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TRACHTEN SCHAU 8.

K övetkező darabunk egy hétköznapi férfi viselet. A hétköznapi ruha nem feltétle-
nül fekete, de sötétebb színű anyagból készült. Lehetett szövet, vagy – mint jelen 
esetben – kord (kordsamed). Csizma, csizmanadrág, mellény. A hétköznapi in-

gek egyszerűbbek voltak, nem volt rajtuk díszítés. Általában csíkos vagy kockás anyagból 
varrták. Mindig hosszú ujjal, kis gallérral, mellig érő gombolással készültek, és nadrágba 
betűrve hordták.

Új darab a férfikötény (masfiadä), ami minden férfinak volt. A női kötényhez hason-
lóan készült. Az ünnepi itt is keményített, mángorolt és mellrésznél monogrammal ki-
hímzett volt, szintén szépen összehajtva tárolták. Felső részénél a két csücskét lehajtották 
és levarrták, így nem kellett levágni belőle, és mellrésznél vastagabb volt. A hétköznapi 
kötény sima „woschzeig” volt, monogram nélkül. Mindig elöl kötötték meg egy masnival. 
Ha valahova elmentek, akkor az egyik csücskét felhajtották, így könnyebb volt a járás. 

Ha az ünnepi nagyon koszos volt, kimosták, ha még az 
anyaga engedte, akkor újra  bepucolták, majd mángo-
rolták, ha már nem, akkor  már hétköznapra vették fel.

Párjaként egy hétköznapi női viselet. Új ruhadarabunk a „jupel”, amit a teltebbek és az idő-
sebbek előszeretettel hordtak. A blúz megjelenésekor ez is kezdett kiszorítódni, de azért még 
jó páran hordták. Egyszerű szabású, lenge viselet. A hétköznapi egyszerű, díszítés nélküli, az 
ünnepi deréknál és csuklónál csipkével díszített. Ez is egy díszített jupel, de az anyaga egysze-
rűsége miatt most hétköznapiként mutatjuk be. A jupelt kötény fölé vették, ami legtöbbször 
mángorolt kötény volt. Hátul hosszabb, mint elöl, ezáltal szépen rásimul a szoknyára, így 
minden alkatnak megfelelő volt. Legtöbbször sötétebb anyagból készült. Hétköznapra sok-
szor készült kékfestő anyagból, és azt kékfestő szoknyával vették fel.

A modell lábán jellegzetes kötött cipőt (kstrikti sua) látunk, amit otthon, a hétköznapok-
ban előszeretettel viseltek. Fején egy egyszerűbb fejkendőt látunk, ami színben szintén a ru-
hához illik.

Zsámboki Szabolcs

AZ EZERARCÚ VÍZ

A víz világnapja alkalmából márciusban került sor a Pilisi len Látogató-
központ éves nagy rendezvényére, „Az ezerarcú víz” című családi napra. 
Ezen a napon több helyszínnel, változatos programokkal vártuk az ér-
deklődőket.

A szervezés során több környékbeli 
iskolába eljutattuk az erre a napra 
szóló programajánlót, hiszen ekkor 

a diákok az iskolák falain kívül sok olyan 
hasznos dolgot megtanulhatnak, amit ké-
sőbb kamatozatni tudnak, akár tanórákon 
is. Már előzetesen kb. 150 fő jelentkezett be 
telefonon, iskolás csoportok és családok is. 
Külön kiemelném a pilisvörösvári Temp-
lom téri Általános Iskolát, onnan ugyanis 
72-en jelentkeztek be, és 69-en el is jöttek!
Miért is volt ennyire vonzó ez a program? 
Mindenekelőtt talán azért, mert minden 
interaktív volt, mindenbe bevontuk a kö-
zönséget. A Pilisi len Látogatóközpont-
ban vízfelületi feszültséggel kapcsolatos 
kísérleteket végeztünk, és óriás buborékot 
fújtunk. Itt lehetett megtekinteni a termé-
szetvédelmi kiállítást és kitölteni a külön-

böző korcsoportoknak való feladatsorokat. 
A mikroszkópos vizsgálatok is itt kaptak 
helyet. A rendezvény másik helyszíne – ha-
gyományosan – a Jági-tónál volt. Itt madár-
gyűrűzési bemutatót tartottunk, vízbioló-
gia és vízkémiai kísérletekben lehetett részt 
venni. Nagy örömünkre egy ritka fajt is 
sikerült a tóból kihalászni: a védett pettyes 
gőtét (Triturus vulgaris). De a madárfajok-
nál is sikerült meggyűrűzni egy meggyvá-
gót (Coccothraustes coccothraustes), amit 
rég láthattunk a területen.

A nap végén, mikor összesítettük a lá-
togatók létszámát, egészen fantasztikus 
eredményt kaptuk: 217-en jöttek el! Úgy 
gondolom, hogy nagyon sikeres napot ad-
tunk – és kaptunk mi, szervezők is. Jó volt 
látni a sok érdeklődő, kedves gyereket. Jó 
volt a szülőkkel és a tanárokkal közösen el-

beszélgetni arról, hogy a céljaink közösek: 
egészséges, természetet szerető és ismerő 
társadalmat adni, hogy egy jobb Világot 
hagyjunk majd hátra utódainknak.
Köszönöm minden résztvevőnek, aki eljött, 
jó volt együtt lenni!

Mocsáry Vazul

Fotó: Hegedűs András – Szentiváni Újság
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A TARTALOMBÓL

Köszönjük, hogy az újságot árusítják:

Ági bolt, Bányató utcai kisbolt, Barkács-
bolt, Büfé, CBA Profi-Hús Kft., 
Halmschláger élelmiszerbolt, Koller 
Elektronika, Kri vinger zöldségesbolt,  
Krausz mezőgazdasági bolt, Liget ABC, 
Margit minimarket, Mester hentesüzlet, 
Müller kávézó, Művészetek Háza (porta), 
Rotburger söröző, Sváb pékség, Tácsik 
Pékség és Cukrászda, Városi Könyvtár, 
Waldek
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KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 
TARTALMÁBÓL:

KEDVES OLVASÓK!

Immár kétségtelenül beköszöntött a tavasz. Míg egy 
hónappal ezelőtt csak félve mertük télikabátjainkat 
tavaszira cserélni, a fák pedig óvatosan bontogatták 

rügyeiket, mostanra igazán kellemes lett az idő, és min-
den virágba borult. Címlapunkkal és a hátsó borítóval is 
a tavasz hangulatát idézzük meg. 

Úgy tűnik, az idei év a kerek évfordulóké. Nemrégiben 
a Vegyeskórus ünnepi koncertjéről számoltunk be, mos-
tani számunkban pedig a Német Nemzetségi Fúvósze-
nekar elmúlt 25 évéről és az ebből az alkalomból adott 
nagysikerű koncertről olvashatnak összeállítást nemzeti-
ségi rovatunk szerkesztőitől.

Számos olyan ügy van folyamatban, amelyek az egész vá-
rost érintik. Ilyen a csatorna, a szemétszállítás, a szenny-
víztelep-beruházás és számos más fejlesztés, felújítás. 
Ezekről részletesebben olvashatnak a polgármesteri in-
terjúban, a testületi ülésekről készült összefoglalókban, 
a csatornaprojekt állásáról pedig egy külön összeállítást 
találnak a 9. oldalon.

Mostantól önállóan is beavatkozhatnak tűzoltóink… 
hogy ez mit is jelent pontosan, kiderül a 16. oldalon ol-
vasható írásunkból. Kulturális témában egy kiállításról 
és a filharmonikusok koncertsorozatáról írunk, és egy 
érdekes is cikket is közlünk a Vörösvári hexameterekről, 
Fogarasy Attila, lapunk egykori felelős szerkesztőjének 
tollából.

Természetesen a sportélet kedvelői is találnak olvasniva-
lót, ezúttal a ritmikus gimnasztikáról és Benkó Barbara 
olimpikonról. Remélem, mindenki megtalálja a kedvére 
való olvasmányt ebben a hónapban is!

Szerkesztőségünk minden tagja nevében kívánok Önök-
nek kellemes húsvéti ünnepeket, sok napsütést és vidám-
ságot!

Palkovics Mária

Szerkesztőségi közlemény  
a politikai hirdetésekről

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy a Vörösvári 
Újságban található politikai hirdetések – legyenek 
azok akár interjú formájában írottak is – fizetett 
hirdetések, amelyeket az újság Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatában megszabott hirdetési díjakon 
teszünk és tettünk közzé az elmúlt hónapokban. A 
politikai szervezetek a hirdetési lehetőséget azonos 
feltételekkel vehetik igénybe, a díjakat a hirdetési 
felület mérete és színe alapján (színes vagy fekete-
fehér) állapítjuk meg. A közölt hirdetésekkel lapunk 
az Állami Számvevőszék felé számol el.
A kampányidőszak során eddig közzétett  
hirdetések: 

• 2014. február: 26. old. Jobbik (1/4 oldal)
• 2014. március: 19. old. Szociáldemokraták 

(1/8 oldal) – 23. old. MSZP-Együtt-DK-PM-
MLP (1/2 oldal) – 24-25. old. Fidesz (4/3 ol-
dal) – 34. old. Jobbik (1/4 oldal)

• 2014. április: 32. old. Jobbik (1/4 oldal)
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A jelölt neve Jelölő szervezet(ek)
Kapott érvényes szavazat (szavazókörönként) ösz-

sze-
sen

százalék
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Hadházy Sándor FIDESZ-KDNP 532 333 496 517 444 505 552 362 3741 53,15%

Szinna Gábor MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 174 201 200 173 175 194 200 238 1555 22,09%

Murányi Levente JOBBIK 124 151 131 111 156 134 152 159 1118 15,89%

Kardos-Horváth János LMP 35 51 38 32 52 36 51 61 356 5,06%

Ferenczi János A HAZA NEM ELADÓ 6 11 5 8 3 1 9 4 47 0,67%

Mellákné Tóth Éva SEM 1 4 8 4 9 4 4 7 41 0,58%

Juhász Hilda EGYÜTT 2014 5 2 4 9 3 3 4 11 40 0,57%

Kiss János ZÖLDEK 1 5 4 6 7 4 7 3 37 0,53%

Dr. Diószegi Gábor SZOCIÁLDEMOKRATÁK 1 3 5 4 5 3 1 4 26 0,37%

Marosi Katalin SMS 1 1 0 2 7 1 1 5 19 0,27%

Holek Katalin ÖP 5 1 0 5 1 1 1 3 17 0,24%

Bassa Zoltán 4K! 2 3 4 0 1 3 0 4 17 0,24%

Skrobár Róbert JESZ 1 1 1 3 1 2 1 1 11 0,16%

Győrfi Attila NEMZETI ÉRDEKÉRT 1 0 0 2 1 0 1 0 5 0,07%

Árvay-Nagy Anna ÚMP 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0,04%

Gáspár Tibor MCF 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0,03%

Sefcsik Ibolya EP 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0,03%

Kámán Dávid Miklós ÚDP 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,01%

Összes szavazat 890 767 898 878 868 891 984 862 7038

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2014. ÁPRILIS 6.

Április 6-án lezajlottak az országgyűlési választások. Pest megye hármas számú, szentendrei 
központú választókerületében 68,18%-os volt a részvétel, a szavazók többsége, 47,4 százalé-
ka Hadházy Sándort, a FIDESZ-KDNP jelöltjét választotta országgyűlési képviselőjének. A 

négy legtöbb szavazatot szerzett jelölt eredményeit a felső táblázatban foglaltuk össze, a többi képvi-
selőjelölt eredménye 1% alatt maradt.

A pilisvörösvári eredményeket az alsó táblázat tartalmazza.

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Szavazatok száma Százalék

Hadházy Sándor FIDESZ-KDNP 27364 47.28%

Szinna Gábor MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 15434 26,67%

Murányi Levente JOBBIK 8167 14,11%

Kardos-Horváth János LMP 4184 7,23%

AZ ÉRVÉNYES SZAVAZATOK SZÁMA PILISVÖRÖSVÁRON

VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK

HADHÁZY SÁNDOR LETT 
A KÖRZET ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE

A listás eredmények csak országos összesítésben, illetve szavazókörönkénti bontásban találhatók meg a valasztas.hu honlapon. 
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Nemzetiségi választás

Március 21-én zárult le a regisztráció az 
országgyűlési választások nemzetiségi lis-
táira. Amint azt az országos hírekből is 
tudhatják, egyetlen nemzetiség sem érte 
el azt a számú regisztrálót, amellyel esélye 
lenne képviselőt küldeni a Parlamentbe. 
Így a nemzetiségeknek teljes jogú ország-
gyűlési képviselőjük nem, csak szavazati 
joggal nem rendelkező szószólójuk lesz a 
Parlamentben.

A német nemzetiség listájára szavazás 
lehetőségét országosan 15 389-en, Pilisvö-
rösváron 434-en kérték. Mivel a regisztráci-
ót a választásokig még vissza lehetett von-
ni, a ténylegesen a német listára szavazók 
száma végül ennél jelentősen alacsonyabb 
volt: Pilisvörösváron 288-an, az egész or-
szágban pedig 11 415-en szavaztak az 
LDU listájára.

Köszönet a  
szavazatszámláló  
bizottságoknak

 
Köszönjük a pilisvörösvári szavazatszámláló bi-
zottsági tagok – a 2014. április 6-i országgyűlési 
képviselők választása során végzett – áldozatos 
munkáját, és a 2014. május 25-i Európai Par-
lamenti képviselők választásán is számítunk a 
segítségükre.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző, HVI vezető

HÍREK

Felújították a Kápolna utca felé 
vezető járda egy szakaszát

Március 6-án döntött a képviselőtestü-
let arról, hogy 80 méter hosszon felújítja 
a Kápolna utca elején a meglévő murvás 
(valaha aszfaltos) járdát. A felújítást az öt 
közül a legolcsóbb árajánlatot adó cég, a 
Nadi Építő Kft. végezte el. Két hét alatt, 
március 28-ára készült el a 80 méternyi, 
térkőburkolatú, másfél méter széles járda. 
A kanyarban 17 db parkolásgátló oszlopot 
is kihelyeztek, iskolai rendezvények idején 
ugyanis ugrásszerűen megnő a parkolá-
si igény a Vásár tér környékén, s ilyenkor 
rendszeresen előfordult, hogy az autósok 
felparkoltak a járdára, így a gyalogosokat 
az úttestre kényszerítették.

A kanyaron túl, az egyenes szakaszon 
8 db kislevelű hársfát (Tilia Cordata Sava-
ria) ültettek, az út másik oldalára további 
két fa került. A felújítás összesen 1.944.120 
forintba került.

Új járda  
a Tácsik pékséggel szemben

Egy 2011-ben kötött egyezségnek köszön-
hetően épült járda a Tácsik pékséggel 
szemben. 2011 májusában Tácsik Tamás, 
a T&T Kereskedelmi Kft. képviselője ké-
r e l m e t 
nyújtott be 
az önkor-
mányzat-
hoz, mivel 
az üzemet 
egy ösz-
s z e j ö v e -
telekre is 
a lka lmas 
új épület-
szárny ki-
alakításá-
val kívánta 

bővíteni. A bővítés tervezett irányában egy 
saját tulajdonában álló telek fekszik, de a 
telkek összevonásának akadálya volt, hogy 
építési övezeti határ húzódott közöttük, 
ezért kérte a 7734 hrsz-ú telek és a 2037/11 
hrsz-ú telek közös határán húzódó övezeti 
határ megváltoztatását.  

A kérelmet a képviselőtestület a 
133/2011. (VI. 30.) Kt. sz. határozatában 
egyhangúlag támogatta, azzal a feltétellel, 
hogy a T&T Kereskedelmi Kft. (Tácsik 
Tamás) vállalja a településrendezési tervek 
és a helyi építési szabályzat – egyeztetett 
program alapján történő – kidolgozásának 
finanszírozását, valamint a Piliscsabai utca 
északi oldalán a pékség bejáratának vona-
lától a sarok vonaláig egy 1,5 méter széles, 
burkolt járdafelület megépítését kb. 100 
méter hosszon, a városban szokásos szürke 
burkolókő alkalmazásával. 

A megállapodás alapján a járda most 
készült el, így a Piliscsabai utca 100 m új 
járdával gazdagodott. A járda 1,5 millió fo-
rintba került.

Tavaszi nagytakarítás a 
Lahmkruam Parkban

Az önkormányzat közmunkások bevo-
násával 2014. március 20-án elvégezte a 
„Lahmkruam” Helytörténeti Emlékpark 
mesterséges tavának tavaszi nagytakarítá-
sát. Egy zagyszivattyú segítségével, Kovács 
Zsolt közterület-felügyelő és tűzoltópa-
rancsnok vezetésével leszívták az áporodott 
és iszapos téli vizet, majd eltávolították a 
beledobált termésköveket, a mederben lévő 
szemetet és egyéb hulladékot, valamint egy 
nagy farönköt. A medertisztítás, illetve az 
iszapeltávolítás idejére a tóban lévő több 
száz halat hálókkal kimerték, és dézsákban 
helyezték el. A munkálatok befejeztével a 
medret tiszta vízzel töltötték fel.

Ilyen volt – ilyen lesz

Készülnek az önkormányzati bölcsőde 
engedélyes és kiviteli tervei. Fotónkon a 
Szent István utcai épület látható jelenlegi 
állapotában.

És ilyen lesz a homlokzat hamarosan:

További hírek a 14. oldalon.
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LIFT,  
BÖLCSŐDE, 
JÁRDÁK ÉS 
PARKOLÓK 
ÉPÜLNEK
INTERJÚ  
GROMON ISTVÁN  
POLGÁRMESTERREL

• A szennyvíztelep felújítása és bővítése 
múlt hónapban elkezdődött, a szennyvíz-
projekt másik része – a csatornahálózat 
bővítése – viszont még nem. Mikorra vár-
ható a csatornázási munkák megkezdése?

A képviselőtestület március 13-án már ered-
ményt hirdetett a kivitelező kiválasztására 
kiírt közbeszerzési eljárásban, de a nyer-
tessel a szerződést még nem tudtuk aláír-
ni, mert a második legkedvezőbb ajánlatot 
adó pályázó előzetes vitarendezési kérelmet 
nyújtott be, s a szerződéskötési moratórium 
még nem járt le. Bár időközben a második 
helyezett pályázó a kérelmét visszavonta, a 
feltett kérdésekben felvilágosítást, tájékoz-
tatás kértünk a nyertestől, melyre a válasz 
április 1-jén érkezett meg. A Közbeszerzési 
Bíráló Bizottság április 2-án döntött a vála-
szok elfogadásáról, most a szerződéskötési 
moratórium lejártát várjuk, s azt követően 
tudunk szerződést kötni a kivitelezővel. A 
munka reményeim szerint legkésőbb má-
jusban elkezdődik, és október hónapra be 
is fejeződik, így novemberben megkezdőd-
het szennyvíztelep próbaüzeme, s ezzel 
egyidőben az új rákötések is aktívvá válhat-
nak.

• Éppen egy évvel ezelőtt, a tavaly áprilisi 
polgármesteri interjúban hangzott el az, 
hogy 2013 augusztusára volt tervezve a 
munkakezdés. Ki vagy mi az oka annak, 
hogy ilyen hosszú idő kell, míg lezárulhat 
egy közbeszerzés?

A közbeszerzési törvény bonyolultsága és 
az európai uniós pályázatok magyarországi 
sajátosságai együttesen okozzák azt, hogy 
ezek a projektek ilyen rettenetesen nehezen 
haladnak. A mi szennyvízprojektünk előre-
haladási üteme egyébként egyáltalán nem 
kirívó, ennél sokkal hosszabb és kilátásta-
lanabb projektek is vannak. Nagyon gya-

kori, szinte mindennapos Magyarországon 
a közbeszerzéseknél az, hogy a vesztesek 
megtámadják az eredményt. Szerencsére 
nálunk ilyen eddig csak egyszer történt, le-
het, hogy azért is viseljük türelmetlenebbül 
az elhúzódást, mert nem vagyunk ehhez 
hozzászokva.

Ami konkrétan a szennyvizes közbe-
szerzést illeti: a folyamatba épített ellen-
őrzés átfutása, a többszöri hiánypótlási 
felhívás és újbóli ellenőrzések, a műszaki 
tartalom elfogadása, a jogi ellenőrzés (szin-
tén hiánypótlásokkal), majd a közbeszer-
zési eljárás, az eljárás során szükségessé 
vált hiánypótlási felhívások, a szabályos-
sági tanúsítvány megszerzése (szintén hi-
ánypótlási folyamatokkal megfűszerezve), 
majd az előzetes vitarendezési kérelem 
mind-mind sok időt vett igénybe. Az ellen-
őrző szervezeteknél bekövetkezett szerve-
zeti változások és személycserék is késlel-
tették a döntések megszületését.  

• Visszatérő témánk a hulladékszállítás. 
Eredménytelenül zárult a legutóbbi köz-
beszerzés is, továbbra sincs végleges szol-
gáltató. Meddig szolgáltathat az ideigle-
nesen kijelölt cég?

A közbeszerzés eredménytelensége várható 
volt, mert a törvényben előírt szolgáltatási 
díjon a cégeknek nem éri meg Pilisvörösvá-
ron szolgáltatni. Szerencsére az ideiglenes 
szolgáltató rendesen végzi feladatát, így a 
polgárok a problémákból keveset érzékel-
nek, s ugyanakkor élvezhetik az alacsony 
díjakat. 

A törvény szerint „az ideiglenes közszol-
gáltatás legfeljebb 9 hónapos időtartamra 
történhet”, s „a kijelölés egy alkalommal, 
legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítha-
tó”. Mivel a Depónia Kft. mint ideiglenes 
szolgáltató 2013. december 1-től látja el 

városunkban a hulladékszállítási közszol-
gáltatást, minimum augusztus végéig, de 
hosszabbítás esetén akár november végéig 
is elláthatja ezt a feladatot. 

A közbeszerzés eredménytelensége te-
hát egyelőre különösebb gondot nem okoz 
– csak a fölöslegesen kidobott pénzt és a 
fölöslegesen ráfordított munkát sajnálom. 
Bár az alacsony szolgáltatási díj miatt arra 
kell számítanunk, hogy a következő közbe-
szerzés is eredménytelen lesz, a törvénynek 
eleget téve rövidesen elindítjuk az újabb 
közbeszerzési eljárást.  

• Van valami határidő, ami kötelezi az ön-
kormányzatot a végleges megoldás megta-
lálására? 

Határidő nincsen, az önkormányzatnak 
folyamatosan próbálnia kell megoldani a 
feladatot.  

• Lehet változtatni a közbeszerzési kiírá-
son, hogy nagyobb eséllyel legyen pályá-
zó? Vagy mit tehet az önkormányzat?

A feltételeken lehet pontosítást végrehaj-
tani, de az alapvető értékelési szempont, 
a szolgáltatási díj tekintetében kötve va-
gyunk: a hatályos törvények alapján a pá-
lyázók csak a rezsicsökkentéssel tovább 
csökkentett, 10 évvel ezelőtti díjat kérhet-
nék, ezért a díjért viszont nem éri meg ne-
kik szolgáltatni, így inkább nem pályáznak, 
vagy érvénytelen pályázatot adnak be.

• Az önkormányzat sajáterős fejlesztései 
viszont beindultak. Sorra születnek a dön-
tések az épület-felújításokról, járdaépíté-
sekről, útépítésekről…

Február 5-én, a költségvetési rendelet elfo-
gadásakor összesen huszonnyolc sajáterős 
fejlesztést terveztünk be a 2014. évi költ-
ségvetésbe, most a betervezett fejlesztések 

ÖNKORMÁNYZAT
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tényleges megvalósításához szükséges dön-
téseket hozzuk meg sorban, egymás után. 
A tervezett fejlesztések között vannak na-
gyobbak és kisebbek egyaránt, de mind-
egyik fontos, és régóta tervezett beruházás. 

A négy legnagyobb fejlesztés: az ön-
kormányzati bölcsőde megvalósítása a volt 
Szent István utcai óvoda épületének felújí-
tásával és átalakításával; a lift megépítése 
Szakorvosi Rendelőben; a Fő utca-felújítás 
folytatása a Bányatelep felé a Hősök teré-
től a CBA-ig; és a temetőben a három leg-
fontosabb belső út szilárd burkolattal való 
ellátása. 

A közepes kategóriába tartozik a Vá-
sár téri és a Templom téri iskola körüli új 
parkolók és járdaszakaszok megépítése, az 
Északi Lakókörzet közvilágítás-fejlesztése, 
a Kisfaludy utcai és a Csobánkai utcai új 
gyalogátkelőhelyek kiépítése, a Ligeti Cse-
peredő Óvodában szükséges felújítások el-
végzése, a Bányatelepi, a Görgey utcai, az 
Iskola utcai, a Kápolna utcai és a Major ut-
cai új járdaszakaszok megépítése, valamint 
a vasútállomáshoz vezető lépcső és járda 
felújítása a Wippelhauser cukrászdánál.

A viszonylag kisebb, de nagyon fontos 
idei beruházások közé tartozik a Templom 
téri iskola homlokzatjavításának folytatása, 
a Német Nemzetiségi Óvoda tetőjavítása, a 
Sporttelep belső útjának burkolása, a Fő u. 
104. tetőjavítása, a Sváb Sarok udvarának 
burkolása, és még több kisebb felújítás. 
A fenti huszonnyolc beruházás becsült 
költsége összesen mintegy 165 millió fo-
rint, melyet teljes egészében saját forrásból 
tudunk finanszírozni.

• Az elmúlt évek nehézségei után minek 
köszönhető az, hogy az idén ilyen jelentős 
összegeket tud sajáterős fejlesztésekre for-
dítani a város?

Több tényező együttesének eredménye ez. 
Benne van az adósságkonszolidáció (az 
önkormányzatok adósságállományának ál-
lam általi átvállalása), amely az idei évben 
a korábbi évekhez képest mintegy 160 mil-
lió forint kiadáscsökkenést jelent. – Rögtön 
hozzá kell tennem azonban, hogy közben 
az állam az idei évben 119 milliót „elvárt 
saját bevétel” címén el is von tőlünk. Az 
adósságkonszolidáció miatti megtakarítás 
és az elvárt saját bevétel címén történő el-
vonás különbözete kb. 40 millió forint, eny-
nyi a tényleges kiadáscsökkenés a korábbi 
évekhez viszonyítva. De természetesen ez 
is jelentős összeg! 

Az, hogy saját erőből tudunk fejleszte-
ni, annak a másik, mégpedig döntő oka a 
hosszú évek óta folytatott következetes és 
takarékos gazdálkodás, és azok a bevétel-
növelő és kiadáscsökkentő lépések, ame-
lyeket az elmúlt években végrehajtottunk. 
Ezek közül kiemelkedik a magánszemé-
lyek kommunális adójából befolyó összeg, 
amit most teljes egészében fejlesztésekre 
tudunk fordítani.

• Mikor valósulhatnak meg a tervezett 
beruházások?

Van, amelyik már meg is valósult, ilyen 
például a Görgey utcai elején épült 40 mé-
teres vagy a Kápolna utca elején felújított 
80 méteres járdaszakasz – mind a kettő a 
speciális helyzet miatt parkolásgátló osz-
lopokkal levédve. Folyamatban van, és né-
hány napon belül elkészül a sporttelepen a 
műfüves nagypálya kerítésének felújítása. 
A következő kezdődő beruházás várhatóan 
a Vásár téri iskola körüli közlekedési prob-
lémákat enyhítő parkoló-építés és járdaát-
építés lesz húsvét után, aztán reményeim 
szerint következhet a rendelői liftépítés. 
Amennyiben a tervezési, engedélyeztetési 
és közbeszerzési határidők lehetővé teszik, 
szeretnénk az összes felsorolt beruházást 
még ebben az évben megvalósítani.

• Mitől függ a sorrend?

Több dologtól is. Mindenekelőtt attól, 
hogy engedélyköteles tevékenységről van-e 
szó vagy sem. A nem engedélyköteles te-
vékenységeknek elég a műszaki tartalmát 
meghatározni, s az alapján kivitelezői 
ajánlatkéréseket vagy – az értékhatár függ-
vényében – kivitelezői közbeszerzéseket 
lefolytatni, s már kezdődhet is a munka. 
Az engedélyköteles fejlesztéseket viszont 
először meg kell terveztetni (előtte magát 
a tervezőt is ajánlatkérési vagy – nagyobb 
tervek esetén – közbeszerzési eljárásban ki 
kell választani); az elkészült terveket enge-
délyeztetni kell, majd az értékhatár függvé-
nyében le kell folytatni valamilyen kivite-
lezési közbeszerzést. Mindezek időigényes 
dolgok – a tervezés is, az engedélyeztetés is 
és a kivitelezés is általában minimum egy-
két hónapot igénybe vesz. 

• Hogy állnak jelenleg ezek az előkészítő 
folyamatok?

A Szakorvosi Rendelő liftjének engedé-
lyes tervei már elkészültek, az engedélyek 
is megvannak. A kivitelező kiválasztása is 
megtörtént, most ő elkészíti a részletes ki-

viteli terveket, s kezdődhet az építés. A böl-
csőde engedélyes tervei is készen vannak, 
rövidesen beadjuk őket engedélyeztetésre, 
s közben megkezdődött a kiviteli tervek 
készítése is. A Vásár téri parkoló- és járda-
építési tervek engedélyeztetési eljárása be-
fejeződött, a kivitelezőt már kiválasztottuk, 
húsvét után kezdődhet a munka. A Temp-
lom téri iskola körüli parkoló és járdaépí-
tésnek, valamint a Fő utca-felújítás folyta-
tásának tervei az engedélyeztetési eljárás 
vége felé járnak. A temető belső útjainak és 
a sporttelep belső útjának burkolására a ki-
vitelező kiválasztására kiírt közbeszerzést 
rövidesen indítjuk. Az Iskola utcai, a Ma-
jor utcai és a vasútállomáshoz vezető járda 
tervezőjét is kiválasztottuk már, a tervezés 
folyamatban van, utána jöhet az engedé-
lyeztetés és a kivitelezés. 

• Az idei év egy kivételes év, vagy jövőre is 
számíthatunk hasonló nagyságrendű fej-
lesztésekre?

Ha az állami finanszírozásban nem lesz 
visszalépés, akkor minden remény megvan 
arra, hogy a következő években is hason-
ló nagyságrendben tudunk fejlesztésekre 
saját forrást biztosítani. Készülünk is már 
a jövőre: az idei évben mintegy 16 millió 
forint értékben készítünk terveket – abban 
a reményben, hogy az ősszel induló új eu-
rópai uniós pályázati ciklusban ezen tervek 
egyikével-másikával sikeresen pályázatha-
tunk majd uniós támogatásokra. A Báthory 
utca és a Harcsa utca burkolására már van-
nak engedélyes terveink, s folyamatban van 
a Kálvária utcai, a Görgey utcai szervizút, 
a Szikla utca és a Ponty utca tervezőjének 
kiválasztása. Még ebben az évben meg 
akarjuk kezdeni a Nagy-tó (Slötyi) körüli 
sétálóútnak és parkosításnak, a Templom 
téri rendezésnek, valamint a Kálvária ke-
resztúti stációinak megközelítését biztosító 
kiépített gyalogútnak a tervezését is. Bí-
zom abban, hogy előbb-utóbb ezek a fej-
lesztések is megvalósulhatnak majd.

Sólyom Ágnes

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

Igazgatási szünet a 
Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Város Polgárait és minden Kedves Ügyfelünket, hogy Pilisvörösvár 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, illetve a Képviselő-testület 34/2014 (III.06.) 
Kt sz. határozatában foglaltak szerint a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkarendjé-
ben 2014. július 26-tól 2014. augusztus 3-ig terjedő időszakra igazgatási szünetet rendelt el. Az 
igazgatási szünetre az éves szabadságok kiadása és költséghatékony működés érdekében van szükség.

Az igazgatási szünet alatt a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal zárva tart, az anyakönyvi ügyeletet 
biztosítjuk.

Pilisvörösvár, 2014. április 1.
Dr. Krupp Zsuzsanna 

jegyző
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CSATORNAPROJEKT, UTAK, 
FELÚJÍTÁSOK

RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉS

Csatornázás 

A szennyvízcsatorna-hálózat felújításának 
és bővítésének kivitelezésére kiírt közbe-
szerzési eljárás lezárásáról szóló napirendi 
pont tárgyalását annak a problémának a 
megvitatásával kezdték, hogy a közbeszer-

zési szabályossági tanúsítvány hiányában 
egyáltalán kihirdethető-e az eredmény, 
vagy az eljárást eredménytelenné kell nyil-
vánítani, és új közbeszerzést kell indítani. 
A szabályossági tanúsítvány ugyanis az 
ülés időpontjában még nem állt rendel-
kezésre, pontosabban: a tanúsítványt az 
önkormányzat az ülés kezdetéig még nem 
kapta kézhez. 

Dr. Major Veronika projektmenedzser 
asszony részletesen elmagyarázta a jelen-
levőknek, hogy mi történhet, ha a tanú-
sítvány nélkül hirdet eredményt az önkor-
mányzat. Döntésével az önkormányzat 
ugyan formailag sérti a 1083/2006/EK Kor-
mányrendelet 2. cikk 7. pontjában foglalt 
szabályossági elveket, de tartalmilag nézve 
a Magyar Köztársaság pénzügyi érdekei 
épp akkor sérülnének, ha a testület most 
nem hirdetne eredményt. A képviselőtestü-
let úgy ítélte meg, hogy egy új közbeszerzés 

indításával a város valóban rosszabb hely-
zetbe kerülne, hiszen a 2015. június 30-i 
projektzárási határidőt a vízjogi engedély-
ben előírt próbaüzemmel semmiképpen 
nem lehetne tartani, így a szennyvízprojekt 
ellehetetlenülne, s az elmúlt hat év mun-
kája kárba veszne. Végül az összességé-

ben legelőnyösebb 
ajánlatot adó Pilis 
K o n z o r c i u m o t 
mint közös aján-
lattevőt a testület 
kihirdette nyer-
tesnek, a máso-
dik legkedvezőbb 
ajánlatot Hajdú és 
Társai Kft.-t pedig 
megjelölte máso-
dik helyezettnek. 
A képviselőtestü-
let felhatalmazta 
a polgármestert, 
hogy amennyiben 
a szerződéskötésre 
az első helyezettel 

nem kerül sor, úgy a második helyezettel 
szerződést kössön. (43/2014. határozat– 10 
igen, 1 tartózkodás) Azóta kiderült, hogy a 
szabályossági tanúsítvány az ülés napján 
már alá volt írva, mégpedig március 13-i 
keltezéssel. Így már biztos, hogy a testület 
döntése formailag is szabályos volt.

Szilárd burkolatú belső utakat 
építenek a temetőben és a sport-
pályán

Térkőburkolatot kap az idén a köztemető 
a három legfontosabb földútja, valamint a 
Szent Erzsébet utcai sporttelep bevezető 
útja. A képviselőtestület úgy döntött, hogy 
megindítja a hirdetmény nélküli tárgyalá-
sos közbeszerzési eljárást a kivitelező kivá-
lasztására. 

A köztemető régebbi részein az utak 
többsége földút, így ezen a részen esős, 

csapadékos időben jelentős gondokat okoz 
a sírhelyek megközelítése. Az elmúlt évek 
során több lakossági bejelentés is érkezett, 
valamint a köztemető üzemeltetője is több-
ször jelezte, hogy a földutak az őszi-téli 
esős időszakban föláznak, s a vízelvezetés 
megoldatlansága miatt a temető látogatói-
nak folyamatosan sárban, tócsák között kell 
közlekedniük, továbbá a temető üzemelte-
tője nem tud nagy teherautóval behajtani 
a szemét elszállítása érdekében. A három 
főbb útvonal leburkolása ezeknek a gon-
doknak a döntő többségét megoldja.

A spottelepre bevezető murvás út rossz 
állapotát is többször kifogásolta mind a te-
lekszomszéd, mind a gyermeküket edzésre 
vivő szülők, akik panaszolták az állandó 
tócsákat, gödröket. A szilárd burkolat el-
készítésével megszűnnek a kátyúk és göd-
rök, s az út vízelvezetése is megoldódik. 
(44/2014. határozat – 10 igen, 1 tartózko-
dás)

Ismét eredménytelen a kommu-
nális hulladék elszállítására kiírt 
pályázat

A benyújtási határidőre, egy pályázat ér-
kezett a kommunális hulladék elszál-
lítására kiírt pályázaton, mégpedig a 
Saubermacher-Bicske Kft. jogutódjától, a 
Zöld Bicske Nonprofit Kft.-től. Az Előké-
szítő és Bíráló Bizottság a pályázatot elbí-
rálta, és 2014. március 5-én hiánypótlási 
felhívást küldött ki. A megadott határidőre 
a pályázó nem teljesítette a hiánypótlást, így 
a képviselőtestület a szabályoknak megfele-
lően úgy döntött, hogy a nyílt közbeszer-
zési eljárást eredménytelennek hirdeti ki. 
Egyúttal felkérte a bíráló bizottságot, hogy 
összegezze az eredménytelen közbeszerzés 
tanulságait, s ezek alapján dolgozzon ki 
egy javaslatot az új közbeszerzés ajánlati 
felhívásának és dokumentációjának tartal-
mára. (45/2014. határozat – 11 igen)

Március 13-án rendkívüli testületi ülést tartott Pilisvörösvár Önkormányza-
ta. A rendkívüli ülés összehívására alapvetően a szennyvízcsatorna-hálózat bő-
vítése és felújítása kivitelezőjének kiválasztására indított közbeszerzési eljárás 
eredményéhirdetése érdekében került sor, de a képviselők egyúttal az újabb hul-
ladékszállítási közbeszerzés kiírásáról és néhány beruházás elindításáról is dön-
töttek.
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Tető-felújítási munkák a Fő u. 
104-ben

A Művészetek Házával szemben fekvő, a 
Járási Tankerületnek, a Csatornatársulat-
nak és a Sváb Saroknak otthont adó épület 
belső felújítása tavaly év elején megtörtént, 
de a külső felújításra akkor nem jutott fede-
zet. A tető felújítása azonban tovább nem 
halogatható, mivel az épület több helyen is 
beázik. A képviselőtestület az épület meg-
óvása érdekében döntött a régi, rossz, töre-
dezett cserepezés és a tetőlécek cseréjéről, 
és a bádogozási munkák elvégeztetéséről. 
(46/2014. határozat – 9 igen, 1 nem)

A vakolatjavítás folytatása a 
Templom Téri Iskola épületén

A Templom Téri Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola vezetői az elmúlt években 
többször jelezték a GESZ-nek, hogy bal-
esetveszélyes helyzetek elhárítására irányu-
ló sürgős felújítási, javítási munkák vannak 
az iskola épületének homlokzatán. Tavaly 
az önkormányzat biztosította a fedezetet 
az iskola udvar felőli homlokzatainak va-
kolatjavításához, valamint a téglából ké-
szült díszsorok javításához, a hiányzó dísz-
téglák pótlásához, ezek a javítások tavaly 
a nyári szünet folyamán meg is történtek. 
Most a volt óvoda felőli épületszárny óvoda 
felőli homlokzatának javítása vált sürgőssé, 
mert azon az oldalon is egyre nagyobb va-
kolatrészek esnek le róla. Az udvaron lévő 
kis épületen (volt óvoda) a hiányzó téglá-
kat szintén pótolni, javítani kell, erről is 
döntött a testület. (47/2014. határozat – 10 
igen) 

A CSATORNAPROJEKT SZÁMOKBAN
„Pilisvörösvár város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének 

fejlesztése” projekt előrehaladása (KEOP-1.2.0./09-11-2011-0036)

Projekt elemei:  • a meglévő közcsatorna-hálózat bővítése és rekonstrukciója,
 • a meglévő szennyvíztisztító telep felújítása és bővítése,
 • eszközbeszerzés (csatornatisztító célgép)

Pályázat benyújtása: 2011. július 8.
Támogatás elnyerése, támogatási szerződés megkötése: 2012. május 31.
Eddig lezajlott közbeszerzések: 

Közbeszerzési tanácsadó 2012. február 15.
Projektmenedzsment-szervezet 2012. július 16.
Tájékoztatás és nyilvánosság  2012. augusztus 06.
Szennyvíztisztító telep Kivitelező 2013. július 30.
Vagyonértékelés 2013. szeptember 3.
FIDIC mérnök és műszaki ellenőr 2013. szeptember 26.
Csatornahálózat Kivitelezője 2014. március 13.

Folyamatban lévő közbeszerzések: eszközbeszerzés
Kivitelezés előrehaladása: a szennyvíztisztító telep munkaterület átadása 2013.08.21-én 
és 2014.03.3-án megtörtént, a kivitelező megkezdte az építési munkálatokat 
A kivitelezés tervezett ütemezése:

Kivitelezés lépései
2014 2015

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Telep kivitelezés

Csatorna  
kivitelezés

Próbaüzem

Üzemeltetési 
engedély

Eszközbeszerzés

Projekt zárás

Költségek:
Megvalósítási munkák összköltsége: 1 227 338 983 Ft
Elszámolható nettó összköltség: 1 174 879 887 Ft
Támogatás összege és mértéke: a megvalósítási munkák elszámolható összköltségének 
81,579042%-a, legfeljebb 958 455 756 Ft
Önkormányzati pályázati önrész: 216 000 000 Ft
Vagyonértékelés:
Elkészült a meglévő és tervezett szennyvíztisztí-
tó és elvezető rendszer vagyonértékelése, így az 
önkormányzat kérelmezte a támogatási arány 
átszámítását. Az irányító hatóság döntésének ki-
adása folyamatban van.*
Eddigi támogatás kifizetések:
Telep Kivitelező előlege: 149 164 713 Ft
FIDIC Mérnök előlege: 2 400 000 Ft
Közművagyon értékelés: 16 943 967 Ft

A támogatás lehívásának ütemezése: 

Év Támogatás mértéke

2013 151 564 713 Ft

2014 615 355 385 Ft

2015 183 184 636 Ft

Összesen: 950 104 734 Ft

*Lapzárta után érkezett a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból a nagyszerű hír, hogy az IH döntése alapján a 
szennyvízpályázat támogatási intenzitása 81,579042%-ról 94,95%-ra nőtt, ami azt jelenti, hogy a pályázati támoga-
tási összeg 958.455.756 Ft-ról 1.115.548.453 Ft-ra emelkedett, azaz 157.092.697 Ft-tal nőtt. Az önkormányzatnak 
ennyivel kevesebb hitelt kell felvennie az önrész biztosításához.
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rülményeket kell teremteni, hogy a lakos-
ság bizalommal forduljon a rendőrséghez, 
segítse a felderítő munkát információk 
adásával. Ha ezek megvalósulnak, valóban 
beszélhetünk nyomozásról és felderítésről, 
ellenkező esetben csak ügyiratfeldolgozás 
történik érdemi nyomozati cselekmények 
nélkül.

A testület elfogadta a rendőrségi beszá-
molót, és kérte az őrs vezetőit, hogy tegye-
nek meg minden erőfeszítést annak érde-
kében, hogy Pilisvörösváron csökkenjen a 

Baleseti statisztika:

halálos súlyos könnyű anyagi káros összesen

2011 0 5 9 6 20

2012 1 5 11 16 33

2013 0 3 14 22 39

A bűncselekmények kategóriánkénti 
megoszlása 2013-ban:

Emberölés

Befejezett szándékos emberölés

Emberölés kísérlete

Testi sértés 14

Súlyos testi sértés 9

Halált okozó testi sértés

Kiskorú veszélyeztetése

Embercsempészés

Garázdaság 9

Önbíráskodás 1

Visszaélés kábítószerrel (terjesztés) 1

Lopás összesen 131

Személygépkocsi-lopás 12

Gépkocsi-feltörés 2

Lakásbetörés 21

Rablás 3

Kifosztás 2

Zsarolás

Rongálás 8

Orgazdaság 2

Jármű önkényes elvétele 1

A bűncselekményszám alakulása 
Pilisvörösváron:

2009 2010 2011 2012 2013

284 334 384 282 275

RENDŐRSÉGI  
BESZÁMOLÓ
AZ ÖNKORMÁNYZAT 
MÁRCIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL

A március végi rendes ülésen került a 
képviselőtestület elé a Pilisvörösvári 
Rendőrőrs 2013. évi beszámolója. 

Az írásos beszámolót Koczka Gábor rendőr 
alezredes, őrsparancsnok röviden szóban is 
ismertette.

A Pilisvörösvári Rendőrőrs működési 
területe közel 120 km2, két várossal (Pi-
lisvörösvár és Piliscsaba), illetve hat köz-
séggel (Solymár, Üröm, Pilisborosjenő, 
Pilisszentiván, Tinnye, Pilisjászfalu). A la-
kosságszám 57 ezer fő, de az állandó lako-
sok mellett a hétvégi házak mintegy 12 ezer 
ideiglenes lakost jelentenek, és az egyetemi 
hallgatók is csaknem egész évben Piliscsa-
bán tartózkodnak. Amikor őrsparancsnok 
úr 2000-ben ide került Pilisvörösvárra, a 
bűncselekmények száma évi 2011 volt. Ki-
tűzött célja volt akkor ennek a számnak a 
csökkentése 2000 alá. Ezt bőven sikerült 
túlteljesíteni: 2013-ban 824 bűncselek-
mény történt a területen, azaz a nyolc tele-
pülésen együttvéve.

Vörösváron a bűncselekményszám 2011 
és 2012 között 384-ről 282-re csökkent, 
majd 2012 és 2013 között tovább csökkent 

275-re. Ezek nagy része vagyon elleni bűn-
cselekmény volt. Nagy számban fordult elő 
trükkös lopás, az elkövetők gyakran alkal-
mi árusítás, díjbeszedés ürügyén jutnak 
be idős emberek lakásába, majd elterelik a 
figyelmüket, és eltulajdonítják értékeiket. 
Az áruházak területén figyelemeltereléssel 
lopnak táskákat, az elkövetőket több eset-
ben is sikerült kézre keríteni.

A képviselők kérdéseket tettek fel, töb-
bek között a kábítószerrel kapcsolatos 
problémákról. Az őrsparancsnok elmond-
ta, hogy a bűnüldözés módszereiről nem 
adhat információkat, de tudni kell, hogy a 
kábítószer társadalmi probléma, ami jelen 
van a városban is. Szóba került a szabály-
talan parkolás szankcionálása, amiben má-
justól szigorítás várható.

Koczka Gábor alezredes köszönetet 
mondott a polgárőröknek, a velük való 
együttműködés hatékonyabbá tette a rend-
őri munkát. Hangsúlyozta, hogy a rendőr-
ség rendszeresen közös szolgálatot lát el a 
közterület-felügyelőkkel, a természetőrök-
kel és a halőrökkel is. A célokról is szólt: 
az eddigi eredmények megtartása mellett 

most már a rendőri 
állomány munkakö-
rülményeinek, szo-
ciális ellátottságának 
megteremtése és egy 
élhető munkakör-
nyezet kialakítása a 
cél. Emellett fontos 
a közterületi jelenlét 

további emelése, a re-
agálási idő csökkenté-
se, a kutyás szolgálat 
eredményesebb ki-
használása és a szak-
mai tudás folyamatos 
emelése. Szeretné, 
ha egy polgárbarát 
rendőrkép alakulna 
ki a városban, ami 
egyrészt a lakosság 
biztonságérzetét nö-
velné, másrészt a 
rendőrség munkáját 
is segítené. Olyan kö-
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lopások, a lakásbetörések, a személygépjár-
mű-lopások és gépjármű-feltörések, vala-
mint a közlekedési szabálysértések száma. 
(48/2014. határozat – 10 igen egyhangú)

A rendőrség támogatása

A képviselőtestület arról is határozott, hogy 
idén (2014. április 1-től 2015. március 31-
ig) ismételten megállapodást köt a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitánysággal a Lakos-
ságorientált Rendőrségi Modell alapján. 
A város önkormányzata ebben az évben 
bruttó 400.000 Ft támogatást biztosít a 
rendőrőrs részére a város közbiztonságá-
nak, közrendjének és közlekedésrendjének 
javítása érdekében. Ebből 100.000 forin-
tot a Pilisvörösvár közigazgatási területén 
forgalomba helyezett személygépkocsi 
üzemeltetésére, üzemanyagkártya formá-
jában, 300.000 forintot pedig az esetlege-
sen felmerülő gépkocsijavításra, valamint 
kis-, és nagy értékű beszerzésekre biztosít. 
(49/2014. határozat – 10 igen egyhangú) 

Ingatlaneladás

Két eladó önkormányzati ingatlanra akadt 
vevő, ezek értékesítéséről döntött a testület. 
A 7657/1 és 7657/2 helyrajzi számú iparte-
rületi önkormányzati ingatlanból egy 4001 
m2 nagyságú területrész kelt el, valamint a 
Vágóhíd u. 13. sz. alatti épületnek az ön-
kormányzat tulajdonában lévő része. (50, 
52/2014. határozat – 10 igen egyhangú)

A képviselőtestület április 9-én rendkívüli 
ülést tartott, melynek témája az elkészült 
Településfejlesztési Koncepció, Település-
szerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat 
és Szabályozási Terv véleményezési eljárá-
sának lezárása volt. Erről a következő lap-
számban olvashatnak.  

További határozatok:

51/2014. – a Gazdasági Ellátó Szervezet, 
Pilisvörösvár Alapító okiratának módosításáról, 
módosító okiratának elfogadásáról

Rendeletmódosítások:

12/2014. (III. 31.) – Az adóztatással kapcsolatos 
feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érde-
keltségi rendszeréről szóló 20/2011. (VIII. 08.) 
önkormányzati rendelet módosításáról
11/2014. (III. 31.) – Az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 06.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI OSZTÁLY
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ: ELÉRHETŐSÉGEK:
Hétfő  13:00-18:00 Fax: 06-26/530-278, 
Szerda 8:00-12:00 és 13:00-17:00 Telefon: 06-26/530-104 , 06-26/530-103, 06-26/331-712

Név Illetékességi területe

Szondi Zsuzsanna Osztályvezető

Vinkó Anna Pilisborosjenő

Markovits Zita Pilisszántó

Pesti Judit Piliscsaba

Feigelné Puck Mariann Pilisvörösvár

Sajtos-Kövesi Diána Pilisvörösvár, Pilisjászfalu

Eversné Gönczi Ildikó Pilisszentiván, Tinnye

Kimmer Dávid Solymár

Gróf - Ebergényi Dóra Solymár

Pellerné Papp Judit Üröm

Homor Linda Statisztikák, ügyviteli feladatok

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Ahogyan eddig is, a Magyarországon élő magyar ál-
lampolgár automatikusan felvételre kerül az európai 
parlamenti választás névjegyzékére, arra külön ké-
relmet nem kell benyújtania. A szavazás helyéről és 
idejéről a Nemzeti Választási Iroda 2014. április 7-éig 
értesíti a választópolgárokat. Pilisvörösváron a szava-
zókörök megegyeznek az országgyűlési képviselő-vá-
lasztás szavazóköreivel.

A szavazás 2014. május 25-én 6.00 órától 19.00 
óráig tart. Ugyanúgy követelmény, hogy a vá-
lasztópolgár a személyi azonosságát és a lakcí-
mét igazolni tudja. Ennek hiányában ugyanis 
a Szavazatszámláló Bizottság nem engedheti 
szavazni a megjelentet.

Az Európai parlamenti választáson Magyarország egy 
választókerület, ezért – ha valaki a szavazás napján 
nem a lakóhelyén tartózkodik – átjelentkezéssel is 
egyszerűbb lesz a szavazás.
A Magyarországon lakcímmel rendelkező választó-
polgár a 2014. évi európai parlamenti választásokra 
vonatkozóan kérheti az alábbiakat:

Átjelentkezéssel kapcsolatos kérelem:
•	 a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő magyar-

országi településen (budapesti kerületben) ad-
hassa le szavazatát.

•	 korábbi átjelentkezési kérelmétől eltérő ma-
gyarországi településen (budapesti kerületben) 
szavazhasson.

•	 korábbi átjelentkezési kérelmét visszavonva, a 
lakcíme szerinti szavazókörben adhassa le sza-
vazatát.

•	 Az átjelentkezési kérelemnek legkésőbb 2014. 
május 23-án 16.00 óráig kell megérkeznie a he-
lyi választási irodához.

Mozgóurnával kapcsolatos kérelem:
•	 szavazata leadásához mozgóurnát biztosítson az 

általa megjelölt címre;
•	 a korábbi kérelmében megjelölttől eltérő címre 

biztosítsa a mozgóurnás szavazást;
•	 törölje mozgóurna iránti igényét, mert a szava-

zóhelyiségben szeretné leadni szavazatát.
•	 A mozgóurnával kapcsolatos kérelmemnek a he-

lyi választási irodához 2014. május 23-án 16.00 
óráig kell megérkeznie, vagy a Szavazatszámláló 
Bizottsághoz úgy, hogy a kérelem legkésőbb 
2014. május 25-én 15.00 óráig megérkezzen.

Külképviseleti névjegyzékkel kapcsolatos kére-
lem:
•	 kérheti, hogy külföldön tartózkodása miatt az 

általa megjelölt külképviselet névjegyzékébe 
vegye fel a választási iroda;

•	 módosíthatja korábbi kérelmét, és külföldön 
szavazására egy másik külképviseletet jelölhet 
meg;

•	 visszavonhatja korábbi kérelmét annak érde-
kében, hogy a magyarországi lakcíme szerinti 
szavazókörben szavazhasson.

•	 A külképviseleti névjegyzékbe felvétel/módosí-
tás/törlés iránti kérelem beérkezési határideje 
2014. május 17. 06.00 óra.

Dr. Krupp Zsuzsanna 
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ
az Európai Parlament tagjainak választásáról

Magyarország Köztársasági Elnöke  
2014. május 25.  

napjára tűzte ki az Európai Parlament tagjainak a választását.
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A Városi Napos Oldal Szociális 
Központ a Pilisvörösvár és Kör-
nyéke Szociális Intézményfenn-

tartó Társulás kereteiben látja el feladatát, 
Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Pilisszántó, 
Pilisjászfalu, Remeteszőlős települése-
ken. Feladatai 2013-ban: étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, a nappali ellátáson belül: 
idősek klubja és fogyatékkal élők nappali 
ellátása, családsegítő szolgálat, gyermekjó-
léti szolgálat, idősek átmeneti ellátása, ott-
honápolási szolgálat. A 2013. év folyamán 
a szociális szolgáltatások igénybe vételére 
kérelmet benyújtók közül senki nem ma-
radt ellátás nélkül, az integrált intézményi 
forma lehetővé teszi, hogy szinte minden 
élethelyzetben segítséget tudnak nyújtani. 
A háziorvosi szolgálatokkal és a szakorvo-
sokkal kifejezetten jó az együttműködés, az 
intézmény tevékenységét ismerik, gyakran 
élnek jelzéssel páciensük szociális segítését 
kérve.

Az intézményben csaknem 30 fő dol-
gozik. Azokon a szakfeladatokon (házi 
gondozás, otthoni szakápolás, átmeneti 
ellátás), ahol az élet utolsó szakaszában 
nyújtanak segítséget (fekvőbetegek moz-
gatása-, mentális problémáinak kezelése-, 
hozzátartozók mentális segítése), a gondo-
zók fizikai és pszichés terhelése változatla-
nul nagyon nagy.

Szociális étkeztetés

Napi egyszeri meleg ételt biztosít a Köz-
pont Pilisvörösváron jellemzően azon idő-
sek számára, akik egészségi állapotuk miatt 
vagy családjuktól, gyerekeiktől távol élve 
önmaguknak nem tudnak már főzni. Az ét-
keztetést házhozszállítással, elvitellel vagy 
helyben fogyasztással biztosítják. Az intéz-
ményben melegítőkonyha van, a beszállító 
cég 2013 szeptemberétől az önkormányzat 
főzőkonyhája. Az év során 67 fő részesült 
étkeztetésben. A térítési díjakat jövedelem-
vizsgálat alapján határozták meg.

TISZTELETTEL ÉS MÉLTÓSÁGGAL
BESZÁMOLÓ  
A NAPOS OLDAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

„Az ápolás-gondozás során tisztelni kell az egész személyt. Az egyén tisztelete: az összes 
dolgozó legyen érzékeny az ember egyéniségére, kulturális hátterére és körülményeire. Az 
emberi méltóság és önbecsülés tisztelete: az emberek elvárhatják, hogy becsületesen, tisz-
telettel, méltóságuk megőrzésével bánjanak velük” – ez a mottója a Napos Oldal Szociális 
és Gondozó Központnak, ennek szellemében végzik a dolgozók lelkiismeretes, áldozatos, 
olykor embert próbáló munkájukat nap mint nap. Mostani összeállításunkkal bepillantást 
nyerhetnek az intézmény 2013-as évének munkájába.

Házi segítségnyújtás

A házi gondozást az igénylő kérésére, ott-
honában látják el. 2013-ban 37 fő igényelte 
a házi segítségnyújtást. A gondozási fel-
adatok az alábbiakból tevődnek össze: testi 
higiéné biztosítása, inkontinencia termék 
cseréje, gondozott mozgatása, mobilizá-
lása, bevásárlás, gyógyszerek felíratása, ki-
váltása, kiadagolása a gondozott részére, 
gyógyszerek beadása, segítés az étkezésben, 
környezeti higiéné biztosítása, hivatalos 
ügyek intézése.

Átmeneti elhelyezést biztosító 
ellátás

Az időskorúak átmeneti ellátása 24 órás 
tartózkodást biztosít, de csak ideiglenes jel-
leggel, maximum egy év időtartamra vehe-
tő igénybe. Igénybe vehető szociális és/vagy 
egészségügyi indokok alapján, illetve szol-
gáltatásként, személyes kérelemre. Jellem-
zően azok az idős emberek veszik igénybe, 
akik önmagukról – betegségük miatt, vagy 
egyéb okból – otthonukban nem képesek 
gondoskodni, illetve családjuk tehermente-
sítése teszi indokolttá elhelyezésüket (nem 
tudják vállalni a gondozási-ellátási felada-
tokat). Az év során az ellátást 42 fő vette 
igénybe, átlagosan egyszerre 11 gondozott 
volt az intézményben.

Nappali ellátás, Idősek Klubja

Szociális és mentális támogatásra szoruló, 
önmagukat részben ellátni képes idősko-

rúak számára nyújtják ezt a szolgáltatást. 
Az idősek reggel otthonukból érkeznek, és 
délután távoznak. Önállóan, gyalogosan 
kevesen járnak be az intézménybe, mivel a 
településen belül számukra már nagyok a 
távolságok, a többség igénybe veszi a reg-
geli és délutáni szállítási szolgáltatást, me-
lyért térítési díjat fizet.

A klubéletet sok program jellemzi, me-
lyek önkéntesen választhatók. A Lelki klub 
heti egyszeri alkalmával az idősek érzelmi, 
mentális támogatását szolgálja. Gyakran 
vendég klubok látogatják rendezvényeket. 

Az év során számos rendez-
vényt szervezett az idősek 
klubja, ebből 5 bál volt, me-
lyek minden alkalommal nagy 
sikerűek voltak. A zeneisko-
la növendékei zenedélutánt 
tartanak minden hónapban. 
A város Nyugdíjas Klubjával 
több közös programot is szer-
veznek, a Nosztalgia Dalkör 

tagjai is gyakori vendégek. A helyi Kato-
likus és Református Egyházzal jó kapcso-
latot ápol az intézmény, szentmisén való 
részvételre és hitéleti tevékenység gyakorlá-
sára egyaránt lehetőség van azok számára, 
akik ezt igénylik.

Az orvosi ellátás ezen a szakfeladaton 
is biztosított. Dr. Hidas István rendszeres 
havi előadásokat tart cukorbetegség, kerin-
gési problémák, életmóddal összefüggő be-
tegségek kapcsán. Heti három alkalommal 
mozgásterápiás foglalkozás is van, és heti 
kétszer szellemi foglalkozás játékos formá-
ban. A játék az idős emberek számára is új 
tapasztalatokat, fejlődési lehetőségeket kí-
nál, ezáltal nyitottabbá teszi őket a világra.

Értelmi fogyatékkal élők  
nappali ellátása

A Fogyatékosok Nappali Intézményé-
ben középsúlyos fogyatékos, önellátásra 
részben képes személyeket látnak el (ér-

A szociális munka kettős irányú szakmai tevékenység, 
egyrészt segít javítani és helyreállítani az egyének, csa-
ládok, csoportok és közösségek élet- és működőképes-
ségét, másrészt hozzájárul az ehhez szükséges komplex 

feltételek biztosításához.  A szociális szolgáltatók és 
ellátások középpontjában az ember, az egyén és a csa-

lád szociális egyensúlyának helyreállítása áll. 

INTÉZMÉNYEK
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zékszervi, mozgásfogyatékos és értelmi 
fogyatékkal élő, valamint autista fiatalok). 
Két csoportban folyik az egyéni fejlesztő 
programokra épülő gyógypedagógiai fog-
lalkozás. Az Értelmi Fogyatékosok Nap-
közi Otthonában végzett szakmai munka 
célja a meglévő társas kapcsolatok erősíté-
se, szociális és kommunikációs készségek 
fejlesztése, meglévő képességek szinten 
tartása és fejlesztése, a szabadidő helyes 
eltöltésének megismerése és gyakorlati 
alkalmazása, az elemi munkaképesség ki-
alakítása, egyénre szabott speciális támo-
gatás nyújtása, az egyén szintjén az önálló 
életvitel elsajátítása. A nappali ellátásnak 
ez a formája segíti a fogyatékkal élők csa-
ládtagjait a munkavállalásban, közösségi 
integrációt jelent, mely jelentős hatással 
bír a későbbi életszakaszok alakulására.

Családsegítő Szolgálat 

A Városi Napos Oldal Szociális Központ 
Családsegítő Szolgálatát 2013-ban 1959 
alkalommal keresték fel kliensek, és 171 
családlátogatás történt. Egyéb megkeresés 
(pl. ügyintézés az ügyféllel) 415 alkalom-
mal történt. Az éves ügyfélforgalom össze-
sen 2404 alkalom volt.

Az év során a Családsegítő Szolgálat 
klienseinek száma 121 fő. Ebből 69 nő, 52 
férfi. Kor szerinti megoszlásban: 19 fő 62 
év feletti, 102 fő 18-61 éves kor között van. 
A kliensek jelenlegi száma: 75 fő. Új kli-
ensek száma az év során: 42 fő. A Család-
segítő Szolgálaton belül álláskereső klub 
és filmklub működik, egyrészt prevenci-
ós, másrészt integrációs és re-integrációs 
szándékkal, meghatározott célcsoportok 
felé.

Gyermekjóléti szolgálat

A szolgálat 2013-ban 214 gyermeket gon-
dozott folyamatos családgondozás kere-
tében, ez 116 családot érintett. A sikeres 
családgondozásnak köszönhetően 94 
gyermek alapellátásban való gondozá-
sa szűnt meg. A védelembe vétellel való 
gondozás 7 gyermek esetében volt ered-
ményes.

A családokkal leggyakrabban a gyer-
mekek igazolatlan hiányzása, magatartás-
problémáik és családi konfliktusok miatt 
kerültek kapcsolatba a munkatársak. Ezen 
kívül gyakoriak voltak az anyagi nehézsé-
gekből adódó problémák, amelyekben a 
családokat tanácsadással, hivatalos ügyin-
tézésben való közreműködéssel segítették. 
A kezelt problématípusokat tekintve az 
anyagi nehézségek jelentik a fő gondot. 
Több család mindennapos megélhetési 
gondokkal küzd. A stabil családi háttér 
hiánya megnyilvánul a gyermek magatar-
tásában, iskolai teljesítményében. Ezek a 
problémák gyakran összetettek, kezelésük 
nagy szakmai felkészültséget és több szak-
ember huzamosabb ideig tartó, együttes 

munkáját igénylik. A veszélyeztetettség 
megszüntetése, csökkentése érdekében a 
professzionális segítő munkán túl pszi-
chológus és jogász segítségét is igénybe 
vehetik a családok.

A szolgálat minden év március 31-ig 
gyermekvédelmi tanácskozást szervez, 
amelynek célja a szociális és gyermek-
védelmi tevékenység, az ellátó rendszer 
működésének színvonalas biztosítása, a 
kapcsolat- és jelzőrendszer fejlesztése. A 
tanácskozásra meghívottak a jelzőrend-
szer tájékoztatóit figyelembe véve átfogó-
an értékelik a jelzőrendszer éves műkö-
dését, áttekintik a település gyermekjóléti 
alapellátásának valamennyi formáját, és 
szükség szerint javaslatot tesznek műkö-
désük javítására.

Pilisszántón, Pilisszentivánon, Pilisjász-
falun és Remeteszőlősön a családgondo-
zók heti 1-1 napot töltenek, az érintett 
településeken végzett szakmai munka 
adminisztrációja Pilisvörösváron történik. 
A szolgálat szakmai munkáját egy jogi 
tanácsadó és egy pszichológus tanácsadó 
segíti a Gyermekjóléti és a Családsegítő 
Szolgálatnál egyaránt.

Mindemellett adományokkal is támo-
gatja a központ a családokat. A Tácsik 
pékség által felkínált élelmiszerekkel, a 
Piactér szolgáltatáson belül a lakosság 
által felajánlott bútorokkal, használati 
tárgyakkal, segítették a gondozott csalá-
dokat. A Német Nemzetiségi Óvoda fel-
ajánlásában élelmiszeradományt kaptak 
a rászorulók, a Pest Megyei Kormányhi-
vataltól karácsonyi ajándékot kaptak a ne-
héz sorsú gyermekek. A Katolikus Kari-
tász pedig több tonna tartós élelmiszerrel 
segítette a mindennapi megélhetést.

Otthoni szakápolási tevékenység

Ezt a tevékenységet a beteg személy ott-
honában, a kezelőorvosa elrendelésével, 
szakképzett ápolókkal végzik, célja a fek-
vőbeteg intézeti ápolásának lerövidítése 
vagy elkerülése. A szakápolás a Városi 
Önkormányzat és az OEP között kötött 
szerződés alapján folyik. Tavaly az igény-
bevevők száma 39 fő volt. A szakirányú 
terápiás szolgáltatások az év során ge-
rinc, csípő, alsó végtagok, térdízületek és 
izmok tornáztatásából tevődtek össze. A 
felnőtt szakápolónak és gyógytornásznak 
nagyrészt sebkezelés, légző torna, fractio 
utáni rehabilitáció, mobilizáció kialakítá-
sa, stroke utáni állapot kezelése volt a fő 
tevékenysége. A munka során a kapcsolat-
tartás folyamatos a háziorvosokkal, szak-
orvosokkal és az OEP témavezetőjével.

Selymesi Erzsébet intézményvezető  
beszámolója alapján összeállította:  

Palkovics Mária

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL  
KÖZLEMÉNYEI

ELEKTRONIKUSAN IS  
KITÖLTHETŐ AZ  

IPARŰZÉSI  
ADÓBEVALLÁSI  
NYOMTATVÁNY

Ezúton hívom fel Tisztelt Vállalkozóink figyelmét, 
hogy városunk honlapján a 2013. évre vonatkozó 
iparűzési adóbevallási nyomtatvány elektro-
nikusan kitölthető formában is elérhető.

A bevallást elektronikusan nem lehet beküldeni, 
eredeti aláírással ellátva az önkormányzat adó-
csoportjához 2014. május 31-ig kell benyúj-
tani.

Az adóbevallás elektronikus kitöltése során a prog-
ram ellenőrzi, hogy minden kötelező mező kitöltésre 
került-e, illetve segít az adó pontos kiszámításában 
és a logikai hibák elkerülésében.

Kérem, hogy éljenek az elektronikus kitöltési lehető-
séggel, annak érdekében, hogy bevallásaikat helye-
sen és teljeskörűen kitöltve adják le.

Dr. Krupp Zsuzsanna
 jegyző

IPARŰZÉSI ADÓ
BEVALLÁSI ÉS  

BEFIZETÉSI HATÁRIDŐ
Az iparűzési adó bevallásával és befizetésével kap-
csolatban tájékoztatom Önöket, hogy a bevallás 
benyújtásának és az adó megfizetésének határideje:

2014. május 31.

2013. adóévet érintő iparűzési adóbevallást az ön-
kormányzat adócsoportjához kell benyújtani, és az 
adót az alábbi számlaszámra kell megfizetni:

Iparűzési adó számla:  
14100024-11787949-30000001

 A bevallások feldolgozása során a bevalláson sze-
replő 2014. szeptemberében és 2015. márciu-
sában esedékes adóelőleg is megállapításra 
kerül.

Kérjük, hogy bevallási és fizetési kötelezettségüknek 
2014.05.31-ig tegyenek eleget, ellenkező esetben 
mulasztási bírságot, illetve pótlékot számolunk 
fel.

A bevallási nyomtatvány a www.pilisvorosvar.hu 
weboldal Vállalkozó vagyok/Nyomtatványok 
menüpont alatt letölthető, vagy elektronikusan ki-
tölthető.

Iparűzési adó mértéke: 1,55%
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Építkezés a szennyvíztelepen

A szennyvíztelep felújítása és bővítése a 
fölöslegessé vált régi műtárgyak bontásával 
kezdődött. Jelenleg egy nagy vasépítmény 
bontása zajlik, valamint közműkiváltások, 
mivel a leendő új műtárgy területéről el kell 
vinni a közművezetékeket.

HÍREK

Újabb könyvek Gröbenzellből

2013 áprilisában beszámoltunk a Vörösvári 
Újságban arról, hogy március 23-án egy 
utánfutónyi könyvadomány érkezett 
Gröbenzellből a város és az iskolák könyv-
tárai részére. Most ismét több doboznyi né-
met nyelvű könyvvel gyarapodtak az iskolai 
könyvtárak a Gröbenzelli Német-Magyar 
Egyesület két lelkes tagja, Thomas Möller 
és felesége, Waltraude Schramm-Möller 
jóvoltából, akik idén márciusban újabb 
adag könyvet, javarészt lexikonokat hoztak 
magukkal. Elmondták, hogy nagyon saj-
nálnák, ha ez a sok értékes könyv, amelyre 
eredeti gazdájuk már nem tart igényt, meg-
semmisülne, ezért nagy örömmel hozták 
el Pilisvörösvárra, mert tudják, jó helyre 
kerülnek.

Kiállítás a délvidéki koncentrációs 
táborokról

Március 21-étől rövid ideig Solymáron volt 
látható egy vándorkiállítás „Koncentrációs 
táborba zárt magyarok és svábok a Délvidé-
ken 1944 és 48 között” címmel. A kiállítást 
a Keskenyúton Alapítvány szervezte, akik 
azt tűzték ki célul, hogy az 1944-45-ben a 
délvidéki magyarságot és németséget sújtó 
tragikus eseményeket minél szélesebb kör-
ben ismertté tegyék. A kiállítás a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat szervezésé-
ben érkezett a solymári polgármesteri hiva-
tal dísztermébe.

A megnyitón dr. Botlik József történész 
előadását hallgathatták meg a megjelen-
tek a kárpát-medencei népirtásokról, majd 
Weiss Rudolf szabadkai történelemtanár a 
délvidéki vérengzésekről beszélt. Az ese-
ményen jelen volt Gromon István polgár-
mester is, aki elmondta, hogy tervei szerint 
a vándorkiállítást Pilisvörösvárra is elhoz-
zák, mégpedig várhatóan 2015 januárjá-
ban, a magyarországi németek elűzetésé-
nek emléknapjára.

Helyreigazítás

Előző számunkban tévesen írtuk, hogy a Vá-
sár téri iskola 4.a osztályos tanulói adták a 
március 15-i ünnepi műsort. A műsort a 2. b 
osztály tanulói adták, közreműködött:  Faze-
kas Tamás 4.a, Mravinácz Bálint 4.b, Mester 
Barbara 8.b. A hibáért elnézésüket kérjük!

A könyvadományt a március 15-ei ün-
nepség után, a Gradus Teremben adták át 
ünnepélyesen városunk elöljárói, Hadházy 
Sándor országgyűlési képviselő és sok ér-
deklődő jelenlétében. De nemcsak ezzel 
kedveskedett a gröbenzelli házaspár. Ösz-
szeállítottak és levetítettek a jelenlévőknek 
egy a saját képeikből készült összeállítást a 

2013-as Vörösvári Napokról úgy, ahogyan 
ők látták. A vetítés végén az ünneplőknek 
alkalmuk volt egy kis pogácsa mellett be-
szélgetni. Köszönjük, Gröbenzell!

„TeSzedd akció!”

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a 
Szebb Környezetünkért Egyesület csatla-

kozott az országos „TeSzedd!” szemétgyűj-
tési akcióhoz. Időpontja: 

2014. május 10. szombat 9 óra.

Zsákról, kesztyűről gondoskodunk.

Várjuk az önkéntesek jelentkezését: a 
koordinátornál mobilon: 06 30/982-41-60, 

e-mailben: temanna@t-online.hu, az egye-
sület honlapján: tegyvalamit.hu a Fórumon 

és a Szebb Környezetünkért Egyesület 
Facebook oldalán.

Találkozás a gyűjtőpontokon az egyesület 
sárga sátránál.

Gyűjtőpontok Pilisvörösváron:
1. Kacsa tó melletti focipálya 9.00 órától 
2. Áfonya utca erdő felőli vége 9.30-tól

További részletek a fenti elérhetőségeken.

Legyen tisztább Pilisvörösvár!

MEGHÍVÓ
A Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub idén is 
megrendezi hagyományos majálisát a 
Petőfi Pihenőparkban (Lahmkrumban) 
2014. május elsején, csütörtökön 14 
órától. Közreműködik a klub “Nosz-
talgia” dalköre, Tagscherer János kísé-
retével. Minden klubtagot és érdeklődőt  
szeretettel várunk egy kis borocskával, 
üdítővel, lilahagymás zsíros kenyérrel, 
és természetesen sok énekkel és vidám-
sággal! 

A klub vezetősége

A 25 éves Fúvószenekar hálaadása

A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fú-
vószenekar ebben az évben ünnepli fenn-
állásának 25. évfordulóját. Az elmúlt 25 év 
élményeiért, eredményeiért és kegyelmeiért 
a zenekar március 23-án, advent 3. vasár-
napján a 10 órai német nyelvű szentmisén 
adott hálát Istennek, játékával kísérve a hí-
vek énekét. A szentmisét Salát Imre atya, 
Pilisszántó plébánosa tartotta, aki a szent-
mise elején meleg szavakkal, német nyel-
ven köszöntötte a zenekar tagjait, kiemelve, 
hogy milyen nagy szerepe van a fúvószene-
karnak a nemzetiségi és a vallási hagyomá-
nyok megőrzésében. Feldhoffer János, a 
zenekar vezetője azon tagokról emlékezett 
meg, akik ma már nem lehetnek közöt-
tünk, mert az örök hazába távoztak, név 
szerint felsorolva minden elhunyt zenész-
társat. A zenekar március 30-i jubileumi 
koncertjéről szóló cikkünket a 20. oldalon 
olvashatják.

Szentiván ünnepel

Idén ünnepli 290. születésnapját Pilis-
szentiván. Ez alkalomból ünnepi forgatag 
lesz a szentiváni tájháztól a főtérig április 
26-án fél 3-tól. A Tájház udvarán a mes-
terségekkel lehet majd ismerkedni, ott lesz 
a cipész, a pék, a zenészek és a varrónő. 
A Gábeli-házban parasztudvar várja az 
érdeklődőket, a Taller-házban pedig az 
asztalos és az ács. A községházánál ünne-
pélyes közgyűlésre és fogadalomtételre ke-
rül majd sor, a délutánt pedig a 17 órakor 
kezdődő német mise, majd az azt követő 
mécsesgyújtás zárja. Este a mulatozás a Fő 
téren folytatódik, kocsmával, szódával és 
fúvószenével.
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Városunkban még az előző tanév vé-
gén elindított kezdeményezéshez 
csatlakozott a Klebelsberg Intéz-

ményfenntartó Pilisvörösvári Tankerülete 
is, így a helyi iskolákon kívül még hat te-
lepülés gyerekei jutottak koncertélmény-
hez. A közös szervezésnek köszönhetően 
összesen 8 iskola 900 diákja vett részt a 
programban.

A háromrészes sorozat a világ klasszikus 
zeneirodalmának TOP-jait kínálta a gyere-
keknek azzal a nem titkolt céllal, hogy a rö-
vid, könnyen befogadható részletek, isme-
rős motívumok felkeltsék érdeklődésüket a 
további zenehallgatás iránt.

Az első alkalom novemberben volt, ahol 
„Top 10 kamaraművek” kerültek bemu-
tatásra. Szvétek László, a Magyar Állami 
Operaház magánénekese a dalokat magá-
val ragadó basszus hangján szólaltatta meg, 
nem kevés humorral fűszerezve. Zongorán 
kísérte Ekhardt Gábor. A koncert program-
jában Mozart, Beethoven, Schubert, Mu-
szorgszkij, Chopin, Liszt, Kodály, Ránki és 
Bartók közismert darabjai szerepeltek.

Második alkalommal, februárban kó-
rusművek kerültek a középpontba. A 
Nemzeti Énekkar közel negyven énekese 
Antal Mátyás vezényletével állt színpa-
dunkon. A koncert programjában Händel 
Győzelmi kórusától Webber Jézus Krisztus 
szupersztár musicaljéig jutottunk, Bach, 
Haydn, Beethoven, Verdi és Kodály darab-
jain keresztül. A széles merítés, az igényes 
válogatás minden hallgatót megérinthette 
valamelyik pillanatával. A Filharmónia Magyarország Koncert- és Fesztiválszervező 

Nonprofit Kft. professzionális előadóművészekkel dolgozik, 
és olyan projekteket dogoz ki, amiket a szakmai közeg és a 
kritika is elismerően értékel. A társaság legfontosabb célja 
megalakulása óta az értékes komolyzene, a magas színvona-
lú zenei produktumok eljuttatása a zenekedvelő közönségnek, 
országszerte. A Filharmónia márkanévvé vált, ennek megőrzé-
se érdekében szervezik programjaikat a klasszikus és kortárs 
zene népszerűsítésére. Az ifjúsági koncerteken kívül a zene-
értő közönség részére is igényes programot kínálnak. Harma-
dik legfontosabb tevékenységük a versenyek, mesterkurzusok 
és fesztiválok szervezése. Olyan, hosszú múltra visszatekintő, 
nemzetközileg is jegyzett fesztiválok töltenek be a társaság 
pozícionálásában jelentős szerepet, mint a Bartók Fesztivál, a 
Régi Zenei Napok, a Zeneszüret Fesztivál vagy a Hangszeres 
verseny.

Március 25-én volt 
a záró koncert a Duna 
Szimfonikus Zenekar 
szereplésével. Beetho-
ven Egmont nyitányát, 
Berlioz Rákóczi indu-
lóját és a többi tételt is 
egy-egy anekdota fel-
idézésével vezették be, 
közelebb hozva ezzel 
a hétköznapi élethez a 
színpadok távoli vilá-
gát. Deák András vezé-
nyelt.

A klasszikus szim-
fonikus zenekari felállásban szerepelnek 
vonós, fúvós, ütős és billentyűs hangszerek. 

Ezen az előadáson megjelent minden cso-
port képviselője, hallhattunk üstdobokat, 
vadászkürtöt, bőgőket. Kiemelendők ezek 
pedig azért, hogy érzékelhessük azt az alá-
zatot és áldozatot, 
mellyel a koncer-
teket szervezők 

mindent az igényességnek rendelnek alá. A 
diákoknak a koncertekre a belépők 400 fo-
rintba kerültek, vélhetően a megszervezés 
költségei ennél jóval magasabbak voltak.

Egy kedves pillanat felidézésével zárjuk 
a beszámolót: a márciusi koncerten nem 
messze ült tőlem egy másodikos kislány, 
aki Csajkovszkij Virágkeringőjénél büsz-
kén nézett körül, és boldogan súgta oda a 
mellette ülőknek: „Mi erre táncolunk a ba-
lett csoportban!”

Reméljük, a jövőben is szerezhetünk 
ilyen boldog felismeréseket, pici megható, 
felemelő, megrázó pillanatokat a hozzánk 
látogató közönségnek.

Művészetek Háza

KOMOLYZENE TESTKÖZELBEN
NAGY ÉLMÉNYEK KIS EMBEREKNEK

A 2013/14 es tanévben egy új programsorozattal találkozhattak a diákok 
a Művészetek Házában. Magyarország egyik legrégebbi hangverseny- és 
fesztiválrendező cége keresett meg bennünket azzal a céllal, hogy közvet-
len komolyzenei élményhez juttasson iskoláskorú gyerekeket.
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Feith Károly autodidakta festőmű-
vész. Ez a kijelentés akkor kap igazi 
értéket, ha megtekintjük a képeket, 

és rácsodálkozunk a technikai kifinomult-
ságra, a színek harmóniájára, a kompozí-
ciók klasszikus megfogalmazására. Mind-
ezek mellé kell állítani azt a tényt, hogy 
Feith Károly 84. évében járó művész. Átélte 
tehát a XX. század nagyobbik részét, annak 
minden negatív és pozitív értékével együtt. 
A háborús évek nem az alkotóvá érést se-
gítő idők voltak. A festészet iránti szeretete 
azonban hozzásegítette, hogy felnőtt korá-
ban kiteljesedhessen alkotói pályája.

HAZAI TÁJAK
A MŰVÉSZETEK HÁZA FALAIN

Március 23-án, vasárnap délután 
Feith Károly festőművész kiállítá-
sa nyílt meg a Művészetek Háza 
aulájában. Az idős művész néhány 
éve él Vörösváron, és most eljött az 
ideje, hogy művészetét az itt lakók-
kal is megismertesse. Festményei 
április 8-áig díszítették a Művésze-
tek Háza falait.

Kiállított képei olajfestmények. Művészi 
olajjal, vászonra vagy farostlemezre készül-
tek. A technika, amit használ egyedülálló: 
hosszú évek alatt alakult ki és tökélesedett: 
új ecseteket például nem használ, mert az-
zal nem tudja elérni a kívánt hatást, rongy-
gyal, kézzel és az ecset szárát is használva 
jut el a műalkotás a tökéletes állapotba. Az 
összes festőtechnika közül talán az olaj adja 
a művésznek a legnagyobb szabadságot az 
alkotás folyamatában. Ezzel a technikával 
készített tájképei, zsánerképei a magyar 
tájra kalauzolják a nézőt, felidézve sok 
kedves, ismerős tájat a Bakony erdőitől az 
alföldi tanyákig. Szenvedélyesen vonzódik 
a régi tanyasi, parasztos motívumokhoz – 
ennek gyökere valójában származásában és 
neveltetésében rejlik. Többségében ezeket 
láthattuk a kiállításon, de témái között sze-
repelnek csendéletek, flamand és itáliai táj-
képek, lovas és vitorlás festmények és mű-
vészi másolatok. Ez utóbbiak közül egyet a 
vörösvári közönség is láthatott: Munkácsy 
Mihály Rőzsehordó nő 
című festményét. 

A kiállításmegnyitón 
a következők hangzottak 
el életrajzából: Feith Ká-
roly számtalan hazai és 
külföldi kiállításon szer-
zett hírnevet. Képei ha-
zánkon kívül az Egyesült 
Államokban, Japánban, 
Svédországban, Svájc-
ban, Franciaországban, 
Olaszországban, Német-
országban és Ausztriában 

is osztatlan sikert arattak, s számos neves 
gyűjteményben fellelhetők.

Pályafutása kuriózum. A Győr-Moson-
Sopron megyei Rábacsécsényben született. 
Autodidakta, soha senkitől nem tanulta, 
egyszerűen már úgy született, hogy tudott 
festeni. 1936-ban, elsős elemista korában 

tanítója – felismervén rendkívüli rajzkész-
ségét – vele rajzoltatta Magyarország térké-
peit az iskola számára.

A 30-as, 40-es évek iszonyú nyomora 
és megpróbáltatásai nem kedveztek fes-
tői törekvéseinek. Édesapja, aki páratlan 
szigorral nevelte gyermekeit, eltiltotta és 
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NYÁGAI ZSOLT 
KLÍMA- ÉS HŰTÉSTECHNOLÓGIAI SZERELŐ

INGYENES HELYSZÍNI TANÁCSADÁS!

Klímaberendezések
- karbantartása, tisztítása
- előcsövezése, felszerelése
- garanciális beüzemelése

Telefon: 30/961-4961 - E-mail: klima@pro.hu
Pilisvörösvár 

A gazdaságos és egészséges  
működéshez éves tavaszi  
karbantartás szükséges!!!

keményen büntette a „mihaszna” tevékenységért, a fes-
tészetért. Biztos megélhetést szánt gyermekének, és ki-
taníttatta a kőműves mesterségre. Károly titokban rajzolt 
és festett, hogy elkerülje az atyai büntetést. Hallatlan 
energiával képezte magát, nappal dolgozott, éjszaka al-
kotott. Később jellemző módon számos más szakmát is 
elsajátított, hogy csillapítsa tudásszomját.

Csaknem fél évszázada elismert festőművész. 
Tagja a Képzőművészeti Alapnak.

A rövid megnyitó után egy kis vendég-
ségre várták a megjelenteket borral és friss 
pogácsával, a kiállító művész, Feith Károly 
pedig szívesen szóba elegyedett az érdeklő-
dőkkel. A vendégkönyv jókívánságai mellé 
mi is jó szívvel tesszük hozzá: jó egészséget 
és sok örömet a városunkban töltött évek-
hez. Gratulálunk, Károly bácsi!

Művészetek Háza

Első önálló kiállítását Csornán, a Rábaközi Napok kere-
tében rendezte. Közben megnősült, a vidéki házukat elad-
ták, és Balatonfüredre költöztek. Ma Pilisvörösváron élnek. 
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A Pilisvörösvári Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület több mint százéves 
múltra tekint vissza. Történelmé-

ben voltak nehezebb időszakok – háború, 
anyagi gondok, emberi veszteségek –, ki-
sebb-nagyobb átalakulások és változások, 

de mindezeken túljutottak, és mindmáig 
az év 365 napján, napi 24 órában vannak 
készenlétben. Ellenszolgáltatás nélkül vég-
zik önként vállalt feladatukat: Vörösvár 
védelmét. Akár tűzeset, akár baleset törté-
nik a város területén, rájuk számíthatunk. 
Rendszerint hamarabb a helyszínen van-
nak, mint a hivatásos tűzoltók, és oltanak, 
menekítenek, forgalmat irányítanak, fát 
metszenek, darázsfészket irtanak – mikor 
mire van szükség.

2014. március 29-én a PÖTE volt az 
egyike azon önkéntes tűzoltó egyesületek-
nek, amelyek elsőként szereztek jogosult-
ságot arra, hogy önállóan is beavatkozhas-
sanak. Március 29-én, szombat délelőtt a 
városháza udvarán, a tűzoltószertár előtt 
zajlott az igazolások ünnepélyes átadása. 
A Katasztrófavédelem részéről jelen volt 
Bérczi László tűzoltó dandártábornok, 

„MINDNYÁJAN EGYÉRT, EGY MINDNYÁJÁÉRT”

ÖNÁLLÓ ÖNKÉNTESEK

Önálló beavatkozói jogo-
sultságot szerzett a Pilis-
vörösvári Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület. Az erről 
szóló igazolás ünnepélyes 
átadására március 29-én, 
szombaton került sor a tűz-
oltószertár előtt, a kataszt-
rófavédelem magas rangú 
vezetőinek részvételével.

az országos tűzoltósági főfelügyelő; Var-
ga Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Fő-
városi Katasztrófavédelem igazgatója és 
Branyiczky Márk tűzoltó ezredes, Pest me-
gyei igazgató. A meghívott vendégek között 
részt vett az ünnepségen Hadházy Sándor 
országgyűlési képviselő; a Pest megyei 
kormányhivatal képviseletében Szondyné 
Sárfy Zsuzsanna, a Pilisvörösvári Járási 
Hivatal vezetője; Gromon István, Pilisvö-
rösvár polgármestere; Koczka Gábor rend-
őr alezredes, a Pilisvörösvári Rendőrőrs 
parancsnoka; dr. Czifra Gábor, a pilisvö-
rösvári mentőállomás vezetője és dr. Mártai 
István, a Pilisi Medence Egészségügyi Ala-
pítvány titkára, az Országos Mentőszolgá-
lat volt főigazgatója.

A Himnusz után Bérczi László dandár-
tábornok mondott beszédet. „500 egyesület 
közül az első Vörösvár” – hangsúlyozta. „A 
mai napon ők az elsők, akik ilyen jogosult-
ságot kapnak. Volt olyan év, amikor kétszáz 

körüli volt azon riasztások száma, amelyet 
településük védelme érdekében teljesítet-
tek. Ezt mostantól önállóan tehetik meg, 
nem kell, hogy a hivatásosok is ott legye-
nek. Mit jelent ez? Azt, hogy helyben van 
a segítség.” A főfelügyelő beszélt arról is, 
hogy minek kellett megfelelni a jogosultság 
megszerzéséhez. Annak ugyanis, hogy az 
egyesület önállóan vonulhasson a tűzese-
tekhez vagy mentéshez, feltételei voltak. 16 
tűzoltó tette le sikeresen a rendszerbe állító 
vizsgát, amelynek alkalmával bebizonyí-
tották, hogy technikai ismeretük, elméleti 
tudásuk alkalmassá teszi őket a feladatra. 
Álljon itt a nevük is: Pfeiffer Ferenc, Kovács 
Zsolt, Jekkel János, Krizsán Lajos, Szauter 
Zsolt, Pfeiffer Zsolt, Lakatos Béla, Konkoly 
Norbert, Mogyorósi Zoltán, Kucsera Ti-
bor, Schuck Gergő, Török Sándor, Ziegler 
János, Ziegler István, Ziegler Krisztián és 
Nagy Zsuzsanna. A minősítő vizsgát éven-
te meg kell ismételniük.
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A vörösvári  
önkéntes tűzoltóság  

elmúlt 106 évéből

Az önkéntes tűzoltó testületet Györgyi 
Gyula alapította meg 1908-ban, Sallai 
Lajos kéményseprő és Niedermüller 
Manó lakatos segítségével, kezdő lét-
száma 30 fő volt. Az elkövetkező évek 
sok nehézséggel jártak, az I. világhá-
ború alatt nagyon sok tagot behív-
tak katonának, két alapító tag pedig 
életét veszítette. A háborút követően 
a tűzoltócsapat már két lóvontatta 
kocsifecskendővel rendelkezett, de 
anyagi gondok miatt akadozott a mű-
ködése.

1924 után Szathmáry Zoltán parancs-
nok vezetésével a vörösvári tűzoltó-
csapat nagy hírnévre tett szert, mint a 
környék legjobb egysége. Az eszközö-
ket a községháza udvarán a szertárban 
tárolták, ahol két ló is állandóan ké-
szenlétben állt. Ha a templom harang-
ja tüzet jelzett, az emberek vödrökkel 
rohantak a tűzhöz, és közös erővel se-
gítettek az oltásban. A lakók a távolab-
bi utcákból is jöttek segíteni, és önként 
vettek részt az oltásban.

A Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó 
Testület munkájának elismerésekép-
pen 1935. szeptember 22-én, az alap-
szabály elfogadásának 25. évfordulójá-
ra csapatzászlót kapott. A tűzoltóság a 
II. világháború kezdete előtt kapott új 
egyenruhát, szintén munkájuk méltó 
elismerésére. 1945-ben 16 fővel indult 
újra az egyesület.

Több mint 60 éves működés után jött 
létre az első motorizált egység: az első 
Csepel gépjárműfecskendőt az 1970-es 
évek elején kapták. Az 1990-es években 
a németországi partnerkapcsolatoknak 
köszönhetően gyarapodott az egyesü-
let gépjárműparkja. Ma egy Angliából 
ajándékba kapott Dennis Rapier gép-
járműfecskendő, egy Németország-
ból vásárolt Iveco Magirus műszaki 
mentőszer, valamint a Magyar Postá-
tól néhány évvel korábban ajándékba 
kapott Volkswagen Transporter segíti a 
munkájukat. A Pest Megyei Bíróságon 
hivatalosan 1993-ban lett bejegyezve 
az egyesület, ekkor fogadták el az új 
alapszabályt is. Az egyesületnek je-
lenleg 29 tagja van, melyből 16 fő lát 
el vonulós szolgálatot, az év minden 
napján, minden órájában. 2011-ben az 
addigi alelnök, Pfeiffer Ferenc vette át 
az egyesület elnöki tisztségét, a csapat 
1996 óta Kovács Zsolt parancsnoksága 
alatt működik. A tűzeseteken kívül a 
rendezvényeken és a város közösségé-
nek életében is aktívan jelen vannak.

A rendezvénnyel egy 
időben zajlott hason-
ló ceremónia három 
szomszédos telepü-
lésen: Pilisszentiván, 
Pilisborosjenő és 
Solymár önkéntes 
tűzoltó egyesületei 
is megszerezték az 
önálló beavatkozói 
jogosultságot. 
Fotó: Solymár – 
Milbich Tamás
Szentiván – Hegedűs 
András

Az elméleti tudás 
persze nem elég, a 
jogosultság megszer-
zésének feltétele volt 
emellett az is, hogy 
megfelelő eszközökkel 
rendelkezzen az egye-
sület – ez viszont már 
pénzkérdés. Vörösvár 
önkormányzata min-
den évben jelentős 
támogatást biztosít a 
tűzoltóságnak. Tavaly 
2,4 millió, ebben az év-
ben 2,5 millió forinttal 
támogatja az egyesüle-
tet. Emellé mostantól állami támogatás is 
társul, ugyanis nem elhanyagolható velejá-
rója az önálló beavatkozói jogosultságnak, 
hogy állami finanszírozás is jár hozzá: az 
egyesület az üzemanyagköltséghez és az 
eszközök karbantartásához kap hozzájáru-
lást havonta 170 000 forint összegben. De 
az önkéntesek szakmailag sem maradnak 
magukra: hivatásos mentorok segítik majd 
őket.

A dandártábornok után a Pest megyei 
kormányhivatal képviseletében a vörösvári 
járási hivatal vezetője, Szondyné Sárfy 
Zsuzsanna mondott beszédet, amelyben 
elismerő szavakkal szólt az önkéntes tűzol-
tókról: „Az elmúlt évtizedekben önkéntes 
tűzoltóink bebizonyították, hogy nincsen 
olyan kihívás, amely leküzdhetetlen aka-
dályt gördítene az útjukba. Többszörösen 
bebizonyították rátermettségüket, elszánt-
ságukat, elhivatottságukat. Mindennapi 
feladataikon túl folyamatosan tanúbizony-
ságot tettek becsülettel arról, hogy szívük a 
hazáé, karjuk a gyengéké.”

„A büszkeség mellett elsőként a kö-
szönet kell, hogy megszólaljon” – vette át 
a szót Gromon István polgármester. Kö-
szönetet mondott mindenekelőtt Pfeiffer 
Ferencnek, a PÖTE elnökének és Kovács 
Zsolt tűzoltóparancsnoknak, a 16 vizsgát 
tett tűzoltónak és az egyesület minden 
tagjának. „A vörösvári önkéntes tűzoltóság 
több mint száz évének tapasztalatából tud-
juk, hogy pótolhatatlanok a város életében” 
– mondta. Fontos része a megállapodásnak 
a finanszírozás is – hangsúlyozta, hiszen 
az önkormányzat évről évre több millió fo-

rinttal támogatja az egyesületet, volt olyan 
év is, amikor 5 millió forint működési tá-
mogatást biztosított az önkormányzat az 
önkéntes tűzoltóknak. Jó irányban halad 
a katasztrófavédelem átszervezése azzal, 
hogy az állam az önkéntes tűzoltó egyesü-
leteknek az erkölcsi mellett anyagi támoga-
tást is biztosít. A polgármester azt is meg-
említette, hogy az egyesület már kinőtte ezt 
a szertárat, lehetne egy következő cél, hogy 
tűzoltóinknak a tehetségükhöz és szorgal-
mukhoz méltó új laktanyájuk legyen.

Ezután következett az az ünnepélyes 
pillanat, amelyben Bérczi László dandártá-
bornok átadta az együttműködési megálla-
podást Pfeiffer Ferenc egyesületi elnöknek 
és Kovács Zsolt parancsnoknak. A Pilisvö-
rösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait 
elismerő tapssal jutalmazták a jelenlévők.

Az ünnepségen a zenét a város egy má-
sik nagymúltú önkéntes egyesülete biztosí-
totta: az idén 25 éves Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Fúvószenekar

Sólyom Ágnes
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Vörösvár nemcsak a budai régióban, 
de országos szinten is kiemelkedik 
német nemzetiségi egyesületeinek 

aktív és színvonalas teljesítményével. Nem 
csoda hát, hogy a Fúvószenekar koncertjé-
re nagyon sokan voltak kíváncsiak. A terem 
már jóval a kezdés előtt megtelt, a balko-
non és a galérián minden szék foglalt volt. 
Akinek nem jutott a teremben ülőhely, az 
a szélesre tárt ajtókban állva vagy a terem 
előtti aulából hallgatta áhítattal a zenei 
programot. A koncert ugyanis, amelyet Bu-
zás Bálint karnagy nagy figyelemmel, pon-
tosan, precízen, ugyanakkor mértéktartóan 
vezetett, még a zenében járatos érdeklő-
dőkben is elismerést váltott ki.

A programot Sax Ibolya, a vörösvári 
NNÖ elnökhelyettese moderálta. Elsőként 
összefoglalta a Fúvószenekar történetét, 
kiemelvén mindazt a számos kitüntetést és 
elismerést, amelyekben a zenekar a rend-
szerváltozás utáni újjáalakulása óta része-
sült. A zenekar tevékenységének méltatá-
sát a koncertprogram első része követte. A 
koncert – ráadással együtt – összesen hu-
szonegy zeneműből állt, két órán át tartott, 

25 ÉV A MUZSIKA 
SZOLGÁLATÁBAN

Az 1989-ben 18 taggal megalakult Pilisvörösvári Német Nemzeti-
ségi Fúvószenekar idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. E 
jeles ünnep alkalmából március 30-án örömkoncertet adtak a Cziff-
ra György Zeneiskola koncerttermében, amelyen meghívott vendég-
előadóként Peller Anna, Mirk Júlia, Mirk Szilvia, valamint Schuck 
Martin is fellépett.

A Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Fúvószenekar a 
rendszerváltozás után

A pilisvörösvári fúvószenekar már 
több mint 120 éves. A zenekart a XIX. 
század végén hozta létre Mauterer 
Jakab. 1989-ben alakult újjá, 1994-ig 
Brandhuber János, majd Feldhoffer 
János vezette, 1995-től Buzás Bálint 
karnagyi tevékenysége alatt működött 
a zenekar. 1996-ban a IX. Országos 
Fúvószenekari minősítésen „német 
nemzetiségi zenekar” kategóriában, 
valamint „show-zenekar” kategóriá-
ban kiemelt arany diplomát kapott az 
együttes, és elnyerte a „fesztiválzene-
kar” címet. A zenekar első kazettája és 
CD-je 1997-ben jelent meg. Ezt köve-
tően 2 évig Kovács Tibor volt a zenekar 
karnagya, majd 2002. augusztusától 
ismét Buzás Bálint vette át a vezetést. 
A zenekar 2002-ben közhasznú egye-
sületté alakult. 2004-ben megjelent a 
második kazettájuk, illetve CD-jük, 
2005-ben egy válogatás CD-jük. 2005-
ben a zenekar Pilisvörösvárért Emlék-
érmet kapott. 2007-ben megszervezték 
Pilisvörösváron az I. Pünkösdi Német 
Nemzetiségi Fúvósfesztivált, amelyet 
2008-ban a II. Fúvósfesztivál köve-
tett. 2008-ban elnyerték a Művészetek 
Háza emlékplakettjét „zeneművészeti 
díj” kategóriában. 2009-ben Taksony-
ban kiemelt arany diploma minősítést 
nyertek, 2012-ben a Landesrat der 
Ungarndeutschen Chöre, Kapellen 
und Tanzgruppen arany fokozatú mi-
nősítést adományozott a zenekarnak. 
2013-ban a Fúvószenekar „Für das 
Ungarndeutschtum der Region Nord” 
kitüntetésben részesült.
A zenekar számos külföldi és belföldi 
meghívásnak tesz eleget, rendszeresen 
részt vesz versenyeken, fesztiválokon 
és gálákon. A verseny- és vendégfellé-
péseken kívül mindig nagy figyelmet 
szentelnek a zenekari tagok és vezetők 
annak, hogy muzsikájukkal Pilisvö-
rösvár város, valamint a helyi római 
katolikus egyházközség ünnepeit 
szebbé, emlékezetesebbé tegyék.

A Fúvószenekar vezetői  
és karnagyai (ábécérendben)

Brandhuber János 
Buzás Bálint 
Feldhoffer János 
Kovács Tibor 
Mauterer Jakab
Mauterer János (Mauterer Jakab fia)
Mauterer János (M. Jakab testvére)
Nick János 
Vörösvári József

de a közönség egy pillanatig sem unatko-
zott. A program ügyesen úgy volt összeál-
lítva, hogy a zeneművek karaktere változó 
volt: hol egy induló, hol egy polka, hol egy 
keringő csendült fel. Sax Ibolya minden 
zeneszám előtt ismertette a zeneművek 
szerzőit, és röviden kitért a zeneszámok 
keletkezésének érdekességeire is. A kö-
zönség így megtudhatta, hogy Hunyaczek 
Richárd, aki zenészként Bécsben kato-
nai indulók komponálásával foglalkozott 
és „99er Regimentsmarsch” című művét 
1915-ben írta, 1877-ben Budapesten szü-
letett. A hallgatóság tudomást szerezhetett 
arról, hogy a „Jeder echte Werischwarer” 
című polkát Spanberger Zsolt gyűjtötte 
és Buzás Bálint karnagy dolgozta fel. Az 
első zenei blokkban különösen az „Alte 
Kameraden” című dal nyerte el a közönség 
tetszését. Gyönyörű volt hallgatni, ahogy 
Peller Anna tiszta hangja hol a zenekarral 
együtt, hol a zenekartól elválva, de a zené-
vel harmóniában szárnyal.

A program első része után került sor 
Rádler Gábor, Rusz Péter, Sebestyén Csa-
ba, Tagscherer István, Stéhli György, vala-



212014. ÁPRILIS

mint a zenekar 25 éves zenei tevékenységé-
nek a méltatására és a kitüntető oklevelek 
átadására. Az emlékérmeket Kreisz László, 
a Landesrat der Ungarndeutschen Chöre, 
Kapellen und Tanzgruppen elnöke nyúj-
totta át. A zenekar kitartó szorgalmáról, 
színvonalas művészetéről és a zenekari 

tagok ezzel párosuló szerénységéről mind 
Gromon István polgármester, mind Sax 
László NNÖ-elnök kedves szavakkal em-
lékezett meg. Szintén legjobb kívánságai-
kat és gratulációikat fejezték ki a pilisszent-
iváni zenekar és Vörösvár egyesületeinek a 
vezetői.

A koncert második részét instrumen-
tális és énekes számok alkották. Az egyes 
zeneművek – indulók, polkák – kommen-
tárja számos esetben a zenekar vezetőinek 
és tagjainak személyes élményeit, emlé-
keit, örömeit tükrözte, például, hogy a 
„Florentiner” indulójának a kottáját Peregi 

Rádler Gábor

Hétéves korában kezdett el zenét ta-
nulni, először fuvolázott, majd trom-
bitált. Első zenetanára Németh János 
volt. Néhány évvel később csatlakozott 
a vörösvári fúvószenekarhoz. 1995 és 
2003 között a szentiváni fúvószenekar-
ban is muzsikált. Jelenleg is aktív tagja a 
vörösvári zenekarnak.

Rusz Péter

Hatéves korában kezdett el zenét tanul-
ni. Két éven keresztül furulyázott, majd 
fuvolára váltott. 2008-ban elkezdett do-
bolni tanulni. 1991 óta a vörösvári fúvós-
zenekar állandó tagja.

Sebestyén Csaba

Zenei tanulmányait 1985-ben kezdte 
Vörösváron. Két évig fuvolázott, majd 
trombitára váltott. 1990-ben lépett be 
a vörösvári fúvószenekarba. Előbb 
B-trombitán zenélt, majd baritonra vál-
tott, de Németh János mellett lehető-

AZ „EHRENZEICHEN IN SILBER”-REL KITÜNTETETT ZENEKARI TAGOK
sége nyílt harsonán is játszani. Tagja volt 
a vörösvári zeneiskola zenekarának. A 
vörösvári fúvószenekarnak jelenleg is tag-
ja, ezen kívül szívesen besegít szomszédos 
települések zenekarainak a munkájába is.

Tagscherer István

Szülei hétéves korában íratták be a ze-
neiskolába. Egy év zenei előkészítő után 
1988-ban kezdett el trombitán játszani. 
Első zenetanára Németh János volt. 1990-
ben lehetősége nyílt a vörösvári fúvószene-
karhoz csatlakozni. 1992-ben zenetanára 
tanácsára baritonra váltott. A későbbi ze-

netanára, Hoós Sándor által alapított ze-
neiskolai zenekarban 2 évig muzsikált. 
Fúvósi pályájának sikerét szülei, zene-
tanárai és karmesterei támogatásának 
köszönheti.

Stéhli György

1986-ban kezdte Vörösváron a zenei 
tanulmányait. Először fuvolán, majd 
Németh János vezetése alatt trombitán 
játszott. 1989-ben baritonra váltott. 1994-
ben megismerkedett a harsonával is. 1996 
és 2002 között a zeneiskola zenekarában 
is játszott. 2007 és 2013 között a Pilisi 
Sramli tagjaival számos kül- és belföldi 
meghívásnak tett eleget. 2011-ben tár-
saival megalapította a Trió S nevű zene-
kart. A vörösvári fúvószenekarnak 1991 
óta tagja. Zenei pályájának alakulásában 
köszönettel tartozik Németh Jánosnak, 
Brandhuber Jánosnak, Kovács Tibornak, 
Hoós Sándornak, a zenekar jelenlegi kar-
nagyának, Buzás Bálintnak, valamint a 
vörösvári fúvószenekar idősebb tagjainak.
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Keress minket a Facebookon!

Válogatott márkás női, férfi és gyermek használtruhák

MEXX, ESPRIT, NEXT, GEORGE, CHEROKEE, 
ZARA, MARKS&SPENCER

A Napraforgó Használtruha 
Kellemes Húsvéti Ünnepeket  

kíván minden eddigi és  
leendő vásárlójának. 

Köszönjük a vásárlást, és várunk szeretettel 
ÓRIÁSI ÜNNEPI AKCIÓINKRA is.

Tel: 06-30/265-0593
2085 Pilisvörösvár, Fő utca 86/A.

Nyitva: H-P: 9-17.00, Szombat: 9-13.00
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I. szárnykürt:

Feldhoffer János 
(elnök)
Erdősi András
Rádler Gábor
Peller Gergő
Kohlhoffer Patrik
II. szárnykürt:
Feldhoffer Péter
Csuka Pál
Zsebe Attila

I. B. trombita:

Tóth Balázs

Tenor:

Sebestyén Csaba
Stéhli György

Bariton:

Tagscherer István
Gulyás Gergő

Fuvola:

Rusz Péter
Turay Gréta
Horváth Hanna
Szakács Dóra

A jubileumi koncerten elhangzott művek

I. rész

Farkas Antal: Werischwarer Marsch – induló (A művet a szerző a város felkérésére 
írta.) – Werischwarer Rezgős polka (Bán László feldolgozása.) – Jeder echte We risch wa-
rer… – polka (Spanberger Zsolt gyűjtése, Buzás Bálint feldolgozása. Ének: Peller Anna, 
Spanberger Zsolt, Feldhoffer János.) – Robert Payer: Weiße Wolken – keringő (Ének: 
Peller Anna és Feldhoffer János.) – Josef Poncar: Donau-Oputi polka (Ez a zeneszám 
a bálok kihagyhatatlan számai közé tar-
tozik. Ének: Peller Anna és Feldhoffer 
János.) – Robert Payer: Wenn der Wein 
blüht – keringő (Nemcsak Vörösváron 
kedvelik, hanem Pilisborosjenőn, vala-
mint a németországi Gerstettenben is. 
Ének: Spanberger Zsolt, Feldhoffer Já-
nos.) – Josef Pon car: Po ca  pels ka, Vogel-
wiese – Grü ne-Auen-Polka (Ének: 
Spanberger Zsolt és Feldhoffer János.) 
– C. Teike: Alte Kameraden – koncert-
induló (Ének: Peller Anna.) – Vladimir 
Fuka: Slavonicka polka (Hangszerelte: Siegfried Rundel. Ének: Peller Anna és Feldhoffer 
János.) – Karel Waldauf: Dorfmusik – polka (Ének: Peller Anna, Feldhoffer János, 
Spanberger Zsolt.) – Bis bald auf Wiedersehen! (Ének: Peller Anna, Spanberger Zsolt, 
Mirk Julcsi, Mirk Szilvi és Feldhoffer János.) 

II. rész:

Hunyaczek Richárd: Regiment induló (A trió-részben egy közismert dallamot dol-
goz fel, melyet a katonák vonulásaik során énekeltek, mely így kezdődik: „Hoch 
neunundneunzig[er] tapferes Regiment”. Xilofon: Schuck Martin.) – Velikonocni – Hús-
vét polka – Jan Fucik: Florentiner – koncertinduló (A kottát még Peregi Márton vásárolta 
Németországból. Xilofon: Schuck Martin.) – Erwin Russler – Erwin Wolf: Wenn die 
Blasmusik erklingt – polka (Franz Watz feldolgozása. Ének: Mirk Julcsi és Mirk Szilvi.) – 
Egerland, ich grüße dich – polka (Ének: Mirk Julcsi és Mirk Szilvi.) – Mariechen-Walzer 
(Ez a mű egy instrumentális zeneszám, azaz nincs benne ének. A szárnykürtök és a te-
nor-bariton gyönyörű szólamcseréi, valamint a bravúros klarinét-szólók teszik izgalmassá 
és széppé ezt a keringőt.) – Kurt Gäble: Wir Musikanten – polka (Ének: Mirk Julcsi és 
Mirk Szilvi. Xilofon: Schuck Martin.) – Böhmischer Traum – polka (Ezt a zeneszámot 
a ger stet teni zenészbarátaitól kapta a fúvószenekar.) – Lamkruam-polka (Ezt a számot 
a vörösváriak a „himnuszuknak” is tekinthetik. Ének: Peller Anna, Mirk Julcsi és Szilvi, 
Spanberger Zsolt és Feldhoffer János.)

Ráadás:

Vendelin Kopeczki: Egerländer – induló (Az osztrák- magyar hadsereg hadrendjének 73-
as számú regiment-indulója.)

Márton vásárolta meg a zenekar számára. 
A második blokk zeneműveiben – Peller 
Annán, Feldhoffer Jánoson és Spanberger 
Zsolton kívül – Mirk Júlia és Szilvia, va-
lamint xilofonon Schuck Martin is részt 
vett. A „Böhmischer Traum” című polka 
után az egyesület elnöke, Feldhoffer János 
köszönetét fejezte ki a koncerten fellépő 
vendégeknek, majd befejezésül és ráadás-
ként a vörösvári közönség számára külö-
nösen kedves „Lahmkruam”-polka és az 
„Egerländer” induló következett, amely 
után a zenekar a koncert résztvevőit és a 
publikumot egy fogadás keretében vendé-
gelte meg. 

Isten éltesse a zenekar vezetőit, aktív 
és már visszavonult tagjait! Köszönjük 
szépen eddigi kiváló teljesítményüket és a 
március 30-i örömkoncert felemelő zenei 
élményét!

Müller Márta

Klarinét:

Metzger Éva
Peller Krisztián
Turay Gitta
Fetter László
Fetter Dóra
Tagscherer János

Tuba:

Jászkuti Oszkár
Nyírő János
Harmati Elek
Sárvári Kristóf

Harsona:

Ziegler István

Trombita:

Ziegler László
Fischer Bence

Dobok:

Jászkuti Balázs
Somfai Nándor
Nick László

A fúvószenekar jelenlegi tagjai: 

Karnagy: Buzás Bálint
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Ötvenéves koromig nemigen írtam 
verseket, vagy csak nagyon ritkán 
és rendszertelenül. A mondaniva-

lómat, érzelmeimet általában egy-egy új-
ságcikkben fejeztem ki. Miután négy évvel 
ezelőtt abbahagytam a helyi újság írását-
szerkesztését, ezek a korábban kibeszélt 
indulatok és gondolatok felgyülemlettek 
bennem, majd versalakot öltve szabadon 
kiáramlottak belőlem –magam számára is 
meglepetésszerűen.

Az első versciklusaimat („Regősének”, 
„Mit búsulsz, kenyeres?”, „Vérzünk, vi-
rágzunk…”) a magyar ős- és népköltészet 
ihlette. Hangsúlyos verselésű, rendkívül 
ritmusos, itt-ott népi szürrealizmusba haj-
ló versek sora született. Az ősi ritmusok 
ugyanakkor a modern világ ellentmondá-
sait, lélektelenségét, elgépiesedését is kido-
bolták – ősi alapokon nyugvó mai költésze-
tet teremtve.

Ezek a versek, versciklusok a lírai énem 
szabad és örömteli kitárulkozását jelentet-
ték. Egy idő után azonban közösségi, sőt 
– ha úgy tetszik – hazafias gondolatok is 
megfogalmazódtak bennem. A magyar köl-
tészetnek mindig is nagyon erősen megvolt 
az a vonulata, amely nem az egyéni bajok, 
bánatok, indulatok, vívódások papírra ve-
tését jelentette, hanem a közösség sorsáért, 
értékeiért való aggódást, kiállást, a nemzet 
érdekében való beszédet. Ez eredményez-
te „Bölcsőnk és sírunk, Magyarország” c. 
versciklusomat. 

A limerikek után jöttek 2013 decembe-
rében a hexameterek. Ezekben a szűkebb 
haza, Pilisvörösvár kulturális és emberi ér-
tékeit akartam megénekelni, megörökíteni, 
felmagasztalni. Limerikeket korábban is 
írtam már, hexameterekkel azonban még 
soha életemben nem próbálkoztam. Azon-
ban versolvasóként és magyartanárként 
mindig is a kedvenceim közé tartozott ez 
az antik időmértékes versforma, különö-
sen a disztichon, amelynek páros sora egy 
nagyon érdekes, ún. csonka hexameter 
(pentameter). Különösen Kölcsey Ferenc 
„Huszt” c. epigrammája fogott meg, tanít-
ványaim tanúsíthatják, milyen élvezettel 
doboltam el nekik a verset. Janus Panno-
nius epigrammái és Radnóti Miklós versei, 
versfordításai is nagy hatással voltak rám.

A „Vörösvári hexameterek”-et egy vélet-
lennek köszönhetően kezdtem írni. Egy na-
gyon kedves és tehetséges volt tanítványom 
kért tőlem segítséget, hogy magyar házi fel-
adatként írt epigrammáját nézzem át és ja-
vítsam ki, mert sehogy sem boldogul a dak-
tilusokkal és spondeusokkal. Nagy örömmel 
segítettem neki, és ennek során gondoltam 
először arra, hogy magam is megpróbálko-
zom versírással ebben a klasszikus görög-ró-
mai formában. Az első vers december 23-án 
született meg, Janus Pannonius „Pannónia 
dicsérete” c. verse nyomán.

Ezután már naponként írtam egy-egy 
verset fokozatosan elsajátítva a disztichon-

Összesen több mint huszonhatezer 
választópolgár vetette fel magát a 
német nemzetiségi névjegyzék-

be – közülük 15.455-en kérvényezték azt, 
hogy az áprilisi országgyűlési választáso-
kon a Német Listára szavazhassanak. Ez 
az eredmény nagy valószínűséggel nem 
elég ahhoz, hogy a hazai németség teljes 
mandátummal rendelkező képviselőt jut-
tathasson a Parlamentbe, ezért a következő 
ciklustól minden bizonnyal országgyűlési 
szószóló képviseli e népcsoportot. Az ered-
ményt a németek listavezetője, Heinek 
Ottó értékelte.

– Mindenekelőtt ezúton is köszönöm min-
denkinek, aki március 21-ig regisztrált a 
német nemzetiségi névjegyzékbe – fejezte 
ki háláját a Magyarországi Németek Or-
szágos Önkormányzatának elnöke.  – Saj-
nos nem sikerült elérnünk a megcélzott 
legalább huszonötezer regisztrációt a par-
lamenti választásokra kiterjedően is, ezért 
szinte biztos, hogy nem lesz teljes mandá-
tummal rendelkező képviselőnk a Parla-
mentben. Meg kell elégednünk azzal, hogy 
nemzetiségünket az országgyűlésben szó-
szóló képviseli majd, aki természetesen így 
is sokat tehet majd annak érdekében, hogy 
a nemzetiségi oktatás, a civil szervezeteink 
és önkormányzati rendszerünk működési 
feltételei javulhassanak. Ám a reméltnél 
kevesebb regisztráció ellenére sem mon-
danám, hogy teljesen elégedetlen vagyok! 
Máshonnan közelítve sikeresnek ítélem 
az elmúlt hetek kampányát. Ugyanis több 
tízezer embert tudtunk megszólítani, akik 
biztosan elgondolkoztak a célkitűzésein-
ken. A rendezvényeink generációkon át-
ívelően igazi közösségi élményt nyújtottak 
minden résztvevőnek. Az igaz, hogy már 
január elejétől lehetett regisztrálni, de mi 
az intenzív kampányunkat anyagi okok 
miatt csak március elején indíthattuk el. 
Ez utóbbit számba véve sem tekinthetem 
kudarcnak az eredményt.

A Magyarországi Németek Országos Ön-
kormányzata helyi és országos akciókkal 
igyekezett felhívni a figyelmet a regisztrá-
ció fontosságára. Az egyes településeken 
aktivistáik tájékoztatták a nemzetiség tag-
jait arról, miért és miképp kell felvetetniük 
magukat a névjegyzékbe. Eközben orszá-

gos médiakampány is indult, és amellett 
különféle, az összetartozás érzését erősítő 
megmozdulásokat szerveztek: az ország 
több régiójában úgynevezett villámcső-
dületeket tartottak, meghonosítva ezzel 
a német nemzetiségi flashmob fogalmát. 
Emberek százai vettek részt ezeken, hagyo-
mányos sváb fúvószenével és közös ének-
léssel hökkentették meg az utca járókelőit. 

Az országos önkormányzat – a Magyar-
országi Német Fiatalok Közösségével 
együttműködve - választási kampányában 
a közösségi média eszközét is igénybe vet-
te. Annak segítségével emberek ezreihez 
juttathatta el választási üzeneteit spotok, 
videóüzenetek, kisfilmek formájában.  Az 
MNOÖ felhívására több hazai német 
kultúrcsoport – szintén az összetartozást 
demonstrálandó – elkészítette a saját vá-
lasztási videóját, s a Facebookot segítségül 
hívva közvetítették egyértelmű álláspontju-
kat a regisztrációval és a választással kap-
csolatban.

„Tyerünk, és nyerünk!” – még ez év janu-
ár elején így szólította együttműködésre 
Heinek Ottó a német nemzetiségieket. E 
játékos, a német nyelvjárás sajátosságaira 
utaló felhívás lett végül a kampány egyik 
szlogenje. Az országos önkormányzat el-
nöke azt mondja, a regisztráció kimenetele 
ellenére több mindent nyert a hazai német-
ség az elmúlt időszakban: egyrészt tanulsá-
got a jövőre vonatkozóan, másrészt pedig 
azt a jóleső tudatot, hogy a német nemze-
tiség képes a széleskörű összefogásra. Bebi-
zonyosodott továbbá immár a gyakorlatban 
is, amire az országos önkormányzat számos 
alkalommal figyelmeztette a törvényho-
zást: a nemzetiségek parlamenti képvise-
letére született szabályozás még a legna-
gyobb létszámú közösségek számára sem 
kínál jó megoldást. A „tyerünk”-felhívás 
mindemellett továbbra is áll: az elnök arra 
kéri a névjegyzékbe felvett szavazókat, 
hogy április 6-án feltétlenül vegyenek részt 
a választáson, és adják le voksukat a Né-
met Listára. Korántsem mindegy ugyanis, 
milyen erős választói támogatottsága lesz a 
németséget képviselőnek a Parlamentben. 

(LDU)

BEBIZONYÍTOTTUK,  
HOGY ÖSSZE TUDUNK FOGNI!

A nem elegendő regisztráció ellenére részben elégedett az országos né-
met önkormányzat elnöke

NEMZETISÉG
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VÖRÖSVÁRI HEXAMETEREK
EGY VERSESKÖTET SZÜLETÉSÉRŐL

„Életöröm, szeretet, szolgálat, alázat, imádság
 Tettel erős igazán, munka szül érdemeket.”

írás szabályait, trükkjeit. 50 hexame-
terre terveztem a versgyűjteményt, két 
egyenlő részre bontva. Az „Otthon a 
világban” ciklusba a Vörösvár és kör-
nyéke természeti és kulturális értéke-
iről, hagyományairól, intézményeiről, 
egyesületeiről, ünnepeiről, mindenna-
pi életéről és történelméről szóló ver-
sek kerültek bele, míg az „Arcélek”-be 
nagyjainkról, jeles személyiségeinkről 
nagy tisztelettel írottak.

Az 50. vers leírása után a jól végzett 
munka elégedettségével dőltem hátra 
egy január végi napon.

Mivel azonban a verseket frissiben a 
Facebookra is feltettem – bőven meg-
toldva honismereti és életrajzi jegyze-
tekkel, fekete-fehér és színes fotókkal 
–, ismerőseim kifejezték elégedetlensé-
güket, hogy a versek sora megszakadt. 
Arra biztattak, hogy folytassam a vers-
írást, sőt, maguk is ajánlottak témákat. 
Ekkor jegyezte meg azt is egyik kedves 
„lájkolóm”, hogy jó lenne kötetbe szer-
kesztve is olvasni ezeket a verseket.

Folytattam hát a versírást, és most 
már kötetben gondolkodtam. 
Keresztúry Dezső „Dunántúli 
hexameterek” c. verseskötete volt 
a példaadó, hogy mi is lehetne egy 
Vörösvárról szóló verseskötetnek 
a címe.

A kötet második 50 versét az 
alábbi ciklusokba soroltam: 

„Hittel-lélekkel” – a 15 ver-
set nagyrészt a plébániatemplom 
gyönyörű, színes üvegablakai ih-
lették.

„Ember az időben” – a 15 vers 
megrázó történelmi eseményeket, 
kedves kamaszkori emlékeimet, 
illetve a városi közösség népszerű 
hagyományait, ünnepeit eleveníti 
fel.

Az „Arcok a múltból és jelen-
ből” 20 verse általam igen tisztelt, 

A Pilis dicsérete

Erdős bércei közt patakok szűk völgyek ölében,
 Római út megy alant: hadsereg arra vonult.
Kődobogó tetejéről dús panoráma kibomlik.
 Mátyás castruma áll ős Duna partjainál.

Bányászsors

A bányaszerencsétlenségben elhunyt
vörösvári bányászok emlékére

Elfogy az étel, a víz, a remény a sötét, üres éjben,
 Lélek a testbe szorul, nincsen elég levegő.
Mint akit élve bezártak a nyálkás kriptahomályba,
 Úgy tapogatnak alant várva a szörnyü halált.

Menteni mind igyekeznek a társak a jelre figyelve:
 Hallik-e halk kopogás, élnek-e még odalent?
Ámde nem oldja a dermedt, ostoba csendet a válasz,
 Néma a lenti világ, s fenn a sziv összeszorul.

Fohász:
Szent Borbála, legyél menedékük a sűrü sötétben,
 Isteni irgalomért, égi kegyért esedezz,
Óvjad a mélybe rekedt elesetteket, értük imádkozz,
 Nagy veszedelmük alatt adj nekik életerőt!

példaadó vörösvári emberek arcát raj-
zolja meg.

A századik epigramma március első 
hetében készült el. Tuti néni (Hoffer 
Károlyné Zs. Dobozy Erzsébet) az el-
sők között olvashatta a kiadandó kötet 
teljes anyagát, és nagyon örültem, hogy 
megdicsért. E dicséret birtokában és 
facebookos olvasóim biztatására be-
lekezdtem a kötet megjelentetésének 
előkészítésébe. A Facebookon meghir-
detett előjegyzést kiterjesztve hamaro-
san a Városi Könyvtárban, a Könyves-
boltban, illetve a Művészetek Házában 
kihelyezett íveken is fel lehet majd 
iratkozni a „Vörösvári hexameterek” 
előjegyzői közé.

Előjegyzést szívesen elfoga-
dunk az alábbi elérhetőségeken is:  
fogarasy@t-online.hu; 06 20-507-1100. 
Szponzori támogatásban is reményke-
dünk!

A tervezett kötet nagyjából 220 ol-
dalas lesz, az epigrammákhoz kapcso-
lódóan bőséges jegyzet- és képanyagot 
is tartalmaz majd. 200 előjegyző már 
elég biztatást adhat a számunkra, hogy 
vállaljuk a nyomdai kivitelezés kocká-
zatát.

Ha valaki feltenné a kérdést, hogy a 
100 vers közül melyik a kedvencem, 

azt válaszolnám, hogy mindegyik 
az, mindegyiket nagy kedvvel 
és tisztelettel írtam. Ám van egy, 
amelyre a többinél büszkébben 
tekintek, és ez az, amit Tuti néni 
a legjobban szeret. Ajánlom ezt a 
kedves olvasók figyelmébe is:

Tisztelettel és szeretettel ajánlom 
a kedves Olvasók figyelmébe a 
„Vörösvári hexameterek”-et tá-
mogatásukat és további biztatá-
sukat kérve annak megjelenteté-
séhez.

A kötet anyaga a Facebookon 
kívül innen is elérhető:  
http://fogarasy.hu/hexamete-
rek1-100.pdf 

Fogarasy Attila

KULTÚRA
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Nagyon izgult az országos döntőben 
– mesélte a pilisszentiváni lány. A 
szövegértés, a német nemzetiségi 

irodalom ismerete és a népismeret (nép-
rajz) alapján dőlt el az országos rangsor. Ő 
egyszer a Kirmes (templombúcsú) kialaku-
lását, majd Valeria Koch írónő egy kevésbé 
ismert versét, illetve a népszámlálás tapasz-
talatait, történelmi összefüggéseit húzta. A 
vizsgadrukkot az is növelte, hogy az ELTE 
Germanisztikai Intézetében megrendezett 
verseny egyik zsűritagja a fiatal Angela 
Korb írónő volt, akiről Jessica nemrégen 
tanult. Ez a váratlan személyes találkozás 
szinte hihetetlen volt számára.

Az első helyezett gimnazista lánytól azt 
kérdeztem: milyen német nemzetiségi fi-
atalnak lenni Magyarországon 2014-ben? 
Számára ez a természetes, hiszen ebben 
nőtt fel. Ez édesanyja, nagymamája, va-
lamint a sváb zene hatása – magyarázza. 
Máshogy nem is lehet csinálni: sváb polkát 
hallgatni jó, játszani még jobb. A kórusban 
való közös éneklés is életre szóló élményt 
nyújtott számára. Szívesen emlékszik visz-
sza a népviseletben való fellépésre, a pi-
lisszentiváni esküvő korhű eljátszására. 
Jessica a szentiváni nyelvjárást is nagyon 
kedveli, részben beszéli is, ami nagymamá-
ja hatása. A falusi tradíciók, a tájház, a nyá-
ri nemzetiségi táborok mind-mind élő szo-
kások és valóság számára. A Marlok név jól 
cseng Szentivánon és Vörösvárott egyaránt. 

Német nyelvű motivációs levelében 
így vall a nemzetiséghez és a kultúrá-
hoz való kötődéséről: Wenn ich meine 
Vergangenheit nicht kennen würde, wüsste 
ich nicht, wo mein Weg hinführt. Da ich 
sie aber kenne, habe ich oft das Gefühl, 
dass ich darauf „aufpassen“ muss, sie 

ORSZÁGOS GYŐZTES 
A SCHILLERBŐL

Ahogy beszélgettünk Marlok Jessicával, a pilisvörösvári Schiller Gimná-
zium 11.b. osztályos tanulójával, az jutott eszembe: ez a fiatal lány már 
most is helyén van! Pontosan tudja és érti a nemzetiségek és azon belül 
a német nemzetiségi lét jelenlegi súlyát, jövőbeli fontosságát. Érti és is-
meri a múltat, el tudja helyezni a jelent. Nem véletlen, hogy ez a való-
ban motivált Schilleres diák megnyerte az Országos Német Nemzetiségi 
Nyelv és Irodalom Középiskolai Tanulmányi versenyt! Marlok Jessica a 
11.b osztály diákja.

További schilleres eredmények

Komoly szakmai versenyekben szin-
tén szép eredményeket mutat fel a 
gimnázium, amik az ott folyó komoly 
tanulmányi-pedagógiai-nevelési munka 
eredményességét mutatják. A most érett-
ségiző Pasic Leila 2013-ban a Német 
Nemzetiségi OKTV-n ért el 6. helyezést, 
Marlok Jessica akkor az országos német 
szavalóverseny 4. helyezettje volt. 

Antoni Sophie, érettségi előtt álló 
diákunk 2013-ban nyert a német ifjú-
sági irodalomolvasási versenyben – a 
Lesefuchs versenyben – világszinten 
második helyet, miután az országos 
versenyt már megnyerte. Az idén ugyan-
ebben a versenyben Tóth Lídia 11. év-
folyamos gimnazista országos második 
helyezett lett. 

Láng Claudia a DSD iskolák 
nemzetközi versenyében, a „Jugend 
debattiert international”-ban már eddig 
is a területi 5. helyen áll. Készül a követ-
kező fordulóra!

Az ilyen szép eredmények és diáksi-
kerek a pedagógiai munka és a pedagó-
gusok igazi sikerei, amiért érdemes to-
vábbcsinálni ezt a szép, de nem könnyű 
hivatást.

pflegen und weitergeben muss. Das alles 
bedeutet mir Ungarndeutsche zu sein! 
Meine Abstammung, meine Familie, 
mein Hobby, meine Bekannten, meine 
Freizeitprogramme, meine Freunde, 
meine Schule, mein Alltag, also mein 
ganzes Leben! … Es ist immer wieder 
faszinierend, wie sich die ältere Generation 
mit der jüngeren Generation durch die 
„Sprache der Musik“ verständigt und 
versteht, selbst bei den Proben hört man 
öfter auch schwäbische Ausdrücke. Durch 
die Musik, die wir spielen, erwecken wir 
die Erinnerungen an Früher.

A gimnazista lány jelenleg talán in-
kább pszichológusnak készül, ugyan-
akkor nagyon tetszett neki a verseny 
színhelyéül szolgáló Ungarndeutsches 
Forschungszentrum, ahol hihetetlenül 
gazdag forrásgyűjtemény őrzi a német 
nemzetiség kultúráját. 

Tóth Zsuzsanna
Schiller Gimnázium

Április 5-én délelőtt a 
Schiller Gimnázium 9. 
és 10. osztályos tanulói 
önkéntes munkaként 
szépítették a Szent Er-
zsébet Otthon parkját. 
Huszonhét kedves le-
ány és fiú szorgoskodott 
a kellemes tavaszi nap-
sütésben. A nagy mun-
ka után jólesett a finom 
ebéd. A kert nagy, más-
kor is várjuk a szorgos 
kezű önkénteseket.

DIÁKMUNKÁSOK SZÉPÍTETTÉK A 
SZENT ERZSÉBET OTTHON KERTJÉT

OKTATÁS
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Iskolánk, a Templom Téri Német Nem-
zetiségi Általános Iskola a 2011/2012-es 
tanévben ünnepelte 100 éves fennállá-

sát, aminek kapcsán a nyolcadikos tanulók 
azzal az ötlettel fordultak hozzám, hogy 
készítsük el iskolánk makettjét, ezzel örö-
kítve meg jelenlegi küllemét. Kollégáim 
segítségével elkészítettük a terveket, kiala-
kítottuk a megvalósulás lehetséges módo-
zatait. Iskolánk Diákönkormányzata vál-
lalta a felmerülő költségek finanszírozását, 
karbantartóink elkészítették a talapzatot. 
Az építés a 2012/2013-as tanévben novem-
bertől májusig tartott. A munkák 90%-át 
diákok végezték, rajzoltak, mértek, vág-
tak, festettek, ragasztottak. Mivel az építők 
zöme nyolcadikos volt, számos teendőjük 
miatt hetente egyszer 2-3 órán át dolgoz-
tunk. Ez az idő kellett is a különböző festé-
sek, ragasztások száradásához.

Miután elkészült a makett, egy segítő-
kész szülő, Pap Róbert felajánlotta, hogy 

„AZ ÉN ISKOLÁM”  
A TEMPLOM TÉREN ÁLL

DÍJNYERTES MAKETT
készít a tetejére plexiből te-
tőt, ami megvédi a sérülé-
sektől, porosodástól.

Az idei tanévben a Pest 
Megyei Kormányhivatal 
által meghirdetett „Az én 
iskolám” művészeti pályá-
zaton indultunk maket-
tünkkel. Mivel méretei (2,5 
m x 1,2 m x 0,5 m) nem en-
gedték meg, hogy személye-
sen vihessük be Budapestre, 
így fényképeket küldtünk 
róla. Az eredményhirde-
tésre 2014. március 11-én, a Pest Megyei 
Kormányhivatal Kossuth termében került 
sor. A pályázatra 768 pályamű érkezett. 
A neves képzőművészekből álló zsűri al-
kotásunkat különdíjban részesítette. A 
makettet építő diákok: Döbrőssy Noémi, 
Polonkai Bea, Nagy Nikolett, Huszti Adri-
enn, Király Vivien, Sprecher Vivien, Veres 

Dóra, Simon Nóra, Blind Dorottya, Bursits 
Nóra, Manhertz Dorottya, Strbik Fruzsina, 
Karasi Mátyás, Horváth Noémi, Borossa 
Laura.

Az elkészült makett tavaly május végén 
került a helyére (bejárati aula), ahol ma is 
mindenki számára megtekinthető.

Simon Zoltán igazgatóhelyettes

HIRDETMÉNY
ÓVODAI BEÍRATÁSI IDŐSZAKRÓL

Pilisvörösvár Város Önkormányzata értesíti a Kedves Szülőket, hogy az általa fenntartott önkormányzati óvodák-
ban a 2014/2015. nevelési évre az óvodai beíratások időpontja

2014. május 12-14. (hétfő, kedd, szerda). 
A beíratás helye: a gyermek lakóhelye szerinti körzeti óvoda.

Az óvodai körzetek jegyzéke megtalálható a városi és intézményi honlapokon.
A jelentkezéseket az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság által elfogadott hivatalos „Óvodai jelentkezési lap 
2014/15” és mellékletei kitöltésével kell lebonyolítani.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ-kártya,
- óvodai jelentkezési lap és mellékletei,
- a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény,
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat.

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49.§ (1) bekezdése alapján a gyermek az óvodába harmadik élet-
évének betöltése után vehető fel. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermek abban az évben, amelyben az 
ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni!

Az óvodavezető írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről. A jelentkezést követően az óvodave-
zető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a 
fenntartó felé. Az Óvodai jelentkezési lap 2014/15 és mellékletei a www.pilisvorosvar.hu honlapról letölthetők, 
illetve az óvodákban és a Polgármesteri Hivatalban átvehetők. Kérem a Kedves Szülőket, hogy a fent megjelölt 
időpontokban kérjék gyermekük felvételét az óvodába, s a jelentkezési lapokat a mellékletükkel együtt előre 
kitöltve vigyék magukkal.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

NAGYBÖJTI 
HANGVERSENY
Nagyböjti hangversenyt adott a nagytemp-
lom Nagyboldogasszony Kórusa március 
29-én, szombaton. Az esti szentmisén Wer-
ner Alajos miséjét énekelték, a szertartás 
után pedig zenés áhítat következett. Az el-
hangzott művek:

Schubert: In monte Oliveti
Elgar: Ave verum corpus
Roselli: Adoramus te Christe
Bach: Ó Krisztusfő
Juan del Encina: Cancionero de Palacio
P. Martini: A getszemáni kertben
Victoria: Popule meus
Webber: Pie Jesu (Énekelték: Szilágyi 
Gizella és Vachaja József.)
Tartini: Stabat Mater

Az áhitat a „Keresz-
tények, sírjatok” kez-
detű népének közös 
eléneklésével fejező-
dött be. 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE
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Mostani összefoglalónkban először 
visszaugrunk egy évet, hiszen 
Barbara nagyon sikeresen sze-

repelt az év végi versenyeken. November 
közepén megnyerte a veszprémi cyclocross 
versenyt, győzelmét a tragikusan fiatalon 
elhunyt Valcsó Anikónak és Peller Csabá-
nak, az Adlersteiner zenekar tagjának aján-
lotta. A salgótarjáni versenyen már kevésbé 

mentek a lábai, de egyetemi vizsgahét után, 
fáradtan és kialvatlanul versenyzett.

December elején a balassagyarmati 
supercross versenyen Barbara nemcsak 
megnyerte a nők versenyét, de a fiúkkal 
együtt, abszolút értékelésben a hatodik lett, 
ami nagyon jó eredmény. A hónap köze-
pén, Kecskeméten óriásit küzdve győzött, 
hiszen egy sérülés miatti kényszerű kerék-
csere miatt hátrányba került Dósa Eszterrel 
szemben. De nagy hajrával sikerült visz-
szaszereznie az első helyet. „Nyugodtan 
mondhatom, hogy ezért a győzelemért ala-
posan megszenvedtem, talán itthon még 
így sosem” – írta naplójában. 

2014-et Barbara a békéscsabai 
Cyclocross Országos bajnokság megnye-
résével kezdte. Ez volt pályafutása 18. 
bajnoki címe, 14 hegyikerékpáros mellett 

a negyedik cyclocrossos. Februárban me-
leg égövi edzőtáborban vett részt Gran 
Canarián, majd Tenerifén, beszámolója 
szerint mindkét helyszínen értékes munkát 
tudott végezni. (A tenerifei tábort a magyar 
szövetség szervezte, ami talán azt jelzi, 
hogy a jövőben jobban tudják majd segíteni 
a sportolókat – a szerk.)

Márciusban Barbara Izraelben verseny-
zett. Német klubja, a Focus XC Team csa-
pat küldte ki őt az ottani Focus csapat ké-
résének eleget téve. Az első két versenyen 
egy szerb lány mögött a második helyen 
végzett, a második viadalon egy előző napi 
balszerencsés bukás miatt megdagadt kar-
ral és lábbal tekert. Később egy újabb dupla 
hétvége várt rá Izraelben, ahol az első ver-
senyen sikerült visszavágnia a szerb ke-
rékpárosnak. Barbi a győzelmét a számára 
kedvező, technikás pályának köszönhette, 
és annak, hogy már az elején az élre állt, 
és folyamatosan szakította le ellenfelét, aki 
egy idő után ki is állt a versenyből. A záró 
versenyen Barbara – talán napszúrás miatt 
– nem érezte igazán jól magát, így újra a 
második helyen végzett. 

Sikeres szereplésével nagyon értékes 
ranglista pontokat szerzett, így a jól sike-
rült előversenyek után bizakodva várhatja a 
Világ Kupa sorozat kezdetét. Az első Világ 
Kupa versenye Dél-Afrikában, a következő 
Ausztráliában lesz, ahonnan május elején 
tér haza.

Ennek a nagyszerű teljesítménynek 
komoly előjelei voltak. Még tavaly 
októberben részt vett a ritmikus 

gimnasztika Luxemburg Kupán, ahol ösz-
szetettben a hatodik lett, labdával pedig a 
negyedik helyen végzett.

Novemberben a London Sport Akadé-
mia RG Kupán lemásolta a luxemburgi 
eredményt, hatodik lett az összetettben és 
negyedik labdával. A hónap végén 34 in-
duló közül második lett a Magyar Fit Kid 
Országos Bajnokságon. Decemberben az 
RG Santa Claus Kupán labdával a harma-
dik helyen végzett. A viadalon 25 ország 
versenyzői indultak.

Dea lendülete a karácsonyi és újévi szü-
net után sem tört meg. A Gracia Kupán 
egy első és egy harmadik helyet szerzett, 
és ezen kívül is nagy öröm érte: felvették 
a Magyar Táncművészeti Főiskolára. Ezt 
követően nyerte meg a már említett Magyar 
Kupa versenyt, és később még erre is rátett 
egy lapáttal.

Március végén óriási fölénnyel megnyert 
egy „A” kategóriás, országos bajnokságra 
való minősítő táncversenyt. Balett szóló-
ban aratott győzelmét úgy érte el, hogy 8 
ponttal megverte a tavalyi világbajnokot. 
A versenyen közel 800 produkciót láthatott 
a zsűri, amely az egyik legmagasabb pont-
számmal jutalmazta a pilisvörösvári lány 
teljesítményét. Dea 83 pontot kapott, pedig 

a modern táncokban nagyon ritka a 80 pont 
feletti eredmény. Elsőségével Dea a modern 
balett és művészi látványtáncok budapesti 
területi bajnoka címet szerezte meg. Rá-
adásként a „Two steps from Hell” című lát-
ványtánccal második helyezést ért el.

Még felsorolni is sok, mi minden történt 
vele néhány hónap leforgása alatt. Nagyon 
reméljük, hogy Dea pompás formája a 
sűrű versenyszezon dacára megmarad, és 
a májusi világbajnokságon is eredményes 
lesz. Harminc ország versenyzői vetélked-
nek majd Pulában. Köztük egy vörösvári 
lány…

Sok sikert!
V.F.

VÁRKONYI DEA 
VB-N INDULHAT

Óriási sikert ért el Várkonyi Dea. A pilisvörösvári RG-s és táncos márci-
us elején megnyerte az IDF Magyar Kupát, így jogot szerzett a Modern 
Táncok Világbajnokságon való indulásra. Dea május 21-25. között kép-
viseli a horvátországi Pulában Magyarországot és Pilisvörösvárt.

Köztudott, hogy 2016-ban Rio de Janeiróban rendezik meg a követke-
ző nyári olimpiai játékokat. A mountain bike-osoknál az idei esztendő 
már kvalifikációs év, így Benkó Barbara számára is nagyon fontos, hogy 
ő maga és a magyar csapat hogyan szerepel a pontgyűjtő versenyeken.

BENKÓ BARBARA 
ÉS RIO DE JANEIRO

A vörösvári kerékpáros évkezdését 
ezúttal is az interneten vezetett nap-
lója segítségével mutatjuk be. Akit bő-
vebben is érdekelnek Barbara kaland-
jai, azok kísérjék figyelemmel a www.
benko.blogger.hu oldalt, ahol minden 
részletre kiterjedő, nagyon érdekes in-
formációkhoz juthatnak.
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citornát szerveztünk, amely szintén óriási 
élményt adott – teszi hozzá Bilau Csaba. 
– Fontos, hogy meg tudjuk szólítani a fiata-
lokat és a családokat, ennek egyik eszköze 
a személyes kommunikáció mellett a kor-
szerű internetes technológia használata, és 
persze a jól sikerült rendezvények.

– Valóban nagy hangsúlyt fektetünk a 
rendezvényekre – folytatja Engerth Csaba. 
– Határozott célunk, hogy sikeres rendez-
vényeket szervezzünk egyrészt a tagjaink, 
a nálunk sportoló gyerekek, illetve szüleik 
számára, másrészt a környező egyesületek 
bevonásával tágítani akarjuk a kört. Azt 
szeretnénk, hogy a PUFC ilyen értelemben 
is a környék vezető sportegyesülete legyen. 
Májusban például gyerek- és felnőtt csapa-
tok számára rendezünk egy tornát. A nyá-
ri rendezvényterveinkről korai lenne még 
beszámolni, de annyit elárulhatok, hogy az 
idei labdarúgó világbajnokság kapcsán egy 
meglepetéssel készülünk.

– Izgatottan várom, hogy mivel rukkol-
tok ki!

– Bízunk benne, hogy sikerül egy min-
denki számára emlékezetes rendezvényt 
létrehoznunk!

Nos, tudom, hogy ez a beszélgetés a sport-
menedzseri munkának csak egy kis részte-
rületét mutatta be. A sportmenedzsment 
interdiszciplináris tudományterület, ahol 
nagyon sok mindenhez kell érteni. Éppen 
ezért tökéletes sportmenedzser nem is léte-
zik, legföljebb olyan, aki közelít az ideális-
nak tekinthető mintához.

Na, mármost, szeretett városunkban 
nem minden feltétel adott az igazán jó 
munkához. De a lényeg, hogy minden 
nehézség ellenére dolgozni kell, és azo-
kat a sportembereket, akik ezt megteszik, 
becsülnünk kell. A magam részéről nagy 
tisztelettel adózom a PUFC munkájának, 
még akkor is, ha nyilván követnek el hibá-
kat. De vannak gyerekeik, vannak terveik 
– például a rendezvények – és ez a lényeg.

A magam részéről kifejezetten örültem 
ennek az edzőkkel és vezetőkkel folytatott 
február végi beszélgetésnek. Jó volt látni, 
hogy vannak emberek, akiknek a hidegben 
is tűz ég a lelkükben. 

Várhegyi Ferenc

Sokáig én is úgy voltam vele, mint a 
legtöbb sportrajongó. Az érdekelt el-
sősorban, hogy nyertünk-e, vagy sem 

a bajnoki meccsen, hogyan játszottunk, és 
hányadikak leszünk az év végén. A hát-
térrel nem foglalkoztam, csak magával a 
sporttevékenységgel. Aztán jött az edzői 
munka, majd az újságírás, később a sport-
menedzsment, és ezek mindent megvál-
toztattak – de itt álljunk is meg, mert ezzel 
eljutottunk a mostani témánkhoz. Mit je-
lent a sportmenedzseri munka, mit tesznek 
az egyesületek – és akkor még csak róluk, 
és más szereplőkről nem is szóltam –, hogy 
működjön a sportélet? A választ nem lehet 
egy cikkben megfogalmazni.

Viszont van egy fiatal egyesület, amely 
a vörösvári futball romjain próbál meg új 
életre kelni, így úgy gondoltam, ha csak egy 
nagyon kis részletet is, de villantsunk fel 
abból a munkából, amelyet ők végeznek. 
Hátha tanulsággal szolgál másoknak is.

SPORTHÁTTÉR

Benkó Barbara megkezdte a hosszú me-
netelést Rio de Janeiro felé. Útjáról időről-
időre beszámolunk majd lapunk hasábjain. 

Várhegyi Ferenc

Hogyan építkezik a PUFC, a labdarúgó 
utánpótlás neveléssel foglalkozó klub?

Bilau Csaba elnökkel és Engerth Csa-
ba klubmenedzserrel együtt fagyoskodtam 
még februárban a hideg öltözőben, miköz-
ben az eddigi munkáról és tervekről be-
szélgettünk. Azt azért zárójelben megjegy-
zem, hogy amikor az 1980-as években én 
öltöztem ugyanebben az épületben, még 
volt fűtés, meleg víz és szertáros is – pedig 
a sporttelep már akkor is retrográd han-
gulatú volt. Arról persze senki sem tehet, 
hogy éppen a mostani beszélgetésünkkor 
romlott el a fűtési rendszer, csak éppen kel-
lemetlen volt a dolog. Azóta már újra van 
fűtés, és ha minden igaz, az öltözőépület 
felújítása sem késik már soká, amely talán 
egy időre megoldja az alapvető infrastruk-
turális problémák egy részét.

– A korábbi években azt tapasztaltuk, 
hogy tavasszal és iskolakezdéskor mindig 
megnő a nálunk sportoló gyerekek létszá-
ma – mondja Bilau Csaba elnök. – Most 
azonban kellemes meglepetésünkre janu-
árban is jött tíz új gyerek, aminek nagyon 
örülünk. Ez azt jelzi, hogy a fiatalok szere-
tik a sportágat, és szeretnek hozzánk járni.

– De valamit Ti is tettetek azért, hogy a 
foci vonzó legyen…

– Nagyon fontos lépésnek tartjuk, hogy 
létrejött a PUFC honlapja, amely napraké-
szen közöl információkat, és van Facebook 
alkalmazása is. A címe egyszerű: www.
pufc.hu – mondja Engerth Csaba klubme-
nedzser. – Az információk mellett fényké-
peket, sőt videókat is meg lehet itt tekin-
teni. Például nagyszerű videoanyagaink 
vannak a PUFC-Schiller Kupáról is, amely 
rendezvény, úgy gondolom, mérföldkő volt 
a vörösvári sportéletben.

– Mire gondolsz?
– Arra, hogy ez egy igazi közösségi, 

kicsiknek-nagyobbaknak, gyerekeknek, 
felnőtteknek egyaránt élményt adó rendez-
vénysorozat volt. Ezúton is köszönjük a 
Schiller Gimnáziumnak, hogy partnereink 
voltak a rendezésben. Öt hétvégén keresz-
tül öt korosztályban nyolc település 29 csa-
pata vett részt a tornán, amely – nyugodtan 
mondhatom – nagyszerűen sikerült. Persze 
fontos volt az eredményesség is, de a lényeg 
az élmény volt. A PUFC jó élményt adott 
ezzel a rendezvénnyel, és ez a legfonto-
sabb. 

– Február 8-án a Templom téri Általá-
nos Iskolában hat óvoda (egy pilisszent-
iváni és öt vörösvári) részvételével ovis fo-

Akciós tűzifa
Tölgy, cser, bükk, hasítva, 1 m × 1 m-es, 
köbméterben dobottan: 11.000 Ft/m3 

1 m × 1 m × 170 cm, erdei m3-ben, dobottan 
21.000 ft/m3 

vagy mázsája 2000 Ft. 

Ingyenes házhozszállítás! 

Érd.: 06 30/938 55 41, 06 20/928 63 92
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Igazságosztóként járt el

A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya indított eljárást rablás bűntett el-
követésének megalapozott gyanúja miatt 
K. Tivadar 26 éves pilisszentiváni lakos el-
len. A 26 éves gyanúsított március 4-én 17 
óra 15 perc körül a bejárati kapu leemelésé-
vel bement egy pilisvörösvári családi házas 
telekre, majd a lakásban az ismerősét egy 
székbe lökte. A sértettet több alkalommal 
veszélyesen megfenyegette, ököllel az arca 
felé ütögetett, illetve a ruházatából egy 
kést vett elő, a sértett nyakához tartotta, és 
folytatta a fenyegetéseket. Ezt követően a 
férfi követelte a sértett tulajdonát képező 
személygépkocsi indítókulcsát és forgalmi 
engedélyét, valamint 30 000 forint kész-
pénzt. K. Tivadar, hogy a követelésének 
nyomatékot adjon, egy téglával betörte a 
személygépkocsi jobb első ablaküvegét. Az 
így megszerzett gépjárművel a gyanúsított 
távozott a helyszínről. 

A pilisvörösvári rendőrök K. Tivadart 
egy órán belül elfogták otthonában, az 
udvarán pedig lefoglalták az eltulajdoní-
tott személygépkocsit. A férfit a Budaörsi 
Rendőrkapitányságra előállították, és gya-
núsítottként hallgatták ki. A büntetőeljá-
rást ellene a Budaörsi Rendőrkapitányság 
Vizsgálati Osztálya folytatja le. 

Ittasan vezetett

A Budaörsi Rendőrkapitányság Közleke-
désrendészeti Osztálya indított eljárást 
ittas állapotban elkövetett járművezetés 
vétség elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt W. József 43 éves pilisvörösvári lakos 
ellen, aki március 10-én 19 óra 15 perc kö-
rül a Dózsa György utca és a Rákóczi utca 
kereszteződésénél az általa vezetett sze-
mélygépkocsival egy ház falának ütközött. 
A baleset során személyi sérülés nem kelet-
kezett. Ellene a büntetőeljárást a Budaörsi 
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti 
Osztálya folytatja le.

Segítettek 

A Pilisvörösvári Rendőrőrs járőrei szolgá-
latuk ellátása során, március 11-én 14 óra 
körül egy 55 éves nő keresésére indultak, 
mert ismeretlen helyre távozott. A nőt za-
vart állapotban 14 óra 30 perc körül találták 
meg egy solymári lovardánál, ahonnan a 
Pilisvörösvári Rendőrőrsre vitték, és men-
tőt hívtak hozzá. 

Szitkozódott, kiabált 

A Pilisvörösvári Rendőrőrs járőrei szolgá-
latuk ellátása során  március 14-én 18 óra 

körüli időben bejelentés alapján mentek 
egy pilisvörösvári társasház lépcsőházába, 
ahol egy nő kiabált, zavarta az ott lakókat. 
A járőrök kiérkezésekor a nő nem volt a 
megadott helyszínen, ezért a keresésére in-
dultak. Nem sokkal később az utcán, a föl-
dön ülve találtak rá egy kórházi köntösben 
és mamuszban. A nő a rendőrök kérdésére 
nem tudott összefüggő választ adni, ezért 
szolgálati gépkocsival bekísérték a Pilisvö-
rösvári Rendőrőrsre, ahova mentőt hívtak 
hozzá.

Puskát lopott a rokonától

A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya indított eljárást lopás bűntett el-
követésének megalapozott gyanúja miatt 
M. Mátyás 29 éves pilisvörösvári lakos el-
len. A gyanúsított március 27-én 14 óra kö-
rül bement egy hozzátartozója pilisvörös-

RENDŐRSÉGI 
HÍREK

BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSOK

Tájékoztatás az időskorúakra leselkedő veszélyekről, és egyben ajánlás, hogy mit tehetnek 
saját védelmük érdekében.

Ne feledje, ön is sokat tehet a saját biztonságáért!

RABLÁS

• Sötétedés után válasszon ismert és kivilágított útvonalat, igyekezzen elkerülni a 
gyanús csoportosulást.
• Ha azt észleli, hogy valaki követi, menjen be egy üzletbe, vagy olyan helyre, ahol 
védelmet talál.
• Támadás esetén adja át értékeit, tegyen eleget a rabló felszólításának, egyedül ne 
próbáljon meg ellenállni.
• Figyelje meg a támadót, eszközét, távozási irányát, hogy minél pontosabb infor-
mációt tudjon adni a rendőröknek, majd azonnal értesítse a hatóságot.

Hogy ne váljon áldozattá:

Soha ne nyissa ki lakásának ajtaját éjszaka, ha gyanús hangokat hall. Ha veszélyben 
érzi magát, azonnal értesítse a rendőrséget!

TRÜKKÖS LOPÁS esetén az elkövetők hihetőnek tűnő mesével csöngetnek be a sér-
tetthez, majd – kihasználva a szépkorúak hiszékenységét és jóindulatát – bejutnak a 
lakásba, ahol elterelik a sértett figyelmét, és közben eltulajdonítják az értékeket. Sok 
esetben előfordul, hogy a tettesek magukat közmű dolgozójának (vízmű, áramszolgál-
tató cég) adják ki (pl. mérőórát olvasnak le, illetve túlfizetés, vagy rezsicsökkentés miatt 
pénzt hoztak vissza stb.), és így tévesztik meg az időseket.

• Tartsa zárva a nyílászárókat, szereltessen az ajtóra biztonsági láncot, kémlelőnyílást.
• Győződjön meg az idegen kilétéről, a szolgáltató munkatársától kérje el az igazol-
ványát, és ellenőrizze, hogy valós-e az állítása.
• Hívja át szomszédját, ismerősét, hogy legyen jelen egy tanú, illetve aki szükség 
esetén segítséget tud nyújtani.
• Figyelje meg az idegent, a társait, a járművét, és jegyezze fel az adatokat, a rend-
számot.

BESURRANÁSOS LOPÁS
• A bejárati ajtót minden esetben zárja be, még akkor is, ha otthon tartózkodik! 
Egy szúnyogháló, bukóra hagyott ablak, ajtó nem nyújt védettséget az illetéktelen 
„látogató” ellen! 
• A kapu, bejárati ajtó zárjában soha ne hagyja benn kívülről a kulcsot. A ház abla-
kait, ajtajait, melléképületeit mindig zárja, még akkor is, ha csak rövid időre megy 
el otthonról! Otthona kulcsait ne rejtse el a lakás közelében, az elkövetők ismerik a 
„dugi” helyeket!
• Ha van nyitva ablak, esetleg állítson egy könnyű tárgyat valamelyik függöny mel-
lé, hogy huzat esetén a függöny feldöntse. (A huzat egy másik ajtó vagy ablak nyí-
lását jelezheti.)

vári ingatlanjának udvarára, és az ott lévő 
fém konténerről levágta a lakatot. A kon-
ténerből eltulajdonított egy gumilövedékes 
puskát és egy légpuskát. Az eltulajdonított 
tárgyak nem minősülnek lőfegyvernek. A 
pilisvörösvári rendőrök M. Mátyást ottho-
nában elfogták és a Budaörsi Rendőrkapi-
tányságra előállították, ahol a nyomozók 
gyanúsítottként hallgatták ki. A további el-
járást ellene – szabadlábon hagyása mellett 
– a Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya folytatja le.

KÖZBIZTONSÁG
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Az eltelt közel egy hónap alatt 11 alkalommal kellett tűzoltóinknak beavatkozni 
különböző káreseményeknél. A bevetések során 6 alkalommal tűzesetet kellett fel-
számolni, további 5 alkalommal műszaki mentések adtak feladatot.

Nádastüzek

Egy esetben avar- és szeméttüzet kellett eloltani, amelynek sűrű füstje még a Csobánkai út 
forgalmát is akadályozta. Öt alkalommal kiterjedt nádastüzeket kellett megfékezni, ame-
lyek két esetben lakóházakat is veszélyeztettek a Határ és Liszt Ferenc utcáknál. A gyors 
kiérkezésnek és a szakszerű beavatkozásoknak köszönhetően sikerült megakadályozni a 
tűz továbbterjedését. A leégett területek nagysága így is meghaladta a 8 hektárt.

Műszaki mentések

A műszaki mentések során volt személygépkocsi baleset, leszakadt faág, elakadt kamion 
és tűzcsapkidöntés. Az egyik személygépkocsi baleset során egy ház falának ütközött az 
autó de nem történt személyi sérülés, csak a gépjárműben keletkezett jelentős anyagi kár, 
míg egy másik alkalommal a gépkocsi jobb első kereke csúszott az árokba, de ebben az 
esetben még anyagi kár sem keletkezett.

A Nagyváradi és Szegfű utca találkozásánál egy kamion szorult két kerítés közé. A 
mentés során az egyik kerítést meg kellett bontani, és több fát is le kellett gallyazni, hogy 
a beszorult kamion kiszabaduljon. Közel másfél órát vett igénybe a mentés, még végre 
sikerült a 10-es számú főútra kijuttatni az elakadt tehergépjárművet.

Ugyancsak kamion adott feladatot tűzoltóinknak, amikor is kidöntötte a Lukoil kúttal 
szemben lévő föld feletti tűzcsapot. A megsérült vízvezetékből nagy nyomással ömlött a 
víz a környező utcákra és az üzemanyagtöltő-állomás területére. A lezúduló nagy meny-
nyiségű víz több helyen 30 cm-es magasságot ért el. A vízművekkel közösen sikerült a 
sérült tűzcsapot elzárni és a felgyülemlett vizet, iszapot szivattyúval, valamint kéziszer-
számokkal eltávolítani. 

Egy leszakadt faág a 10-es útra esett a 19-es km-szelvény közelében, veszélyeztetve 
ezzel a közúti forgalmat. Kiérkezésünk után derült ki, hogy az erős szél további két ágat 
tört le, illetve több száraz ág is található a fán. A forgalmat veszélyeztető ágakat a fővárosi 
egységekkel közösen létraszer segítségével távolítottuk el. A forgalom a teljes útzár miatt 
közel fél órán keresztül szünetelt ezen a szakaszon.

Továbbra is várjuk azon Pilisvörösváron élők jelentkezését, akik szeretnének részt ven-
ni a munkánkban!

Pfeiffer Ferenc a PÖTE elnöke

A PILISVÖRÖSVÁRI  
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 

HÍREI

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a Fő utca parkolási rendjében – a Polgár-
mesteri Hivatallal egyetértésben – a szigo-
rúbb fellépés mellett döntöttünk.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a Fő 
utcán a parkolási igény nagyobb, mint a 
fizikailag rendelkezésre álló hely és a ki-
alakítható parkolók száma, azonban ez 
nem adhat okot a szabálytalankodásra. Sok 
esetben előfordul, hogy a gépjárművezetők 
behajtanak a zöldszigetekbe, megrongálják 
a növényzetet, elhajlítják a parkolásgátló 
és az utcajelző oszlopokat, mellyel anyagi 
kárt okoznak, és balesetveszélyes helyzete-
ket teremtenek.

• Az ajtókat belülről kulccsal úgy zár-
ja be, hogy a kulcs helyzete merőleges 
legyen magára a zárra, így nem lehet 
kipiszkálni.
• Ne tartson otthon nagyobb összeget, 
tegye inkább bankba!
• Értékeiket ne hagyja elöl, zárja el, le-
hetőleg lemez- vagy pénzkazettába! 
• Legyen jó viszonyban a szomszédok-
kal, kölcsönösen figyeljék egymás ingat-
lanját, az utcában járó idegeneket!

ZSEBLOPÁS esetén a tettes testközelből, 
észrevétlenül – sokszor egy mozdulattal 
– veszi el a sértett értékeit. Előszeretettel 
vadásznak nagy tömegben (zsúfolt tömeg-
közlekedési eszközön, áruházban, piacon 
stb.), és elemelik a kiszemelt áldozat ru-
házatának külső zsebeiből, táskájából az 
értékeket.  

• Zsúfolt helyen fokozottan ügyeljen az 
értékeire.
• Értékeit tartsa a belső zsebében, vagy 
tartsa maga mellett szem előtt.
• Ne tegye táskáját a bevásárló kosárba, 
ne helyezze a pultra.
• A bankkártyája mellett ne legyen fel-
írva a PIN kód, mivel lopás esetén ez je-
lentősen megkönnyíti a tolvaj dolgát és 
pénzt vehet fel számlájáról.
• Zseblopás észlelése esetén kérje a kö-
zelben állók segítségét.
• Egyedül ne szálljon szembe a tolvaj-
jal.
• Figyelje meg a tettes külsejét, hogy 
személyleírást tudjon adni róla.

Ismét LOM-KINCS BAZÁR  
Pilisvörösváron!

a Nefelejcs közben  
(a heti piac mellett)

Április és október között  
minden hónap 3. szombatján  

7-12 óráig

Kiemelt témák:
•	 Április 19. - Kerti szerszámok, esz-

közök, gépek, növények, magvak
•	 Május	17.	-	Tavaszi-nyári	ruhanemű,	

táska
•	 Június 21. - Iskolaszerek, táskák, 

tankönyvek
•	 Július 19.  - Könyv, újság, képes-

lap, fotó, minden, ami papír, nyári 
olvasnivaló

•	 Augusztus 16. - Háztartási eszkö-
zök,	edények,	befőttesüvegek

•	 Szeptember	20.	-	Őszi-téli	ruhane-
mű

•	 Október 18.  - Karácsonyi ajándék-
nak	valók	(saját	kezű	alkotások	is!)

További	hírek,	információk,	elérhetősé-
gek	a	Szebb	Környezetünkért	Egyesület	
honlapján: www.tegyvalamit.hu vagy: 
Bozsár Judit 30/358-6461.

Szeretnénk elérni, hogy a városban ezen 
a területen is rend legyen, ezért 2014. má-
jus 1. után a rendőrség a közterület-felü-
gyelőkkel közösen járni fogja az utcákat, és 
a szabálytalan parkolókkal szemben az ér-
vényben lévő jogszabályok szerint eljárást 
fog kezdeményezni.

Az intézkedések célja nem a büntetés 
maximálása, hanem a szabályok betartatá-
sa. Ebben kérem az Önök segítségét.

Kérem, hogy osszák meg egymással az 
információt, hogy senkit ne érjen váratla-
nul a változás. 

Tisztelettel: 
Koczka Gábor r. alezredes   

SZIGORÚBB FELLÉPÉS A SZABÁLYTALANUL 
PARKOLÓKKAL SZEMBEN
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A családsegítő szolgálatnál
Álláskeresők klubja. Heti rendszerességgel csütörtökönként 10:00 – 
12:00 óra között. (Május 8. 15. 22. 29.)
Álláskeresők, munkanélküliek részére egyéni tanácsadásra van le-
hetőség kizárólag előzetes telefonos időpont egyeztetés alapján a 06-
26/331-399-es telefonszámon.

Mi másban nyújt segítséget a családsegítő szolgá-
lat?
Forduljon hozzánk: ha ügyes-bajos dolgai intézéséhez segítségre van 
szüksége, ha anyagi problémái vannak, ha információra van szük-
sége, ha krízishelyzetbe került, ha baj van, ha nincs kihez forduljon 
segítségért.

Idősek Klubja programjai
Május 5. 10 óra Anyák napja (óvodások és iskolások köszöntik a 
klubtagokat)

Május 12. 10 óra Sváb délelőtt (felidézzük  a régi májusfa-állítási 
szokásokat)

Május 22. 10 óra Diabétesz  sorozat, előadó: dr. Hidas István

Piactér
A hely, ahol önzetlenül felajánlhatja megunt bútorait, tárgyait, illetve 
ahol közzé teheti kívánságait. Ez ügyben bármikor (hétköznap 8-16 
h között) keresheti szolgálatunkat. Jelenlegi szükségletek: szobabú-
torok (ruhás szekrények), gyermekágy, babafelszerelések (babakocsi, 
újszülöttnek való ruha), műszaki berendezések – turmixgép, centri-
fuga, régi tárcsás mosógép, gáztűzhely, gázpalack, hajszárító, bojler, 
vérnyomásmérő, függöny, szőnyeg, hálózsák. Továbbra is várjuk a 
felajánlásokat fűtőberendezésekre és tűzifára. Nagyon szívesen foga-
dunk gyermek és fiatal felnőtt ruhákat és cipőket!

Köszönetnyilvánítás

A Városi „Napos Oldal” Szociális Központ Családsegítő Szol-
gálata ezúton szeretné megköszönni a Piactér szolgáltatás 
keretein belül nyújtott adományokat Tatár Eszternek, Sajgó 
Erzsébetnek, Duduschné Balogh Máriának, illetve névtelen fel-
ajánlóinak.

Selymesi Erzsébet intézményvezető 

A VÁROSI NAPOS OLDAL SZOCIÁLIS 
KÖZPONT MÁJUSI PROGRAMJAI
(Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5.)

FELHÍVÁS ADÓFIZETÉSRE!
Ezúton hívom fel Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a 2014. I. félévi helyi iparűzési 
adó, magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó befizetésének határ-
ideje

2014. március 17-én lejárt.
A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási megbízásokat az adóívvel 
együtt március hónap elején kézbesítettük Önöknek.
Befizetéseiket átutalással is teljesíthetik az alábbi, Sberbank Magyaror-
szág Zrt.-nél vezetett számlaszámokra:

Iparűzési adó beszedési számla: 14100024-11787949-30000001
Gépjárműadó beszedési számla: 14100024-11787949-31000004
Talajterhelési díj számla: 14100024-11787949-32000007
Építményadó számla: 14100024-11787949-33000000
Vállalkozók kommunális adója számla: 14100024-11787949-34000003
Építmény utáni idegenforgalmi számla: 14100024-11787949-35000006
Eljárási illeték számla: 14100024-11787949-36000009
Bírság számla: 14100024-11787949-37000002
Késedelmi pótlék számla: 14100024-11787949-38000005
Egyéb bevételek beszedési számla: 14100024-11787949-39000008
Idegen bevételek beszedési számla: 14100024-11787949-40000002
Magánszemélyek kommunális adója 14100024-11787949-42000008

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

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
 KÖZLEMÉNYE
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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

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  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

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

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

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

Pilisvörösvár legszebb részén, a Szent Erzsébet 
lakóparkban (Madarász Viktor utca) új parcellá-
zású, 651 m2 (18,6 m x 35 m) nagyságú, déli tájo-
lású, összközműves, panorámás, sík építési telek 
első tulajdonostól eladó. Irányár: 11.400.000 Ft. 
Tel.: 06-20-517-9019.

12.30. Szabó-Gábeli Richárd
 Apa: Szabó Richárd
 Anya: Gábeli Andrea

03.08. Scheller Kata
 Apa: Scheller Péter
 Anya: Papp Renáta

04.03. Steckl Nikolas
 Apa: Steckl Zoltán
 Anya: Tomanek Nóra 

Megszülettek:

 Elhunytak:

02.02. Ollári Józsefné
 szül. Wenczl Teréz, 89 év
 Árpád u. 13.

03.07. Schlégl István, 69 év
 Budapest, III. Zaránd köz 4/a

03.18. Kollár Mihály, 74 év
 Vasút köz 17.

03.20. Huber Andrásné
 szül. Steiner Katalin, 83 év
 Piliscsabai u. 13.

03.20. Wenczl Mártonné
 szül. Kavalák Gizella, 65 év
 Széchenyi u. 4.

03.24. Schuck József, 71 év
 Kálvária u. 34.

Anyakönyvi események bejelentése  
a Vörösvári Újság számára:  

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

TÁJÉKOZTATÓ  
KATA HATÁLYA ALÁ  

TARTOZÓ ADÓALANY 
IPARŰZÉSI  

ADÓBEVALLÁSI  
KÖTELEZETTSÉGÉRE 

VONATKOZÓAN
Tájékoztatom Tisztelt Vállalkozóinkat, hogy 
amennyiben már létező, illetve új vállalko-
zóként 2013. január 1-től vagy 2013. év 
közben a KATA szerinti 2,5 millió forint 
adóalapú adózást választotta, s azt önkor-
mányzati adóhatóságunknál bejelentkező, 
változásbejelentő lapon bejelentette, valamint 
a már létező vállalkozás korábbi adózási for-
máját érintő időszakát záró bevallással lezárta, 
úgy ezen vállalkozóknak 2014. május 31-ig 
iparűzési adóbevallási kötelezettségük 
nincsen.

2014. január 1-től vagy 2014. év közben 
a KATA szerinti 2,5 millió forint adóalapú 
adóalanyiságra áttérő vagy új vállalkozóként 
választó adóalanynak 15 napon belül bejelen-
tési kötelezettsége van az önkormányzati adó-
hatóság felé.

Ezenkívül a már létező vállalkozásoknak, ha 
2014. január 1-től tértek át, akkor a 2013-as 
évre vonatkozóan záró bevallási, míg ha 2014. 
év közben tértek át, akkor a 2013-as évre éves, 
a 2014-es tört évre pedig záró bevallási kötele-
zettségük van.

Azon KATA hatálya alá tartozó vállalkozó-
kat, akik nem a 2,5 millió forint adóalapú 
adózást választották, továbbra is adóbe-
vallás-benyújtási kötelezettség terheli. 

Kérdéseikkel forduljanak bátran a Polgármesteri 
Hivatal Adócsoportjának iparűzési adóval foglal-
kozó kollégáihoz a 26/330-233-as telefonszá-
mon a 111-es, illetve 109-es melléken.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

A POLGÁRMESTERI 
HIVATAL 
 KÖZLEMÉNYE
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Állandó programok a Művészetek Házában:

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	18-19	(infó:06	20	975	9001)
Gerinc Jóga:	péntek	18-19	(infó:06	20	389	77	51)
Gerinc torna:	kedd,	csütörtök:18-19(infó:06	70	394	7205)
Joker Dance:	hétfő,	szerda	(Fehérvári	Tímea)
Hatha Jóga:	szerda	18-19	(infó:06	20	389	7751)
Krav Maga:péntek	19-21(infó:06	30	464	3129)
Ki-Aikido:	hétfő	(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)
A Fénypont Kreatív Műhely ajánlata: Mesefoglalkozások – a mese gyógyító 
ereje:	május	5.,	május	19.	15-19.30.	Érdeklődni	lehet:	06-20-280-2240		
www.fenyhordozok.hu

Feliratkozás hírlevelünkre: www.mhpv.hu
www.facebook.com/muveszetekhazapilisvorosvar

MÁJUSI  
PROGRAMOK

április 6. vasárnap április 30. szerda  
Májusfaállítás a Fő téren18 óra

május 7. szerda  Városi Könyvtár (Fő utca 82.)
Író-olvasó találkozó Varró Dániel költővel a Városi Könyvtárban17 óra 

május 25. vasárnap Petőfi utcai park (Lahmkruam)
Gyermeknapi Felfordulás10-19 óra

10 óra
17 óra

május 31. szombat Fő tér
Májusfabontás 18 óra

május 18. vasárnap Művészetek Háza (Fő utca 127.)
Kell egy színház Musical Vígjáték  – a Körúti Színház előadása

Művészetek Háza (Fő utca 127.)Fő tér

május 9.péntek
Michael Frayn: Der nackte Wahnsinn19 óra
Amatőr	színházi	előadás	német	nyelven.	A	Friedrich	Schiller	Gimnázium		
PaThália	Senior	Színtársulatának	előadása.	Rendezte:	Faragó	Tímea.

17 óra

Meseszőnyeg-	Magyar	Népmese	Színház	interaktív	családi	játszóháza
Farkas	Jenser	Balázs	és	zenekara	élő	koncertje
Látni-hallani-csinálnivalók	egész	nap	az	egész	családnak!

Jegyek	2700	és	2200	forintos	áron	válthatók	elővételben	a	Művészetek	 
Háza jegypénztárában.

A	Német	Nemzetiségi	Önkormányzat	szervezésében.

május 2. péntek   Művészetek Háza (Fő utca 127.)
Mazsola és Tádé – zenés bábjáték16 óra
Az	Ametiszt	Bábszínház	előadásában.	Jegyek	1200	forintos	áron	
válthatók	elővételben	a	Művészetek	Háza	jegypénztárában.	Infó:	
06-20/551-3416

Vidám,	 izgalmas,	minden	 feszengést	mellőző	 találkozóra	
hívjuk	a	gyerekeket	és	felnőtteket	egyaránt!

Kautzky	Armand,	Beleznay	Endre	és	a	társulat	tagjainak	szereplésével.	
A	musical	a	színfalak	mögötti	világba	viszi	el	a	nézőt,	ahol	végzetes	
szerelmek,	pusztító	féltékenységi	jelenetek	és	véget	nem	érő	nevetés	
közepette	egy	fiatalokból	álló	csapat	küzd	az	elismerésért…

A	Német	Nemzetiségi	Önkormányzat	szervezésében

Részletes	program	a	honlapon	(www.mhpv.hu)	és	a	következő	lapszám-
ban.

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

Anyák napi koncert kiállítással
május 3. 17 óra
Előadók:	Labant	Csaba	előadóművész	és	
Labant	Ada	fuvola	művész
Kiállítók:	pestszentlőrinci	képzőművé-
szek:	Fehérné	Gádori	Melinda,	Harasz-
tiné	Pollo	Edit,	Takács	Zsóka,	Enyediné	
Izsák Judit, Dorogi ötvös – szobrász, 
Végh	Sándor
A	kiállítást	Czeglédi	Gizella	nyitja	meg.
A kiállítás június 1-ig látogatható.

Nyelvünk és őstörténetünk
május 16. 19 óra
A	magyar	őstörténet	fő	kérdései
Előadók:	Dr.	Czeglédi	Katalin	nyelvész,	
őstörténész,	keletkutató,	prof.	Bakay	
Kornél régész, történész, keletkutató
május 23. 19 óra
A	történeti	források	különböző	vallomásai
Előadók:	dr.	Czeglédi	Katalin	nyelvész,	
őstörténész,	keletkutató,	prof.	Bakay	
Kornél régész, történész, keletkutató

Gyermeknap
május 30. 18 óra
A répatorta
Előadó:	Tekergő	Bábszínház

Udvari Vigadalom
május 9. péntek 18 óra
Közreműködnek	az	iskola	növendékei	és	
tanárai

I. Művészeti Iskolák Találkozója 
május 23. péntek
16:30-kor közös kiállításmegnyitó
17:00-kor	közös	gálaműsor
Közreműködnek	a	térség	művészeti	
iskoláinak tanulói.

Mindkét rendezvény helyszíne a  
Szabadság u. 21.  

(bejárat	Major	utca	felől)

A MŰ-HELY GALÉRIA 
MÁJUSI MŰSORAJÁNLÓJA 

Pilisvörösvár, Hunyadi u. 70.
A rendezvényekre a belépés ingyenes.

Szeretettel várunk mindenkit.
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A ZENEISKOLA 
MÁJUSI PROGRAMJAI

Hidas (Herbszt) György

születésének	100.	évfordulója	alkalmából	
2014.április 27-én  

délelőtt 10.00 órakor  
szentmisén	emlékezünk	meg.

Délután	17.00	órakor	a	Művészetek	Házá-
ban	ünnepi	műsort	tartunk.

Mindenkit	szeretettel	várunk!

Hidas-család
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Cserna-Szabó András: Levin körút

A Százholdas Pagonyból malac(ka)pecse-
nye illata száll. A Pipában Krúdy épp az 
igazi rostélyosokról mesél. A Félfülű Biká-
ban Vanek úr libát burkol.

Ugron Zsolna: Hét 
évszak - Receptek 
és történetek 

7 ételsor, 49 recept, 
szemet gyönyör-
ködtető fotók, va-
lamint az írónőtől 
megszokott stílusú 
novellák.

Jordan Belfort: A Wall Street farkasa

Hihetetlen, de igaz történet, melyből 
Martin Scorsese készített filmet Leonardo 
DiCaprio főszereplésével.

Markus Zusak:  
A könyvtolvaj

Liesel könyveket lop. 
Ez az ő története meg a 
Himmel utca többi la-
kójáé, amikor a bombák 
hullani kezdenek.

Hermann Hesse: 
Demian

Ének ez a mű az anyaság 
hatalmáról; ének az em-
beri lény gyökereiről.

Feldmár András:  
Most vagy Soha

Ha én nem állok ki magamért, ki fog kiáll-
ni értem? Ha csak magamért fáradozok és 
állok ki, mit érek én? És ha ezeket a dol-
gokat nem most teszem, 
akkor mikor?

Kukorelly Endre:  
Országházi divatok 

Mit keres az író a Parla-
mentben? 

John le Carré: A panamai szabó

Nemcsak elsőrangú 
kémregény, hanem ma-
róan pontos szatíra a 
kémkedés világáról, és 
arról, ki meddig megy el, 
hogy magát és környeze-
tét becsapja.

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI  
KÖNYVTÁRBAN

Március 26-án a könyvtárban színes tavasztündérek és erdei manók sokasága 
látta meg a világot a Könyvtár Plussz foglalkozás keretén belül. A program 
elején Valachi Katalintól tündéres mesét hallgattak nagy figyelemmel a gye-

rekek, majd kicsi és nagy az asztalok köré sereglett, és kezdetét vette a barkácsolás. 
Szorgos kezek munkálkodtak, krepp papírt csavartak, hajtogattak, ruhák, kötények, 
köpenyek, fejfedők alakultak, s alkották a helyes kis színes, vidám tündéreket és ma-
nókat, amelyeket természetesen mindenki haza is vihetett. 

ITT A TAVASZ!
TAVASZTÜNDÉREK ÉS ERDEI MANÓK  
ÖZÖNLÖTTÉK EL A KÖNYVTÁRAT
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