
12014. MÁJUS

VÖRÖSVÁRI
ÚJSÁGWerischwarer Zeitung

XX. ÉVF. 5. SZÁM – 2014. MÁJUS – 300 FT

Májusfaállítás
Településfejlesztés és értékvédelem

Átvette mandátumát Hadházy Sándor
Képriportok az önkormányzati fejlesztésekről

Találkozás Varró Dániellel
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Húsvét nem tetteink következmé-
nyeként érkezik, hanem tetteink 
következményének ellenére. Tet-

teink örök következménye egyedül a ke-
reszt. Amit az emberi gonoszság gondosan 
felépített, azt Isten szempillantás alatt „el-
rontotta”.

Akárhányszor lobban nagyszombat éj-
szakáján az egyetlen gyertyaláng, megráz 
bennünket a felismerés: A halál az élettel 
szemben szükségképpen alulmarad, ha az 
élet csakugyan Krisztus.

Hosszú út vezet a világossághoz ebben 
a tartós sötétségben, tehetetlenségünk és 
hitetlenségünk éjszakájában, de Krisztus 
Húsvét fényeivel pásztázza utunkat. Ser-
kenti a vándorlás tempóját övéivel, de saj-
nos lemaradnak azok, akik vesztett remé-
nyükbe csomagolják kényelmüket, és akik 
görcsös hagyományőrzés ürügyén hősi pó-
zaikba süppednek.

A halálon túlnövő élet ritkán látványos. 
Nagy nehézségeket kell leküzdenünk, hogy 
meg ne billenjen a kényes egyensúly, de ha 

nem kívánunk teli zsákot és lesimított uta-
kat, ha szívünk tágas és megbocsájtó, akkor 
Isten országának útjain járunk, és felelős 
társai leszünk a testvériségre áhítozó embe-
ri világnak.

Krisztus kezünkbe adja a hit és tudás 
könyveit, szánkba a szeretet szavait, szí-
vünkbe a fölismerés örömét. Tudja: min-
den, amit mondott, igaz és szükséges a vi-
lágnak ma is.

Alighanem legyint önigazoló okfejté-
seinkre. Hitet és szeretetet követel. Szót, 
amely egyszerű és igaz. Alázatot, amely az 
engedelmes szellem sajátja.

Megkötözi a meggondolatlan veszélyez-
tetők kezét. Földeríti a borúlátókat. A buz-
gókat számtalan leleménnyel gazdagítja.

Sok gondolkodó, közgazdász, ökoló-
gus, filozófus figyelmeztet bennünket: Az 
emberiség válaszút elé érkezett! Csakhogy 
akkora a zaj és a propaganda, hogy keve-
sen veszik észre a jelzőtáblát. A pillanatra, 
a fogyasztásra irányított figyelem elsiklik 
a lényeg mellett. Saint-Exupéry szerint a 
lényeg láthatatlan. A láthatatlan lényeg az 
Isten!

Jézus feltámadása ad bizonyosságot 
az embernek, hogy a húsvéti hitre építhe-
ti életét. Ez jelenti a bátor vállalkozást az 
őszinte igazmondásra; a készséget, hogy 
másokat magunk elé engedünk, abban a 
bizonyosságban, hogy úgyis célhoz érünk; 
hogy terveinket fizetség és haszon nélkül 
váltjuk valóra; hogy türelemmel tudunk 

HÚSVÉT,  
AZ INGYEN KAPOTT SZERETET

várni; hogy töretlen erővel újból és újból 
keressük a kiutakat, új megoldásokat.

A húsvéti történésben megvalósuló új 
kezdet táplálja a bizalmat. Mindenekelőtt 
azt, hogy Isten bennünk van, és mindenki-
nek megígérte szeretetét.

Bizalmunk által valósággá válik ez az 
ígéret minden téves lépésünk ellenére. 
Megkísérelhetjük, hogy egyre teljesebb éle-
tet éljünk, hiszen az új élet már bennünk 
van.

A bizalom képessé tesz arra, hogy ön-
magunkban és egymásban többet lássunk, 
mint ami szemmel látható, s felismerjük a 
valóság gazdagságát korlátai ellenére.

Az emberhez méltó jövő függ attól, hogy 
bizakodó lélekkel közeledünk egymáshoz 
és fordulunk a világhoz, amelyben élünk.

Az ingyenesen kapott szeretet gazdagsá-
gát kívánom.
Budapest, 2014 húsvétján

P. Kozma Imre OH prior
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KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 
TARTALMÁBÓL:

KEDVES OLVASÓK!

Ismét eseménydús hónap van mögöttünk, így aztán 
nem is csoda, hogy e havi számunkat is sikerült meg-
tölteni sok érdekes cikkel, beszámolóval, és sok-sok 

képpel. Képes riportot láthatnak többek között a város-
ban zajló felújításokról, beruházásokról vagy éppen az 
idén kicsit más májusfaállításról.

Idén lenne 100 éves Hidas György – a kerek évforduló 
alkalmából rendeztek ünnepséget tiszteletére a Művé-
szetek Házában. Az eseményről szóló beszámolónkat a 
26. oldalon olvashatják. 

Író-olvasó találkozó volt a Városi Könyvtárban, még-
pedig Varró Dániellel. Ebből az alkalomból készített 
vele interjút lapunk szerkesztője. Egy másik interjút is 
olvashatnak ebben a számunkban, a Hivatal nyugdíjba 
vonuló aljegyzőjével, Hegyesné Katival, aki a közszolgá-
latban eltöltött 30 évéről mesélt újságírónknak.

Sokan vettek részt a rendhagyó költészet napi ünnep-
ségen április 10-én, jó volt látni, hogy sok fiatal is eljött 
a kiállításmegnyitóval egybekötött verses estre. A zene 
szerencsére mindig sokakat vonz Vörösváron, így nem 
csoda, hogy a II. Ifjúsági Kistérségi Fúvóstalálkozón is-
mét megtelt a Zeneiskola színházterme érdeklődőkkel. 
Mindkét eseményről részletes beszámolót olvashatnak 
lapunkban.

Ebben a számunkban kicsit eltávolodunk Vörösvárról – 
de nem túl messze, csak a szomszédba, Pilisszentivánra, 
ahol nemrégiben ünnepelték a betelepülés 290. évfor-
dulóját. Sporttémában is találnak olvasnivalót, ezúttal 
egy Vörösváron rendezett biliárdos eseményről és a Pilis 
Cross Country Clubról.

Remélem, ebben a hónapban is találnak kedvükre való 
témát, ehhez kívánok jó szórakozást és tartalmas kikap-
csolódást!

Palkovics Mária

KÁNYÁDI SÁNDOR: 

KÖNYÖRGÉS TAVASSZAL 
(RÉSZLET)

Fölparittyázta az égre magát a pacsirta.
Dugja fejét a sok-sok pipevirág.
Tavasz van megint, tavasz van újra,
s az ember, az ember messzire lát.

Ó, szép tavaszom, kedvem kibontó!
Annyi, de annyi bús napon át
Tebenned bíztam, Tetőled vártam
keserű szívem szép igazát.

Bontsd ki a kedvem, 
bontsd ki: lobogtasd!
Halovány arcom
fényedhez szoktasd.
Simogasson meg
barkáid bolyha,
sápatag vérem
fesd meg pirosra.
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Nyertes pályázat

2,2 millió forint támogatást nyert az önkor-
mányzat azon a pályázaton, amelyet a Hő-
sök terén álló, I. világháborús emlékmű fel-

újítására nyújtott be. A felújítási munkák a 
hír érkezése után azonnal meg is kezdődtek. 
A pályázatot a Közép- és Kelet-európai Tör-
ténelem és Társadalom Kutatásáért Közala-
pítvány írta ki. Az elnyert összegből meg-
tisztítják az emlékművet, pótolják a szobor 
lekopott részeit, kijavítják a műkő hibáit, a 
repedéseket, az emlékművet kőmegerősítő 
anyaggal kezelik és vízlepergető felülettel 
látják el a további erózió elkerülése végett. 
A talapzatra új márványtábla kerül, 106 
vörösvári és 4 bosnyák hősi halott nevével. 
A felújított emlékmű átadására május 24-
én (szombaton) délelőtt 10:30-kor, a hősök 
napi ünnepség keretében kerül sor.

Menetrend-változás június 20-án

2014. június 20-án ismét változik a vo-
natpótló buszok menetrendje. Figyeljék a 
hirdetményeket a MÁV-Start honlapján 
(www.mav-start.hu) és az állomásokon.

Európa-nap Wehrheimben

Május 10-én Európa-napot ünnepelt 
Wehrheim, Pilisvörösvár kulturális testvér-
települése. A német községbe városunkból 
is népes (49 fős) delegáció utazott, mivel az 
Európa-nap mellett ez alkalommal ülték 
meg a két település kapcsolatának 30 éves 
évfordulóját is. A látogatásról cikket is ol-
vashatnak a júniusi lapszámban.

HÍREK

Tájékoztató  
új szakrendelésről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Rendelőintézetünkben március-
tól diabetológiai szakrendelés, májustól 
dietetikai szaktanácsadás indult.

Várjuk a diabeteses, hypertoniás és 
egyéb anyagcsere problémával rendelkező 
betegeket.

Felvilágosítást és előjegyzésre időpontot 
a betegirányításon lehet kérni személyesen, 
vagy telefonon a 26/330-422/10-es mellé-
ken, munkanapon 10.00 – 14.00 óráig.

Igazgatóság

Díszoklevelek Balatonfüredről

A Nyugdíjas Klub Nosztalgia Dalköre és 
Lábikóka együttese az „Életet az Éveknek” 
Nyugdíjas Amatőr Művészeti csoportok és 
szólisták fesztiválján vett részt április 27-
28-29-én Balatonfüreden, az Annabella 
szállodában. 54 fővel utaztunk, 27 fő sze-
repelt, és ugyanannyi szurkoló kísérte el. 
A 25 éves jubileum alkalmából összesen 
145 együttes, csoport és szólista lépett fel, 
1300 fő részvételével. Az ország minden te-
rületéről érkeztek szereplők. Ellátogattunk 
Tihanyba, ahol egy nagyon jól sikerült ha-
jókiránduláson vettünk részt. Az egyórás 
hajóutat végigénekeltük, harmonika kísé-
retével.

A három nap alatt nagyon jól éreztük  
magunkat, a Dalkör és a Lábikóka együttes 
is díszoklevélben részesült.
Guth Ferenc,  a Dalkör és a Lábikóka elnöke

FELHÍVÁS
LŐCSÖS SZEKÉR KERESTETIK

Idén ünnepeljük a németek Pilis-
vörösvárra való betelepülésének 325. 
évfordulóját. Ezen jeles alkalomra ké-
szülve a Vörösvári Napok keretében 
Betelepülési Ünnepséget szervezünk. 
Az esemény színvonalas lebonyolítása 
érdekében szükségünk van egy eredeti, 
működőképes, régi vörösvári lőcsös sze-
kérre. Ha valaki rendelkezik ilyennel, 
akár szétszedett állapotban padláson 
vagy pincében, kérjük, jelezze a Mű-
vészetek Háza portáján személyesen, 
vagy a 06 26 333-094-es telefonszámon, 
ill. e-mailben: mhigazgato@mhpv.hu.
 

Köszönettel: Művészetek Háza

Megalakult  
a Zimányi Ernő Emlékbizottság

A Pilisi Kulturális Örökségünk Védelméért 
Alapítvány égisze alatt 2014. március 15-én 
megalakult a Zimányi Ernő Emlékbizott-
ság, amely feladatául tűzte ki Zimányi Ernő 
rajz- és technikata-
nár, képzőművész 
emlékének ápolását, 
művészi és pedagó-
giai munkásságának 
felelevenítését, mű-
veinek felkutatását 
és a nagyközönség 
elé tárását.

Ennek szellemé-
ben jövőre a művész 
alkotásaiból tárlatot szeretnénk rendezni 
Vörösváron, a kiállított művekről színes 
katalógus készülne.

Ezen a tárlaton lenne látható az a két 
gipsz mellszobor is, amelyet Manhertz 
István kőszobrász mester a kántorház pad-
lásán talált. Pista bácsi vállalta a szobrok 
restaurálását, illetve a Vásár téri iskola szá-
mára egy-egy másolat készítését. 

Zimányi Ernő – a felkutatott dokumen-
tumok alapján – 1929 szeptemberében 
kezdett tanítani a polgári iskolában, amely 
akkoriban még a Pék (ma: Puskin) utcá-
ban működött. Több mint harminc éven át 
dolgozott Vörösváron tanárként. Az utolsó 
ballagási tabló, amelyen szerepel, 1961-ből 
származik.

A kiállításon Zimányi Ernő tanítványa-
inak munkáit is szeretnénk bemutatni: 
rajzokat, festményeket, egyéb képzőművé-
szeti alkotásokat, illetve a technikaórákon 
készült munkákat is.

Az Emlékbizottság arra kér mindenkit, 
akinek a birtokában van olyan műalkotás, 
tárgy, dokumentum, fotó, amely Zimányi 
Ernőhöz köthető – az életmű-kiállítás si-
keres megrendezése érdekében –, jelent-
kezzen az alábbi elérhetőségeken:
fogarasy@t-online.hu
20-507-1100

Előre is köszönjük!
Zimányi Ernő Emlékbizottság

Gyermeknapi felfordulás 

2014. május 25. Lahmkruam park

Táncbemutatók 10-16 óráig: 
Ligeti Cseperedő Óvoda óvodásai-Zrínyi 
utca, Mazsorett csoport, KörBeszintiszta-
tánccsoport, Jocker Dance, Német Nem-
zetiségi Tánccsoport legkisebbjei, Angel 
Dance, Rainbow Team SE, Kolibri SE, 
Adenssa KSE, Templom téri iskola mazso-
rett csoportja

Foglalkozások, bemutatók egész nap.
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Pilisvörösvár Város  
Díszpolgára és  
Pilisvörösvárért 

emlékérem  
adományozásával  

kapcsolatos  
javaslattételre

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a város lakosságá-
ért példamutatóan munkálkodó polgárok tevékenysé-
gének elismerésére a Pilisvörösvár Város Díszpolgára 
cím és Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és 
adományozásáról szóló 6/1993 (III. 4.) önkormányzati 
rendelete alapján

„Pilisvörösvár Város Díszpolgára” címet és
„Pilisvörösvárért” emlékérmet

adományoz.

„Pilisvörösvár Város Díszpolgára” cím azon pilisvörös-
vári polgárnak adható, aki
• a lakosság szolgálatában (közszolgálatban),
• a város fejlesztésében,
• az oktatás-nevelés, közművelődés és egészségügy 
terén,

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
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  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

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

• a város kulturális életében kiemelkedően eredmé-
nyes, önzetlen, áldozatos, maradandó munkát végzett.
„Pilisvörösvárért” emlékérem azoknak a magánszemé-
lyeknek, csoportoknak, egyesületeknek, társadalmi 
vagy gazdasági szervezeteknek adományozható, akik 
vagy amelyek:
• a város társadalmi-, gazdasági-, szociális-, kulturális- 
és sportéletének bármely ágazatában (közigazgatás, 
oktatás-nevelés, zene, tánc, képzőművészet, iroda-
lom, egészségügy, szociális gondozás, tudományos 
élet, testnevelés és sport, közbiztonság, katasztrófa-
védelem stb.) az adott évben kiemelkedően hasznos 
munkát végeztek, ill. maradandó eredményt értek el.

Az Önkormányzat a hatályos rendelet szerint egy ren-
des és egy posztumusz díszpolgári címet, valamint két 
Pilisvörösvárért emlékérmet adományozhat.

Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és Pilisvörösvá-
rért emlékérem adományozására javaslatot tehet 
bármely helyi egyesület, társadalmi szervezet és ma-
gánszemély, írásban, rövid indoklással. A javaslatot 
legkésőbb 2014. augusztus 31-ig a Polgármesternek 
címezve kell előterjeszteni.
Pilisvörösvár, 2014. április 23.

Gromon István polgármester 

Művészetek Háza-családi 
játszó: kézműves foglalkozá-
sok, anyuka-apuka megőrző, 
Fébé Szociális és Rehabilitá-
ciós Szolgáltató Közhasznú 
Kft. Piliscsaba – fajátékok, 
Pilisi Anyukák Klubja – bar-
kácsolás, Mogyorósi Magdus 
– teatasak hajtogatás délelőtt: 
Gradus Egyesület – mozgató, 
Kovács László Kertbarát Kör 
– növénysimogató, Pellerkő 
Piliscsaba – kőfaragás
délután: Fénypont Kreatív 

Műhely – mese, Török 
Renáta – Baba Torna 

Mesék a város pedagó-
gusaitól 14-17 óráig 

Vásárfia-játék és 
mesekönyv vásár egész 
nap: fajátékok, textiljá-
tékok, ékszerek, kreatív 
alapanyagok, mese-
könyvek, pólófestés (sa-
ját pólóra: 600 Ft, teljes 
ár: 1200 Ft)
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POLGÁRMESTERREL

SIKERES  
GAZDÁLKODÁS,  
HELYI  
ÉRTÉKVÉDELEM

• Bár februárban, a költségvetés elkészíté-
se kapcsán már beszéltünk a város anyagi 
helyzetéről, most ismét elő kell hogy ke-
rüljön a téma, hiszen a 2013-as év zár-
számadása – az államháztartási törvény 
előírásainak megfelelően – április végén 
készült el. Elégedett a tavalyi gazdálko-
dással?

Igen, maximálisan elégedett vagyok. A 
2013-as évben a gazdálkodás szempontjá-
ból minden nagyon jól alakult. A kiadása-
inkat – a korábbi években megszokott ta-
karékosságnak köszönhetően – sikerült az 
előirányzat alatt tartani, bevételeink pedig 
több területen is túlteljesültek. Az év eleji 
várakozásokat így végül messze túltelje-
sítettük, s az évet 202 millió forint pénz-
maradvánnyal zártuk. Ez az eredmény 
körülbelül fele-fele arányban köszönhető a 
megtakarításoknak, illetve a többletbevéte-
leinknek.

• Mondana néhány konkrétumot arról, 
hogy miért keletkezett többletbevétel a ta-
valyi évben?

A gazdálkodás eredményességéhez nagy-
ban hozzájárult az, hogy a helyi adóbe-
vételeink év végére összesen mintegy 70 
millió forinttal meghaladták az előirány-
zatot: iparűzési adóból mintegy 30 millió 
forinttal, a magánszemélyek kommunális 
adójából mintegy 25 millió forinttal több 
folyt be az előirányzatnál, azaz az előző évi 
tényleges bevételnél. A többletbevételhez 
az iparűzési adónál nagyban hozzájárult 
az év végi feltöltésnek a korábbi évekénél 
mintegy 20-25 millió forinttal magasabb 
összege. A kommunális adó többletbevéte-
le döntő mértékben abból származik, hogy 
a Polgármesteri Hivatal szívós munkával 
mintegy 1100 olyan ingatlantulajdonost ért 
utol, akik korábban nem vallották be kom-

munális adófizetési kötelezettségüket. A 
Hivatal ezeknek a tulajdonosoknak a 2013. 
évi adó és a bírságok mellett visszamenőleg 
is kivetette a 2012. évi adót is. 

A helyi adóbevételek mellett 20 millió 
forint többletbevételt jelentett a Belügymi-
nisztériumhoz benyújtott sikeres pályáza-
tunk a helyi önkormányzatok működőké-
pességének megőrzését szolgáló kiegészítő 
támogatásra. A szerkezetátalakítási tarta-
lékból a gyermekétkeztetésre 6,7 millió fo-
rint, a nevelési tanácsadó működtetésére 1,6 
millió forint, a szociális és gyermekjóléti 
feladatok ellátására 6,4 millió forint, össze-
sen 34,7 millió forint támogatást nyertünk. 

A szennyvíztisztító telep és a csatorna-
hálózat felújítására és bővítésére a 2010 au-
gusztusában megkötött hitelkeretből 27,5 
millió forintot tudtunk lehívni, s ez a 2013. 
évben szinte teljes egészében pluszbevétel-
ként jelentkezett, mert ez az összeg a pá-
lyázati támogatásra jutó önerőrész, amit vi-
szont a közreműködő szervezet 100%-ban 
előfinanszírozott.

A pozitív eredményhez hozzájárult 
még az üres önkormányzati lakások érté-
kesítéséből származó bevételünk is, amely 
mintegy 15 millió forinttal meghaladta az 
előirányzatot. 
• Hogyan és mely területeken sikerült 
csökkenteni a kiadásokat?

A dologi kiadásoknál mintegy 40 millió fo-
rintot sikerült megspórolni az előirányzat-
hoz képest. Az önkormányzati főzőkonyha 
létrehozásának köszönhetően a közétkez-
tetéshez szükséges nyersanyag beszerzésén  
igen sokat tudtunk spórolni – folyamatos 
versenyeztetéssel –, ráadásul úgy, hogy 
közben a helybeli, illetve környékbeli ter-
melőktől friss és jó minőségű alapanyago-
kat szereztünk be. Jelentős megtakarítást 

értünk el azzal is, hogy szétválasztottuk a 
Schiller Gimnázium és a Zeneiskola gázel-
látását, s ezzel lehetővé tettük az intézmény 
gazdaságosabb működtetését és a fogyasz-
tás szerinti pontos elszámolást. 

A Polgármesteri Hivatalban a takarékos 
létszámgazdálkodással mintegy 10 millió 
forintot takarítottunk meg. A köztisztasági, 
az útkarbantartási és az egyéb városüze-
meltetési feladatoknál is jelentős megtaka-
rítást értünk el. Ez annak köszönhető, hogy 
nagyon sok olyan feladatot, amit korábban 
vállalkozóknak adtunk ki, most közmun-
kásokkal végeztettünk el. Ez az önkor-
mányzat részéről több munkát, szervezést, 
odafigyelést igényelt, de költséghatékony 
volt, s egyúttal több tucat vörösvári polgár 
számára jelentett munkalehetőséget.

A legnagyobb megtakarítás a 2013. évi 
kiadásoknál az elsőkörös adósságkonszoli-
dációnak köszönhető, ami a tavalyi évben 
mintegy 80 millió forintos kiadáscsökke-
nést jelentett. 

• A tavalyi volt az utolsó teljes év ebben az 
önkormányzati ciklusban, ősszel választá-
sok jönnek. Hogyan látja összességében 
az elmúlt négy évet?

A mostani önkormányzati ciklus döntő része 
nagyon nehéz volt, talán minden eddiginél 
nehezebb. A gazdasági válság és a folyama-
tosan fenntartott állami elvonások a ciklus 
első három évét teljesen meghatározták. 
Vérrel-verejtékkel lehetett csak biztosítani a 
költségvetési egyensúlyt. Folyamatos takaré-
kosságra, fájdalmas bevételnövelő és kiadás-
csökkentő lépésekre, állandó kreativitásra 
volt szükség ahhoz, hogy átvészeljük a ne-
héz éveket. De az egységnek és kitartásnak 
köszönhetően átvészeltük a nehéz éveket. 
A ciklus végére az állam is visszaadott vala-
mit az elmúlt nyolc évben elvont pénzekből, 
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KÖZSZOLGÁLATI  

TISZTVISELŐK NAPJA 
Ezúton tájékoztatom Kedves Ügyfeleinket, hogy a 
Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 
93. § (2) bekezdés alapján július 1-je a Közszolgálati 
Tisztviselők napja, amely a közigazgatási szerveknél 
– a munkaviszonyban állókra is kiterjedően – mun-
kaszüneti nap.
Fentiekre tekintettel 2014. július 1-jén (kedden) 
a Polgármesteri Hivatal valamennyi egysége 
zárva tart. 
Kérem szíves megértésüket!

Pilisvörösvár, 2014. május 6.
Dr. Krupp Zsuzsanna

jegyző

A POLGÁRMESTERI 
HIVATAL  
KÖZLEMÉNYE

a tavalyi utolsó negyedévben a gazdaság is 
beindult egy kicsit, s az általunk bevezetett 
intézkedések is egyre inkább meghozták az 
eredményüket. Mindezeknek köszönhe-
tően az idei évben már komoly összegeket 
tudunk fejlesztésre fordítani, s reális esélyt 
látok arra, hogy a következő ciklusban mind 
a polgármesternek, mind a képviselő-testü-
letnek több sikerélményben lehet része, s a 
város fejlesztésében további szép eredmé-
nyeket lehet majd elérni. 

•  Hogy készül: szeretné folytatni a pol-
gármesteri munkát?

Igen, szeretném. Vannak még bőven terve-
im, s erőt is érzek a megvalósításukhoz. A 
döntést a folytatásról természetesen majd a 
választók hozzák meg, a várhatóan október 
elején rendezendő önkormányzati válasz-
tásokon. A magam részéről már döntöt-
tem arról, hogy ugyanúgy, mint legutóbb, 
a Vörösvárért Közéleti Egyesület színeiben 
szeretnék indulni. A VKE tagsága pedig 
az április 29-i közgyűlésen egyhangú igen 
szavazattal már meg is adta ehhez a támo-
gatását. A választásokig azonban még sok 
munka van hátra, egyelőre azokra kon-
centrálok.

• Hamarosan koncepcióterv készülhet a 
Templom tér fejlesztésére – erről döntött 
április végén a képviselőtestület. Ki fogja 
elkészíteni ezt a tervet? 

A Templom tér olyan speciális közterület, 
amelynek a közepe (maga a templom, s an-
nak szűkebb környezete) nem önkormány-
zati, hanem egyházközségi tulajdonban 
van. A Templom tér fejlesztése ezért szoros 
együttműködést kíván az önkormányzat 
és az egyházközség között. Szerencsére a 
jó kapcsolat és a közös fejlesztési szándék 
megvan, csak az elmúlt években a gazda-
sági helyzet miatt nem volt lehetőség az 
álmodozásra. 

Most javulni kezdett a helyzet, ezért új-
rakezdtük a 2011 elején elkezdett tárgyalá-
sokat, s ezek eredményeként megszületett 
egy együttműködési megállapodás, melyet 
az elmúlt héten írtunk alá az egyházköz-
séggel. Az együttműködés első lépése a 
koncepcióterv elkészíttetése lesz. A terv 
költségeit 400 forint erejéig az egyházköz-
ség finanszírozza. Korábban bevált terve-
zőktől közösen kérünk be ajánlatokat, és 
a döntést a tervező kiválasztásáról szintén 
közösen fogjuk meghozni.

• Mik azok a problémák, amiket meg kell 
oldani? Van megfogalmazott cél?

Általánosságban véve azt szeretnénk, ha 
a Templom tér a mostaninál szebb, dí-
szesebb, otthonosabb, élettelibb és jobban 
használható közparkká válna, új díszbur-
kolatokkal, virágágyásokkal, több parkoló-
val, új járdákkal, padokkal stb. A részlete-
ket majd a tervezővel együtt, az ő ötleteit is 
meghallgatva, a vele folytatott közös meg-
beszélések során fogjuk kialakítani.

• Már majdnem végleges állapotukban 
vannak a város településfejlesztési doku-
mentumai. A tervekben, amelyeket elfo-
gadott a képviselőtestület, két olyan pont 
is van, amiben Vörösvár szeretne eltérni 
az országos szabályozástól. 

Nagy öröm számomra, és nagy sikernek 
tartom, hogy alig több mint egy évvel a 
munka megkezdése után, az április 9-i 
rendkívüli ülésen már az új településfej-
lesztési és településrendezési eszközök 
véleményezési eljárásának lezárásról dönt-
hettünk, s megkérhettük az állani főépítész 
záróvéleményét.  Néhány nappal ezelőtt a 
záróvélemény már meg is érkezett, s abban 
a főépítész a terveket teljes egészében jó-
váhagyta, beleértve a két OTÉK-eltérést is.

• Miért merült fel ez az igény az eltérésre?

Az egyik eltérést a bányatelepi társasházak 
érdekében kértük. Ezek ugyanis úszótelke-
ken helyezkednek el, s a telkek beépítettsé-
ge 100%-os. Ez most előnynek látszik, de 
ha a tulajdonosok lebontanák a régi épüle-
tet, s helyébe újat akarnának építeni, akkor 
már csak a telek 30%-át építhetnék be. Ez 
nem volna méltányos velük szemben, ezért 
kértük, hogy a kisvárosi lakóövezetben 
100%-os beépítésre legyen lehetőség. Az ál-
lami főépítész az indoklást elfogadta, és az 
eltérést engedélyezte.

A másik, sokkal többeket érintő és szin-
tén pozitív irányú eltérés lehetőségét annak 
érdekében kértük, hogy a még meglévő régi 
sváb parasztházaknak és régi vörösvári ke-
reskedőházaknak az értékvédelmi rende-
letben meghatározott felújításáért cserébe 
a kertvárosias lakóövezetekben megenge-
dett 30%-os beépíthetőség helyett ennél 
nagyobb – a telek méretétől függően 5-10-
15-20%-kal nagyobb – beépíthetőséget 
tudjunk biztosítani az ingatlantulajdono-
soknak. Ez a megoldásunk Pest megyében 
egyedülálló, és országosan is ritka. Nagy 
öröm számomra, és büszkeséggel tölt el, 
hogy a kidolgozott javaslatunkat az állami 
főépítész nemcsak egyszerűen támogatta, 
hanem példaértékűnek is nevezte.

• Miért épp a beépítési százalék megeme-
lése lett az, amivel az önkormányzat „ho-
norálja” a régi házak megőrzését? 

Az ingatlantulajdonosok többségének 
anyagilag nem érdeke a régi sváb paraszt-
házak megőrzése, illetve a hagyományok-
nak és eredeti építészeti stílusuknak meg-
felelő felújítása. Egyszerűbb ugyanis a régi 
épületet lebontani, illetve átépíteni, mint 
ötletesen, nagy fantáziával, sok megkötött-
séggel és esetleg jelentős többletköltséggel 
felújítani. A városkép és a város építésze-
ti múltjának megőrzése szempontjából 
azonban nagyon fontos a még magmaradt 
mintegy száz régi sváb parasztház megőr-
zése és helyreállítása. 

Ha az önkormányzatnak sok pénze len-
ne, anyagilag is hozzájárulhatna ezen épü-
letek értékmegőrző felújításához, de erre 

sajnos nem tudunk vállalkozni. Helyette 
olyan jutalmat találtunk ki, ami az ön-
kormányzatnak nem kerül pénzbe: több-
let-beépítési lehetőséget. Úgy gondolom, 
hogy a most bevezetendő szabály erősen 
érdekeltté teheti az ingatlantulajdonoso-
kat a régi épületek megőrzésében és fel-
újításában, mert a régi sváb parasztházak 
többsége keskeny, sokszor nem túl nagy 
alapterületű telken épült, ezért a telken 
nehéz bővíteni. A helyi értékvédelmi ren-
delet nyújtotta lehetőség kihasználásával 
az ingatlantulajdonosok többlet-beépíté-
si lehetőséghez juthatnak, így nem kell a 
szülőktől, nagyszülőktől örökölt régi házat 
lebontaniuk vagy a telket eladniuk, hanem 
lehetőségük van elődeik munkáját tovább-
fejleszteni, a házat bővíteni.

• Ünnepi pillanatnak nevezte az értékvé-
delmi rendelet elfogadását. Miért?

Az értékvédelmi rendelet esélyt ad arra, 
hogy a huszonnegyedik órában megállít-
suk a régi svábházak eltűnésének folya-
matát, s városunk helyi építészeti hagyo-
mányait az utókor számára megmentsük, 
sőt továbbfejlesszük. A rendelet mellék-
letét képező helyi értékvédelmi katasz-
ter minden tulajdonos számára szakmai 
javaslatot ad ahhoz, hogy hogyan kell a 
tulajdonában lévő épületet stílusosan, a 
hagyományoknak megfelelően felújíta-
ni, helyreállítani. Ha a tulajdonosok élni 
fognak a lehetőséggel, akkor városunk kü-
lönböző pontjain több tucat régi ház újul-
hat meg, amivel meggyőződésem szerint 
nemcsak a városképet javítjuk, hanem kö-
zösségünk múltját is átmentjük a jövőbe, 
és egyben azonosságtudatunkat és össze-
tartozásunkat is erősítjük.

Sólyom Ágnes
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TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 
ÉS ÉRTÉKVÉDELEM

Két napirenddel tartott rendkívü-
li ülést április 9-én, szerdán este 
a képviselőtestület. A napirenden 

szereplő témák tárgyalása előtt Kőrössy Já-
nos képviselő, a Fidesz helyi csoportjának 
elnöke egy „Bizonyságlevél” című okleve-
let nyújtott át a polgármesternek Hadházy 
Sándor országgyűlési képviselő nevében. 
Az oklevél, amelynek alján Orbán Viktor 
aláírása szerepel, azt tanúsítja, hogy a 2010 
óta véghezvitt változások eredményekép-
pen elég erőssé vált az ország ahhoz, hogy 
kiszabadítsa városait és falvait az adósság-
csapdából. Pilisvörösvárt 1.570.369.580 
fo rint adósságból váltotta ki a magyar 
kormány. Gromon István polgármester 
megköszönte az oklevelet, majd a testület a 
településfejlesztési és -rendezési eszközök 
felülvizsgálatával kapcsolatban beérkezett 
lakossági és hatósági véleményekre és ész-
revételekre adandó válaszok megtárgyalá-
sával folytatta munkáját.

Településfejlesztési és -rendezési 
eszközök

A településfejlesztési és -rendezési eszkö-
zök felülvizsgálatához több mint egy évvel 
ezelőtt, 2013 februárjában fogtak hozzá, a 
témát azóta immár nyolcadik alkalommal 
tárgyalta a testület. A mostani döntés már 
az utolsó lépések egyike. Az elmúlt hóna-
pokban lezajlott a készülő új dokumentu-
mok (a Településfejlesztési Koncepció, a 
Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési 
Szabályzat és a Szabályozási Terv) véle-
ményezése a lakosság és az államigazgatási 
szervek részéről. Az észrevételeket a főépí-
tész és a tervezők szakmailag véleményez-
ték, és választervezeteket készítettek.  Eze-
ket a válaszokat fogadta most el a testület. 
A válaszoknak megfelelően, határozattal 
véglegesített tervdokumentációt a polgár-
mester küldi meg az állami főépítésznek a 
záróvélemény kiadása céljából.

A napirend elején Müller Márton képvi-
selő azt javasolta, hogy a határozati javas-

latról tárgyalás nélkül szavazzanak, mivel 
a korábbi üléseken és a bizottsági üléseken 
is több alkalommal alaposan átbeszélték 
már a témát, és érdemi módosításra már 
úgysincs lehetőség. Ezt a javaslatot azon-
ban a többség elvetette. Néhány konkrétum 
elő is került a tanácskozás során: a Nagy-tó 
melletti halőrháznál a horgászok által léte-
sítendő vécé ügye, az állattartásra alkalmas 
területek kérdése, a Búcsú tér és az orvosi 
rendelő telkének beépíthetősége, a Buda-
pest felől a körforgalom előtti részen, a 10-
es úttól balra fekvő iparterület. Módosítás 
azonban már nem történt. 

Két olyan pontot is tartalmaznak a do-
kumentumok, amelyek eltérnek az orszá-
gos előírásoktól. Ezek egyike az, hogy a 
HÉSZ tervezete szerint a karakterhordozó 
épületek (azaz a népi jellegű lakóházak 
és a régi kereskedőházak jellemző karak-
terelemeit hordozó épületek) 
hagyományőrző módon való fel-
újítása esetén többlet beépítési 
lehetőséget vehetnek igénybe a 
tulajdonosok. (Erről a következő 
napirendben és az ehavi polgár-
mesteri interjúban olvashatnak 
bővebben). A másik eltérés az, 
hogy az úszótelkeken álló tár-
sasházak esetében a kisvárosi 
lakóövezetben 100%-os lehet a 
beépítés. E két eltérés lehetőségét 
kérte a testület. Az engedélyezés-
ről az országos főépítész dönt, aki 
előzetesen mindkét eltérést tá-
mogatta. (55/2014. határozat – 8 
igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

Építészeti örökségünk védelme

Második napirendi pontként a város építé-
szeti örökségének védelméről szóló új ren-
delet tervezetét tárgyalta a testület. Létezett 
korábban is ilyen témájú önkormányzati 
rendelet Vörösváron, 1999 óta, de az lé-
nyegében csak a néhány helyi műemlék 
(pl. Erdei kápolna, Vásár téri kápolna), 
valamint az egyházi, illetve önkormányza-
ti tulajdonban lévő épületek (templomok, 
iskolák) védelméről szólt, és érdemben az 
elmúlt 15 évben nem frissült. A mostani 
rendelet viszont kiterjed a fentieken túl a 
védett műtárgyakra (emlékművek, szob-
rok, keresztek, képoszlopok, régi kutak, 
régi kerítések), valamint a karakterhordó 

népi jellegű lakóházakra (azaz sváb pa-
rasztházakra) és régi kereskedőházakra is.

Ünnepi pillanat a mai – mondta a pol-
gármester a napirend elején –, hiszen egy 
nagy jelentőségű, hosszú munka végére 
értek most a helyi értékvédelmi kataszter 
elkészítésével, valamint az erre épülő új 
helyi értékvédelmi rendelet benyújtásával. 
Az értékvédelmi kataszter létrehozását 
körülbelül öt évvel ezelőtt, még Gyimóthy 
Ákos korábbi főépítésszel kezdték meg, 
de a munka dandárját már Kálmán Kin-
ga főépítész asszony végezte el. Ez az ér-
tékvédelmi kataszter az alapja az új helyi 
értékvédelmi rendeletnek, mellyel az ön-
kormányzat szeretné segíteni a város sajá-
tos arculatának megvédését, ösztönözni a 
régi sváb parasztházak és egyéb értékes régi 
épületek tulajdonosait arra, hogy épületeik 
eredeti jellegét megőrizzék, helyreállítsák, 

és ezzel hozzájáruljanak Pilisvörösvár sa-
játos építészeti arculatának megőrzéséhez. 
Az ösztönzés abban áll, hogy azok a tulaj-
donosok, akik hagyományőrző módon fel-
újítják vagy helyreállítják az értékvédelmi 
kataszterben szereplő házukat, cserébe a 
telek nagyságától függően 5-10-15 vagy 
20% többlet beépítési lehetőséget kapnak. 
(A rendelettel bővebben foglalkozunk a 
következő lapszámban.) A képviselőtestü-
let Müller Márton képviselő javaslatára név 
szerinti szavazással döntött a rendelet el-
fogadásáról. (13/2014. rendelet – Gromon 
István, Kimmelné Sziva Mária, Kollár-
Scheller Erzsébet, Kutas Gyula, Pándi 
Gábor, Preszl Gábor, Schellerné Mikulán 
Anetta és Szöllősi János: igen; Müller Már-
ton: nem; Kiss István György és Kőrössy 
János: tartózkodás) 

Bérczi Szabolcs tervező mérnök és  
Kálmán Kinga főépítész

BESZÁMOLÓ AZ ÁPRILIS 9-EI TESTÜLETI ÜLÉSRŐL
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A két ülésen hozott egyéb határozatok:

61/2014.– a 2013. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról
62-66/2014. – a Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda; a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda; a 
Gazdasági Ellátó Szervezet; a Művészetek Háza; a Szakorvosi Rendelőintézet Szervezeti és működési szabály-
zatának jóváhagyásáról

A két ülésen hozott rendeletek:

13/2014. (IV. 11.) – A város építészeti örökségének helyi védelméről
14/2014. (IV. 28.) – Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
15/2014. (IV. 28.)  – a Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. ( II. 06.) ren-
delet módosítása

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

SIKERES ÉVET ZÁRT  
A VÁROS 2013-BAN

ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEK  
AZ ÁPRILIS 24-I RENDES ÜLÉSEN

Zárszámadás

Az április 24-i rendes ülésen került a képvi-
selőtestület elé a 2013. évi zárszámadás. A 
jogszabályok szerint a beszámolót minden 
évben a jegyző irányításával a Polgármes-
teri Hivatal készíti el, és a polgármester 
terjeszti a képviselőtestület elé, az előző évi 
gazdálkodásról szóló könyvvizsgálói jelen-
téssel együtt.

Az előterjesztés szerint az önkormány-
zat 2013. évi gazdálkodása kiemelkedően 
sikeres volt: az önkormányzat összes alap- 
és vállalt feladatát teljesíteni tudta, a mű-
ködéshez nem kellett folyószámlahitelt fel-
vennie, és az évet 202 millió forint szabad 
pénzmaradvánnyal zárta. 

A gazdálkodást a korábbiakhoz hason-
lóan a takarékosság jellemezte, a személyi 
juttatások és a dologi kiadások is alacso-
nyabbak voltak a tervezettnél. A tervezett 
kiadásoknak 67%-a, a tervezett bevéte-
leknek 72%-a teljesült, tehát a bevételek 5 
százalékponttal meghaladták a kiadásokat.  
(A szennyvíztelep és a csatornahálózat fej-
lesztése lényegében a 2014-es évre tolódott 
át, így az azzal kapcsolatos kifizetésekre 
(kiadás) és a támogatási összegek nagy ré-
szének lehívására (bevétel) tavaly nem ke-
rült sor.)

Az adóbevételek közül iparűzési adó-
ból kb. 30 millió forinttal több folyt be az 
előirányzatnál (összesen közel 419 mil-
lió forint), amihez tavaly hozzájárultak a 
vasútépítő cégektől érkező összegek is. A 
magánszemélyek kommunális adója ese-
tében az előirányzat 64 millió forint volt, 
de ennél közel 40 millióval több folyt be. 
Ez annak köszönhető, hogy a hivatal fel-
szólításának eleget téve a tavalyi évben több 
mint 1100 fővel nőtt az adóalanyok száma: 

azokéval, akik korábban elmulasztották a 
bevallás benyújtását. Nekik a 2013. évi adó 
mellett visszamenőleg a 2012. évi adót, va-
lamint a késedelmi pótlékot és a bírságot is 
be kellett fizetniük. A gépjárműadó-bevétel 
valamivel elmaradt a tervezettől: 97,5%-ra 
teljesült (48,7 millió Ft). 

Az önkormányzati vagyon az előző év-
hez képest 854 millió forinttal növekedett, 
ez döntő mértékben annak köszönhető, 
hogy a szennyvízközművet és a szennyvíz-
tisztító telepet a 2013. novemberi vagyon-
értékelésen 915 millió forinttal magasabbra 

értékelték a korábban nyilvántartott ér-
téknél. Önkormányzati ingatlanok (bér-
lakások és vasútépítéshez szükséges föld) 
eladásából 60 millió forint bevétele szár-
mazott a városnak.

Szintén hozzájárult a pozitív mérleg ki-
alakulásához, hogy a szennyvízprojekthez 
a 2013. évben 27,5 millió forint fejlesztési 
hitelt lehívott az önkormányzat, ugyanak-
kor ezt az összeget a közreműködő szer-
vezet is előfinanszírozta.  Szintén jelentős 
pluszbevétel volt a sikeres pályázat folytán 
beérkezett 20 millió forintos működési ki-
egészítő állami támogatás.  

A könyvvizsgáló jelentés szerint az ösz-
szevont egyszerűsített költségvetési beszá-
moló Pilisvörösvár Város Önkormányzata 
2013. évi költségvetése teljesítéséről, a 2013. 
december 31-én fennálló vagyoni, pénz-
ügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható 
és valós képet ad. A testület elfogadta a gaz-
dálkodásról szóló beszámolót. (14/2014. 
rendelet – 10 igen, 2 nem)

Ezután módosították az önkormányzat 
2014. évi költségvetési rendeletét. A módo-
sítás tartalmazta a 2013. évi pénzmarad-
vány felhasználását és a legutóbbi módosí-
tás óta megszavazott fejlesztések fedezetét. 
(15/2014. rendeletmódosítás – 10 igen, 2 
nem) 

Néptánc tanszak

Újraindítaná a zeneiskola a néptánc tan-
szakot. Az intézményben korábban volt 
már néptáncoktatás – a 2006-2007-es tan-
évtől kezdve néhány évig, két-három cso-
portban –, de a gyereklétszám csökkenése 
miatt 2011-ben megszűnt a tanszak. Azóta 
a zeneiskola állami fenntartásba került, 
ezért az újbóli bevezetésről a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ dönt, de 
döntése előtt kikéri az önkormányzat mint 
működtető véleményét. Az iskolavezetés 

a tervek szerint a 2014/15-ös tanévtől egy 
csoportot indítana. Az önkormányzat tá-
mogatta a tanszak elindítását azzal, hogy a 
néptáncórákat az intézmény saját helyisé-
geiben kell megtartani, a személyi feltéte-
leket pedig a fenntartónak kell biztosítania. 
(56/2014. határozat – 11 igen, 1 tartózko-
dás)

Felújítás a Sporttelepen

Még februárban határozott arról a képvise-
lőtestület, hogy hozzájárul a Pilisvörösvári 
Utánpótlás Futball Club (PUFC) által a 
sporttelep fejlesztésére benyújtott TAO-
pályázathoz. Akkor az a döntés született, 
hogy nyertes pályázat esetén a szükséges 
3 millió forintos önrész egyharmadával, 1 
millió forinttal járulnak hozzá a pályáza-
ti önrészhez. A Magyar Labdarúgó Szö-
vetség azonban csak a pályázat egy részét 
támogatta: az öltöző felújítására 3,9 millió 

Dr. Schmidt Géza szakértő

Oláhné Szabó Anita,  
a zeneiskola igazgatója
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forintot biztosított, de a füves nagypálya 
öntözőrendszerének kiépítéshez és a mű-
füves pálya kerítésének megépítéshez nem 
adott támogatást. Mivel ezáltal az önrész 
összege is kb. a felére csökkent (kb. 1,7 mil-
lió forint), a testület is arányosan, 560 ezer 
forintra csökkentette az önkormányzati 
hozzájárulás összegét. (57/2014. határozat 
– 12 igen egyhangú)

Új státuszok

Május végén lejár a sportpálya gondnoki 
feladatainak ellátására kötött vállalkozói 
szerződés. A képviselőtestület úgy döntött, 
hogy az önkormányzat maga fogja ellátni 
a feladatot, saját gondnok alkalmazásával, 
ennek érdekében június 1-jétől egy teljes 
munkaidős sportpálya-gondnoki státuszt 
biztosítanak a sporttelep gondozására. Az 
állást két félállású dolgozóval tervezik be-
tölteni, akik közül a délelőttös a kifejezett 
pályagondnoki feladatokat, a délutános 
pedig a pályaőri feladatokat látja el. Az öl-
tözőt továbbra is a PUFC üzemelteti, és az 
egyesület szedi be a műfüves pálya bérleti 
díját is. Az alkalmi pályakezelési feladato-
kat (hengerelés, műtrágyázás, fűszellőzte-
tés) a Polgármesteri Hivatal műszaki osz-
tály végzi, illetve végezteti el. 

Döntött a testület a Polgármesteri Hi-
vatalban egy igazgatási ügyintézői stá-
tusz biztosításáról is. Az utóbbi években 
ugyanis takarékossági okokból lényegesen 
lecsökkent az igazgatási osztály létszáma, 
a feladatok azonban alig csökkentek. Most, 
hogy a költségvetési helyzete javult, a kép-
viselőtestület a korábban elvont státuszok-
ból egyet visszaállított. A harmadik státusz, 
amiről határozat született: egy részmunka-
idős, 4 órás főépítészi asszisztensi státusz. 
Erre azért van szükség, mert a városi főépí-
tész a megnövekedett főépítészi feladatok 
miatt hónapok óta többszörösét teljesíti a 
szerződés szerint heti egy napos munka-
idejének,. (58/2014. határozat – 8 igen, 3 
nem, 1 tartózkodás)

Koncepció a Templom tér  
fejlesztésére

2011 év elején elindult egy együttműkö-
dés, közös gondolkodás a Pilisvörösvári 
Római Katolikus Egyházközség és az ön-
kormányzat között a Templom tér fejlesz-
téséről. (A Templom tér egy része egyház-
községi, egy másik része önkormányzati 
tulajdonban van.) Az akkor közösen meg-
fogalmazott célokból eddig kevés valósult 
meg, de most ismét feléledhet az ügy azzal, 
hogy együttműködési megállapodást köt 
az önkormányzat és az egyházközség egy, 
a Templom tér fejlesztésének főbb irányait 
kidolgozó koncepcióterv elkészítésére – er-
ről született döntés. A geodéziai felmérés 
elkészítését és a koncepcióterv elkészíté-
sével kapcsolatos összes ügyintézést az ön-
kormányzat vállalta, a tervezési költségeket 

400 ezer forintig az egyházközség viseli. 
(59/2014. határozat – 12 igen egyhangú)

Kisfaludy utcai üzletek tulajdona

Döntő előrelépés történt a Kisfaludy utcai 
(Ligeti) üzletsor ügyében. A közel negyed-
százados probléma gyökere az, hogy bár a 
szóban forgó üzletek magántulajdonban 
vannak, az ingatlanok, amelyeken állnak, 
önkormányzati telkek. Az üzlettulajdo-
nosok 1985-ben 25 évre szóló közterület-
használati engedélyt kaptak, de a rend-
szerváltozás után próbálták úgy értelmezni 
a helyzetet, hogy a telekre való ráépítéssel 
megszerezték annak tulajdonjogát is. Mi-
után az önkormányzat ellen indított pe-
reket – a tulajdonba adás, ráépítés, tartós 
fölhasználati jog és jognyilatkozat pótlása 
címén – sorra elvesztették, és a közterület-
használati díj meg nem fizetésével kapcso-
latos pereket első fokon szintén megnyerte 
az önkormányzat, most két tulajdonossal is 
sikerült megegyezni. Az üzlettulajdonosok 
megfizetik az elmaradt közterület-haszná-
lati díjakat, az önkormányzat pedig az ér-
tékbecslés szerinti áron (9310 Ft/m2) eladja 
számukra az ingatlanokat. (60/2014. hatá-
rozat – 11 igen, 1 tartózkodás)

Utak burkolása

Az önkormányzat már a következő (2014-
től 2020-ig tartó) európai uniós költségve-
tési és pályázati ciklusra készül azzal, hogy 
útépítési terveket készíttet. A mostani dön-
tés alapján négy helyszínre készülhetnek el 
hamarosan az útépítés engedélyezési ter-
vei: szilárd burkolatot terveznek a Görgey 
utca folytatásán (a Hujny utcától a 10-es 
számú főútig terjedő szervizúton), a Szik-
la utca folytatásán (a Szabadságligeti vas-
útállomástól a Szabadság utcáig), a Szent 
János utca és a Tompa Mihály utca végé-
nek összekötésénél, valamint a Ponty utca–
Amur utca–Harcsa utca nyomvonalának a 

Bányató utcától a leendő Ponty utcai vas-
úti átjáróig terjedő szakaszán. Az áraján-
latkérések alapján kiválasztották a tervek 
készítőjét, és a fedezetet is biztosították a 
tervezésre. (67/2014. határozat – 12 igen 
egyhangú)

További felújítások

Ezen az ülésen határoztak néhány felújítá-
si munkáról is. A Polgármesteri Hivatalban 
összesen hét helyiség rossz állapotú par-
kettájának felújítására biztosított fedezetet 
a képviselőtestület, 1 millió forintos keret-
összeggel. (68/2014. határozat – 11 igen, 1 
tartózkodás)

Mivel késik az első világháborús emlék-
mű felújítására benyújtott pályázat elbí-
rálása, de az önkormányzat mindenképp 
szeretné, ha a hősök napjáig, május 26-áig 
elkészülne a felújítás, a testület úgy döntött, 
hogy nettó 1,2 millió forintot biztosít arra, 
hogy a polgármester a pályázati támogatás 
hiánya vagy további elhúzódása esetén is 
elkészíttesse a renoválást, csökkentett tar-
talommal. Ebben az esetben az emlékmű 
tisztítására kerülne sor, valamint a már-
ványtáblák elkészítésére a 106 hősi halott 
nevével, továbbá a szükséges pótlásokra és 
az emlékmű impregnálására. Ha a pályá-
zat sikeres lesz, akkor az eredetileg terve-
zett teljes felújítást elvégeztetik. (69/2014. 
határozat – 10 igen, 2 tartózkodás) 

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
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„Ezt nem lehet megszokni…” – így kezdte, mélyen meghatódva beszédét 
Hadházy Sándor, miután átvette országgyűlési képviselői megbízólevelét 
a szentendrei városházán. Térségünk fideszes országgyűlési képviselője 
1998 óta sorrendben ötödször győzött a választásokon.

ÁTVETTE MANDÁTUMÁT
HADHÁZY SÁNDOR

„A LAKOSSÁG ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA  
KIEMELT FONTOSSÁGÚ FELADAT”

A szentendrei Városháza dísztermé-
ben az alkalomhoz méltó, ünnepé-
lyes keretek között, a Szent Korona 

hiteles másolatának jelenlétében adták át 
Hadházy Sándornak országgyűlési kép-
viselői megbízó levelét. Az ünnepségen a 
házigazda, dr. Dietz Ferenc mellett részt 

vettek a helyi önkormányzati képviselők, a 
térség polgármesterei, valamint a választást 
lebonyolító szervek vezető munkatársai is.

Dr. Dietz Ferenc, Szentendre város 
polgármestere köszöntőjében a térség pol-
gármesterei nevében is gratulált az újra-
választott képviselőnek, kiemelve, hogy 
az 1998 óta tartó időszak eredményei, fej-
lesztései igazolják, hogy Hadházy Sándor 
megválasztásával Szentendre és az egész 
térség nyert. Dietz Ferenc azt kérte, hogy 
továbbra is maradjon segítőkész és közvet-
len ember.

A helyi választási bizottság elnöke is-
mertette, hogy az április 6-i választás győz-
tese a Fidesz-KDNP jelöltje, Hadházy 
Sándor lett, akire 27 364 voks érkezett. Ez 
az összes érvényes szavazat 47,28 százalé-
ka. Ezt követően átadta Hadházy Sándor-
nak az országgyűlési képviselői megbízóle-
velét.

„Ezt nem lehet megszokni…” – kezdte 
beszédét el-elcsukló hangon országgyűlési 
képviselőnk. Fölidézte, hogy a választási 
kampányban mennyi igaztalan támadás 

érte, de ő maga és csapata ragaszkodott 
ahhoz, hogy nem szállnak be a mocskoló-
dó kampányba. „Mi az eredményekről és 
a jövő lehetőségeiről beszéltünk, és a vá-
lasztás megmutatta, hogy az embereknek 
igenis számítottak az eredmények, és nem 
voltak vevők a lejárató kampányra” – tet-

te hozzá, majd köszönetet 
mondott mindenkinek, aki 
támogatta az elmúlt évek so-
rán a munkájában és most, 
a kemény választási küzde-
lemben is. Külön kiemelte 
felesége támogatását, és el-
érzékenyülve köszönte meg 
neki, hogy a nehéz időkben 
mindig biztos támaszt nyúj-
tott számára.

Hadházy Sándor szerint 
az elmúlt négy évben és az 
azt megelőző időszakban 
is azt bizonyították a többi 

fideszes és KDNP-s országgyűlési képvi-
selővel együtt, hogy számukra az embe-
rek, a lakosság érdekei a legfontosabbak. 
„Mi az emberek oldalán állunk, és ezzel a 
hozzáállással készülünk a következő négy 
évre is. Ehhez nagy támogatást és bizalmat 
kaptunk a választóktól. Ez nagy öröm, de 
hihetetlenül nagy felelősség, és nagy lehe-
tőség is egyben” – mondta. „Én felelősnek 
érzem magam, hogy Szentendre és a többi 
település a választókerületben még többet 
kaphasson, mint eddig bármikor! Erre ko-
moly lehetőség van, hiszen az uniós for-
rások még nincsenek lekötve. Így minden 
azon múlik, hogy ez a dunakanyari közös-
ség milyen programokat, terveket tesz le az 
asztalra” – jelentette ki Hadházy Sándor, 
majd hozzátette: „az én feladatom az lesz, 
hogy ezeket támogatva sikerre vigyük a fej-
lesztési projekteket.”

Az országgyűlési képviselő szerint az 
életminőség fejlesztése a térségben kiemelt 
feladat. Ennek legfontosabb eleme, hogy 
az itt élők helyben találjanak megfelelő 
munkát, így a fő cél a munkahelyteremtés. 

A másik nagyon fontos célnak az egész-
ségmegőrzést tartja. „Nagyon örömteli az 
egészségügyi ellátórendszer fejlődése, de 
jobb lenne megőrizni az egészséget.” En-
nek érdekében például kerékpárút- és ko-
moly sportlétesítmény-fejlesztési progra-
mokat szeretne indítani a térségben.

A térség polgármestereihez szólva 
Hadházy Sándor azt mondta, hogy közös 
munkát és a települések közötti sokkal 
szorosabb együttműködést szeretne a még 
szebb, még eredményesebb jövő érdeké-
ben. Kiemelte, hogy az uniós pénzek sike-
res lehívása érdekében, a munkahelyterem-
tés és a turizmusfejlesztés ügyében együtt 
kell működniük a településeknek, hiszen 
csak együtt lehetnek igazán sikeresek. „A 
szükséges közös munkában én magam is 
aktívan részt fogok venni!” – mondta az 
újraválasztott országgyűlési képviselő.

Hadházy Sándor szívből jövő köszöne-
tet mondott a választási iroda munkatársai-
nak – kiemelten dr. Molnár Ildikó címzetes 
főjegyzőnek – a több hónapi áldozatos és 
nagyon profi munkájukért. Csakúgy, mint 
a főjegyző asszonyt, a Választási Bizottság 
vezetőjét is virágcsokorral köszöntötte or-
szággyűlési képviselőnk.

Kempf Károly Ignác

Köszönet  
Pilisvörösvárnak!

Kedves Pilisvörösvári Polgárok!
Nagy tisztelettel köszönöm azt a bizal-
mat, amelyet kaptam önöktől április 
6-án! Pilisvörösvár számíthat rám! A kö-
vetkező négy évben mindent megteszek 
azért, hogy közösen, még élhetőbb, 
még szebb, még fejlődőbb várossá te-
gyük Pilisvörösvárt. Mindent megteszek 
azért, hogy munkahelyeket teremtsünk, 
hogy támogassuk a helyi kis- és közép-
vállalkozásokat, hogy fejleszthessük, 
felújíthassuk a település intézményeit, 
hogy javuljon a közbiztonság, az egész-
ségügyi ellátás és az idősgondozás. Ké-
rem, ahogy a szavazataikkal segítettek, 
ugyanúgy ebben a munkában is támo-
gassanak!

Ezúton mondok köszönetet min-
den választópolgárnak, aki részt vett a 
választáson, külön köszönet a válasz-
tást lebonyolító és a szavazatszámláló 
bizottságokban dolgozó embereknek! 
Hálával tartozom mindazoknak, akik 
önkéntesként segítettek nekem és a 
FIDESZ-KDNP pártszövetségnek az 
újabb, Európában is egyedülállónak szá-
mító győzelem elérésben!

Hadházy Sándor
FIDESZ-KDNP

Pest megye 3. számú választókerület  
országgyűlési képviselője

KÖZÉLET
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Hegyes Józsefné Kati 2008 óta volt aljegyzője Pilisvörösvárnak, egészen 
mostanáig. Mintegy 30 évet dolgozott a közigazgatásban, ebből több 
mint 20 évet Vörösvárott. Nyugdíjba vonulása alkalmából kérdeztük hi-
vatásáról, pályájáról.

30 ÉV  
A KÖZ SZOLGÁLATÁBAN

• Mondana pár szót magáról és a család-
járól?

Férjemmel 39 éve vagyunk házasok, azóta 
élek Pilisvörösváron. Az évek során két fi-
unk és négy fiúunokánk született. A család 
szeretete nagyon fontos számomra. Remé-
nyeim szerint ezentúl többi idő jut rájuk. 

• Hol kezdte pályafutását, és mikor került 
a vörösvári hivatalba?

Első munkahelyem egy budapesti tervező-
vállalat volt. A gyes lejárta után, 1980-ban 
nyílt lehetőségem itt helyben, a Hivatal-
nál ügyintézőként elhelyezkedni. Az első 
időszakban a munkakörömhöz tartoztak 
a szociális ügyek, a gyámügyi segélyek, a 
hatósági bizonyítványok, a közterület-fog-
lalás, egyes ingatlanügyek, valamint az ok-
tatás-művelődés és az egészségügy is.

• Szerette a munkáját?

Igen, nagyon szerettem a munkámat. Első 
munkáltatóm, Kovárik János v. b. titkár 
nagy szakmai tudással rendelkezett, nagy 
igényességgel választotta meg munkatár-
sait, és mindenkitől megkövetelte a magas 
színvonalú szakmai munkát. A munkám 
nagyon érdekes és igen változatos volt, 
nem csoda, hogy azonnal megszerettem. 
Az itt szerzett szakmai tapasztalat segített 
a diplomám megszerzésében is. Később 
budapesti polgármesteri hivatalban is dol-
goztam, ahol gyámügyi csoportvezetőként 
a szervezés és vezetés terén szerzett gyakor-
latot később Pilisvörösvárra visszatérve, az 
igazgatási osztály vezetőjeként és aljegyző-
ként is hasznosítani tudtam.

• Hogyan jellemezné röviden a köztisztvi-
selőként eltöltött három évtizedet?

Tapasztalatom, hogy egy munkahelyen 
fontos a nyugodt légkör, mert csak akkor 
tudjuk magunkból a legjobbat kihozni. 
Szerencsés vagyok, hogy ezt a Ferencváros-
ban és itthon is megélhettem. 

Pilisvörösváron az utóbbi években a 
Hivatal létszáma csökkent, a jogalkotók 
viszont „megtáltosodtak”: rengeteg új 

jogszabályt bocsátottak ki, és még többet 
módosítottak, ami egyrészt megnehezítet-
te, másrészt meg is növelte a munkánkat. 
Ezért is fontos a jó képességű, felkészült 
és elhivatott szakemberek kiválasztása. 
Az utóbbi években – a polgármester és a 
jegyző hozzáállásának köszönhetően – a 
munkaerő kiválasztása a pilisvörösvári hi-
vatalban az emberi és a szakmai szempon-
tok együttes mérlegelése alapján történik. 
Ennek köszönhetően a munka leosztása is 
kiegyenlített.  

• Mit gondol a közszolgálatról? Mi benne 
a kihívás? A szépség?

Nagyon szerettem a munkámat. Nem 
tudom, van-e még olyan hivatás, ahol fo-
lyamatos tanulás – naprakész szaktudás 
– szükséges ahhoz, hogy az ember megfe-
lelő színvonalon végezze a munkáját. Ez 
számomra kihívás volt, részben azért, mert 
örök kíváncsi vagyok, de elsősorban azért, 
mert a munkámban 
elért sikerek – lehet 
az egy „köszönöm” 
vagy bármilyen 
megerősítés – vittek 
előre az újabb ta-
pasztalások felé. 

• Volt esetleg em-
lékezetes pillanat 
vagy olyan mókás 
esemény, amire szí-
vesen emlékszik?

A pilisvörösvári hi-
vatalban eltöltött 
húsz év alatt na-
gyon sok élményem 
volt, amire szívesen 
emlékszem. A leg-
jobb barátaimmal 
munkatársként itt 
ismerkedtem meg, 
és a barátságunk 
több mint harminc 
éve fennmaradt.
Mókás esemény? 
Sosem néztem az 
órát délután, ezért 
néhányszor elő-
fordult, hogy rám 
zárták a házat. Ez 
a nyolcvanas évek-

ben azért volt izgalmas, mert szinte sen-
kinek nem volt telefonja, akitől segítséget 
kérhettem volna. Néhány éve viszont én 
zártam rá a házat polgármesterünkre, de 
én a riasztót is rákapcsoltam (rémes hangja 
van)…

Kezdő anyakönyvvezetőként az első 
esküvőmre az ifjú pár nem jött el, ezért az 
anyakönyvvezetőnk átadta nekem a má-
sodik esküvőt, ahol „lányos zavaromban” 
a hosszabbító kábelen átbukva az ifjú pár 
karjaiba érkeztem. 

• Úgy látom, szép emlékekkel távozik. 
Miért döntött most úgy, hogy elmegy 
nyugdíjba?

Nehéz a munkámban mértéket tartani – 
ezt az időt a pihenéstől és a családtól vet-
tem el. Mára elfáradtam, szeretnék kicsit 
pihenni, és több időt tölteni a családommal 
is. A nyugdíjazásom iránti kérelem beadá-
sa nagyon nehéz döntés volt, de remélem, 

KÖSZÖNET
Hegyes Józsefné aljegyzőnek nyugdíjba vonulása alkalmá-
ból ezúton is megköszönjük azt a sokéves áldozatos munkát, 
amelyet igazgatási osztályvezetőként és aljegyzőként mellet-
tünk teljesített, és kívánunk neki családi körben, boldogság-
ban és jó egészségben eltöltendő, tartalmas nyugdíjas éveket. 

Hegyes Józsefné utódjának, Gergelyné Csurilla Erika koráb-
bi igazgatási osztályvezetőnek, frissen kinevezett aljegyzőnek 
pedig új munkájához kívánunk sok erőt, hitet és kitartást.

Gromon István polgármester            Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

ÖNKORMÁNYZAT
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hogy megtalálom a helyem az életben 
nyugdíjasként is.

• Mit üzen azoknak a hivatalnokoknak, 
akik most kezdik a pályát? 

Ajánlom ezt a pályát „kíváncsi” társaim-
nak, akik nem elégednek meg azzal, hogy 
diplomát szereztek, és örömmel választják 
az „élethosszig tartó” tanulást.
Ajánlom annak, aki képes a mindenkori 
politika által hozott jogszabályok végre-
hajtójaként, politikamentes döntést hozni, 
illetve felettese döntését elfogadni.

Fontos, hogy akik a helyi közigazgatás-
ban dolgoznak, az ügyfelekkel megfelelő 
kapcsolatot tudjanak kialakítani, és az is, 
hogy döntésük jogszabályokon és bizonyí-
tékokon alapuljon, személyes érzelmek ne 
befolyásolják őket.

Fontos a munkatársakkal és a társha-
tóságokkal a megfelelő munkakapcsolat, 
közös munka, a szervezeti hierarchiába 
történő beilleszkedés.

Mindezeket megtartva – és mindezek 
ellenére – fontos a pozitív magánéleti hát-
tér, mert ennek hiányában nehéz megfelel-
ni az elvárásoknak.

• Mit kíván az utódjának az aljegyzői 
poszton?

Az utódomnak kívánom, hogy munká-
jában legyenek ugyanúgy sikerélményei, 
ahogy nekem is voltak! 

Végezetül szeretném megköszönni a 
képviselőknek, a bizottsági tagoknak, hi-
vatali kollégáimnak és az önkormányzati 
intézményekben dolgozó munkatársak-
nak is azt a megbecsülést és együttműkö-
dést, amellyel hozzájárultak ahhoz, hogy a 
munkámban sikeres lehettem. Köszönöm 
polgármester úrnak, jegyző asszonynak és 
mindkét alpolgármesternek a közös mun-
kát és a megbecsülést, amellyel aljegyző-
ként megtiszteltek.

SÁ.

A vásárlók és a helyi termelők igé-
nyeinek kielégítése érdekében az 
önkormányzat szeretné fejleszteni 

a piaci árusítást, javítani a piac infrastruk-
turális feltételeit. A piac fejlesztése egy 
hosszú folyamat. A kitűzött célok érdeké-
ben az utóbbi időben sikerült néhány fon-
tos lépést tennünk.

Egy jogszabályi változásnak köszön-
hetően 2013-ban az önkormányzatnak si-
került a pilisvörösvári volt „MDF- piacot” 
„helyi termelői piacként” nyilvántartásba 
vetetnie. Ez volt az első lépés a piac meg-
újításához.

A következő lépés az üzemeltetés át-
szervezése volt. 2014 márciusától a terme-
lői piac üzemeltetésével, a helypénz besze-
désével kapcsolatos, korábban kiszervezett 
feladatokat köztisztviselők útján látja el 
az önkormányzat. Reméljük, hogy a saját 
üzemeltetésnek köszönhetően az árusí-
tók nyilvántartása, a helypénz beszedése, 
a nyugták átadása, a közterület-haszná-
lati rendelet előírásainak maradéktalan 
betartása és betartatása teljeskörű lesz. A 
piac üzemeltetését részben a vásárlók jobb 
kiszolgálása érdekében, részben a bevétel-
növekedés reményében szerveztük vissza. 
Ez utóbbi az eddigi tapasztalatok alapján 
már sikerült is, a helyárak emelése nélkül.

A piac a korábbiakhoz hasonlóan most 
is reggel 5 órától 12 óráig üzemel. A nyitva 
tartás teljes ideje alatt a hivatali köztisztvise-
lő és a közterület-felügyelő a piacon teljesít 
szolgálatot. Reményeink szerint így köny-
nyebb lesz megelőzni a helyek elosztása 
miatt az árusok között esetlegesen kialakuló 

VÁLTOZÁSOK A PIACON
feszültségeket és vitákat, továbbá a köztiszt-
viselők hivatalos segítséget is tudnak nyújta-
ni az árusítóknak és a vásárlóknak.

A piac üzemeltetésének tényleges visz-
szaszervezése 2014. március 22-én történt, 
megítélésünk szerint zökkenőmentesen. 
Voltak olyan árusok, akik kezdetben ne-
hezményezték, hogy az általuk ténylegesen 
elfoglalt terület alapján került megállapí-
tásra részükre a közterület-használati díj. 
Ezt a számítási módot a közterület-hasz-
nálati rendelet korábban is előírta, csak a 
szabály betartatása nem volt elég pontos és 
következetes.

A helypénz mértékét Pilisvörösvár Ön-
kormányzata Képviselő-testületének a 
közterület használatáról szóló 7/2011. (II. 
28.) önkormányzati rendelete határozza 
meg. Mértéke (három éve változatlanul) 
390 Ft/m2.

Amennyiben a termelői piac működé-
sével kapcsolatosan kérdésük adódna, ké-
rem, keressék telefonon a műszaki osztály 
munkatársait: Sárosdi László közterület-
felügyelőt, illetve Drávai Zsuzsannát (330-
233/147 mellék). 

Bízom abban, hogy a helyi termelői 
piac visszaszervezésével és tervezett to-
vábbi fejlesztésével az önkormányzat 
mind a vásárlók, mind a helyi árusítók, 
azaz az őstermelők és termelők számára 
kedvezőbb feltételeket tud biztosítani, s 
egyben a piacot gazdaságosabban tudja 
működtetni. 

Gromon István  
polgármester

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYE

HELYI VÁLASZTÁSI  
IRODA ELÉRHETŐSÉGEI

Helyi Választási Iroda (továbbiakban HVI) vezetője:  
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

HVI vezető helyettese: Gergelyné Csurilla Erika  
aljegyző

HVI elérhetősége: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. 
(Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal épülete)
 tel: 26-331-688, 26-330-410
 fax: 26-330-132
 e-mail: jegyzo@pilisvorosvar.hu,  
  info@pilisvorosvar.hu
 internet:w ww.pilisvorosvar.hu -  
  Kiemelt Információk - Választások 2014
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2014. május 22. és 25. között az Európai Unió 400 millió választópolgára 
adhatja le voksát, és szavazhat az új Európai Parlament összetételéről. 
Magyarországon 2014. május 25-én nyolcmillió magyar szavazó dönthet 
arról, ki képviselje hazánkat a 2014-2019 közötti európai parlamenti jog-
alkotási ciklusban.

EP-VÁLASZTÁS MÁJUS 25.

Választási rendszer

A választáson Magyarország területe egy 
választókerületet alkot. A választás arányos 
választási rendszerben, listás szavazással 
történik. Egy választópolgár egy listára 
szavazhat. Listát a pártok működéséről és 
gazdálkodásáról szóló törvény szerint be-
jegyzett pártok állíthatnak. A mandátumok 
kiosztása a D'Hondt-módszer alapján tör-
ténik. A mandátumkiosztásban csak azok a 
listák vehetnek részt és szerezhetnek man-
dátumot, amelyek több szavazatot kaptak, 
mint az összes listára leadott összes érvé-
nyes szavazat 5%-a. A listáról a jelöltek a 
párt által eredetileg bejelentett sorrendben 
jutnak mandátumhoz. A választás eredmé-
nyeképp dől el, ki lesz az a 21 fő, aki 2014 és 
2019 között hazánkat képviseli az Európai 
Parlamentben.

Az Európai Parlament összetétele most 
első ízben azt is meghatározza, hogy ki 
vezeti majd az Európai Bizottságot. Az új 
szabályok értelmében az uniós kormányok 
vezetőinek az európai választások eredmé-
nye alapján kell javaslatot tenniük a bizott-
ság következő elnökének személyére. Az 
európai politikai pártok már a választások 

előtt megnevezték jelöltjüket erre a 
vezető pozícióra. Így tehát a válasz-
tópolgárok szavazataival az is eldől, 
hogy ki lesz az Európai Bizottság 
következő elnöke.

Milyen kérdésekkel fog-
lalkoznak a képviselők a 
választások után?

Milyen témákkal foglalkozik az 
Unió a következő öt évben? Mire 
költi az adófizetők pénzét? – A vá-
lasz attól függ, hogyan alakulnak 
az erőviszonyok az Európai Parla-
mentben, és ki vezeti majd az Eu-
rópai Bizottságot.

Az európai politikai pártok 
2014 tavaszán véglegesítik prog-
ramjukat, de a pénzügyi rendszer 
stabilizálása, Európa versenyké-
pességének növelése a világpiacon 
és a munkahelyteremtést ösztönző 
lépések bizonyára még több évig a 
megoldandó feladatok között sze-
repelnek. A Parlament foglalkozni 
fog fogyasztóvédelmi és környezetvédel-
mi kérdésekkel, és a képviselők döntenek 

majd az Egyesült Államokkal 
megkötendő kereskedelmi és 
befektetési megállapodás elfoga-
dásáról vagy elutasításáról is. Az 
EU költségvetése egyike lesz a 
fontos témáknak, mert az új Par-
lamentnek kell majd felülvizs-
gálnia a 2014-2020 közötti keret-
költségvetést, különös tekintettel 
annak méretére, finanszírozásá-
ra és felhasználásának céljára.

Elections2014.eu

Aki további részletekre kíván-
csi az Európai Parlamenttel és 
a közelgő választásokkal kap-
csolatban, az keresse fel a 2014-
es európai parlamenti válasz-
tások honlapját: http://www.
elections2014.eu/hu. Az unió 
valamennyi hivatalos nyelvén 
elérhető weboldal az európai 
politikai pártokról, a tagállami 
választási törvényekről és az EP 
főbb jogalkotási tevékenységéről 
nyújt tájékoztatást – multimé-

dia, infografikák, statisztikák segítségével. 
Az Európai Parlament Tájékoztatási Iro-
dája Facebook- és Twitter-oldalán keresz-
tül igyekszik folyamatos és naprakész in-
formációkkal és érdekességekkel szolgálni 
a fiatalabb korosztály számára is. 

EP-tudnivalók tabletre

A májusi EP-választások előtt jelent meg a 
„Box your EP” tablet-alkalmazás, amely-
nek segítségével szórakoztató módon fe-
dezhetik fel a felhasználók, hogy milyen 
hatással van mindennapjaikra az Európai 
Unió. Ehhez csupán különböző dobo-
zokba kell bekukkantani, és a dobozok 
tartalmát elrendezni. A különböző téma-
dobozok bemutatják, hogy az EP döntései 
miként befolyásolják mindennapjainkat, 
ha például internetezünk, külföldre uta-
zunk vagy éppen élelmiszert vásárolunk. 
Az alkalmazás tartalmazza a legfontosabb 
tudnivalókat is a közelgő választásokról, 
a kvízjátékon pedig mindenki lemérheti, 
hogy mennyit tud Európáról. Az interak-
tív, egyedi alkalmazás Ipaden és android 
tableteken is elérhető, az EU 24 hivatalos 
nyelvén, így magyarul is. 

KÖZÉLET
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ELEKTRONIKUSAN IS  
KITÖLTHETŐ AZ  

IPARŰZÉSI  
ADÓBEVALLÁSI  
NYOMTATVÁNY

Ezúton hívom fel Tisztelt Vállalkozóink figyelmét, 
hogy városunk honlapján a 2013. évre vonatkozó  
iparűzési adóbevallási nyomtatvány elekt-
ronikusan kitölthető formában is elérhető.  
A bevallást elektronikusan nem lehet beküldeni, ere-
deti aláírással ellátva az önkormányzat adócso-
portjához 2014. május 31-ig kell benyújtani.

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 helyesen 
és teljeskörűen kitöltve adják le.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

FELHÍVÁS 
 IPARŰZÉSI ADÓ
BEVALLÁSI ÉS  

BEFIZETÉSI HATÁRIDŐRE

Felhívom a hátralékkal rendelkező Adózóink figyelmét, hogy lejárt tartozás esetén az önkormányzati  
adóhatóság jogosult a tartozás összegére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munka-
bér- illetve nyugdíjletiltást, gépjármű forgalomból való kivonását, ingó- és ingatlanfoglalást, vala-
mint jelzálogbejegyzést indítani. 

Tájékoztatom a lejárt adókötelezettséggel rendelkező Adózóinkat, hogy az adócsoport behajtási tevékenysége 
már a 2014. I. félévi, március 17-én lejárt esedékességű helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommu-
nális adója és gépjárműadó adó kintlévőségekre, illetve a felszámított késedelmi pótlékra is kiterjed.

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Az iparűzési adó bevallásával és befizetésével kapcso-
latban felhívom Tisztelt Vállalkozóink figyelmét, hogy 
a bevallás benyújtásának, illetve a 2013-as évben elő-
legként megfizetett és a tényleges adó különbözeté-
nek befizetési határideje:

2014. május 31.

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

Iparűzési adó számla: 
14100024-11787949-30000001

 A bevallások feldolgozása során a bevalláson szereplő 
2014. szeptemberében és 2015. márciusában 
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 web-
oldal Vállalkozó vagyok/Nyomtatványok menü-
pont alatt letölthető vagy elektronikusan kitölthető. 
Az elektronikusan kitöltött bevallást szintén eredeti 
aláírással ellátva kell az adócsoporthoz benyújtani.

Iparűzési adó mértéke: 1,55%

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

FELHÍVÁS ADÓTARTOZÁSRA INDÍTOTT 
VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS LEHETŐSÉGÉRŐL 

Tudnivalók 
 az Európai Parlament tagjainak  

2014. évi választásáról
(2014. május 25.)

Az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25-i választása kapcsán a következő tudnivalókra szeretném felhívni 
figyelmüket.

Szavazás módja és ideje
A választópolgár az Európai Uniónak csak egy tagállamában gyakorolhatja választójogát. Érvényesen szavazni 
csak a hivatalos szavazólapon szereplő listára lehet. A törvény szerint listát kizárólag pártok állíthatnak. Az Eu-
rópai Parlament tagjai választásán a választópolgár érvényesen egy szavazatot adhat le, egy listára. A szavazás 
2014. május 25-én (vasárnap) reggel 6.00 órától este 19.00 óráig tart.

Szavazás a szavazóhelyiségben
A korábbiakhoz hasonlóan a szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri 
névjegyzékben szerepel. 
 A választópolgárnak a szavazókörben igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító iga-
zolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját. 
 Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy a szükséges okmányokat szíveskedjenek magukkal 
vinni a szavazáskor, mert a szavazatszámláló bizottságnak vissza kell utasítani azt a választópolgárt, aki nem 
tudja igazolni a fentieket érvényes okmánnyal. 
 Ha a szavazásnak nincs akadálya, a választópolgár megkapja a lebélyegzett szavazólapot és az átvételt 
aláírással igazolja.
 Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a sza-
vazásban, az általa választott segítő – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – 
segítségét igénybe veheti. A választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti és az urnába dobja.
 Felhívom a figyelmet arra, hogy a választópolgár (vagy segítője) kizárólag a választójoga gyakorlásához 
szükséges ideig tartózkodhat a szavazóhelyiségben, így tehát tilos a szavazóhelyiségben fényképezni, illetve 
adatrögzítésre, vagy adattovábbításra alkalmas eszközt használni. 

Szavazás mozgóurnával
A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság tagjai viszik ki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében 
szereplő választópolgárhoz. Mozgóurnát azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok igényel-
hetnek, akik mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt akadályozottak.
 Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt), illetve nem a jogszabály által előírt adat-
tartalommal, esetleg hibás adatokkal kéri, annak a kérését a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló 
bizottság elutasítja.
 Mozgóurnát 2014. május 23-án (pénteken) 16.00 óráig attól a helyi választási irodától, a szavazás napján 
2014. május 25-én (vasárnap) 15.00 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a 
választópolgár a névjegyzékben szerepel.

Az Európai Parlamenti képviselők választásával kapcsolatos további és aktuális információkat olvashatnak a városi 
honlap Kiemelt Információk – Választások 2014. – Európai Parlamenti választások címszó alatt.

Dr. Krupp Zsuzsanna 
Helyi Választási Iroda vezetője
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Néhány hónappal ezelőtt, tavaly decemberben számoltunk be Olvasó-
inknak az egyik vörösvári patika felújításáról. Most tavasszal egy másik 
gyógyszertár döntött úgy, hogy megszépül. Március 24. óta így a Vízöntő 
Gyógyszertár megújult külsővel, de a megszokott magas szakmai színvo-
nallal és barátságos hangulattal várja a vásárlókat.

MEGÚJULT A VÍZÖNTŐ 
GYÓGYSZERTÁR
„A GYÓGYULNI VÁGYÓ ÉS AZ EGÉSZSÉGÜKET  
MEGŐRIZNI KÍVÁNÓ EMBEREK SZOLGÁLATÁBAN”

A történet persze jóval korábban 
kezdődött: 1995. október 23-án, 
amikor megnyílt Pilisvörösváron a 

Vízöntő Gyógyszertár. Akkor még „csak” 
Magyarné dr. Pintér Gabriella személyi 
jogos gyógyszerész és férje, Magyar Lász-
ló végezték a munka oroszlánrészét. Mára 
már lányuk, Kati is elvégezte az orvosi 
egyetem gyógyszerész karát, sőt egészség-
ügyi szakközgazdász diplomát is szerzett, 
és itt dolgozik a családi vállalkozásban fér-
jével, Zsoltival együtt.

– Gyógyszertárunk 1995 októbere óta 
szinte változatlan külső megjelenéssel szol-
gálta a lakosságot. Idén, hosszú előkészü-
letek után (egyéni vállalkozásból káeftévé 
alakulva) tudtunk belevágni az átalakítás-
ba – mesélik. – Munkatársaink szinte mind 
helybeliek, és az átalakítás során is töreked-
tünk arra, hogy helyi vállalkozókat bízzunk 
meg a kivitelezéssel, a burkolási, festési, kő-
műves, villanyszerelési, víz- és gázszerelési 
munkák terén. Egyedül a bútorzat esetében 
kellett külsős szakembereket (erre szakoso-
dott tervezőmérnöki gárdát) megbíznunk, 
hiszen a patikabútor 
speciális igénybevétel-
nek van kitéve, emellett 
nagy tárolókapacitással 
is kell bírnia. A terve-
zést magunk végeztük, 
és a munkálatokban is 
szorgalmasan részt vet-
tünk.  Az átalakítást ön-
erőből finanszíroztuk, 
saját tőke bevonásával, 
ugyanis ilyen irányú 
támogatás elnyerése 
Budapest vonzáskörze-
tében lehetetlen.

Szigorú időbeosz-
tással, pontos munká-
val sikerült a tervezett 
két hét alatt befejezni 
az átalakítást. A vég-
eredmény egy barát-

ságos, tágas és szép officina gyereksarok-
kal, kiegészülve egy gondozó helyiséggel, 
ahol a gyógyszerészi gondozás keretein 
belül személyes tanácsadásra is van le-
hetőség. A nehezen közlekedő, babako-
csis és kerekesszékes vásárlók számára 
akadálymentesítették a bejáratot. A gyógy-
szerek fiókba kerültek, hiszen a laikus csak 
a szakember ajánlásával, pontos informá-
ciói segítségével tud eligazodni a sok ha-
tóanyag között, melyek különböző fantá-
zianeveken kaphatók. Azon készítmények, 
melyek nem gyógyszerként vannak forga-
lomban, de az egészség megőrzését, illetve 
a gyógyszeres terápia kiegészítését szolgál-
ják, nyitott polcra kerültek.

– Az officina várakozó terében nem he-
lyeztünk el reklámanyagot – tartja fontos-
nak kiemelni Gabriella. – Hisszük, hogy 
a legjobb reklám vásárlóink egészsége és 
megelégedettsége. Ezt a tapasztalást sze-
retnénk magunk is igazolni – mondják a 
tulajdonosok –, és reméljük, hogy ezt érzik 
nálunk a gyógyulni vágyó és egészségüket 
megőrizni kívánó emberek is. 

A családsegítő szolgálatnál
Álláskeresők klubja. Heti rendszeresség-
gel csütörtökönként 10:00 – 12:00 óra kö-
zött. (Június 5. 12. 19. 26.) Álláskeresők, 
munkanélküliek részére egyéni tanács-
adásra van lehetőség kizárólag előzetes 
telefonos időpont egyeztetés alapján a 
06-26/331-399-es telefonszámon.

Piactér: A hely, ahol önzetlenül felajánl-
hatja megunt bútorait, tárgyait, illetve 
ahol közzé teheti kívánságait. Ez ügyben 
bármikor (hétköznap 8-16 h között) ke-
resheti szolgálatunkat. Jelenlegi szükség-
letek: szobabútorok (ruhás szekrények), 
gyermekágy, babafelszerelések (baba-
kocsi, újszülöttnek való ruha), műszaki 
berendezések – turmixgép, centrifuga, 
régi tárcsás mosógép, gáztűzhely, gázpa-
lack, hajszárító, bojler, vérnyomásmérő, 
függöny, szőnyeg, hálózsák. Továbbra is 
várjuk a felajánlásokat fűtőberendezé-
sekre és tűzifára. Nagyon szívesen foga-
dunk gyermek és fiatal felnőtt ruhákat és 
cipőket!

Mi másban nyújt segítséget a családse-
gítő szolgálat?
Forduljon hozzánk:
- ha ügyes-bajos dolgai intézéséhez segít-
ségre van szüksége
- ha anyagi problémái vannak
- ha információra van szüksége
- ha krízishelyzetbe került
- ha baj van
- ha nincs kihez forduljon segítségért

Az Idősek Klubja 
sok szeretettel várja Önt a 2014. június 

hónapban megrendezésre kerülő  
programjain:

Június 2.: Sváb délelőtt 10 órától
Június 10.: Pünkösdi bál vendégekkel
Június 19.: Diabétesz sorozat Dr. Hidas 
István előadásában 10 órától
Június 24.: Kortalan bajnokság – sport-
vetélkedő

Köszönetnyilvánítás

A Városi „Napos Oldal” Szociális Köz-
pont Családsegítő Szolgálata ezúton 
szeretné megköszönni a Piactér szol-
gáltatás keretein belül nyújtott ado-
mányokat Sajgó Erzsébetnek, Forró 
Gusztávnak, illetve névtelen felajánló-
inak.

Selymesi Erzsébet intézményvezető

A VÁROSI NAPOS OLDAL 
SZOCIÁLIS KÖZPONT 
JÚNIUSI PROGRAMJAI
(Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5.)
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GROMON ISTVÁN
A VÖRÖSVÁRÉRT KÖZÉLETI EGYESÜLET
POLGÁRMESTER-JELÖLTJE

A Vörösvárért Közéleti Egyesület Közgyűlése 2014. április 29-én egyhangú igen 
szavazattal úgy döntött, hogy az egyesület polgármester-jelöltje a 2014. évi ön-

kormányzati választáson Gromon István jelenlegi polgármester legyen.

A 2010. október 3-i választáson Pilisvörösvár polgárai nagy több-
séggel választották polgármesterré Gromon Istvánt, és emellett a 
Vörösvárért Közéleti Egyesület egyéni jelöltjeit is szép számban 
juttatták az önkormányzati képviselő-testületbe. Polgármester 
úr és az egyesületünk által delegált képviselők, vállalva a több-
séggel járó felelősséget, az elmúlt közel négy évben igen sokat 
dolgoztak, s meggyőződésünk szerint sikeres és eredményes 
munkát végeztek.

Köszönjük Pilisvörösvár polgárainak az elmúlt négy évben tanúsított kitartó támogatást,  és kérjük azt a következő évek közös-
ségépítő és városfejlesztő munkájához is.

A Vörösvárért Közéleti Egyesület Közgyűlése

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS
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KÉPRIPORT  
A VÁSÁR TÉR  

FELÚJÍTÁSÁRÓL
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KÉPRIPORT  
A VÁSÁR TÉR  

FELÚJÍTÁSÁRÓL

A fák gyökérzete tönkretette a járdát, és veszélyeztette a közművezetékeket.

A fákat kivágták, s helyükön az úttal párhuzamosan  
öt parkolót alakítottak ki.

Parkoló hiányában rendszeressé vált  
a tilosban parkolás.
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Remekül sikerült tavaly tavasszal az első kistérségi ifjúsági fúvóstalál-
kozó, ezért már akkor tervben volt a folytatás. A második koncertre idén 
április 13-án került sor a zeneiskola nagytermében, újabb résztvevő tele-
püléssel, kibővült szereplőgárdával és színes műsorral.

HELLO! ITT VAGYUNK!

A lig pár hete, hogy a felnőtt fúvós-
zenekar jubileumát ünnepeltük. 
Évfordulós koncertjük bizonyság 

volt arra, amit amúgy is hónapról hónap-
ra tanúsítanak: hogy a vörösvári fúvósze-
ne él és virul. Három héttel később pedig 
azt is örömmel állapíthattuk meg, hogy az 
utánpótlás is biztosítva van. A vasárnap esti 
találkozón Pilisvörösvár és immár két kör-
nyékbeli település ifjú fúvószenészei adtak 
közös koncertet.

Idén ugyanis sikerült bevonni a pilis-
szentivániakat is. Harmati Elek tanár úr 
vezetésével egy héttagú zenekar érkezett 
a szomszédból. Négy zeneszámból álló 
műsort adtak, amelyben négy különböző 
műfajt mutattak be. Hallhatott a közönség 
egy indulót, egy keringőt, egy gyorspol-
kát, és a klasszikusoktól merőben eltérő, 
modern darabot: a Muppet Show főcím-
dalát. Csocsán Barbara dobon, Solt Júlia 
tenorkürtön, Dworák Dániel trombitán, 
Dworák Mátyás baritonkürtön, Marlók 

Jessica fuvolán játszott, Harmati Elek tu-
bázott, és ezúttal velük zenélt a trombitata-
nár, Boros Sándor is.

Őket a vörösvári Mini Sramli követte, 
aki – hiába mini – immár aktív résztvevője 
a vörösvári és környékbeli rendezvények-

nek. A zenekar 2011 szeptemberében ala-
kult a zeneiskola növendékeiből, öt fővel. 
Kohlhoffer Patrik trombitán, Steckl Bálint 
harmonikán, Peller Krisztián klarinéton, 
Hau Kristóf ütőn, Botzheim Áron tubán 
és basszusgitáron játszott. Ezúttal azt a két 
számot adták elő, amelyekkel az április 25-
ei taksonyi megmérettetésre készültek: az 
Anna-polkát és a „Schön ist die Jugend” 
című keringőt. Ez utóbbihoz ének is dukál, 
amit Mester Barbara vendégszereplésével 
oldottak meg.

Ezután következett az egyesített zene-
kar, amely a vörösvári és a solymári zeneis-
kola növendékeiből állt össze – kiegészülve 
néhány egykori diákkal.

Utánpótlás

A nagyzenekar egészen hosszú, 12 da-
rabból álló repertoárt tanult meg erre az 
alkalomra. A próbafolyamat már szeptem-
berben elkezdődött, tehát az egész tanév a 
készület jegyében telt, összesen 30 próbát 
tartottak. A solymári zenekar Hikisch Zol-
tánnal, a vörösvári Kozek Balázzsal pró-
bált, majd áprilisban két közös főpróbára is 
sor került. A két karmester közösen állította 
össze a megtanulandó zeneszámok listáját, 
úgy, hogy hagyományőrző és modern dara-
bok egyaránt helyet kapjanak. A szervezés 
oroszlánrészét ezúttal – akárcsak első al-
kalommal – Kozek Balázs vállalta, hiszen 
a találkozó ötlete is az ő fejéből pattant ki. 
Arra kértem, meséljen egy kicsit az ifjúsági 
zenekarról és a találkozóról. 

– Az ifjúsági fúvószenekar 2006 szept-
emberében indult el itt, a vörösvári zeneis-
kolában. 2011-ig Tóth Csaba tanár úr ve-
zette, amikor pedig ő nyugdíjba vonult, én 
vettem át a karmesteri feladatot. A fő cél az, 
hogy ápoljuk a fúvószenei hagyományokat, 
amik Vörösváron, de az egész térségben is 
jól működnek. A megmaradás záloga az, 
hogy biztosítsuk az utánpótlást. És a mi 
fészkünkből sok fiatal zenész repült már ki 
a profibbak felé: a Nemzetiségi Fúvósze-
nekarba és az A tempóba is.

• Miért gondolkodtál a térségben?

Ezek a fúvós hagyományok az egész térség-
ben erősek. Solymárnak is, Szentivánnak 
is remek fúvószenekara van. És persze 
mindenhol vannak fiatalok. Nálunk kicsit 
kevés a fafúvós, a solymáriaktól viszont in-
kább a rezesek hiányoznak. Együtt olyan 
hangzást tudunk elérni, ami új élményt 
adhat a gyerekeknek.

• Inspirálja őket, hogy zenekarban játsz-
hatnak?

Igen! Ezt az is mutatja, hogy amikor 4 éve 
elkezdtem dolgozni a zenekarral, 19-en 
voltak. Most 51-en! A közös zenélés nagy 
élmény. A gyerekeket már a zeneiskolába 
is vonzza az a tény, hogy egyszer zenekar-
ban játszhatnak. Ha pedig már itt vannak 
az iskolában, az a cél, hogy bekerüljenek a 
zenekarba.

• Milyen feltétele van ennek?

Először is meg kell tanulni a hangszeres 
alapokat. Aztán ha valaki ügyes és kitartó, 
a főtárgy tanárok jelzik nálam, hogy van itt 
olyan, aki megérdemli a zenekari helyet.

• Tehát ki kell érdemelni?

A szentiváni, solymári és vörösvári 
vendégeken, diákokon, tanárokon, 
szülőkön, az önkormányzatok és az 
intézmények vezetőin kívül a hallgató-
ságban felfedeztük a tapasztalt fúvósze-
nészek képviselőit is. Arról kérdeztük 
őket, milyen élménnyel tértek haza a 
koncertről. 

Feldhoffer János: „Nagyon örül-
tem a kezdeményezésnek, és annak is, 
hogy ennyi fiatalt be tudtak vonni! Jó, 
hogy a szentivániak is itt voltak, kivá-
lóan játszottak a solymáriak, és persze 
a vörösváriak is. Ugye mi tőlük kapjuk 
az utánpótlást, jó az együttműködés 
közöttünk, karácsonykor egy közös 
koncertet is tervezünk. Nagyszerű do-
lognak tartom, hogy ennyi fiatal zenél, 
és ezzel örömet szereznek az emberek-
nek.”

Buzás Bálint: „Én részben hivatal-
ból voltam ott a rendezvényen: a soly-
mári művészeti iskola képviseletében. 
Annak ellenére, hogy nehéz napunk 
volt (egy CD-felvétel után voltunk), 
örülök, hogy meghallgattam a koncer-
tet, mert nagyon szépen muzsikáltak a 
fiatalok. Le a kalappal Kozek Balázs és 
Hikisch Zoltán munkája előtt! Nagyon 
szép eredményt értek el a gyerekekkel, a 
koncert önmagáért beszélt.”

ESEMÉNYEK
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Így van. Sőt, a továbblépés is így működik. 
A nagy zenekarok jelzik nekünk, hogy mi-
kor milyen hangszeres utánpótlásra van 
szükségük, és az iskola beajánlja a legügye-
sebbeket. Hosszútávon így van biztosítva a 
minőség javulása.

Hello!

A belga Roland Cardon „Hello!” című szá-
mával kezdett az egyesített zenekar, egyben 
ez lett a koncert mottója is. A nagyzenekari 
felállás ismerős volt azoknak, akik itt vol-
tak a tavalyi találkozón, hiszen akkor is 
hasonló összetétellel játszottak, de most 
új arcokat is láthatott a közönség. Ezúttal 
is számos stílusba belekóstoltak a fiatalok. 
Hallottunk filmzenéket (Morricone: Misz-
szió, Mancini-válogatás: Rózsaszín pár-

Április 25-én, pénteken rendezte 
meg a Német Nemzetiségi Zenei 
Versenyt Taksonyban az Észak-

magyarországi Német Önkormányzatok 
Szövetsége. A KLIK Pilisvörösvári Tan-
kerülete egy nagybuszt finanszírozott, 
így a solymári, a szentiváni és a vörösvári 
zenészek és a kísérőtanárok együtt jutot-
tak el a rendezvény helyszínére. 10 óra-
kor kezdődött el a verseny, melyet rangos 
zsűri volt hivatott bírálni. A grémium el-
nöke Kreisz László, Taksony Nagyközség 
polgármestere, egyben harmonikás, tagjai 
Hommer Lajos tubaművész és Geiger P. 
György trombitaművész voltak.

SIKER TAKSONYBAN

A megmérettetésen a vörösvári  Mini 
Sramli „csoport” kategóriában indult, 
az Anna polkával és a Schön ist die 
Jugend című keringővel ezüst minősí-
tést nyert. Különös volt, hogy az ifjú ze-
nészekhez csatlakozott Mester Barbara 
énekhangja is.

Szóló kategóriában Takács Botond, 
a művészeti iskola 13 éves trombitás 
növendéke szerepelt Berchy József zon-
gorakíséretével. Egy klasszikus és egy 
nemzetiségi dalt adott elő, játékát a zsűri 
arany minősítéssel ismerte el. Ezen túl: 
mint a verseny legjobbja megnyerte a fő-
díjat, a Donau-Gong Preis-t. 

duc, Álom luxuskivitelben…), Sostakovich 
híres keringőjét, a Brad zenekar „Lost 
Without Your Love” című számának fel-
dolgozását, és nem hiányzott a darabok 
közül a polka sem. – Nagyon fontosnak 
tartjuk, hogy a nemzetiségi hagyományo-
kat is megtanítsuk és megszerettessük, már 
csak azért is, mert a nemzetiségi zenekar 
is tőlünk várja az utánpótlást. Reméljük, 
hogy hasznukra leszünk! – mondta Kozek 
Balázs.

Újabb színt hozott a műsorba a kórus 
belépése. Csatlakozott ugyanis a zené-
szekhez a zeneiskola énekkara, Hoósné 
Török Emese vezetésével. A zenekar plusz 
énekkar felállás újdonságnak számít, és 
nemcsak a kórus számára jelentett új kihí-
vást, hanem a zenekarnak is. A gyerekkar 
egy német nyelvű polkánál és egy angol 

gospel számban énekelt. Velük együtt már 
szép nagyra nőtt a szereplőgárda létszáma: 
egyetlen ember híján voltak százan ezen az 
estén.

A vörösvári zeneiskola igazgatója, Oláh-
né Szabó Anita Kodály Zoltán szavait idéz-
ve mondott köszönetet Kozek Balázsnak: 
„A hagyomány formái változhatnak, de lé-
nyege ugyanaz marad, amíg él a nép, amely-
nek lelkét kifejezi. S eljön az idő, amikor a 
művelt réteg a néptől átvett hagyományt új, 
művészi formába öntve újra átadhatja a nem-
zeti közösségnek”. – Kozek Balázs bizonyí-
totta Kodály szavait: igényes munkájával 
visszaadja közösségünknek a hagyományt 
– mondta az igazgatónő. Példaértékűnek 
nevezte az idén jubiláló nemzetiségi fú-
vószenekar munkáját és azt, ahogyan az 
együttesek egymást tisztelik és támogatják. 
– Ezt a példát szeretnénk mi is továbbvinni 
– tette hozzá.

So ein schöner Tag

Ahogyan kezdte, úgy végezte műsorát az 
egyesített zenekar: a Hello! című szám a 
végén mintha még lendületesebben szólt 
volna – bár lehet, hogy csak a hangulat há-
gott addigra a tetőfokára. Ezzel Vörösvár, 
Solymár és Szentiván ifjú fúvószenészei 
ismét jó hangosan és meggyőzően tették 
fel a kezüket: helló, mi is itt vagyunk, és 
hamarosan mi leszünk azok, akik tovább-
visszük a mostani nagyok munkáját. Kicsit 
sajnálom, hogy a szöveg és a fotók mellé 
nem tudunk idetenni egy zenerészletet. Így 
hát csak azt tudom ajánlani, hogy aki idén 
esetleg lemaradt, jövőre feltétlenül jöjjön 
el, és – ahogyan a kórus a ráadásszámban is 
énekelte – tegye félre a gondjait, és töltsön 
velünk egy szép estét.

Sólyom Ágnes
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Ha nyitott szemmel járunk a környéken, a kerítések mentén imitt-amott 
feltűnnek a szalagokkal díszített májusfák, amit fiatalemberek állítot-
tak április utolsó éjszakáján, titokban választottjuknak. Bizonyára nem 
kerülte el a figyelmünket az a hatalmas májusfa sem, mely a Fő téren, a 
városháza előtt nyújtózik a magasba. Ezt cseppet sem titokban, nem is 
az éj leple alatt állították, hanem sok ember szeme láttára, zeneszóval és 
tánccal kísérve.

MÁJUSFAÁLLÍTÁS 2014
KÖTELEKKEL, DARU SEGÍTSÉGE NÉLKÜL  
ÁLLÍTOTTÁK IDÉN A MÁJUSFÁT A FŐTÉREN

Idén először emberi erővel, és nem daru-
val állították fel a sok méter magas má-
jusfát. De ne szaladjunk ennyire előre. 

Április hónap szeszélyes idő-
járása sokakat aggodalommal 
töltött el, hogy vajon fog-e 
esni az eső, vagy meg lehet 
tartani az ünnepi műsort a 
városháza előtti téren. Az idő 
kegyes volt, napsütés és tér-
zene – melyet a Nemzetiségi 
Fúvószenekar tagjai szolgál-
tattak – csalogatta az érdeklő-
dőket a Fő térre. 

A műsort a Német Nem-
zetiségi Vegyeskórus nyitotta, 
Neubrandt Ferencné Piroska 
és Neubrandt Ferenc vezény-
letével. Ezután következtek a táncok. A sort 
a Széchényi utcai óvodások műsora kezd-
te, majd egyre nagyobbak következtek: a 
Templom téri Általános Iskola második 
osztályos tanulói, utána pedig a Német 
Nemzetiségi Tánccsoport. Legvégül fehér 
ingbe, fekete mellénybe öltözött fiatalem-
berek hozták meg a fát, melyre a szereplő 
gyerekek színes szalagokat kötöttek. Né-

metországban hagyomány, hogy táblákat is 
kötnek rá, Ziegler István maga készített el 
két táblát, az egyikre Pilisvörösvár címere, 

a másikra a Magyarorszá-
gi Németek címere került. 
Ezután rákötözték még a 
koszorút, kiflit és egy üveg 
bort, majd következett a 
nem kis mutatvány: köte-
lek segítségével felhúzták a 
magasba az immár szépen 
feldíszített fát. A sikeres fa-
állítást hatalmas ováció és 
taps övezte!

A májusfaállítás kivitele-
zéséről Zsámboki Szabol-
csot kérdeztük:

• Hogyan és kinek jött az ötlet, hogy bár 
évekig daruval állították a májusfát, most 
kötelekkel és emberi erővel oldjátok meg?

Nemrégiben alapítottunk egy csoportot 
sváb fiatalokból. Egyikünk, ifj. Ziegler Ist-
ván vetette fel, hogy őseink mindig kézi 
erővel állították a fát, és ha régen, illetve 
sok településen ma is működik ez, miért ne 
tehetnénk meg mi is daruskocsi nélkül?
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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!!!

Tizenhárman állítottuk a fát: 
Ziegler István, Manhertz Walter, 
Manhertz Albert, Siklósi Kriszti-
án, Fetter Krisztián, Török Zoltán, 
Ludvig Marcell, Ludvig Martin, 
Mátrai Zsolt, Krupp István, Bálint 
Balázs, Lipták Dániel és jóma-
gam.

• Hogyan készültetek rá?

Segítségként internetes videókból 
vettünk ötleteket, és beosztottuk, 
ki hova álljon, és mit csináljon. 
A fa a Ziegler család kertjében 
állt, így a favágást két lelkes segí-
tővel maga végezte reggel 5-kor, 
majd egy traktorral a Mirk család 
kertjébe szállították a fát. Itt gyü-
lekeztünk az ünnepség előtt, és 
innen már a vállunkon vittük a fát 
a helyszínre. 

• Nehéz volt felállítani? Nem 
kellett attól tartani, hogy lezuhan 
valakire?

Mivel ez volt az első alkalom, nem 
volt annyira könnyű, de az idei 
tapasztalatok birtokában jövőre 
biztos könnyebben megy majd. 
Mivel minden oldalról többen fog-
ták a fát kötéllel, nem kellett félni, 
hogy rádől valakire, ráadásul a fa 
környékéről arrébb is lettek állítva 
a nézők.

• És végül: milyen élmény volt? 
Jövőre is bevállaljátok?

Fantasztikus élmény volt, főleg, 
amikor elkezdett tapsolni az egész 
nézősereg. Minden egyes állítót 
büszkeséggel és örömmel töltött 
el, hogy kézi erővel sikerült felállí-
tanunk ezt a fát. Jövőre és az elkö-
vetkezendő években is tervezzük, 
hogy mi, vagy legalábbis fiatalem-
berek állítsák a májusfát.

Valahányszor elhaladok a fa 
mellett, örömmel tölt el, hogy fel-
élesztettük ezt a szép hagyományt.

Komáromi-B. Hajnalka
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TRACHTEN SCHAU 9.
A sorozat utolsó tagjaként egy 

komolyabb idősebb női vise-
letet láthatunk. Az idősebbek 

csak sötétebb ruhákban jártak, egész 
régen csak feketében. Szívesen vették 
fel régebben az idősebbek a jupelt, ezt 
aztán leváltotta a blúz. Ez egy ünnepi 
ruha, fekete zsinóros (poatn) díszítésű 
jupel, hozzá illő fekete szoknya, fehér 
csipke (spitz) szegélydíszítésű alsó-
szoknyával. A spanglis cipő jelen eset-
ben bársony, ami valamivel puhább 
viselet, mint a bőr. A fején fekete fej-
kendő bécsicsomóval (wieneknaupf), 
ami egy dupla csomót takar, így a 
két csücsök (zipf) két irányba – leg-
többször felfelé nézve – szépen el-
áll. A jupelhez általában mángorolt 
(kmaungt) kötényt vettek. Két sarká-
ban hímzett monogram látható.

Zsámboki Szabolcs

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI  
KÖNYVTÁRBAN
Kurt Vonnegut: Az ötös számú vágóhíd

A világirodalom egyik legnagyszerűbb háború-
ellenes regénye. Főhőse elszabadul az időben, 
és zsiráfok meg gyakorlózubbonyos csecsemők 
társaságában nézi, amint halál és művészet járja 
szolgálati keringőjét.

Denis Avey,  
Rob Broomby:  
Szökés Auschwitzba

Egy brit katona igaz tör-
ténete, aki önszántából 
került az Auschwitz III. 
néven ismert koncentráci-
ós táborba.

Ötven állat, amely 
megváltoztatta a törté-
nelmet

Szegedy-Maszák 
Marianne: Csókolom 

a kezét

A szülei által írt leve-
leket, memoárokat és 
családi emlékeket se-

gítségül hívva meséli el 
történetüket, mely összefo-
nódott Magyarország törté-
nelmével.

Dávid Ádám:  
Millennium expressz –  
A potyautas

Teri sem tudott az árva gye-
rekeket mentő vonat létezé-
séről, amíg rajta nem találta magát.

Robert Galbraith:  
Kakukkszó

J. K. Rowling írói álnéven írt 
nagysikerű első bűnügyi re-
génye.

Parti Nagy Lajos: 
Fülkeufória – és vidéke,  

101 új magyar mese 

Varró Dániel:  
Szívdesszert

A szerelem külső és belső 
helyszíneit veszi számba, 
mint egy kis szerelmi en-
ciklopédia.
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A betelepülés 290. évfordulóját ünnepelték április 26-án a pilisszentivá-
niak. Kicsik, nagyok, idősek és fiatalok összegyűltek a Tájház udvarán, 
hogy együtt tisztelegjenek őseik előtt.

HITTEL, KÉZZEL,  
SZORGALOMMAL

A Németországból érkező telepesek 
1724. április 24-én írták alá a bu-
dai Ágoston rendi szerzetesekkel a 

szerződést, és telepedtek le Pilisszentiván 
területén. Utódaik, a most itt élők ünnepi 
felvonulás keretében emlékeztek azokra a 
családokra és iparosokra, akik felvirágoztat-
ták a falut. Az ő foglalkozásaikon keresztül 
képet kaphatott a közönség az ősök egykori 
életéről, a különböző állomások mind en-
nek egy-egy fejezetét mutatták be. 

Bár napok óta esett, aznap 
délután az időjárás kegyeibe fo-
gadta az ünneplőket, az eső arra 
a néhány órára elállt, és olykor 
még a nap is kisütött. A Táj-
házban összegyűlteket dr. Mirk 
Mária, a szentiváni NNÖ elnö-
ke, Kőnigné Drevenka Mária, 
az NNÖ tagja és Pénzes Gábor 
polgármester köszöntötte. Ez-
után az iskolások és az óvodások 
műsora következett, akik sváb 
nyelvű dalaikkal jól illeszkedtek 
az eseményekbe.

Az első állomás a cipészműhely volt, 
ahol munka közben lehetett megtekinteni 
magát a susztert: éppen cipőt talpalt, majd 
az asszonykórus dalát meghallva maga is 
a dalolók közé állt. Közvetlenül a cipész-
műhely mellett helyezkedett el a varrónő 
varrodája, ahol sötétkék sváb kötényeket 
készítettek egy régi Singer varrógépen, 

majd egy sváb menyasszony felöltöztetését 
láthatta a közönség. A varrónő után a zené-
szek következtek, ahol az Osztheimer csa-
lád rövid történetét ismertették a zenészek 
és a képek, természetesen harmonikaszó 
kíséretében. A Tájházban látható állomá-
sok sorát a pék zárta. Itt a szentiváni pékek 
múltját és jelenét mutatták be, a gyerekek 
só-liszt gyurmából akár kiflit is gyúrhattak, 
a finoman illatozó kifliket és pereceket pe-
dig mindenki megkóstolhatta.

A tömeg útja ezután a Gábeli házba 
vezetett, ahol egy igazi sváb parasztudvar 
életébe nyerhettek betekintést az érdek-
lődők. Itt sem maradt el a Gábeli család 

történetének ismertetője, és a legkisebbek 
nagy örömére nemcsak a parasztudvarban 
nélkülözhetetlen tárgyakat lehetett megte-
kinteni, hanem lehetett nyuszit és bárányt 
simogatni is. A Taller házban az asztalos- 
és az ácsmesterség rejtelmeibe pillanthat-
tak bele az érdeklődők, rövid ismertető és 
sok-sok kiállított tárgy segítségével, melyek 
mind közelebb hozták a múltat a szemlé-
lőkhöz.

Ezután az ünneplő tömeg a Fő térre vo-
nult, ahol egy korabeli közgyűlés mulatsá-
gos változatának részesei lehetettek, majd 
egy ünnepi fogadalomtétel következett. 
A fogadalomtétel során dr. Peller György, 
a falu jegyzője németül, Pénzes Gábor 
polgármester pedig magyarul tette fel a 
kérdéseket, melyre a szentivániak hangos 
„Ja”-val és „Igen”-nel feleltek. Többek kö-
zött ilyen kérdések hangzottak el: Szívesen 

éltek Szentivánon? Ígéritek-e, hogy hűek 
lesztek községünkhöz, Pilisszentiván-
hoz? Elfordultok-e a városi élettől, és a 
szentiváni falusi életet választjátok-e? Ígé-
ritek-e, hogy mint szentivániak összetar-
totok, és nehéz élethelyzetekben egymást 
támogatjátok?

Az ősök életében is fontos színtér volt a 
templom, így nem maradhatott el az ünne-
pi mise sem, melyet ezúttal Pilisszentiván 
szülötte, Kristofory Walter atya celebrált. A 
mise után énekszó kíséretében mécseseket 
helyeztek el a milleniumi hársfánál az ősök 
tiszteletére.

Végezetül mi más is következhetett vol-
na, mint a mulatság! A Fő téren, a „kocs-
mában” kocsmadalokkal idézték meg a 
kocsmai hangulatot, majd a szentiváni 
szódások történetét is megismerhette a kö-
zönség. A délutánt a Német Nemzetiségi 
Tánccsoport és a szentiváni fúvószenekar 
műsora zárta.

Palkovics Mária

Fotók: Hegedűs András – Szentiváni Újság
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adással vett részt a cserkészmozgalomban, 
szervezte az iskolai ünnepségeket, vitte ta-
nítványait rendszeresen a Budapesti Állami 
Operaház, a Zeneakadémia koncertjeire, 
megszervezte az iskola énekkarát, és bekap-
csolódott a bányász énekkar munkájába is, 
alkalmanként vezényelte a nagyhírű kórust. 
Ott volt a nemzetiségi kultúrcsoport meg-

alakulásánál is, amelyben nemcsak zenei kí-
sérettel tanított dalokat és táncokat, hanem 
amelynek ő volt a lelke is. A kultúrcsoport 
bejárta Magyarországot, és Pilisvörösvár hír-
nevét öregbítve külföldön, Ausztriában és 
Németországban is fellépett. Hidas György 
Kodály Zoltán példáját követve gyűjtötte a 
régi vörösvári német népdalokat. Ő maga is 
komponált dalokat, zenésített meg verseket, 
így a magyarországi német költők, Georg 
Fath, Erika Áts és Valéria Koch verseihez ő 
írt dallamot. Életéről még oly sok mindent 
lehetne elmondani, ami rövidítve sem férne 
be egy újságcikkbe.

Az április 27-i kiállításmegnyitó, az ün-
nepi műsor és a nagyszámban megjelent, a 
családdal együtt emlékező közönség utó-
lagos bizonyítéka Fogarasy-Fetter Mihály 
1992-ben mondott szavainak, miszerint 
„minden vörösvári ember a szívébe zárta 
őt, és soha nem fogja őt elfelejteni”.

A műsor keretében Gyuri bácsi tanítvá-
nyai, utódai, tisztelői az általa átörökített 
dalokat énekelték s táncokat mutatták be. 
Fellépett a Német Nemzetiségi Tánccso-
port, amelyet annak idején Hidas György 

A rendezvény az emlékezést szol-
gálta, ugyanakkor – az ünnepelt 
személyiségének, tehetségének és 

szorgalmának köszönhetően – a program 
során nem a ború dominált, hanem a közös 
élmények szeretetteljes felelevenítése.

E sorok írója nem ismerhette személye-
sen Hidas Györgyöt, amit tud róla, azt csak 
a vörösváriak elbeszéléseinek köszönheti. 
Sokan, sokféle élmény kapcsán emlékez-
nek Hidas Györgyre, de mindegyik emlék 
közös vonása, hogy bárki is beszél róla, 
azt mindig nagy melegséggel a hangjában 
teszi. Országosan már 1957-ben is írtak 
róla a magyarországi németek lapjában, a 
Neue Zeitungban, ahol nagyon dicsérték 
a vörösvári tánckar baranyai turnéját, és 
kimondottan – de név nélkül – kiemelték 
azt a kedvesen „Tausendsassa”-nak (vagyis 
„sokoldalúan tehetséges embernek”) ne-
vezett személyt, aki oly bravúrosan bánt a 
legkülönbözőbb hangszerekkel. Ez Gyuri 
bácsi volt.

Waller Jakabné született Manhertz Má-
ria az 1950-es években a tánckar tagja volt, 
amelyért Hidas Gyurka bácsi nagyon sokat 
dolgozott. Így mesélt róla: „Nagyon szeret-

Ebből az alkalomból a Hidas család, valamint a pilisvörösvári Művésze-
tek Háza emlékkiállítást rendezett. Az április 27-ei megnyitó rendezvény 
keretében bensőséges és egyúttal nívós műsor várta az érdeklődőket.

100 ÉVE SZÜLETETT  
HIDAS GYÖRGY

tük Gyuri bácsit. Hidas Gyurka bácsi kí-
sért harmonikán. A harmonika volt akkor 
a népi hangszer. Zongora ugye nem volt 
mindenhol, a harmonikát pedig minden-
hova, minden fellépésre magukkal tudták 
vinni az emberek, és sok regiszteren lehet 
rajta játszani. Nagyon sok helyen jártunk, 
1957 augusztusában például voltunk Pa-
lotabozsokon, Lánycsókon, 
Villányban, Németbólyon és 
Magyarbólyon. A fellépésekre 
teherautón utaztunk. A pla-
tókra fapadok voltak felcsava-
rozva, azon ültünk.”

Mindezek a visszaemlé-
kezések jól illusztrálják azt a 
körülményt, amit az ünnepi 
rendezvényen Gromon István 
polgármester úr köszöntőjé-
ben ekképpen fogalmazott 
meg: „Ha valakinek 22 évvel 
a halála után még megünnep-
lik a születésnapját, az biztosan jó ember 
volt! Az biztosan olyasmit tett életében, 
ami ajándék volt a kortársai számára, ami 
gazdagította életüket, ami nyomot hagyott 
bennük, ami példa volt számukra, ami erőt 
adott nekik saját életükhöz, ami boldogab-
bá tette őket. Az ilyen emberek életét nem 
felejti az utókor, hanem újra és újra felidé-
zi, hogy tanuljon és erőt merítsen belőle.”

Hidas György hatgyerme-
kes földműves család negyedik 
gyermekeként született, az ele-
mi iskola után apja biztatására 
továbbtanult, és 1933-ban az 
esztergomi Érseki Tanítókép-
zőben kántor-tanítói oklevelet 
szerzett. 1937-ben tudott tanár-
ként Pilisvörösváron elhelyez-
kedni, ének-zenét, valamint 
németet oktatott, és munkáján 
túl mindig nagy odaadással 
szolgálta faluja közösségét. 
Amíg lehetett, mellékállásban 
a bányatelepi templom kántori 
munkáját is végezte. Élete során 
kitartó szorgalommal és oda-

Az 1957-ben készült fotón Hidas György 
harmonikán kíséri az énekeseket
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oly sokszor kísért hangszeren. Itt hangzott 
el először Kohlhoffer Mihály előadásában 
a „Herbst” című dal – amelyet Gyuri bá-
csi kimondottan az ő számára komponált 
– Tagscherer János harmonikakíséreté-
vel. Peller Anna művésznő, akit Hidas 

Gyuri bácsi fedezett fel és indított el a 
megérdemelt hírnév felé, Tagscherer Já-
nos kíséretével szintén az ünnepelt egyik 
dalát, a „Wanderlied”-et adta elő. Gyuri 
bácsi mesterhegedűjét, amely Sáránszky 
Pál hegedűkészítő-mester keze munkája, 
új tulajdonosa, Balogh Borbála Lilla szó-
laltatta meg, Bach-melódiákat előadva. 
Tácsik Zoltán brácsaművész, akit Mayer 
Angyalka kísért zongorán, sváb dallamok-
kal tisztelgett az ünnepelt előtt. Nagyon 
szépen énekelt mind a Német Nemzeti-
ségi Vegyeskórus, mind a Hidas család 
„Családi énekkara”, amelynek ez volt az 
első nyilvános fellépése. A műsort a csalá-
di énekkar, Peller Anna és a vegyeskórus 
spontán, előre nem tervezett produkciója 
zárta, amely nagy sikert aratott a jelenlé-
vők között.

A programot követő fogadáson a részt-
vevők pogácsa és bor mellett beszélgettek 
múltról és jelenről, közös emlékekről. A 
meghitt visszaemlékezés mindenkinek 
nagy örömet okozott, ezért illesse a szer-
vezőket, fellépőket és végül – de egyálta-
lán nem utolsósorban – a Hidas család 
minden egyes tagját hálás köszönet!

Dr. Kerekes Gábor

20 Jahre geprüft

Der Wettbewerb feierte dieses Jahr sein 
20-jähriges Bestehen, es gibt ihn nämlich 
schon seit 1994. Er findet immer in zwei 
Sprachkategorien statt: Einerseits wer-
den Schüler aus sprachunterrichtenden 
Minderheitenschulen (mit 5-6 
Deutschstunden pro Woche), 
andererseits Schüler aus zwei-
sprachigen Minderheitenschulen 
geprüft. In der ersten (sprachun-
terrichtenden) Kategorie melde-
ten sich 370 Jugendliche aus 26 
Schulen, in der zweiten (zwei-
sprachigen) Kategorie 200 Ju-
gendliche aus 10 Schulen für die 
Wissensprüfung an.

Bestandteile  
des Wettbewerbs

Der Wettbewerb besteht aus 
zwei Runden. Die erste Runde 
ist eine schriftliche Prüfung. In 
die Endrunde kamen in beiden 
Kategorien jeweils 20 Schüler. 
Die schriftliche Prüfung misst allgemeine 
deutschsprachige Kenntnisse. Die Schü-
ler müssen unter anderem auch Aufsätze 
schrei ben. In der ersten Kategorie kamen 
in der schriftlichen Prüfung Themen vor 
wie „Mein Lieblings tier”, „Wandkalender 
aus dem Leben der Deutschen in meiner 
Ortschaft” oder „Was ist besser: ein Buch 
zu lesen oder sich ein Hörbuch anzuhö-
ren?” In der zweiten (zweisprachigen) 
Kategorie mussten die Schüler Themen 
behandeln wie „Ein ungarndeutscher Pro-
jekttag”, „Gefahren der Extremsportarten” 
oder „Sind Vorbilder für die Menschen 
wichtig?” Die zweite Runde ist ausschließ-
lich mündlicher Natur, die Schüler müssen 
einen lyrischen oder Prosatext vortragen 
bzw. mit den Jurymitgliedern aufgrund ei-
ner Situation ein Gespräch führen.

Preisträger

Jeder Teilnehmer – unabhängig von der 
erreichten Platzierung – bekam Bücher 

Am 24. April fand die letzte Runde des landesweiten Wettbewerbs 
Deutsch als Minderheitensprache in der Hunyady-Mátyás-Grundschu-
le, in Schaumar/Solymár statt. Der Wettbewerb wurde für die Siebt- und 
Achtklässler angekündigt. Werischwar wurde von zwei Kandidatinnen, 
von Nóra Simon und Dóra Veres – beide Schülerinnen der Grundschule 
am Kirchplatz – vertreten. 

geschenkt, die von der Landesselbstverwal-
tung bzw. von dem Budapester Goethe Ins-
titut gespendet worden waren. Werischwar 
kann sich freuen, Dóra Veres belegte den 
achtzehnten, Nóra Simon den achten Platz 
in der ersten Kategorie. Ihre vorbereitende 
Lehrerin war Edit Janka. Frau Janka leistet 

seit vielen Jahren eine hervorragende päda-
gogische Arbeit in der Grundschule am 
Kirchplatz. Sie ist berühmt und wird we-
rischwarweit sehr dafür geschätzt, dass sie 
ihre Schüler – auch außerhalb der Schule 
– nur deutsch anspricht und die sich dafür 
interessierenden Schüler im Deutschen bis 
zur Mittelstufenprüfung hinführt.

Unsere besten Glückwünsche für Nóra 
Simon und Dóra Veres sowie ihrer Lehre-
rin, Edit Janka.

Márta Müller

Frau Edit Janka mit den zwei Schülerinnen 
aus der Grundschule am Kirchplatz

Április 24-én Solymáron került meg-
rendezésre az Országos Általános Is-
kolai Tanulmányi Verseny (OÁTV) 
országos döntője német nemzetiségi 
nyelvből. A döntőn a Templom téri 
Általános Iskola tanulói, Simon Nóra 
és Veres Dóra (mindketten Janka Edit 
tanárnő felkészítése által) szép ered-
ményt értek el.

WERISCHWAR  
IN DER ENDRUNDE

A Hidas családi kórus szereplése  
az április 27-ei megemlékezésen

Fotók: Szalay Péter, Kerekes Gábor, archív
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Április 11. József Attila születésének napja, és ekkor ünnepeljük Magyarországon a 
költészet napját. Pilisvörösváron április 10-én, Gáspár Imre karikaturista kiállítá-
sának megnyitójával és Bálinth Szabolcs előadóművész irodalmi műsorával zajlott 
az ünneplés.

KÖLTÉSZET NAPI  
TÁRLATVEZETÉS  
AVAGY HOLT KÖLTŐK ÉS ÍRÓK TÁRSASÁGA

Rendhagyó irodalmi esten és tárlat-
vezetésen vehettek részt azok, akik 
április 10-én délután ellátogattak 

a Művészetek Háza aulájába, a költészet 
napja alkalmából megrendezett, kiállítás-
megnyitóval egybekötött verses estre. A fa-
lakat Gáspár Imre karikaturista 40 magyar 
költőről és íróról készített rajzai díszítették, 
itt-ott egy-egy idézettel, kéziratmásolattal 
színesítve. Az irodalom és a képzőművészet 
gyakran kéz a kézben járó kettősét ezen az 
esten – mint oly sokszor – a zene egészítette 
ki. Ezúttal a zeneiskola klarinét kvartettjét 
hallhattuk, Szerémi Márkó vezetésével. 
Bárdos Lajos, Weiner Leó, Bizet és Farkas 
Ferenc egy-egy darabjával alapozták meg 
az est hangulatát.

A zeneművek után Balasi Anikó, a Mű-
vészetek Háza igazgatónője mutatta be rö-
viden Gáspár Imre karikaturistát, aki nem 
ismeretlen a vörösváriak előtt, hiszen tavaly 
októberben már láthattuk híres zeneszer-
zőkről készült rajzait a Verdi év kapcsán, 
ugyanezen a helyszínen. Balasi Anikó a 
karikatúrával kapcsolatban is megosztott 
néhány gondolatot a jelenlévőkkel. „A ka-
rikatúra társadalmi változások, társadalmi 
történések mögöttes érzéseinek egy külön-
leges lenyomata. […] Pusztán egy populáris 
műfaj, vagy mondhatjuk-e azt, hogy magas 
művészet? Az én személyes véleményem, 
hogy igenis mondhatjuk, hogy magas mű-
vészet, hiszen egy-két vonallal, néhány jól 
eltalált mozdulattal kell sokszor igen mély 
tartalmakat és jellemvonásokat közvetíteni 
a szemlélő felé. Úgy gondolom, hogy aki 
erre képes, az mindenképpen művész. […] 

Mondhatjuk azt, hogy a karikatúra vicc, 
mondhatjuk azt, hogy magas művészet, 
mondhatjuk azt is, hogy csupán egy társa-
dalmi szelep, ahol kiereszt-
hetjük a gőzt, de mindig és 
minden helyzetben a kultú-
raközvetítés eszköze, és év-
századok óta életképes.” Ezt 
pedig mi sem bizonyítja job-
ban, mint hogy a közönség 
– köztük sok tinédzser – lel-
kesen nézte végig a magyar 
költőkről és írókról készült 
alkotásokat. Egy-egy jel-
lemző vonás alapján köny-
nyen felismerhetőek voltak 
a falakon található grafikák 
szereplői.

És hát a költészet napi ünnepségről ter-
mészetesen nem hiányozhattak a versek 
sem. Kétségkívül színessé és rendhagyóvá 
tette az estet Bálinth Szabolcs előadómű-
vész műsora. Kezdetnek egy rövid versi-
kében bemutatta a kiállítót, a „maga mód-
ján”:

Szép jó estét kívánok, tisztelt megjelentek! 
Mosolyt és nevetést? Ezt óhajtják kendtek? 
Mi is, ha humort rajzolunk és írunk,  
higgyék el, hogy közben kacagunk és sírunk. 
Bármilyen vidám is ez a nyitó tárlat, 
a sok tréfás arc mögött ott a gond és bánat. 
Kis hazánk írói sok dühe és gondja, 
vidámság és jellem minden apró pontja. 
A fejvadász Gáspár mindezt nagyon tudja, 
és néhány kisvonallal jól karikírozza. 
A híres Gáspár-vonal mily pofonegyszerű, 
s papírra kerülve mégis mily nagyszerű!

Bálinth Szabolcs ezután nemcsak egy-
szerűen verseket szavalt, hanem egy rövid 
beszélgetésben, interjúban bemutatta Gás-
pár Imre munkásságát, és egy versekkel, 
idézetekkel tűzdelt tárlatvezetés során a 
falakon látható művészekről is – a teljes-
ség igénye nélkül – körképet kaphattunk. 
Hallhattunk verset József Attilától, Faludy 
Györgytől, Karinthy Frigyestől, Gyurko-
vics Tibortól, Kosztolányi Dezsőtől, Heltai 

Jenőtől, Márai Sándortól, Szabó Lőrinctől, 
Weöres Sándortól és Nagy Lászlótól. És 
hogy a körkép valóban körbe érjen, Bálinth 

Szabolcs József Attila „A Dunánál” című 
versének ma is aktuális utolsó soraival zár-
ta műsorát:

... Én dolgozni akarok. Elegendő
harc, hogy a multat be kell vallani.

A Dunának, mely mult, jelen s jövendő,
egymást ölelik lágy hullámai.

A harcot, amelyet őseink vivtak,
békévé oldja az emlékezés

s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.

A rendhagyó tárlatvezetés ugyan ezzel 
véget ért, de a közönség nagy része még jó 
ideig az aulában maradt. Újra megnézték 
a rajzokat, talán egy kicsit más szemmel, 
mint előtte, beszélgettek az alkotóval és 
egymással, sőt a fiatalabbak közül még az 
odakészített tintába mártható madártollal 
is megpróbálkoztak írni. S bár ennyi idő 
alatt verset ezzel senki nem vetett a papírra, 
az a következtetés mindenképpen levon-
ható az estéből, hogy verset olvasni a mai 
világban is érdemes, hiszen nemcsak olyan 
gondolatokat fogalmaznak meg, melyeket 
mi is érzünk, hanem sok esetben ma is épp-
oly aktuálisak, mint születésük idejében.

Palkovics Mária
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NÉMET  
NEMZETISÉGI  

NAPOK  
A ZRÍNYI UTCAI ÓVODÁBAN

A Zrínyi utcai Ligeti Cseperedő Óvoda dolgozói és gyer-
mekei nevében köszönetet mondok mindazoknak, akik 
segítségével hangulatos és tartalmas német nemzetiségi 

napokat szervezhettünk 2014. március 25-26-27-én óvodánk-
ban.

Célunk a német nemzetiség értékeinek, kultúrájának, nyelvé-
nek megismertetése, a hagyományok ápolása. Vendégeink voltak 
a zeneiskola tanárai, Sax Norbert és Kozek Balázs, akik hang-
szeres bemutatót tartottak, és lehetőséget adtak, hogy a gyerekek 
„testközelből” ismerhessék meg a hangszereiket. Többen meg is 
szólaltathatták a harmonikát és a trombitát, melyek a sváb zene 
nélkülözhetetlen hangszerei.

Óvodásaink csoportonként részt vettek a német nemzeti-
ségi táncházban, amellyel Tóthné Wenczl Éva színesítette a 
délelőttöt. A gyerekek belekóstolhattak a sváb táncház jó han-
gulatába, játékaiba, és végül vidáman ropták a „Zillertaler 
Hochzeitmarsch”-ot.

Nagycsoportosaink a Stocker Ferenc által hajtott lovaskocsival 
látogattak el a Fő utcai „Sváb Sarok”-ba. Zsámboki Szabolcs lel-

kes és szemléletes elbeszélése visszarepített minket a régi sváb 
élet mindennapjaiba. Sok érdekeset hallottunk a sváb emberek 
otthonáról, használati tárgyairól, munkáiról, öltözködéséről. Ez 
az egyszerű életmód a mai gyerekek számára már nehezen el-
képzelhető.

A nemzetiségi programunkhoz illő ebéddel kedveskedett a pilis-
vörösvári főzőkonyha, ezen a napon bablevest és lekváros gombócot 
ehetett városunk valamennyi óvodása.

A következő napon sem maradtunk hagyományőrző sváb étel 
nélkül. Meghívásunkat elfogadva két nyugdíjas kolléganőnk, 

Giriczné Taksz Mariann óvó néni és Wippelhauser Józsefné, Ági 
óvó néni úgynevezett „Krumbien Flute”-t (krumplislángost) sütöt-
tek gyermekeinknek.

Programunk során vendégünk volt a Pilisvörösvári Nyugdíjas 
Klub néhány tagja, akik anekdotákkal, sváb mondókákkal és száj-
harmonikával kísért német dalokkal ismertették meg a gyerekeket. 
Fontos volt számunkra, hogy óvodásaink autentikus vörösvári sváb 
beszédet, éneket halljanak.

Befejezésül a gyerekek rozmaringot ültettek, amit haza is vihet-
tek a nemzetiségi napok emlékeként. 

Nagyon köszönjük vendégeinknek a lelkes közreműködést!

A Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda Zrínyi utcai  
nevelőtestületének nevében: Förster Judit munkaközösség vezető
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ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ  

VARRÓ DÁNIELLEL

A május 8-án a könyvtárban tartott író-olvasó találkozó vendége az or-
szágosan ismert költő, Varró Dániel volt. Nemcsak gyerekek, hanem 
felnőttek is szép számban voltak kíváncsiak a fiatal költőre, aki egy éve 
pilisszentiváni lakos. Balasi Anikó, a Művészetek Háza igazgatónője ve-
zette a beszélgetést, és a találkozó elején ő mutatta be vendégét, miután 
Fogarasy Attila a kifejezetten erre a napra írt versével köszöntötte Varró 
Danit.

Országos hírnév és érettségi tétel

A fiatal, országosan elismert költő 1977-
ben született, és már 12 éves kora óta ver-
sel, gimnazista kora óta publikál. Öt önálló 
kötete jelent meg (1999-ben az első), de 
emellett több kötetnek is társszerzője. Mű-
fordítással, színdarabok írásával is foglal-
kozik, és rengeteg díjat, elismerést tudhat 
a magáénak. 
– 12 évesen azért akartam költő lenni, hogy 
híres lehessek. Több költő esetében tanul-
tuk az iskolában (Petőfi, Arany János), 
hogy egy-egy költeményük után egy csa-
pásra híresek lettek. Így gondoltam, én is 
megírom az elbeszélő költeményemet, hát-
ha én is egy csapásra híres leszek. Nyuszika 
volt a címe, majd jött a Nyuszika Szerelme 

és Nyuszika estéje. Bár anyukám a bankár 
pálya felé terelgetett volna és közgazdasági 
gimnáziumba is jártam, végül mégiscsak 
költő lett belőlem.
– Kevés olyan költő él ma 
Magyarországon, aki 33 
éves korában érettségi té-
tel lesz. 
– Valóban érdekes érzés. 
Sokan fordulnak hozzám 
a facebookon, hogy segít-
sek kidolgozni nekik a ró-
lam szóló érettségi tételt, 
pedig ezzel nem járnának 
jól. Lehet, hogy megbuk-
nék magamból. Olvastam 
olyan elemzéseket ver-
seimről egy-egy érettségi 
tételben, amit én sosem 
gondoltam bele abba a 
gyerekversembe. De kap-
tam már fenyegető levelet is az érettségi 
kapcsán – okozott is pár álmatlan éjszakát.

Varró Dani és a gyerekek

Az ilyen találkozók egyik fénypontja, ami-
kor a költő maga olvassa fel a versét. Nagy-
szerű dolog, amit a századokkal ezelőtt élő 
költők esetében nem tapasztalhatunk, hogy 
úgy halljuk a verset, ahogy az a költő fejé-
ben megszületett.

Nem, nem, hanem… c. könyvéből úgy 
olvasott fel, hogy a jelen levő gyerekek 
skandálták a válaszokat. Hallhattuk a 32 
éves múltam, Hat jó játék, ill. a Dininek 
c. költeményeit. Megtudhattuk azt is, hogy 
a családja lelkesen véleményezi frissen írt 
verseit. 
– Amikor Misi kisfiam született, nem érez-
tem magamhoz közelinek azokat a mon-
dókákat, amiket a kisbabáknak szoktak 
mondogatni, ezért sok ilyet is írtam, meg 
altatót, és az volt a tapasztalatom, hogy hat-
nak rá. Ha kitartóan mondogattam neki, 
bizony volt, hogy elaludt, vagy abbahagyta 
a sírást. Most már szóban véleményezi a 
verseimet, pl. a nemrégiben írt A kistesó c. 
versem felolvasása után kifejtette, hogy jó, 

de a vége nem tetszik neki.
– Nem lehet könnyű két kisgyerek mellett 
otthon dolgozni.
– Próbálok mostanában akkor dolgozni, 
amikor alszanak. Persze nehéz mellettük 
dolgozni, de kettős ez a dolog, mivel ők ad-
ják az ihletet a gyerekversekhez, csodálatos 
dolog látni egész napos tevékenységüket.”
– Néznek-e tévét a gyermekei?
– Tévét konkrétan nem, de a számítógépen 
néznek mesét. Biztos úgy lenne tökéletes, 
ha nem néznének, de be kell látni, hogy jó 
az a 15 perc, amíg csendben vannak. Sze-
rintem a mérték a fontos, meg az, hogy 
együtt nézzük, és ne sokat. Léteznek olyan 
borzalmas mesekönyvek is, amivel többet 
ártunk, mint egy jó rajzfilmmel. 

A nézősereg közt akadt egy bátor kislány, 
aki felolvasta a saját versét, és kis, kézzel 
írt verseskötetét át is nyújtotta a költőnek. 
Voltak, akik szívesen és nagyon leleményes, 
okos dolgokat kérdeztek.

– A gyerekei akarnak-e költők lenni?
– Így konkrétan talán még nem fogalmazó-
dott meg, de Misi írt már verset.
– A Túl a Maszathegyen c. színdarab nem 
teljesen ugyanolyan, mint a könyv. Miért? 
De azt is te írtad?
– Igen, én, de a rendezőnek voltak kérései, 
és azt figyelembe véve kellett átdolgoznom 
a könyvet.
– Kell-e ihlet a versíráshoz?
– Igen, de nemcsak várni lehet rá, hanem 
elő is lehet csalogatni. Pl. ha kávét iszom, 
közben szokott jönni, vagy kora reggel. 
De sokszor akkor jön az ihlet, amikor a 
legkevésbé alkalmas. Például egyetemista 
koromban rendszeresen vizsgaidőszakban 
jött, amikor tanulnom kellett volna. 

Miért éppen a Pilis?

A találkozó után megkérdeztük Varró Dá-
nielt, miért éppen a mi környékünkre esett 
a választás, amikor házat kerestek.
– Jómagam úgy gondoltam, hogy Buda-
pesten lakni jó, nem is szeretnék onnan 
elköltözni, de a feleségem ismerősei Pilis-
szentivánon éppen árulni kezdték a házu-
kat, szerette volna, hogy megnézzük. Oda-

KULTÚRA
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Mászogató

Hé, te baba! Hé, te!
Hová lesz a séta?

Nem mászom el Tömörkényig,
csak ide a vödörkémig.
Belehörgök ijesztően,

a szomszéd is kilesz tőlem.

Héka, baba! Héka!
Hová lesz a séta?

Nem megyek a mányi tóig,
csak a távirányitóig.
Átteszem a kettesre,

épp amikor fény derülne 
a filmben a tettesre.

Hé, te baba! Hé, te!
Hová lesz a séta?

Nem mászom el Rédéig,
csak a papa gépéig.

Emailjeit befejezem,
ne főjön a feje ezen.

Héka, baba! Héka!
Hová lesz a séta?

Nem megyek el Csátaljáig,
csak a cica tányérjáig.

Kieszem a kajáját,
úgy tudom, hogy kisbabáknak

kimondottan ajánlják.

JÚNIUS 8. 19 ÓRA 
PÜNKÖSD VASÁRNAP 

Olyan zenei válogatások csendülnek fel, 
amelyek bár nem mind magyar földön 
születtek, de egykori uralkodóink udvara-
iban különösen nagy szerepet játszottak. 
Flamand, német, itáliai és francia vendég-
művészek évtizedeket töltöttek Budán, Po-
zsonyban vagy Visegrádon, így világszerte 
ismert reneszánsz művészetük egy része 
kicsit magyar is volt. 

Repertoáron a 16-17 század legcsodála-
tosabb magyar kézirataiból és tabulatúrás 
könyveiből hangszeres és vokális művek.

Kállay Gábor – ének, blocklföte, rebec
Szabó Zsolt – viola da gamba, ütőhang-
szerek
Kállay Ágnes – violoncello
Mandel Róbert – reneszánsz tekerőlan-
tok, művészeti vezető, A Magyar Érdem-
rend Lovagkeresztje tulajdonosa

A Magyar Reneszánsz Együttes akár nap-
jaink „régizenei supergroup”-ja is lehetne, 
hiszen tagjai külön-külön mind igen nép-
szerű együttesek vezetői, irányítói évtize-
dek óta. A Musica Profana, a Tercina, az 
Ex Canto és a Camerata Hungarica, vala-
mint a Mandel Quartet tapasztalata, ötle-
tei és tudása egyesül a Magyar Reneszánsz 
Együttesben. A különleges zenei formáció 
ebben a felállásban immár közel egy éve 
dolgozik együtt.

Az együttes minden stílus-
ban otthonosan mozog, 
alkot, játszik. Hitvallásuk 
szerint a világ minden tá-
ján, minden időben íród-
tak továbbadásra méltó 
alkotások, és a berögzült 
sztereotípiákon átlépve 
lehet szórakoztatni a kö-
zönséget. Tapasztalták, 
hogy a hallgatóság nem 
különbözteti meg az úgy-
nevezett „komoly”- illetve 
„könnyű”-zenei műveket, 
csupán az idő és az alka-
lom befolyásolja, hogy 
mikor mire van szükség…

mentünk, és egyből beleszerettem a házba. 
Nagyon szeretünk is ott lakni.
– Pilisvörösvárral van-e valamilyen kapcso-
lata, szokták-e nézni, milyen programokat 
kínál a város?

– Korábban a Művészetek Házában bérel-
tem egy szobát, ott dolgoztam, volt már, 
hogy megfordultunk egy itteni játszótéren, 
és beiratkoztam a könyvtárba is.
– Ihlette-e már versét a környék?
– Igen, egyet, de bizonyára fog még többet 
is. Szeretünk kirándulni, egyelőre, mivel 
kicsik a gyerekek, rövidebb, kisebb kirán-
dulásokat tettünk csak.

Komáromi

RENESZÁNSZ EST  
A KÖNYVTÁR UDVARÁN
Magyar historikus zenei dallamvilág csodálatos szabadtéri környezet-
ben. A belépés díjtalan.

JÚNIUS 13. 19 ÓRA 
PÉNTEK

A PRÍMA PRIMISSIMA DÍJAS

FOURTISSIMO ZENEKAR  
KONCERTJE A MŰVÉSZETEK HÁZA SZÍNPADÁN
Régi és a közelmúlt felejthetetlen slágereivel, virtuóz komolyzenei dalla-
mokkal, átiratokkal.  Belépő: 1.200 Ft. Zenészeknek: 800 Ft
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1989. XI. 4-én így írt Moór Annáról a Film Színház Muzsikában Sas György újságíró:

„Moór Anna 1790-ben kezdte színészi szereplését. Kezdetben pesten a Kelemen-féle szín-
társulatnál, 1797-98-ban Kolozsvárott színésznő. Szereplését Kántorné és Széppataki Ró-
zsa (Déryné) korszaka szakította meg. Még 40 éves sem volt, amikor megvált a színpadtól.

A továbbiakról annyit tudunk, hogy Rehák József Vörösváron birtokot vásárolt, s 
mindketten odaköltöztek 1828-ban.

Természetesen Pilisvörösvárra mentem felkutatni, mi őrzi ott még a nemzet első nagy 
színésznőjének emlékét.

Fölvilágosítóm és útbaigazítóm Fogarasy Mihály nyugalmazott pedagógus, aki sok év-
tizede szorgos, áldozatos és szakszerű társadalmi munkában gyűjti és kutatja a község több 
évszázados történeti tényeit.

Az ő kalauzolásával jutottam el Moór Anna sírjához. Az eredeti temetkezési helyről el 
is költözött a sír: 1927-ben – exhumálás után – a község és a bányatelep között volt teme-
tőből a mai temetőbe vitték földi maradványait.

Labbant Lajos plébános úr volt szíves megnézni Rehák Józsefné, szül. Moór Anna 
halotti bejegyzését. 1842. május 27-én halt meg 69 éves korában. A nagykovácsi esperes 
temette el.

Rehák József odaköltözésük után postamester lett Vörösvárott. Lakásuk a postahivatal-
ban volt. Rehák József felesége halála után újranősült.

Moór Anna neve és sírhelye mindinkább feledésbe ment. Pilisvörösváron azonban 
Fogarasy Mihály jóvoltából az iskolások ápolják. A síremlék színpadnyílásra emlékeztet.

Moór Marianna számára újdonság volt a hír, hogy szépanyja temetkezési helye az ő 
budaligeti otthonához oly közeli Pilisvörösváron található. Autóba szálltunk, hogy fölke-
ressük. A községházán Keszléri József tanácselnök örömmel üdvözli, hogy a népszerű szí-
nésznő felkereste ősi elődjét. Fogarasy Mihály elkísér bennünket a sírhoz, ahová Marianna 
virágcsokrot helyez el. A templomban megcsodáljuk a gyönyörű keresztelőkutat, melyet 
kb. 150 évvel ezelőtt Moór Anna ajándékozott a templomnak. Moór Anna rokonai még 
most is élnek az ausztriai Oberwarth (Felsőőr) községben.”

Fogarasy Attila, lapunk volt felelős szerkesztője, helytörté-
neti kutató kezdeményezésére idén február 12-én a Nem-
zeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság azt a döntést hozta, 
hogy Moór Anna pilisvörösvári köztemetőben található 
sírját a Nemzeti Sírkertbe sorolja. A színésznő korának 
ünnepelt sztárja volt, tevékenységével örökre beírta nevét 
a magyar színháztörténetbe, illetve az egyetemes magyar 
kultúrába. A sír 1927-ig a régi (a mai CBA ill. a piac terü-
letén elterült) vörösvári temetőben állt, s exhumálás után 
innen került át az „új”, Csobánkai utcai temetőbe.

MOÓR ANNA SÍRJA

De ki is volt Moór Anna, és hogyan 
került Vörösvárra? Fogarasy-Fetter 
Mihály így írt az „Akik itt hagyták 

lábuk nyomát” című könyvében a színész-
nőről: 

Rehák Józsefné Moór Anna 1774-ben 
született. 1790-ben, 16 éves korában csatla-
kozott az alakuló Kelemen László-féle első 
magyar színjátszó társasághoz.

1790-ben hangzott fel először magyar 
szó fővárosi színpadon. Legnagyobb szí-
nészi sikerét Moór Anna aratta. A lelkesült 
közönség egyszer félóra hosszat tapsolta. 
Mikor fellépett, szépségével és tehetségével 
hódított. A közönség igen megbecsülte.

A hősi és érzékeny játékokban impozáns 
megjelenésével, egyszerű, természetes és 
megindító szavalásával egészen elragadta 
a nézőt. Kazinczy Ferenc is melegen emlé-
kezik meg róla. Följegyzéseiben ezek olvas-
hatók: „Szava, állása, mozgásai, különösen 
az a mesteri kéztartás is csudálást érdemle.”

Moór Annának nem lehetett panasza 
a kritika és a közönség méltánylására. Di-
csérték egyszerű, természetes, szívhez szó-
ló játékát és impozáns megjelenését. 1792-
ben ellentábor keletkezett a Kelemen-féle 
színtársulatban. Az ellentábor botrányai 
miatt Moór Anna felmondta állását. Emiatt 
tönkrement volna a társulat. Podmaniczky 
intendáns kérésére visszatért, és még né-
hány évig Pesten, illetve vidéken szerepelt. 
„A Rómeó és Júlia első magyar előadását 
1793. március 13-án a Kelemen László-fé-
le első magyar színjátszó társaság a budai 
Várszínházban tartotta. A dráma német át-
ültetésből, Kun Szabó Sándor fordításában 
jutott magyar színpadra.”

[…] A Kelemen László-féle színtársulat 
1796-ban megszűnt a fővárosban. A szí-
nészet azonban tovább élt. Rehákné Moór 
Anna nem bírván a versenyt Kántornéval 
és Széppataki Rózával (Déryné), nyugállo-
mányba vonult. Csipketisztítással kereste a 
kenyerét.

A színészettől visszavonulva Rehák Jó-
zsef pesti ügyvédhez ment feleségül, aki 
1828-ban birtokot vásárolt Vörösvárott, és 
ideköltözött feleségével, Moór Annával. 
Rehák József kb. 60 éves korában Vörösvár 
postamestere lett.

HELYTÖRTÉNET
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A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság jogosult dönteni teme-
tő, hősi temető, hősi temetési hely, temetkezési emlékhely és temetési 
hely Nemzeti Sírkert részeként történő nyilvántartásba vételéről, illetve 
a Nemzeti Sírkertbe tartozó temetők, temetési helyek meghatározásáról.

A Nemzeti Sírkert olyan virtuális, vagyis nem egy konkrét temetőhöz 
vagy parcellához köthető, hanem Magyarországot lefedő sírkert, amelybe 
a nemzet jeles halottainak temetési helyei tartoznak. A Nemzeti Sírkert 
részévé minősítés minden esetben az elhunyt életművének megítélése 
alapján történik. A minősítésnél döntő szempontnak az számít, hogy a 
szóban forgó személy jelleme, cselekedetei, műveltsége és tehetsége ré-
vén a közélet, a politika, a tudomány, a kultúra, a vallás, a gazdaság vagy 
a sport területén maradandót alkotott, illetve a hazát önfeláldozóan szol-
gálta, s így elvitathatatlan és a közösség által is elismert érdemek tulajdo-
níthatóak számára. Mindezek alapján pedig, minthogy tevékenységével 
a nemzet érdekeit szolgálta, az ország fejlődését előmozdította, valamint 
hírnevét öregbítette, az utókor megkülönböztetett kegyeletére számot 
tarthat. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság azáltal, hogy egy 
sírt a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánít, jogosultságot kap a rendelkezési 
jog gyakorlására. A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyez-
hető személyek körének meghatározására – ide számítva a sírnyitáshoz 
való hozzájárulást is –, valamint síremlék, sírjel állítására – értve ez alatt 
sírbolt építését is –, megváltoztatására, áthelyezésére és lebontására, ille-
tőleg mindezek gondozására terjed ki.

Legutóbbi beszámolónk óta tűz-
oltóinknak 6 alkalommal kellett 
beavatkozniuk, valamennyi eset-

ben műszaki mentés adta a feladatot. A 
káresemények közül 3 alkalommal volt 
személygépkocsis baleset, 2 alkalommal 
fakidőlés, valamint egy alkalommal tele-
fonkábel-szakadás és oszlopkidőlés fel-
számolásánál kellett beavatkoznunk.

A személygépkocsival történő balesetek 
mindegyike a Csobánkai úton következett 
be, valamennyi a helységnévtábla utáni 
útszakaszon. A balesetek során szemé-
lyi sérülés nem történt, viszont az anya-
gi kár mindhárom esetben jelentős volt. 
Egy alkalommal közel fél órára kellett 
teljes útzárat elrendelni, hogy az árokba 

A PILISVÖRÖSVÁRI  
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI

csúszott és fejtetőn landolt gépjárművet 
kimenthessük. A Határréti-patak hídjánál 
bekövetkezett baleset során az út menti 
szalagkorlát is megsérült, amikor az irá-
nyíthatatlanná vált személygépkocsi neki-
vágódott.

A fakidőléses beavatkozások közül a 
10-es számú főúton a Kopár Csárda kö-
zelében kidőlő, közel 8 méteres fa okozott 
félpályás forgalmi akadályt és komoly bal-
eseti veszélyforrást, mivel a káresemény a 
késő esti órákban történt. A kiérkező tűz-
oltóink motoros láncfűrésszel és kézi erő-
vel távolították el a kidőlt fát és tisztították 
meg az adott útszakaszt.

A telefonkábel-szakadás és oszlopki-
dőlés a Piliscsabai utcában következett 

be, és bizonyos mértékig az ideiglenes 
10-es főútvonalat is érintette. Vélhetően 
valamilyen magasabb felépítményű teher-
gépjármű akadhatott a kábelekbe, és hat 
telefonoszlopról részben vagy egészben 
letépte a kábeleket, valamint egy oszlop 
is kettétört. A leszakadt és lógó vezetékek, 
valamint a lakossági bekötések kábelei 
teljesen megakadályozták a közlekedést a 
Piliscsabai utcában. Tűzoltóink a később 
helyszínre érkező T-Home szakemberei-
vel megszüntették a forgalmi akadályt. A 
teljes helyreállítást később kezdték meg a 
szakemberek.

Pfeiffer Ferenc PÖTE parancsnok

Moór Anna színészi, saját kezűleg varrt 
ruháit múzeum őrzi. A róla készült olaj-
festmény Budapesten élő rokonainál van.

Moór Anna 1842. május 27-én halt meg, 
69 éves korában. A nagykovácsi esperes te-
mette el, az egykori Solymár utcai teme-
tőben. Tetemét 1927-ben exhumálták és 
vitték át a jelenlegi temetőbe, ahol sírja a 
temető közepén helyezkedik el. Az exhu-
málást egy 1926. július 12-én keltezett le-
vélben Prohászka Ottokár székesfehérvári 
püspök engedélyezte.

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bi-
zottság 2014. február 12-én a 15/2014. szá-
mú határozatával egyhangúlag úgy dön-
tött, hogy Moór Anna színésznő sírját „A” 

kategóriában a Nemzeti Sírkertbe sorolja. 
A védett sír rendelkezési jogát ettől kezdve 
a Nemzeti Örökség Intézete gyakorolja. A 
védelembe helyezést Fogarasy Attila tanár 
úr pilisvörösvári polgárként, magánember-
ként kezdeményezte, s a kezdeményezés 
sikeréről 2014. február 19-én elektronikus 
levélben tájékoztatta Gromon István pol-
gármestert. 

A tájékoztatásra reagálva polgármes-
ter úr megköszönte Fogarasy Attilának a 
kezdeményezést, s felajánlotta, hogy az 
önkormányzat, mint a városi köztemető 
tulajdonosa és fenntartója a sírt szaksze-
rűen megtisztíttatja és felújítja. Az önkor-
mányzat ezen szándékáról polgármester 

úr 2014. március 3-án levélben tájékoztatta 
Radnainé dr. Fogarasy Katalint, a Nemze-
ti Örökség Intézet elnökét, aki örömmel 
fogadta a felajánlást, s tájékoztatást adott 
a hivatalos ügymenetről. Ennek ismereté-
ben az önkormányzat megbízta Tóth Kál-
mán okleveles szobrász-restaurátort egy 
restaurátori szakvélemény elkészítésével. 
Ezen szakvélemény alapján történik majd 
a sír felújítása. A sír felújítása után egy kis 
ünnepséget terveznek a sírnál, melyre a 
tervek szerint meghívják Moór Marianna 
színművésznőt, Moór Anna egyenesági le-
származottját is.

Összeállította: Palkovics Mária
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Bármennyire is hihetetlen, kerékpá-
rozással! – mondja Szakszon Péter, 
a klub sajtófelelőse. – Enyhe telünk 

volt, így az alapozás időszakát egész jó 
arányban tekeréssel tölthették sportolóink. 
Persze nincs ez mindig így, hiszen más 
sportokkal kiegészítve kell fenntartani, 
illetve növelni az edzettségi állapotot. A 
versenyzők különféle sportágakat űznek 
télvíz idején, idén úszással, futással, step 
aerobic-kal, kosárlabdával, falmászással és 
spinninggel tartották formában magukat 
az országúti bringázás mellett. Több ver-
senyzőnk az utánpótlás válogatott keret 
tagjaként külföldi edzőtáborokban is ké-
szülhetett: Portugáliában, Horvátország-
ban, illetve Olaszországban.

• Hogyan sikerült a felkészülés, és milyen 
eredményekkel indult az idei év?

Felkészülési időszakban rendezik az euró-
pai nemzetek – így hazánk is – a cyclocross 
bajnokságot. Ez tulajdonképpen a hegyi-
kerékpár őse. Ez a szakág az országúti 
versenyzők szezonon kívüli szórakozásá-
ból indult sok évtizeddel ezelőtt. Kos-kor-
mányos kerékpárral kell enyhe, földutas, 
leginkább sáros terepen teljesíteni a távot. 
Idén remekül szerepeltünk cyclocrossban. 
Benkó Barbara megnyerte a felnőtt női fu-
tamot, ezzel negyedszer védte meg a ma-
gyar bajnoki címét. A 19 év alattiaknál két 
PCCC-s állhatott a dobogóra: Dina Már-
ton a legfelső dobogóról gratulálhatott test-
vérének, Dina Dánielnek, aki mindössze 
15 másodperccel lemaradva lett második. A 
legfiatalabbak is figyelemreméltóan teljesí-
tettek: Fetter Erik első helyen, míg Buzsáki 
Virág másodikként végzett a 17 év alatti-
ak korosztályában. Hozzá kell tennünk, 
mindketten U15-ös versenyzők, de ennek 
a korcsoportnak nem hirdettek külön ver-
senyt.

A hegyikerékpáros – XCO – Magyar Kupa 
sorozat első állomását április utolsó hét-

PCCC 2014 

BIZTATÓ KEZDETEK

Az elmúlt években megszoktuk, hogy a Pilis Cross Country Club két 
versenyszezon között sem tétlenkedik. Az egyesület ráadásul idén újra 
nagy fába vágta a fejszéjét: Pilisvörösváron megrendezi a 2014-es Cross 
Country Országos Bajnokságot. Erről a rendezvényről kértünk tőlük in-
formációkat, és arról is érdeklődtünk, hogyan telik mostanában egy he-
gyikerékpáros tele.

végéjén Eresztvényen rendezték meg.  A 
helyszín csodás környezetben, északi ha-
tárunk tövében található. Az esős előeste 
sárdagasztó pályát hozott létre, de ez tette 
igazán izgalmassá, élvezetessé a versenyt 
minden kategóriában. Hétszer is dobogón 
láthattuk az izgalmas futam végén verseny-
zőinket: U9 fiú: Szakszon András 3., U15 
fiú: Fetter Erik 1., U15 lány: Buzsáki Virág 
1., U17 fiú: Hajba Gergő 3., U17 lány: Ker-
tész Csenge 3., U19 férfi: Dina Márton 2., 
CC Fun felnőtt nő: Göltl-Zelenij Linda 1. 
helyen végzett. 

Zárójelben megjegyzem, hogy Fetter 
Erik teljesítménye komoly bizakodásra 
adott okot, hiszen nemcsak megnyerte ka-
tegóriáját, de az azonos pályán versenyző, 
egy korosztállyal fölötte induló U17-es 
győztes Valter Attila mindkét köridejét is 
felülmúlta!

Üröm az örömben, hogy nemcsak he-
lyezéseket befolyásolt a versenyzőket ko-
molyan próbára tevő csúszós terep, sajná-
latos esemény is történt. Meggyesi Gergő 
U23-as indulónk a táv felénél, a 6. helyről 
volt kénytelen feladni a versenyt egy komo-
lyabb bukás miatt. 

Májusban Fetter Erik újra nagyszerűen 
versenyzett, hiszen Grazban megnyerte az 
U 15-ös korosztály versenyét.

• Gratulálok a lányoknak és a fiúknak! 
De most beszéljünk az OB megrendezé-
séről. Ha jól emlékszem, városunk immár 
harmadik alkalommal adhat otthont a 
hegyikerékpáros Országos Bajnoki futa-
mának. 

Így van! Büszkén és örömmel vállaltuk is-
mét az év legfontosabb versenyének meg-
rendezését. 

• Nem unja már a mezőny, hogy egy év 
kihagyással újra nálunk kell versenyezni-
ük?

Azt gondolom, nem. A korábbi versenyek-
ről kapott visszajelzések erősítik a dönté-
sünket, miszerint büszkén vállalható, szín-

vonalas futamot rendezhetünk újfent. Az 
elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyítják, 
hogy a korábbi versenyeink igen sikeresek 
és népszerűek voltak. Mind a hazai, mind 
a külföldi versenyzők szívesen jönnek hoz-
zánk megmérettetni magukat. A technikás, 
de mégis élvezetes vörösvári pályát a ver-
senyzők és a közönség is szereti.

• A mieink által jól ismert pálya nem je-
lent majd jogosulatlan előnyt a számuk-
ra?

Semmiképp! Merőben új OB pályát épí-
tünk. Mindenkinek ismeretlen nyomvo-
nallal, számos mesterséges akadállyal, 
technikai elemmel tarkított profi pályával 
kívánjuk ezt a versenyt élvezetessé és fe-
lejthetetlenné tenni mind a versenyzőknek, 
mind a nézőknek!

• Aki kíváncsi a futamra, hol és mikor 
szurkolhat a versenyzőknek?

A futam július 19-20-án lesz, a nyomvonala 
jelenleg engedélyeztetés alatt áll. Amit el-
árulhatunk, hogy Pilisvörösvárról és Pilis-
csabáról is pár perc sétával megközelíthető-
ek lesznek a pálya egyes szakaszai. Továbbá 
több helyen úgynevezett fotós pontokat is 
kialakítunk, ahol bárki látványos képeket 
készíthet. Bízunk benne, hogy nemcsak a 
versenyzőknek, de a nézőknek is felejthe-
tetlen lesz ez a derbi.

• A versennyel kapcsolatosan hol tájéko-
zódhatnak az érdeklődők?

A véglegesített versenykiírást – reméljük 
rövidesen – közzétesszük honlapunkon. 
A www.pccc.hu oldalon emellett a legfris-
sebb, egyesületünkkel kapcsolatos híreket 
is elolvashatják.

Nos, a versenyzőknek további jó eredmé-
nyeket, a rendezőknek pedig sikeres szer-
vezést kívánunk!

V.F. 

SPORT
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Rendhagyó módon zárult az idén 
tizenkettedik alkalommal megren-
dezett Vörösvári Biliárdbajnokság. 

Az ünnepélyes eredményhirdetésre több 
biliárdos szervezet képviselői is eljöttek: 
képviseltette magát a Magyar Bábus Biliárd 
Egyesület és a Magyar Biliárd Szövetség – 
abból az alkalomból, hogy a vörösvári bili-
árdosok úgy döntöttek, csatlakoznak ehhez 
a két szervezethez.

Az eseményen elsőként Faragó András 
színművész, a Magyar Bábus Biliárd Egye-
sület közelmúltban megválasztott elnöke 
beszélt. Elmondta, hogy ő már gyermek-
kora óta ismeri és szereti a karambol bili-
árdnak ezt a különleges, bábukkal játszott 
változatát, ami a biliárd kevésbé ismert, 
de azért országszerte több helyen, köztük 
Pilisvörösváron is játszott fajtája: „Amikor 
engem megkerestek, hogy legyek az egye-
sület elnöke, kicsit csodálkoztam, hiszen 
nem vagyok aktív versenyző, inkább »ko-
moly amatőr», de megértettem, hogy mi a 
cél ezzel.  Az volna a cél, hogy minél több 
települést – köztük a fővárost is – jobban 
bevonjuk ebbe a játékba. Kell tehát egy 
helyszín, kell egy asztal, és kell köré minél 
több játékos” – tette hozzá a színművész.

Ehhez kapcsolódnak a vörösváriak is, 
akik a közeljövőben egyesületi formában 
folytatják majd tovább a biliárdozást, és 
az országos egyesülethez is csatlakozni kí-
vánnak. Erről már Pándi Gábor alpolgár-
mester beszélt, aki maga is biliárdozik. A 
csatlakozással feladatok járnak, de azt re-

A GOLYÓ PEDIG  
GURUL TOVÁBB

Véget ért a XII. Vörösvári Biliárdbajnokság. A díjátadót áp-
rilis 11-én rendezték meg a Krigli Sörözőben. Emellett egy 
másik fontos eseményre is ekkor került sor: a vörösvári bi-
liárdosok ugyanis ekkor csatlakoztak két országos biliárdos 
szervezethez is.

mélik, profitálhatnak is belőle. „A 
vörösvári biliárdos mozgalom-
mal szeretnénk becsatlakozni az 
országos hálózatba, és belépünk 
a Magyar Bábus Biliárd Egye-
sületbe, tagokká válunk, ezen 
keresztül pedig a Magyar Biliárd 
Szövetséghez is csatlakozunk, és 
vállaljuk az ezzel járó teendőket. 
Fizetjük a tagdíjat, részt veszünk 
a közgyűléseken, és esetleg itt, 
Vörösváron is rendezünk majd 
versenyeket. Ameddig a főváros-
ban nem alakul meg az a hely, ahol lehet 
játszani, addig mi vagyunk a legközelebb 
Budapesthez. Addig mi lehetnénk az a 
központ, ahol a játékosok találkozhatnak.”

Kurucz László, a Ma-
gyar Biliárd Szövetség 
elnöke támogatásáról biz-
tosította a vörösváriakat, 
és köszönetet mondott 
Csíbor Zoltánnak, a Ma-
gyar Bábus Biliárd Szövet-
ség titkárának, amiért az 
országban található biliár-
dos csapatokat összefogja. 
„A magyar biliárdéletnek 
lendületet kell adni, ez 
nagyon fontos. Tehát akik 
szeretnek biliárdozni, és 
jelentkeznek a Magyar Bi-
liárd Szövetségbe, azokat 
nagyon szívesen látjuk. 
Reméljük, hogy évről évre 

egyre többen 
leszünk, és ez a 
biliárdos család 
egyre nőni fog.”

Csíbor Zol-
tán az egyesület 
jövőbeli terveit 
ismertette, ame-
lyek elsődleges 
célja a sport 
népszerűsítése. 
Elmondta, hogy 
Vörösváron és 
Gyomaendrő-
dön szeretnék 
megrendezni a 

„Nyolcak bajnokságát”. Ezek kicsit bemuta-
tó jellegű versenyek lennének, a meghívott 
versenyzőket a legjobbak közül válogatnák, 
köztük vörösváriakkal.

Végül sor került a XII. Vörösvári Bili-
árdbajnokság díjkiosztójára is. Az első go-
lyók még tavaly októberben gurultak végig 
a zöld posztón, és egészen márciusig tartott 
a verseny, 23 résztvevővel.  Körmérkőzések 
zajlottak, így mindenki játszott mindenki 
ellen, és a végső helyezéseket a győzelmek 
száma alapján hirdették ki. Azonos győ-
zelemszám esetén az egymás elleni ered-
mény rangsorolt. Harmadik helyen Pándi 
Gábor végzett (19 győzelemmel), második 
lett Mirk Tibor (20), első pedig Apollónia 
György (20), aki ezzel a győzelemmel im-
már hétszeres bajnok.

Palkovics Mária

Fotón balról jobbra: Mirk Tibor, Kurucz László, Apollónia 
György, Faragó András, Pándi Gábor, Csíbor Zoltán
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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

Itt a rendcsinálás ideje

Mire e sorok megjelennek, már egy vá-
lasztáson túl vagyunk. Végre helyreállt a 
nyugalom, kipihentük fáradalmainkat. El-
múltak az álmatlan éjszakák, és folytatód-
hatnak az előkészített tervek, a rendcsiná-
lás, az alkotó munka szerte az országban.

Ám azért ha mégis visszatekintünk az 
elmúlt hónapokra, sok pártaktivistát, pos-
tást, levélkihordót, szórólapozót igen csak 
nehéz helyzetbe hozott az a fejetlenség, 
ami a pilisvörösvári házszámok, illetve pos-
taládák körül uralkodott. Természetesen 
ez a „házszámkáosz” állandó – nem most 
keletkezett. Rendkívüli kuszasággal talál-
koztunk, amikor a pártprogramot, Minisz-
terelnök úr leveleit, meghívókat szerettük 
volna eljuttatni minden vörösvári polgár-
hoz. Először is, ha hiszik, ha nem, nincse-
nek házszámok. Ha vannak is, a rozsda 
megette. Találkoztunk olyan házszámmal, 
ami a mai napig a csatorna tetején díszeleg. 
Postaláda nincs, illetve van olyan, amit tán 
egy éve nem ürített a házigazda. Folytatha-
tó a sor a rozsdás csövekkel, azaz felül be-
dobod, alul minden kiesik. Ilyenkor kétség-
beesésedben próbálkoznál a csengővel, ami 
szintén nincs. Viszont vicsorgó, dühös, csa-
holó kutyák döngetik a kerítéseket. Perce-
kig vonyítanak fülsiketítően. „Olyan, akár 
csak a gazdája” – mondja az egyik járókelő, 
aki segítőkészen próbálja a dühödt állatot 
megfékezni (jó, hogy a kezem megmaradt, 
nyugtázom magamban).

Ilyenkor mire gondol az európai állam-
polgár, így a XXI. század elején? Szívből 
sajnálja a postást, aki nemcsak rossz hírt, 
számlát, hanem sokszor üdvözlőlapot és 
nyugdíjat is hoz. Hogy képzeljük, hogy 
az orvos, a védőnő, a csecsemőgondozó, 
a mentős szívesen megy egy ilyen barát-
ságtalan, embert elutasító házba? Tudjuk, 
hogy a Polgármesteri Hivatalnak rengeteg 
a dolga. Mégis megkérdezném, mi lenne, 
ha a házszámok látható kihelyezéséről he-
lyi rendelet születne? A rendcsinálás ideje 
elkezdődött. Hajrá, önkormányzatok!

Dr. Gábeli Zoltánné 

FÓRUM

A Polgármesteri Hivatal válasza

Felhívás és tájékoztató a házszámokról  
és a házszámozási folyamatról

Tisztelt Pilisvörösvári Polgárok!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének a közterület- és város-
résznevek, valamint a házszámozás meg-
állapításáról, illetve azok jelöléséről szóló 
8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendeleté-
nek 22. és 24 §-ai a következőképpen sza-

bályozzák a házszámozással kapcsolatos 
feladatokat:
22. § (2) A közterületen (utcában) az épüle-
teket az utcáról jól látható táblán feltüntetett 
számmal kell ellátni. 
(5) Házszámtáblát – hacsak fizikai akadálya 
nincs – a kaputól jobbra, a házfalra (kerítés-
re) kell elhelyezni.
(7) A házszámtábla az ingatlan sorszámán 
kívül tartalmazhatja a közterület rövidítés 
nélküli elnevezését is a szám előtt vagy fölött 
kiírva.
24. § Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, 
használója) köteles az épületet a rendeletnek 
megfelelően módon házszámtáblával ellátni 
és annak folyamatos karbantartásáról gondos-
kodni.

A házszámtábláknak az ingatlanra való 
kitétele tehát az ingatlantulajdonos felada-
ta, a pontos házszám megállapítása viszont 
a Polgármesteri Hivatalé. 

Az elmúlt évtizedek során, ahogy a vá-
ros fejődött, s a korábban foghíjas utcák be-
épültek, egyre több utcában vált szükséges-
sé a házszámok módosítása, rendezése. A 
házszámok rendezését 2008-ban kezdtük 
meg, a végrehajtásra több hullámban került 
sor, és a folyamatnak még nincsen vége. 

A hatósági házszámozás, a házszámok 
rendezése a Karátsonyi-ligeti és városköz-
pontban lévő utcákban kezdődött. A folya-
mat elején, az első utcák átszámozásának 
gyakorlati tapasztalatai alapján javaslatot 
tettünk a Képviselő-testületnek a helyi ren-
delet módosítására. A módosított rendelet 
2008. november 1-jén lépett hatályba. A 
munka ezután a Szentiváni-hegyen lévő 
utcákkal folytatódott. 

Azokat az ingatlantulajdonosokat, akik-
nek a házszáma az új rendelet szerint meg-
változott, azokat az új házszám megállapí-
tására vonatkozó határozattal értesítettük, 
amely jogerős határozattal megállapított 
házszámot a tulajdonos köteles átvezettet-
ni a lakcímnyilvántartáson. A közműtár-
saságokat és a Földhivatalt a nyilvántartás 
módosítása végett a Polgármesteri Hivatal 
kereste meg.

A házszámozási munkát az egyéb sür-
gős feladatok miatt időnként fel kell füg-
gesztenünk, hiszen a polgármesteri hivatal 
létszáma véges, és a házszámozással foglal-
kozó kollégáknak ez csak egyik feladatuk 
a sok közül. Az idei évben például a ház-
számozási folyamatot a három választás 
miatt (országgyűlési, európai parlamenti, 
önkormányzati) több hónapra fel kell füg-
gesztenünk.

Az építési engedély alapján felépült új 
épület tulajdonosainak egyébként nem kell 
megvárniuk a házszámozási folyamat vé-
gét, hiszen ők folyamatosan igényelhetik a 
házszámot a Polgármesteri Hivatal műsza-
ki osztályán. 

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.

70m2-es HŐSZIGETELT homlokzatú és nyílászá-
rójú 4 ÉVES téglalakás eladó Pilisvörösváron! Vi-
lágos, nagyon KIS REZSIJŰ, KÜLÖN fogyasztás-
mérőkkel. Boltíves egyedi konyha. Nagy erkély 
és udvar! Érd:06/26/951-228, 06/30/828-3551, 
hzsm@gmail.hu, Irányár: 15,2 millió Ft.

Készpénzért veszek bútorokat, festményeket, 
órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, könyveket, 
kitüntetést, csipkét, bizsukat, borostyánt, ezüstöt, 
hagyatékot díjtalan kiszállással. Tel.: 06 20/597 
82 80

HIRDETÉSI DÍJAK A 

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁGBAN

Az árak ÁFA-val együtt értendők.

                        Fekete-fehér             Színes

Hátsó borító:        – 120 000 Ft

1/1 oldal 48 000 Ft 60 000 Ft

1/2 oldal 24 000 Ft 30 000 Ft

1/4 oldal 12 000 Ft 15 000 Ft

1/8 oldal   6 000 Ft   7 500 Ft

1/16 oldal    3 000 Ft   3 750 Ft

apróhirdetés         500 Ft                  –

(max. 200 karakter)

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

Hirdetésfelvétel:
ujsag@pilisvorosvar.hu 

06-30/228-0262
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Elhunytak:

04.07. Czimerák Ferencné
 szül. Horváth Gizella, 87 év
 Vajda János u. 9.

04.08. Sebők Lászlóné
 szül. Manhertz Róza, 76 év
 Tompa M. u. 21.

04.09. Fetter Ferenc, 63 év
 Szt. István u. 23.

04.15. Bayer Albin, 79 év
 Erkel F. u. 50.

04.15. Szauer István, 73 év
 Kossuth L. u. 31.

04.19. Ludvig Károly, 63 év
 Táncsics u. 32.

04.24. Peller László, 47 év
 Dobó u. 1-3.

04.25. Kutas Györgyné
 szül. Schuck Erzsébet, 73 év
 Nagyváradi u. 13

05.05 Brandhuber József, 70 év
 Akácfa u. 17.

05.05 Fetter János, 83 év
 Szt. István u. 30.

04.09. Petőfi Léna
 Anya: Petőfi-Tóth Katalin
 Apa: Petőfi Tamás

04.10. Kövesdi-Molnár Adél
 Anya: Molnár Zsuzsanna 
 Apa: Kövesdi Zsolt

04.16. Megyesi Tamás
 Anya: Jancsó Enikő
 Apa: Megyesi Zoltán

04.17. Poroszlai Nóra Eszter
 Anya: Poroszlai Eszter
 Apa: Poroszlai Tamás Ákos

04.18. Rupf Alíz
 Anya: Szalai Ilona
 Apa: Rupf András

04. 28. Horváth Levente
 Anya: Krausz Orsolya
 Apa: Horvát András

Megszülettek:

Házasságot kötöttek:

Marosi Eszter és Poroszlai Tamás Ákos
március 8.

Dr. Pfiszterer Orsolya Annamária  
és Hanga Péter

április 18.

Viszkok Dóra és Szántó Zoltán
április 18.

Schwartz Dorottya és Bakó Zoltán
április 26.

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük minden rokonnak, barátnak, is-
merősnek és tisztelőnek, hogy fájdalmunk-
ban osztozva részt vettek szeretett felesé-
gem, Kutas Györgyné búcsúszertartásán és 
temetésén.

Kutas György és családja

Köszönetnyilvánítás

A Nyugdíjas Klub köszönetét fejezi ki az 
alábbi boltoknak, együtteseknek, magán-
személyeknek, hogy támogatták a klub 
farsangi és majálisi rendezvényeit: Müller 
autómosó, Ludvig virágbolt, Rotburger 
söröző, Sarki hentesbolt Fő út 129, Tácsik 
cukrászda, Pilistex, Halmschlágerné 

A Hivatal részéről arra törekszünk, 
hogy városunk házszámozása minél előbb 
teljes egészében rendezett legyen: a tulaj-
doni lapokon és a térképeken is megegyező 
és egyértelmű házszámok szerepeljenek. 
Az ingatlantulajdonosokat pedig kérjük, 
hogy segítsék a szolgálatot teljesítő Men-
tők, Tűzoltók, kézbesítők és a Hivatal 
munkáját azzal, hogy ingatlanukon jól lát-
ható helyen feltüntetik a házszámot. 

A fent már idézett rendelet házszámok 
feltüntetésével kapcsolatos szabályainak 
ellenőrzésére a nyári hónapokban sort ke-
rítünk. Kérjük a tulajdonosokat, hogy az 
esetleg még fel nem tüntetett házszámokat 
a rendeletnek megfelelően minél előbb he-
lyezzék ki az ingatlanukra. 

Törvénytisztelő és segítő hozzáállásu-
kat előre is köszönjük.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Köszönetnyilvánítás

A Kovács László Kertbarát Kör ez úton is 
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az 
ez évi borverseny alkalmával támogatást 
nyújtottak a kör számára:
Aranyló fogadó, Arezor Kft, Az A pékség, 
B.F.V. Kft, Benyovszki Kft, Berga Color Bt, 
Czucor Éva és Áprili Ferenc, Digitális Stú-
dió, Dvorán Kft, EDE cipőbolt, Feldhoffer 
Jánosné, Fetter György fodrász, Fetter ven-
déglő, Gazdakör vendéglő, Gilde söröző, 
Izsák és Mester Kft, Krausz Tamás, Koller 
elektronika, Kontra Gyula, Krigli söröző, 
Krivinger Sándor zöldséges, Lánci Sándor 
ev., Legjobb hús Kft, Lovász Ernő, Mátrai 
Mátyás üveges, Mester Tibor, Müller Gá-
bor, Müller és társa Bt, Müller Kávéház, 
Nora és Elis Kft, Napraforgó használtruha 
üzlet, Platsek Róbert zöldséges, Praktikus 
kft, Roni Security Kft, Scheller Zoltán, Sík 
Mátyás, Sodró István zöldséges, Schreck 
István kárpitos,.Sváb pékség, Tandem Kft, 
Tácsik pékség, Türk Bt, Varázskő Kft, 
Waldi Kft, Wieszt Kft, Wipi cukrászda, 
Wipi Liget ABC, Vörös László, Ziegler 
bőr-szőrme bolt, Zöld csibe Bt.

A vezetőség köszönetet mond azoknak 
a tevékeny tagoknak is, akik bármilyen 
módon hozzájárultak a rendezvény sikeres 
lebonyolításához.

Kertbarát Kör

Klimcsák Judit, Feldhofferné Baranyai 
Teri, Jean Pierre virág- és ajándékbolt; 
valamint az ismeretlen klubtagoknak,  a 
Nosztalgia Dalkör tagjainak, a Német 
Nemzetiségi Fúvószenekarnak. A majá-
lis támogatóinak: Margit minimarketnek, 
Mester hentesboltnak, Erky Róbertnek.

A Nyugdíjas Klub Vezetősége

Szerkesztőségi közlemény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, 
hogy a védőnői szolgálat a korábbiaktól 
eltérően nem gyűjti össze a szülőktől 
közzététel céljából a frissen született 
gyermekek adatait. Ezért kérjük a ked-
ves Szülőket, hogy ha gyermekáldás 
volt családjukban, és szeretnék közölni 
az örömhírt a város közösségével, küld-
jék el nekünk e-mailben az újszülött 
gyermek nevét, születési dátumát és a 
szülők nevét (édesanyáknál a lánykori 
nevet). Papíron is leadhatják az adato-
kat szerkesztőségünkben, a Művészetek 
Házában (Fő u. 127.). Vagy kereshet-
nek az alább olvasható szerkesztőségi 
telefonszámon is. Az adatok elküldésé-
vel úgy tekintjük, hogy hozzájárulnak 
gyermekük születésének a Vörösvári 
Újságban való megjelenéséhez.

Tehát várjuk az e-maileket vagy le-
veleket, mi továbbra is nagy örömmel 
teszünk eleget kedves feladatunknak. 
Köszönjük!

Szerkesztőség
Anyakönyvi események bejelentése  

a Vörösvári Újság számára:  
ujsag@pilisvorosvar.hu 

06-30/228-0262
Szerkesztőség:

Művészetek Háza, Fő u. 127.

Dr. Pfiszterer Orsolya Annamária  
és Hanga Péter
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Állandó programok a Művészetek Házában:

Angel Dance: kedd, csütörtök 14:45-16:15 (Kozsda Eszter)
Bogár-Zene babatorna: 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)
Gerinctorna: kedd, csütörtök:18-19 óráig (infó: 06 70 394 7205)
Joker Dance: hétfő, szerda (Fehérvári Tímea)
Hatha Jóga: szerda 18-19 (infó: 06 20 389 77 51)
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)

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

JÚNIUSI  
PROGRAMOK

május 24. szombat
Hősök Napja – Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója

10 óra

10.30

május 31. szombat Fő tér
Májusfabontás18 óra

június 10. kedd Művészetek Háza (Fő utca 127.)
A szépség és a szörnyeteg

10 óra 
12 óra 

június 11. szerda Művészetek Háza (Fő utca 127.)
A város iskolásainak közös év végi képzőművészeti kiállítása17 óra

június 8. vasárnap Városi Könyvtár Udvara
Magyar Reneszánsz Együttes koncertje

Városi temető, Hősök tere

június 7. szombat 
Pünkösdi Bál a Német Nemzetiségi Fúvószenekar szervezésében20-03 óra
Belépő: 1200 Ft

19 óra

A Nektár Színház előadása.
ovis előadás
kisiskolás előadás

Belépő: 700 Ft

Koszorúzás a II. világháborús német és orosz katonasíroknál a városi 
temetőben
A felújított I. világháborús emlékmű leleplezése a Hősök terén
Ünnepi műsor: Német Nemzetiségi Általános Iskola, Német  
Nemzetiségi Vegyeskórus, Nosztalgia Dalkör, Feldhoffer János

május 25. vasárnap Helytörténeti Park
Gyermeknapi felfordulás a „Lahmkruam” Helytörténeti Parkban10-19 óra
A részletes programot keresse a hirdetésen és a plakátokon!

Magyar historikus zenei dallamvilág csodálatos szabadtéri környezetben. 
A belépés díjtalan!

június 13. péntek Művészetek Háza (Fő utca 127.)
A Fourtissimo zenekar koncertje19 óra

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

Régi és a közelmúlt felejthetetlen slágereivel, virtuóz komolyzenei 
dallamokkal, átiratokkal.
Belépő: 1.200 Ft, zenészeknek: 800 Ft
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a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében
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Hirdetés-
felvétel:
Szerkesztőség:  
06/30-228-0262 

ujsag@pilisvorosvar.hu

KÉSZÜL A SVÁB SAROK  
UDVARÁNAK DÍSZBURKOLATA
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A SZENNYVÍZTELEP 
FELÚJÍTÁSI  
MUNKÁLATAI

A látványt korábban uraló nagy „fémdoboz” (iszap-
tároló) helyén már építik az új műtárgyak alapját. A 
munkálatok alatt a szennyvízkezelés zavartalanul 
üzemel.


