  

ízekkel és választékkal.
8-9. héten -50%.

 Menü akár 770 Ft/nap.

   Rendelni:  
06-20-778-12-80

www.teletal.hu 
www.update1.hu

állandó programok a Művészetek Házában:

Új! zuMBa: kedd 20:15-21:15 (infó: 06 30 959 9849)
angel dance: kedd, csütörtök 14:45-16:15 (Kozsda Eszter)
Bogár-zene baba torna: kedd 10-11 (infó:06 20 975 9001)
Figura torna: szerda 18 óra (infó:06 20 975 9001)
gerinc jóga: péntek 18-19 (infó:06 20 389 77 51)
gerinc torna: kedd, csütörtök:18-19 óráig (infó:06 70 394 7205)
Holiday táncegyüttes: hétfő, szerda (Fehérvári Tímea)
Hatha jóga: szerda 18-19 (infó:06 20 389 7751)
Ki-aikido: hétfő, szerda (Vári András)
Kolibri: csütörtök (Salik Gyula)
óbudai judo club: hétfő,szerda (infó:06 30 374 2424)
Pille-torna: csütörtök 16:30-17:30 (infó:06 20 975 9001)
Rainbow team: kedd, péntek (Farkas Zoltán)

feliratkozás hírlevelünkre: www.mhpv.hu
www.facebook.com/muveszetekhazapilisvorosvar

MÁRcIUSI  
PROgRaMOK

március 1. szombat
farsangi bál a Werischwarer Burschen zenekarral20-03 óra

március 2. vasárnap Művészetek Háza (fő utca 127.)
farsangi bál a Nyugdíjas Klub szervezésében17-22 óra

március 11. kedd Művészetek Háza (fő utca 127.)
7 mérföldes csizmában heted 7 határon át14 óra
Mesevetélkedő általános iskolásoknak (zártkörű)

március 23. vasárnap Művészetek Háza (fő utca 127.)
Kiállításmegnyitó16 óra

március 23. vasárnap Művészetek Háza (fő utca 127.)
Katyi - bohózat 2 részben - a Körúti színház előadása17 óra

MH STÚDIÓ

március 15. szombat Hősök tere
ünnepi megemlékezés az 1848/49-es forradalomról és szabadság-
harcról

Művészetek Háza (fő utca 127.)

március 10-14.
Kézműves játszó ovisoknak-csákó, kard, kokárdakészítés
(zártkörű)

10:30

Feidt Károly festőművész olajfestményei

Belépő: 1200.-Ft, asztalfoglalás a 333-094-es telefonszámon 

Zenél a Bravi Buam zenekar, belépő:1200.-Ft

március 4. kedd Művészetek Háza (fő utca 127.)
Farsangtemetés18-24 óra
A belépés ingyenes!

Közreműködnek: Vásár téri Általános Iskola növendékei, az „a Tempo” 
Koncertfúvós zenekar és a Történelmi Lovas Egyesület

Placskó Emese, Tahi Tóth László és Kautzky Armand főszereplésével
Jegyek 2600.-, 2200.- Ft-os áron válthatók elővételben

március 25. kedd Művészetek Háza (fő utca 127.)
Budapesti filharmóniai társaság koncertje iskolások részére11:45
„TOP 10” szimfonikus zenekari művek a világ zeneirodalmából

március 26. szerda városi könyvtár (fő utca 82.)
Könyvtár Plussz- MEsÉs délután 16 óra

Nőnapi koncert kiállítással

2014. március 9. 18 óra
Előadók:Tácsik Zoltán brácsaművész, 
Mayer Angyalka zongoraművész. 
Kiállító:Moldován Zsolt festőművész 
(Csíkszereda). A kiállítást Czeglédi Gizella 
nyitja meg, március 30-ig látogatható.

a teremtés legendája a magyar népme-
sében és a pecséthengereken

2014. március 21. 19 óra 
Előadók:Dr. Czeglédi Katalin nyelvész, 
őstörténész , Dr. Gyárfás Ágnes nyelvész, 
történész, magyarságkutató

a magyar népzene keleti gyökerei és 
egyes nyelvi összefüggései

2014. március 28. 19 óra 
Előadók: Dr. Czeglédi Katalin nyelvész, 
őstörténész, Csajághy György zenetanár, 
népzenekutató, történész, Csajághyné 
Duba Julianna zenetanár, kutató

a Mű-HEly galÉRia 
MÁRcIUSI pRoGRAMJAI 

Pilisvörösvár, Hunyadi 70.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A belépés ingyenes

A Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub  
2014. március 16-án 15 órától tartja  

ÉvNyitóját
a Művészetek Házában.

Napirendi pontok: pénzügyi beszámoló 
a 2013-as évről, a 2014-es kirándulási 
program ismertetése, kiosztása, az első 
kirándulás befizetése a helyszínen (április 
23. Ópusztaszer), egyebek. 

Minden klubtagot szeretettel vár  
a klub vezetősége!

A Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub  
március 2-án vasárnap 17-22 óráig  

tartja hagyományos  

faRsaNgi Batyus 
BÁlJÁT 

a Művészetek Házában. 

A zenét a Die Bravi Buam szolgáltatja.  
A bálon tombolasorsolást is tartunk. 

Belépődíj: 1.200 Ft/fő. 

Mindenkit szeretettel várunk, nemcsak 
nyugdíjasokat!

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG34

március 30. vasárnap Művészetek Háza (fő utca 127.)
25 éves az újjáalakult fúvószenekar
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