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KEDVES OLVASÓK!

Ezév októbere az önkormányzati választások ide-
je. Ilyenkor közvetlen környezetünk, lakóhe-
lyünk, településünk jelenét, jövőjét bízzuk rá a 

megválasztott testületre, így aztán érthető, hogy szep-
temberi számunkban rengeteg, a választással kapcso-
latos információt, tudnivalót olvashatnak. Ennek kap-
csán visszatekintünk az elmúlt négy év eseményeire is.

De persze nemcsak a választások szerepelnek e havi 
számunkban. Beszámolót olvashatnak például egy ré-
gen várt beruházás elkészültéről: a közelmúltban át-
adott szakorvosi rendelő liftjéről, de további beruházá-
sokról is láthatnak képriportot.

Még az előző tanév végén vehette át a Németh 
László-díjat városunk kedvelt tanító nénije, Bruckner 
Sándorné, Erzsi néni. Már egy ideje adósok vagyunk a 
vele készült interjú közlésével, de így – egy újabb tan-
év kezdetén – úgy véljük, még mindig aktuális. Ahogy 
ilyenkor szeptemberben az évnyitók is, melyekről szí-
nes képösszeállítást láthatnak. Szintén az oktatáshoz 
kapcsolódik a tankerület új vezetőjével készült bemu-
tatkozó beszélgetésünk is, és olvashatnak arról, hogyan 
újultak meg a nyár folyamán összefogással városunk 
óvodái.

Folytatódik Fogarasy Attila világháborús cikksoro-
zata, és egy másik, helytörténethez kapcsolódó írást is 
olvashatnak a „tutaj vagy bárka” kérdésében Botzheim 
István kutatásai alapján. Természetesen, most is lesz 
sport, és ajánlunk programokat a következő hónapra.

Reméljük, találnak kedvükre való olvasmányt ebben 
a hónapban is. 

Palkovics Mária

Bükkök smaragd színét erezve fent
az első pár vörös folt megjelent.

Állunk. Kezedben késő kék virág.
Azt mondod: Ősz. Az első őszi fák.

Én azt mondom: Vér. Vérfoltos vadon.
Elhullt a Nyár a nagy vadászaton.

Amerre vitte buggyanó sebét,
bíboros vére freccsent szerteszét.

Ahol a nyom-vesztő bozóthoz ért,
hogy tékozolta, nézd, a drága vért.

S míg vérnyomán vad szél-kopó csahol,
hörögve összeroskad valahol.

ÁPRILY LAJOS:  
     SZEPTEMBERI FÁK
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Önkormányzati döntések, közéleti események 
2010 októbere és 2014 szeptembere között

4 ÉV KRÓNIKÁJA

10. - a szennyvíztelep kivitelezőjének kivá-
lasztása

augusztus
- új közbeszerzést ír ki az önkormányzat a 
hulladékszállításra
- előkészületek a második körös adósság-
konszolidációra

szeptember
2. - megkezdi működését az önkormányza-
ti főzőkonyha
12. – kiegészítő működési támogatást igé-
nyel az önkormányzat az államtól
- önkormányzati működtetésbe kerül a 
Nevelési Tanácsadó

október
- az önkormányzat a KLIK kérésére nyi-
latkozik arról, hogy az iskolaépületek ka-
pacitása megfelelő, de felújításra, korszerű-
sítésre és a tornatermi kapacitás növelésére 
szükség van 
- nem érkezett ajánlat a hulladékszállítás-
ra, ezért ismét új eljárást indít a testület
- terveket készíttetnek a Szent István utcai 
volt óvodaépület bölcsőde célú felújítására
23. - Pilisvörösvárért emlékérmet kap Sax 
László és Bányai József, posztumusz dísz-
polgári címet kap Geiger Jakab esperes 
plébános, díszpolgári címet kap dr. Hidas 
István háziorvos

december
- forráshiány miatt elutasítják az Zrínyi 
utcai óvoda felújítására benyújtott pályá-
zatot
- elkészülnek a felújítások a szakorvosi 
rendelő udvarán
1. - a katasztrófavédelmi igazgatóság szol-
gáltató hiányában kényszerszolgáltatót je-
löl ki a hulladék elszállítására
15. - ismét megindul a vasúti forgalom 
Esztergom és Pilisvörösvár között

január
1. - megalakulnak a járások, Pilisvörösvár 
járásközpont lesz, a Járási Hivatal vezetője 
Szondyné Sárfy Zsuzsanna
- megkezdi működését a járási építésható-
ság a Puskin u. 8-ban, vezetője Szondi Zsu-
zsanna
- állami fenntartásba kerül a két általános is-
kola és a zeneiskola, az iskolák működtetője 
az önkormányzat marad; a KLIK járási tan-
kerületének vezetője Fogarasy Attiláné
- változik a hulladékgyűjtés rendszere - új 
szerződés lép életbe a Saubermacher Bicske 
Kft-vel, a nyertes ajánlat alapján emelked-
nek a 12 éve változatlan díjak
15. - az önkormányzat úgy dönt, hogy nem 
adja állami fenntartásba a szakorvosi rende-
lőt

február
- elutasítják a családi napközi létesítésére 
beadott pályázatot
7. - 152,6 millió forintos állami elvonással 
küzd meg az önkormányzat a költségvetés 
összeállításánál
- kérelmezi a képviselőtestület az állami 
adósságkonszolidáció arányának megeme-
lését a hitelállomány 50%-áról minimum 
60%-ra
- döntés a településrendezési eszközök fe-
lülvizsgálatáról
- pályázik az önkormányzat a közvilágítás 
energiatakarékos átalakítására
26. - bírósági tárgyalás a bölcsőde hiányának 
ügyében
27. - elutasítják az adósságkonszolidáció 
aránynövelésére beadott kérelmet, még az-
nap aláírják a megállapodást az adósság 
50%-os átvállalásáról

március
7. - egy sportcsarnok építéséhez kér támoga-
tást a kézilabda egyesület; az önkormányzat 
vállalja az ingatlan biztosítását önrészként a 
beadandó pályázathoz, és a Búcsú teret je-
löli ki a célra
29. - beköltözik a Fő u. 104. felújított épüle-
tébe a Járási Tankerület

április
- aláírásgyűjtés zajlik az esetleges sportcsar-
noképítés Búcsú téri helyszíne ellen, illetve 
mellett
- kormányhivatali felhívásra hatályon kívül 
helyezi a testület a légkábelek létesítését tiltó 
rendeletet, ugyanakkor április 11-én életbe 
lép a villamosenergiáról szóló törvény mó-
dosítása, amely belterületen szintén tiltja a 
légkábelt
25. - pályázat beadása a Zrínyi utcai óvoda 
fűtésének korszerűsítésére, villámvédelmére 
és a csapadékvíz elvezetésére

május
24. - forráshiány miatt elutasítják az óvodák 
felújítására 2012 júliusában benyújtott pá-
lyázatokat

június
17. - megnyílik a Sváb Sarok a Fő u. 104-
ben
27. - a szennyvíztelep üzemeltetője, a Fő-
városi Vízművek átadja az önkormányzat 
tulajdonába a közmű-vagyonelemeket, az 
új szolgáltató a DMRV Zrt. lesz
- elfogadják a településképi véleményezési 
eljárásról, valamint a településképi bejelen-
tési eljárásról és településképi kötelezésről 
szóló rendeleteket

július
- megkezdődik a hulladéktelep teljes rekul-
tivációja
 - a Saubermacher-Bicske Kft. a törvényi 
díjszabás miatt felmondja a hulladékszál-
lítási szerződést (november 30-i hatállyal)
1. - állami döntés folytán 7 dohánybolt nyí-
lik Vörösváron

október
- aggasztó hírek érkeznek a vasútról: a 
beruházó NIF szintbeli kereszteződést 
terveztetett a 10-es út és a vasút találkozá-
sánál; a polgármester tiltakozik, mivel ez a 
járatok sűrítése esetén ellehetetlenítené a 
közlekedést a Fő utcán
14. - az új képviselőtestület megtartja ala-
kuló ülését, megválasztják a társadalmi 
megbízatású alpolgármestereket, a bizott-
sági tagokat és elnököket
- megalakul a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat is
21. - újjáalakul a Kistérségi Társulási Ta-
nács
23. - posztumusz Pilisvörösvárért Emlék-
éremben részesül Draxler Éva, Pilisvörös-
várért Emlékérmet kap a Német Nemzeti-
ségi Vegyeskórus

november
11. - a Béke utca folytatásának megnyitása 
a sportpálya és Postakert utca közötti sza-
kaszon; az út murvázása, vízelvezető árok 
építése

december
1. - átadják a jelzőlámpás csomópontot a 
Szabadság utca–Fő utca kereszteződésé-
ben
9. - tulajdonosi hozzájárulás a szelektív 
hulladékudvar építéséhez a Fácán u. 44. sz. 
alatt
18. - ünnepélyes keretek között átadják a 
megújult Fő teret és Fő utcát

január
12. - újabb egyeztető tárgyalás a vasútról – 
mégis lesz kétszintű csomópont
27. - pályázat három sárgán villogó lámpás 
gyalogátkelőhely építésére a Fő utcán
- nyílt egyszerű közbeszerzési eljárás indí-
tása a szennyvíziszap rekultivációjára a volt 
szeméttelepen

február
23. - beszélő rendszer távirányítókkal a 
Szabadság utcai gyalogátkelőhöz a látássé-
rültek részére

március
31. - pályázat a szakorvosi rendelőintézet 
teljes akadálymentesítésére
- az ivóvízhálózat rekonstrukciója a közte-
metőben

április
- megszűnnek a műanyag- és papírgyűjtő 
szelektív szigetek, helyettük házhoz menő 
szelektív gyűjtés indul
28. Dr. Surjánné dr. Tóth Margit lesz a 
szakorvosi rendelő igazgatója

május
26. - döntés a 2. fordulós pályázat beadásá-
ról a szennyvíztisztító telep és a csatorna-
hálózat felújítására és bővítésére
- döntés a Templom téri iskola plébánia fe-
lőli szárnyának tető-felújításáról
29. - átadják a „Lahmkruam” Helytörté-
neti Emlékparkban a helytörténeti táblákat

június
13. - a Kápolna utcai felújított kút felszen-
telése
30. - Juhászné Ligeti Katalin megbízása a 
Német Nemzetiségi Óvoda vezetésével

július
1. - megalakul a Gazdasági Ellátó Szerve-
zet az önkormányzati intézmények gazdál-
kodásának segítésére
9. – az újonnan kialakított Szent János tér 
és a közterületre újra kihelyezett Szent Já-
nos-szobor  ünnepélyes felavatása 

augusztus
- Schäffer Lőrincné megbízása a Vásár téri 
iskola igazgatásával
- a Filmkovács Bt. megbízása a Vörösvári 
Újság felelős szerkesztői feladatával 
- murvás parkolók kialakítása a Templom 
téri iskolánál és a Hunyadi utcai játszótér-
nél
4. - a Manhertz Erzsébet tér elnevezése
12. - a Fő utca program zárása: az új Városi 
Díszterem átadó ünnepsége

szeptember
3. - az első esküvő az új városi díszteremben
12. - megkezdi működését a Városi Ügyfél-
szolgálat a Fő u. 66. alatt
15. - a felújított Városi Könyvtár ünnepé-
lyes átadása

október
23. - Pilisvörösvárért Emlékérmet kap Feld-
hoffer János és a Kertbarát Kör
27. - a Városfejlesztő Kft. megszüntetése
- új rendelet a közterületek használatáról

november
24. - döntés a magánszemélyek kommuná-
lis adójának bevezetéséről

december 
- pályázati pénzből elszállítják a szenny-
víziszapot a volt hulladéktelepről

6. - leteszi esküjét Kiss István György, az 
Oberle János helyére kerülő új képviselő
- törvényességi észrevétel érkezik a kor-
mányhivataltól, amiért a város nem mű-
ködtet bölcsődét, a testület 3 év haladékot 
kér
- közbeszerzés kiírása a kommunális hul-
ladékszállításra
10. - új, egységes helyiségnévtáblák kihe-
lyezése a város határaiban

október
5. - dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 
és Gromon István polgármester ünnepé-
lyesen aláírják a megállapodást a Járási Hi-
vatal kialakításáról a Fő u. 66. sz. alatt
23. - posztumusz díszpolgári cím 
Ohmüllner Márton egykori plébánosnak, 
Pilisvörösvárért emlékérmet kap Zelenai 
István nyugalmazott bányamérnök és 
Neubrandt Ferenc és felesége, Piroska
25. - döntés a zeneiskola visszaköltözéséről 
a Szabadság u. 21-be
- döntés a Templom téri iskola tetőjavításá-
ról a középső épületszárnyon

november
27. - lakossági fórumon jelentik be, hogy 
már 2013 januárjában megkezdik a két-
szintű csomópont építését, hogy nem lesz 
teljes útzár az építkezés alatt a 10-es úton, 
és hogy a vasútberuházáshoz kapcsolódó-
an az ürömi körforgalmat is megépítik
29. - eredményt hirdet a testület a hulladék-
szállítás közbeszerzésében (Saubermacher-
Bicske Kft.)
- változik a temetőrendelet 

december 
4. - Pilisvörösvár kitüntetést kap Pest me-
gyétől a tavaly felújított Fő utcáért
20. - visszakerül az önkormányzat SZMSZ-
ébe a képviselői hozzászólások időkorlátja
31. - év végével jogutód nélkül megszűnik 
a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi 
Társulás

január
- rendkívüli testületi ülések az adósságkon-
szolidáció második körével kapcsolatban

február
5. - elfogadják a 2014-es költségvetést: a 
107 milliós állami támogatásnövekedésnek 
és a saját bevételek számottevő növekedé-
sének köszönhetően nagyszabású fejleszté-
si tervet fogad el az önkormányzat
- támogatja az önkormányzat a városban 
működő családi napköziket
- pályázat a Zrínyi utcai óvoda felújítására
19. - pályázat az I. világháborús emlékmű 
felújítására

március
- 40 méter hosszú új járdaszakasz épül a 
Görgey utcában
- megkezdődnek a szennyvíztelep-felújítás 
és -bővítés kivitelezési munkái

február
9. - a csökkenő bevételek és növekvő terhek 
miatt kiadáscsökkentésekről és néhány díj-
emelésről dönt a képviselőtestület a költ-
ségvetésben

április
2. - megérkezik a hír a szennyvíztisztító te-
lep és a csatornahálózat korszerűsítésének 
egymilliárd forintos pályázati támogatásá-
ról

május
- elkészülnek az új gyalogátkelőhelyek a Fő 
utcán (a Hősök terénél, az Angeli köznél és 
a Fő térnél)
17. - elkezdődik a vasútfelújítás a Buda-
pest–Esztergom szakaszon, leállítják a vas-
úti forgalmat
31. - döntés a zeneiskola kiválásáról a Mű-
vészetek Háza többcélú intézményből
- marad a légkábel-létesítés tilalma a város-
ban
- emelik a sírhelymegváltási díjakat

június
28. - pályázat benyújtása önkormányzati 
fenntartású családi napközi létrehozására
- felújítják a faépületet a termelői piacon, 
és a továbbiakban őstermelői piacként üze-
meltetik

július
- megszűnik a város felnőtt futballcsapata, 
a PLSE

augusztus 
- kiállítás és ünnepség a Művészetek Háza 
Színháztermében Vörösvár várossá válásá-
nak 15. évfordulója alkalmából
3.  - elhunyt Oberle János önkormányzati 
képviselő
15. - olimpikonjaink ünneplése a Város-
háza előtt: Benkó Barbara díszoklevelet, 
Fazekas Krisztina olimpiai bajnok Pilisvö-
rösvár Város Díszpolgára címet kap

szeptember
3. – az önkormányzat és a német nemzeti-
ségi önkormányzat kezdeményezésére a két 
általános iskolában elindul a kéttannyelvű 
német nemzetiségi oktatás 

2014

2013

2012

2011

2010
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10. - a szennyvíztelep kivitelezőjének kivá-
lasztása

augusztus
- új közbeszerzést ír ki az önkormányzat a 
hulladékszállításra
- előkészületek a második körös adósság-
konszolidációra

szeptember
2. - megkezdi működését az önkormányza-
ti főzőkonyha
12. – kiegészítő működési támogatást igé-
nyel az önkormányzat az államtól
- önkormányzati működtetésbe kerül a 
Nevelési Tanácsadó

október
- az önkormányzat a KLIK kérésére nyi-
latkozik arról, hogy az iskolaépületek ka-
pacitása megfelelő, de felújításra, korszerű-
sítésre és a tornatermi kapacitás növelésére 
szükség van 
- nem érkezett ajánlat a hulladékszállítás-
ra, ezért ismét új eljárást indít a testület
- terveket készíttetnek a Szent István utcai 
volt óvodaépület bölcsőde célú felújítására
23. - Pilisvörösvárért emlékérmet kap Sax 
László és Bányai József, posztumusz dísz-
polgári címet kap Geiger Jakab esperes 
plébános, díszpolgári címet kap dr. Hidas 
István háziorvos

december
- forráshiány miatt elutasítják az Zrínyi 
utcai óvoda felújítására benyújtott pályá-
zatot
- elkészülnek a felújítások a szakorvosi 
rendelő udvarán
1. - a katasztrófavédelmi igazgatóság szol-
gáltató hiányában kényszerszolgáltatót je-
löl ki a hulladék elszállítására
15. - ismét megindul a vasúti forgalom 
Esztergom és Pilisvörösvár között

január
1. - megalakulnak a járások, Pilisvörösvár 
járásközpont lesz, a Járási Hivatal vezetője 
Szondyné Sárfy Zsuzsanna
- megkezdi működését a járási építésható-
ság a Puskin u. 8-ban, vezetője Szondi Zsu-
zsanna
- állami fenntartásba kerül a két általános is-
kola és a zeneiskola, az iskolák működtetője 
az önkormányzat marad; a KLIK járási tan-
kerületének vezetője Fogarasy Attiláné
- változik a hulladékgyűjtés rendszere - új 
szerződés lép életbe a Saubermacher Bicske 
Kft-vel, a nyertes ajánlat alapján emelked-
nek a 12 éve változatlan díjak
15. - az önkormányzat úgy dönt, hogy nem 
adja állami fenntartásba a szakorvosi rende-
lőt

február
- elutasítják a családi napközi létesítésére 
beadott pályázatot
7. - 152,6 millió forintos állami elvonással 
küzd meg az önkormányzat a költségvetés 
összeállításánál
- kérelmezi a képviselőtestület az állami 
adósságkonszolidáció arányának megeme-
lését a hitelállomány 50%-áról minimum 
60%-ra
- döntés a településrendezési eszközök fe-
lülvizsgálatáról
- pályázik az önkormányzat a közvilágítás 
energiatakarékos átalakítására
26. - bírósági tárgyalás a bölcsőde hiányának 
ügyében
27. - elutasítják az adósságkonszolidáció 
aránynövelésére beadott kérelmet, még az-
nap aláírják a megállapodást az adósság 
50%-os átvállalásáról

március
7. - egy sportcsarnok építéséhez kér támoga-
tást a kézilabda egyesület; az önkormányzat 
vállalja az ingatlan biztosítását önrészként a 
beadandó pályázathoz, és a Búcsú teret je-
löli ki a célra
29. - beköltözik a Fő u. 104. felújított épüle-
tébe a Járási Tankerület

április
- aláírásgyűjtés zajlik az esetleges sportcsar-
noképítés Búcsú téri helyszíne ellen, illetve 
mellett
- kormányhivatali felhívásra hatályon kívül 
helyezi a testület a légkábelek létesítését tiltó 
rendeletet, ugyanakkor április 11-én életbe 
lép a villamosenergiáról szóló törvény mó-
dosítása, amely belterületen szintén tiltja a 
légkábelt
25. - pályázat beadása a Zrínyi utcai óvoda 
fűtésének korszerűsítésére, villámvédelmére 
és a csapadékvíz elvezetésére

május
24. - forráshiány miatt elutasítják az óvodák 
felújítására 2012 júliusában benyújtott pá-
lyázatokat

június
17. - megnyílik a Sváb Sarok a Fő u. 104-
ben
27. - a szennyvíztelep üzemeltetője, a Fő-
városi Vízművek átadja az önkormányzat 
tulajdonába a közmű-vagyonelemeket, az 
új szolgáltató a DMRV Zrt. lesz
- elfogadják a településképi véleményezési 
eljárásról, valamint a településképi bejelen-
tési eljárásról és településképi kötelezésről 
szóló rendeleteket

július
- megkezdődik a hulladéktelep teljes rekul-
tivációja
 - a Saubermacher-Bicske Kft. a törvényi 
díjszabás miatt felmondja a hulladékszál-
lítási szerződést (november 30-i hatállyal)
1. - állami döntés folytán 7 dohánybolt nyí-
lik Vörösváron

október
- aggasztó hírek érkeznek a vasútról: a 
beruházó NIF szintbeli kereszteződést 
terveztetett a 10-es út és a vasút találkozá-
sánál; a polgármester tiltakozik, mivel ez a 
járatok sűrítése esetén ellehetetlenítené a 
közlekedést a Fő utcán
14. - az új képviselőtestület megtartja ala-
kuló ülését, megválasztják a társadalmi 
megbízatású alpolgármestereket, a bizott-
sági tagokat és elnököket
- megalakul a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat is
21. - újjáalakul a Kistérségi Társulási Ta-
nács
23. - posztumusz Pilisvörösvárért Emlék-
éremben részesül Draxler Éva, Pilisvörös-
várért Emlékérmet kap a Német Nemzeti-
ségi Vegyeskórus

november
11. - a Béke utca folytatásának megnyitása 
a sportpálya és Postakert utca közötti sza-
kaszon; az út murvázása, vízelvezető árok 
építése

december
1. - átadják a jelzőlámpás csomópontot a 
Szabadság utca–Fő utca kereszteződésé-
ben
9. - tulajdonosi hozzájárulás a szelektív 
hulladékudvar építéséhez a Fácán u. 44. sz. 
alatt
18. - ünnepélyes keretek között átadják a 
megújult Fő teret és Fő utcát

január
12. - újabb egyeztető tárgyalás a vasútról – 
mégis lesz kétszintű csomópont
27. - pályázat három sárgán villogó lámpás 
gyalogátkelőhely építésére a Fő utcán
- nyílt egyszerű közbeszerzési eljárás indí-
tása a szennyvíziszap rekultivációjára a volt 
szeméttelepen

február
23. - beszélő rendszer távirányítókkal a 
Szabadság utcai gyalogátkelőhöz a látássé-
rültek részére

március
31. - pályázat a szakorvosi rendelőintézet 
teljes akadálymentesítésére
- az ivóvízhálózat rekonstrukciója a közte-
metőben

április
- megszűnnek a műanyag- és papírgyűjtő 
szelektív szigetek, helyettük házhoz menő 
szelektív gyűjtés indul
28. Dr. Surjánné dr. Tóth Margit lesz a 
szakorvosi rendelő igazgatója

május
26. - döntés a 2. fordulós pályázat beadásá-
ról a szennyvíztisztító telep és a csatorna-
hálózat felújítására és bővítésére
- döntés a Templom téri iskola plébánia fe-
lőli szárnyának tető-felújításáról
29. - átadják a „Lahmkruam” Helytörté-
neti Emlékparkban a helytörténeti táblákat

június
13. - a Kápolna utcai felújított kút felszen-
telése
30. - Juhászné Ligeti Katalin megbízása a 
Német Nemzetiségi Óvoda vezetésével

július
1. - megalakul a Gazdasági Ellátó Szerve-
zet az önkormányzati intézmények gazdál-
kodásának segítésére
9. – az újonnan kialakított Szent János tér 
és a közterületre újra kihelyezett Szent Já-
nos-szobor  ünnepélyes felavatása 

augusztus
- Schäffer Lőrincné megbízása a Vásár téri 
iskola igazgatásával
- a Filmkovács Bt. megbízása a Vörösvári 
Újság felelős szerkesztői feladatával 
- murvás parkolók kialakítása a Templom 
téri iskolánál és a Hunyadi utcai játszótér-
nél
4. - a Manhertz Erzsébet tér elnevezése
12. - a Fő utca program zárása: az új Városi 
Díszterem átadó ünnepsége

szeptember
3. - az első esküvő az új városi díszteremben
12. - megkezdi működését a Városi Ügyfél-
szolgálat a Fő u. 66. alatt
15. - a felújított Városi Könyvtár ünnepé-
lyes átadása

október
23. - Pilisvörösvárért Emlékérmet kap Feld-
hoffer János és a Kertbarát Kör
27. - a Városfejlesztő Kft. megszüntetése
- új rendelet a közterületek használatáról

november
24. - döntés a magánszemélyek kommuná-
lis adójának bevezetéséről

december 
- pályázati pénzből elszállítják a szenny-
víziszapot a volt hulladéktelepről

6. - leteszi esküjét Kiss István György, az 
Oberle János helyére kerülő új képviselő
- törvényességi észrevétel érkezik a kor-
mányhivataltól, amiért a város nem mű-
ködtet bölcsődét, a testület 3 év haladékot 
kér
- közbeszerzés kiírása a kommunális hul-
ladékszállításra
10. - új, egységes helyiségnévtáblák kihe-
lyezése a város határaiban

október
5. - dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 
és Gromon István polgármester ünnepé-
lyesen aláírják a megállapodást a Járási Hi-
vatal kialakításáról a Fő u. 66. sz. alatt
23. - posztumusz díszpolgári cím 
Ohmüllner Márton egykori plébánosnak, 
Pilisvörösvárért emlékérmet kap Zelenai 
István nyugalmazott bányamérnök és 
Neubrandt Ferenc és felesége, Piroska
25. - döntés a zeneiskola visszaköltözéséről 
a Szabadság u. 21-be
- döntés a Templom téri iskola tetőjavításá-
ról a középső épületszárnyon

november
27. - lakossági fórumon jelentik be, hogy 
már 2013 januárjában megkezdik a két-
szintű csomópont építését, hogy nem lesz 
teljes útzár az építkezés alatt a 10-es úton, 
és hogy a vasútberuházáshoz kapcsolódó-
an az ürömi körforgalmat is megépítik
29. - eredményt hirdet a testület a hulladék-
szállítás közbeszerzésében (Saubermacher-
Bicske Kft.)
- változik a temetőrendelet 

december 
4. - Pilisvörösvár kitüntetést kap Pest me-
gyétől a tavaly felújított Fő utcáért
20. - visszakerül az önkormányzat SZMSZ-
ébe a képviselői hozzászólások időkorlátja
31. - év végével jogutód nélkül megszűnik 
a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi 
Társulás

január
- rendkívüli testületi ülések az adósságkon-
szolidáció második körével kapcsolatban

február
5. - elfogadják a 2014-es költségvetést: a 
107 milliós állami támogatásnövekedésnek 
és a saját bevételek számottevő növekedé-
sének köszönhetően nagyszabású fejleszté-
si tervet fogad el az önkormányzat
- támogatja az önkormányzat a városban 
működő családi napköziket
- pályázat a Zrínyi utcai óvoda felújítására
19. - pályázat az I. világháborús emlékmű 
felújítására

március
- 40 méter hosszú új járdaszakasz épül a 
Görgey utcában
- megkezdődnek a szennyvíztelep-felújítás 
és -bővítés kivitelezési munkái

február
9. - a csökkenő bevételek és növekvő terhek 
miatt kiadáscsökkentésekről és néhány díj-
emelésről dönt a képviselőtestület a költ-
ségvetésben

április
2. - megérkezik a hír a szennyvíztisztító te-
lep és a csatornahálózat korszerűsítésének 
egymilliárd forintos pályázati támogatásá-
ról

május
- elkészülnek az új gyalogátkelőhelyek a Fő 
utcán (a Hősök terénél, az Angeli köznél és 
a Fő térnél)
17. - elkezdődik a vasútfelújítás a Buda-
pest–Esztergom szakaszon, leállítják a vas-
úti forgalmat
31. - döntés a zeneiskola kiválásáról a Mű-
vészetek Háza többcélú intézményből
- marad a légkábel-létesítés tilalma a város-
ban
- emelik a sírhelymegváltási díjakat

június
28. - pályázat benyújtása önkormányzati 
fenntartású családi napközi létrehozására
- felújítják a faépületet a termelői piacon, 
és a továbbiakban őstermelői piacként üze-
meltetik

július
- megszűnik a város felnőtt futballcsapata, 
a PLSE

augusztus 
- kiállítás és ünnepség a Művészetek Háza 
Színháztermében Vörösvár várossá válásá-
nak 15. évfordulója alkalmából
3.  - elhunyt Oberle János önkormányzati 
képviselő
15. - olimpikonjaink ünneplése a Város-
háza előtt: Benkó Barbara díszoklevelet, 
Fazekas Krisztina olimpiai bajnok Pilisvö-
rösvár Város Díszpolgára címet kap

szeptember
3. – az önkormányzat és a német nemzeti-
ségi önkormányzat kezdeményezésére a két 
általános iskolában elindul a kéttannyelvű 
német nemzetiségi oktatás 

2014

2013

2012

2011

2010
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A választások előtti utolsó interjúban 
az elmúlt négy évről kérdeztem 
Gromon István polgármestert.

• Egyharmadával kisebb testülettel vágott 
neki az elmúlt négy évnek, mint az azt 
megelőző ciklusnak, viszont kétharma-
dos többséggel hozhatták meg az önkor-
mányzati döntéseket. Hogyan ítéli meg az 
elmúlt négy év képviselőtestületi munká-
ját?

A most lezáruló ciklust mindenképpen két 
szakaszra kell bontani: az első három évre 
és az utolsó egy évre. Az első három évben 
– több ezer magyar önkormányzattal együtt 
– a túlélésért küzdöttünk. A 2009-től folya-
matosan, minden évben jelentős mérték-
ben csökkenő állami támogatás, valamint 
az éveken át elhúzódó gazdasági válság 
miatti bevételkiesés rendkívüli helyzetet 
teremtett. A legszigorúbb takarékosság 
mellett konkrét kiadáscsökkentő és bevétel-
növelő lépésekre volt szükség ahhoz, hogy 
a város működőképességét fenntartsuk, az 
intézményeink működéséhez és a közszol-
gáltatások finanszírozásához szükséges fe-
dezetet biztosítani tudjuk. Erőfeszítéseink 
sikerrel jártak, mert a legnehezebb időkben 
is biztosítva volt az oktatási-, nevelési-, 
közművelődési-, szociális és egészségügyi 
intézmények és a Pol-gármesteri Hivatal 
működése, a városüzemeltetési feladatok 
ellátása, s emellett sikeresen befejeztük 
a Fő utca-felújítást, és lebonyolítottuk a 
szennyvíztelep-rekonstrukciós pályázat 
második fordulóját, ennek köszönhetően 
ma a szennyvíztelep és a csatornahálózat 
felújítása és bővítése folyamatban van, és év 
végére lényegében be is fejeződik.

Az utolsó egy év az azt megelőző hát-
rom évhez képest szinte jutalom volt: az 
első, majd a második körös adósságkon-
szolidációnak, az állami elvonások csökke-
nésének, valamint az önkormányzatok új 

finanszírozási rendszerének köszönhetően 
(feladatfinanszírozás) az utóbbi egy évben 
saját bevételeinket már nem adósságtör-
lesztésre ill. az állami feladatok finanszíro-
zására kellett fordítanunk, hanem fejlesz-
tésekre fordíthattuk. Így történhetett, hogy 
az idei évben körülbelül 160 millió forint 
értékű sajáterős fejlesztést tudtunk megva-
lósítani. 

A kétharmados többség a ciklusnak 
mind a két szakaszában óriási jelentősé-
gű volt Vörösvár számára. Az első három 
évben azért, mert huzakodás, marakodás 
és időveszteség nélkül, határozottan meg 
tudtuk hozni a gazdálkodási egyensúly 
fenntartásához elengedhetetlenül szüksé-
ges intézkedéseket. A ciklus utolsó évében 
pedig azért, mert a javuló költségvetési 
helyzetet azonnal le tudtuk reagálni: a fej-
lesztésekhez szükséges döntéseket gyors 
tempóban, egymás után, határozottan meg 
tudtuk hozni. Így volt lehetséges, hogy ki-
lenc hónap alatt olyan fejlesztéseket tud-
tunk megvalósítani, mint például a Vásár 
téri parkolóépítés és járdafelújítás, a temető 
három belső útjának és a sportpálya belső 
útjának megépítése, a Szakorvosi Rendelő 
liftjének megépítése, vagy a folyamatban 
lévő parkoló- és járdaépítések a Templom 
téri iskola környékén ill. a Vásár tér mögött.

Hogy mennyivel nehezebb – gyakorlati-
lag lehetetlen – lett volna mindez a kéthar-
mad nélkül, azt csak az tudja, aki ült már 
valaha önkormányzati testületben.

• 2010-ben a vörösvári szavazók nagy 
többséggel kiálltak Ön és csapata mellett. 
Ha az eredményeket nézzük, sikerült-e el-
végeznie, amire készült? 

Alapvetően igen. 2010-ben pontosan tud-
tuk, hogy a következő négy év nagyon ne-
héz lesz, hiszen a gazdasági válság akkor 
már erősen éreztette a hatását, és látszott, 

hogy hosszú ideig fog tartani. Ezért a mos-
tani ciklusra a realitásokat figyelembe véve 
terveztünk: az volt a cél, hogy a Fő utca-
felújítást sikeresen befejezzük, a szenny-
vízpályázat második fordulóját megnyer-
jük és a projektet sikeresen lebonyolítsuk, 
s emellett megvalósítsunk néhány alapvető, 
nagyon régóta esedékes beruházást, példá-
ul a Vásár téri iskola környékén a közleke-
dési problémák megoldását, ill. a Szakor-
vosi Rendelő akadálymentesítését. Akkori 
programunkat 15 pontban foglaltuk ösz-
sze, s örömmel jelenthetem, hogy ebből 12 
pontot – a Polgármesteri Hivatal áldozatos 
munkájának is köszönhetően – megvalósí-
tottunk, s emellett még jó néhány előre be 
nem ígért fejlesztést is megvalósítottunk, 
mint például a három sárgán villogó jel-
zőlámpás gyalogátkelő a Fő utcán, a Pus-
kin u. 8. sz. alatti közparkoló kialakítása, 
a Sváb Sarok és a Tankerületi Iroda kiala-
kítása, vagy az önkormányzati főzőkonyha 
beindítása.

• Mit sorolna az elmúlt négy év legfonto-
sabb sikerei közé?

A legfontosabb sikernek a lift megépítést 
tartom a Szakorvosi Rendelőben, de büsz-
ke vagyok a Városi Ügyfélszolgálat (ma Já-
rási Hivatal) felépítésére, a Szent János tér 
és a Bányász emlékpark kialakítására, a Fő 
utcai önkormányzati ingatlanok felújításá-
ra (Városháza, Városi Könyvtár, „Húsmin-
tabolt”, Tankerületi Iroda, Sikari patika), a 
10-es úti kétszintű csomópont, a szabad-
ságligeti gyalogos aluljáró, a Görgey utcai 
gyalogos felüljáró és a megépülő új posta 
kiharcolására, a szennyvízprojekt minden 
akadályon való átlendítésére, és minden 
idei közterületi fejlesztésre: az utakra, jár-
dákra és  parkolókra egyaránt.

• Voltak küzdelmes feladatok az elmúlt 
években. Például sok bizonytalansággal 
jártak az állami átszervezések – a Polgár-
mesteri Hivatal feladataiban, az iskolák-
nál. Megalakultak a járások, Vörösváron 
alakították ki a Járási Hivatalt. Változtak 
a szemétszállítás szabályai, sokáig húzó-
dott a csatornapályázat döntése, stb. Visz-
szatekintve hogyan értékeli ezeket?

Ma már szerencsére ezeknek a problémák-
nak a többsége csak emlék. Járásközpont 
lettünk –ez szintén siker –, ami kényszerű 
áldozatokkal is járt (például a Városi Ügy-
félszolgálat épületének használatba adása), 
de ugyanakkor rangot és húzóerőt is je-
lent számunkra, gazdaságilag és kulturális 
szempontból egyaránt. A legfájdalmasabb 
a zeneiskola állami fenntartásba vétele 
volt, ill. az, hogy emiatt le kellett választani 
a zeneiskolát a Művészetek Házáról, pedig 
az integrált intézmény nagyszerűen mű-
ködött. Mára már megszoktuk a működ-
tetői feladatainkat, s igyekszünk a tőlünk 
telhető legjobban megoldani, segíteni az 
állami fenntartású intézmények munkáját. 
Sok pénzt költöttünk az elmúlt években a 

Templom téri iskola folyamatos felújításá-
ra, de a többi intézményre is odafigyeltünk.

• Volt néhány olyan fejlesztés, ami nem a 
legutóbbi ciklushoz kapcsolódik, de mos-
tanra már látszik, hogy mennyiben változ-
tatott a város életén. 

Úgy gondolom, hogy a Fő utca-felújítás a 
járdákkal, parkolókkal, kandeláberekkel, 
alapvetően megváltoztatta a városközpont 
képét, és egy új korszak kezdetét jelentet-
te. A Művészetek Háza felújítása, benne 
az új színházterem megépítése, a játszó-
terek, az Erdei kápolna mögötti park, a 
„Lahmkruam” Helytörténeti Emlékpark 
kialakítása jelentősen gazdagította város-
unk infrastruktúráját, s nagyban hozzájá-
rult a vörösvári emberek közötti kapcsola-
tok, a városi közösség fejlődéséhez. 

• Mi az, ami továbbra is megoldandó fel-
adat?

A szilárd burkolatú utak építésével nagy le-
maradásban vagyunk, és a csapadékvíz-el-
vezetés terén is óriási feladatok várnak még 
ránk. Sajnos belterületi útépítésre a Közép-
Magyarországi Régióban a most letelő hét-
éves (2007-2014) európai uniós ciklusban 
gyakorlatilag semmilyen forrás nem volt. 
Ez a következő ciklusban is így lesz, de 
most, hogy az adósságainktól megszaba-
dultunk, reális esélyt látok arra, hogy a kö-
vetkező öt évben Vörösváron hosszú évek 
után újra szilárd burkolatú utakat építhes-
sünk. A csapadékvíz-elvezetés hasonlóan 
nagy probléma – amint ezt az utóbbi he-
tek esőzései erősen meg is mutatták. Már 
elkezdtük egy nagy csapadékvíz-elvezetési 
koncepcióterv készítését a bányatavaktól 
az Őr-hegyig. Ha elkészül a terv, akkor 
kezdődhet a megvalósítás, azaz a csapa-
dékvíz-elvezető gerincvezeték megépítése 
lépésről lépésre, ahogy erőnkből telik.

• Esetleg új terv?

Az előbb említetteken túl nagyon szeret-
ném, ha a Fő utca-felújítást – ha csak ki-
sebb lépésekben is – de folytathatnánk a 
Bányatelep irányában, s egyúttal a Bánya-
telepen a legfontosabb központi járdasza-
kaszokat is felújíthatnánk, mert ez a feladat 
is már nagyon régóta várat magára. Nagy 
álom – ami most már elérhető közelségbe 
került – a bölcsőde kialakítása és beindítá-
sa, amiről egy év múlva remélem, már múlt 
időben lehet majd beszélni.

• A napi munka során inkább az anyagi, 
tárgyi dolgok vannak reflektorfényben, de 
időről időre – ünnepekkor, mérföldkövek 
alkalmával – előkerülnek az elvek, esz-
mék, érzések, amik végső soron a minden-
napok cselekedeteit irányítják. Mi az, amit 
Ön személy szerint a legfontosabbnak tart 
polgármesterként, illetve hogy érzi: mire 
van szüksége a városnak ezen a téren?

Az én vezéreszmém a közjó szolgálata, és a 
közérdek érvényesülésének szolgálata. 

Úgy gondolom, hogy egy polgármes-
ter, egy képviselőtestület akkor végzi jól a 
dolgát, ha – amennyire rajta áll – biztosítja 
településén a törvény előtti egyenlőséget, a 
közteherviselést, a hosszú távú szempon-
tok érvényesülését, az átgondolt, tervszerű, 
a város anyagi lehetőségeivel arányban álló 
városfejlesztést. Mindezt úgy, hogy közben 
nem rendeli alá az anyagi érdekeknek az 
erkölcsi szempontokat, mert az olyasmi 
rövidtávon hozhat ugyan látszólagos sike-
reket, de hosszú távon csak bajt és romlást 
okoz.

Alapvető fontosságúnak tartom azt is, 
hogy minden tárgyi beruházás egyértel-
műen és világosan az itt élő emberek va-
lódi érdekeit szolgálja. Valamint azt is, 
hogy a természeti környezetünk védelme 
és fejlesztése, az épített környezetünk és az 
infrastruktúránk fejlesztése mellett párho-
zamosan mindig a közösséget is fejlesszük, 
az összetartást is erősítsük. Ezért helyezek 
nagy hangsúlyt a városi ünnepségek, az 
adventi vásár, a gyermeknap, a tutajhúzó 
verseny, a szüreti felvonulások megszer-
vezésére, ezért szerveztünk gyakran szín-
házi előadásokat, író-olvasótalálkozókat, 
operett-előadásokat, népművészeti kiállí-
tásokat és kortárs alkotói tárlatokat. Ezért 
szervezünk az óvodásoknak népi játszóhá-
zi foglalkozásokat, Könyvtár plusz családi 
programokat. Ezért rendeztünk nagy ün-
nepséget várossá válásunk 15., és a betele-
pülés 325. évfordulóján. És ezért akarunk 
emlékművet is állítani az első betelepülők-
nek. Mert hiszem, hogy egy közösségnek 
szüksége van arra, hogy ismerje, számon 
tartsa és értékelje saját múltját, saját törté-
nelmét.

• A választás eredményét nem tudhatjuk 
előre, de nyilván készül a következő öt 
évre. Hogyan?

Munkával. A napi munka az első. Egyetlen 
döntés sem késlekedhet azért, mert ciklus 
vége vagy kampány van.  A város érdeke 
az, hogy a megkezdett beruházások terv 
szerint haladjanak, a Hivatal és az önkor-
mányzati képviselő-testület munkája az 
utolsó percig teljes fordulatszámon biz-
tosítva legyen, a szükséges döntések teljes 
felelősséggel megszülessenek. Természe-
tesen, mint polgármesterjelölt és mint a 
Vörösvárért Közéleti Egyesület elnöke, 
közben készülök a választásokra is: a napi 
munka mellett szervezem és vezetem a 
kampányt. Igyekszem az elmúlt években 
elvégzett munka eredményeit minél job-
ban és közérthetőbben összefoglalni és fel-
mutatni, és meggyőzni a választókat arról, 
hogy továbbra is érdemes bizalmat sza-
vazni annak a csapatnak, amely az elmúlt 
négy évben a fenti eredményeket elérte.

• Akárhogy is alakul a következő időszak, 
jó kedvet és egészséget kívánok hozzá! 
Köszönöm az interjút!

Sólyom Ágnes

6. – pályázat kiírása egy betelepülési em-
lékmű megtervezésére és kivitelezésére a 
betelepülés 325 éves évfordulója alkalmá-
ból
13. - a csatornahálózat bővítésére, felújítá-
sára írt közbeszerzési pályázat eredmény-
hirdetése
- pályázó hiányában ismét eredménytelen 
a hulladékszállításra kiírt közbeszerzés

április
- felújítják a Vásár térről a Kápolna utca 
felé vezető járdaszakaszt
9. - elfogadják a város építészeti örökségé-
nek védelméről szóló helyi értékvédelmi 
rendeletet
24. - koncepcióterv készíttetése a Templom 
tér fejlesztésére

május 
- pályázati pénz segítségével felújítják az 
I. világháborús emlékművet a Hősök terén
- új parkolók és új járda készül a Vásár té-
ren
- tetőfelújítás és udvarburkolás a Sváb Sa-
rokban
20. - elfogadják a végleges településrende-
zési és -fejlesztési eszközöket
- újabb közbeszerzés megindítása a hulla-
dékszállításra

június
- hatályba lép az új Helyi Építési Szabály-
zat
10. - pályázat a Rákóczi utcai óvoda bőví-
tésére
26. - másodszor sem nyer támogatást a 
Zrínyi utcai óvoda felújítására benyújtott 
pályázat, ezért a csapadékvíz-elvezetésre 
és a villámvédelemre saját forrást biztosít 
a testület
- 10%-kal csökkenti az önkormányzat az 
óvodákban és az általános iskolákban az 
étkezési díjakat

augusztus
- támogatást nyer a Rákóczi utcai óvoda 
bővítésére benyújtott pályázat
- kiválasztják a betelepülési emlékműpá-
lyázatra érkezett 5 legjobb alkotást
- a temetőben új burkolatot kap három bel-
ső út
- a sporttelep bevezető útját leburkolják
16. - betelepülési ünnepség a 325 éves év-
forduló alkalmából

szeptember
- megkezdődnek a csatornahálózat bővítési 
munkálatai
- 5. - átadják a liftet a szakorvosi rendelő-
intézetben
- járda- és parkolóépítés folyik a Templom 
téri iskolánál
- újabb parkolók épülnek a Vásár tér mö-
gött

Összeállította:  
SÁ
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A választások előtti utolsó interjúban 
az elmúlt négy évről kérdeztem 
Gromon István polgármestert.

• Egyharmadával kisebb testülettel vágott 
neki az elmúlt négy évnek, mint az azt 
megelőző ciklusnak, viszont kétharma-
dos többséggel hozhatták meg az önkor-
mányzati döntéseket. Hogyan ítéli meg az 
elmúlt négy év képviselőtestületi munká-
ját?

A most lezáruló ciklust mindenképpen két 
szakaszra kell bontani: az első három évre 
és az utolsó egy évre. Az első három évben 
– több ezer magyar önkormányzattal együtt 
– a túlélésért küzdöttünk. A 2009-től folya-
matosan, minden évben jelentős mérték-
ben csökkenő állami támogatás, valamint 
az éveken át elhúzódó gazdasági válság 
miatti bevételkiesés rendkívüli helyzetet 
teremtett. A legszigorúbb takarékosság 
mellett konkrét kiadáscsökkentő és bevétel-
növelő lépésekre volt szükség ahhoz, hogy 
a város működőképességét fenntartsuk, az 
intézményeink működéséhez és a közszol-
gáltatások finanszírozásához szükséges fe-
dezetet biztosítani tudjuk. Erőfeszítéseink 
sikerrel jártak, mert a legnehezebb időkben 
is biztosítva volt az oktatási-, nevelési-, 
közművelődési-, szociális és egészségügyi 
intézmények és a Pol-gármesteri Hivatal 
működése, a városüzemeltetési feladatok 
ellátása, s emellett sikeresen befejeztük 
a Fő utca-felújítást, és lebonyolítottuk a 
szennyvíztelep-rekonstrukciós pályázat 
második fordulóját, ennek köszönhetően 
ma a szennyvíztelep és a csatornahálózat 
felújítása és bővítése folyamatban van, és év 
végére lényegében be is fejeződik.

Az utolsó egy év az azt megelőző hát-
rom évhez képest szinte jutalom volt: az 
első, majd a második körös adósságkon-
szolidációnak, az állami elvonások csökke-
nésének, valamint az önkormányzatok új 

finanszírozási rendszerének köszönhetően 
(feladatfinanszírozás) az utóbbi egy évben 
saját bevételeinket már nem adósságtör-
lesztésre ill. az állami feladatok finanszíro-
zására kellett fordítanunk, hanem fejlesz-
tésekre fordíthattuk. Így történhetett, hogy 
az idei évben körülbelül 160 millió forint 
értékű sajáterős fejlesztést tudtunk megva-
lósítani. 

A kétharmados többség a ciklusnak 
mind a két szakaszában óriási jelentősé-
gű volt Vörösvár számára. Az első három 
évben azért, mert huzakodás, marakodás 
és időveszteség nélkül, határozottan meg 
tudtuk hozni a gazdálkodási egyensúly 
fenntartásához elengedhetetlenül szüksé-
ges intézkedéseket. A ciklus utolsó évében 
pedig azért, mert a javuló költségvetési 
helyzetet azonnal le tudtuk reagálni: a fej-
lesztésekhez szükséges döntéseket gyors 
tempóban, egymás után, határozottan meg 
tudtuk hozni. Így volt lehetséges, hogy ki-
lenc hónap alatt olyan fejlesztéseket tud-
tunk megvalósítani, mint például a Vásár 
téri parkolóépítés és járdafelújítás, a temető 
három belső útjának és a sportpálya belső 
útjának megépítése, a Szakorvosi Rendelő 
liftjének megépítése, vagy a folyamatban 
lévő parkoló- és járdaépítések a Templom 
téri iskola környékén ill. a Vásár tér mögött.

Hogy mennyivel nehezebb – gyakorlati-
lag lehetetlen – lett volna mindez a kéthar-
mad nélkül, azt csak az tudja, aki ült már 
valaha önkormányzati testületben.

• 2010-ben a vörösvári szavazók nagy 
többséggel kiálltak Ön és csapata mellett. 
Ha az eredményeket nézzük, sikerült-e el-
végeznie, amire készült? 

Alapvetően igen. 2010-ben pontosan tud-
tuk, hogy a következő négy év nagyon ne-
héz lesz, hiszen a gazdasági válság akkor 
már erősen éreztette a hatását, és látszott, 

hogy hosszú ideig fog tartani. Ezért a mos-
tani ciklusra a realitásokat figyelembe véve 
terveztünk: az volt a cél, hogy a Fő utca-
felújítást sikeresen befejezzük, a szenny-
vízpályázat második fordulóját megnyer-
jük és a projektet sikeresen lebonyolítsuk, 
s emellett megvalósítsunk néhány alapvető, 
nagyon régóta esedékes beruházást, példá-
ul a Vásár téri iskola környékén a közleke-
dési problémák megoldását, ill. a Szakor-
vosi Rendelő akadálymentesítését. Akkori 
programunkat 15 pontban foglaltuk ösz-
sze, s örömmel jelenthetem, hogy ebből 12 
pontot – a Polgármesteri Hivatal áldozatos 
munkájának is köszönhetően – megvalósí-
tottunk, s emellett még jó néhány előre be 
nem ígért fejlesztést is megvalósítottunk, 
mint például a három sárgán villogó jel-
zőlámpás gyalogátkelő a Fő utcán, a Pus-
kin u. 8. sz. alatti közparkoló kialakítása, 
a Sváb Sarok és a Tankerületi Iroda kiala-
kítása, vagy az önkormányzati főzőkonyha 
beindítása.

• Mit sorolna az elmúlt négy év legfonto-
sabb sikerei közé?

A legfontosabb sikernek a lift megépítést 
tartom a Szakorvosi Rendelőben, de büsz-
ke vagyok a Városi Ügyfélszolgálat (ma Já-
rási Hivatal) felépítésére, a Szent János tér 
és a Bányász emlékpark kialakítására, a Fő 
utcai önkormányzati ingatlanok felújításá-
ra (Városháza, Városi Könyvtár, „Húsmin-
tabolt”, Tankerületi Iroda, Sikari patika), a 
10-es úti kétszintű csomópont, a szabad-
ságligeti gyalogos aluljáró, a Görgey utcai 
gyalogos felüljáró és a megépülő új posta 
kiharcolására, a szennyvízprojekt minden 
akadályon való átlendítésére, és minden 
idei közterületi fejlesztésre: az utakra, jár-
dákra és  parkolókra egyaránt.

• Voltak küzdelmes feladatok az elmúlt 
években. Például sok bizonytalansággal 
jártak az állami átszervezések – a Polgár-
mesteri Hivatal feladataiban, az iskolák-
nál. Megalakultak a járások, Vörösváron 
alakították ki a Járási Hivatalt. Változtak 
a szemétszállítás szabályai, sokáig húzó-
dott a csatornapályázat döntése, stb. Visz-
szatekintve hogyan értékeli ezeket?

Ma már szerencsére ezeknek a problémák-
nak a többsége csak emlék. Járásközpont 
lettünk –ez szintén siker –, ami kényszerű 
áldozatokkal is járt (például a Városi Ügy-
félszolgálat épületének használatba adása), 
de ugyanakkor rangot és húzóerőt is je-
lent számunkra, gazdaságilag és kulturális 
szempontból egyaránt. A legfájdalmasabb 
a zeneiskola állami fenntartásba vétele 
volt, ill. az, hogy emiatt le kellett választani 
a zeneiskolát a Művészetek Házáról, pedig 
az integrált intézmény nagyszerűen mű-
ködött. Mára már megszoktuk a működ-
tetői feladatainkat, s igyekszünk a tőlünk 
telhető legjobban megoldani, segíteni az 
állami fenntartású intézmények munkáját. 
Sok pénzt költöttünk az elmúlt években a 

Templom téri iskola folyamatos felújításá-
ra, de a többi intézményre is odafigyeltünk.

• Volt néhány olyan fejlesztés, ami nem a 
legutóbbi ciklushoz kapcsolódik, de mos-
tanra már látszik, hogy mennyiben változ-
tatott a város életén. 

Úgy gondolom, hogy a Fő utca-felújítás a 
járdákkal, parkolókkal, kandeláberekkel, 
alapvetően megváltoztatta a városközpont 
képét, és egy új korszak kezdetét jelentet-
te. A Művészetek Háza felújítása, benne 
az új színházterem megépítése, a játszó-
terek, az Erdei kápolna mögötti park, a 
„Lahmkruam” Helytörténeti Emlékpark 
kialakítása jelentősen gazdagította város-
unk infrastruktúráját, s nagyban hozzájá-
rult a vörösvári emberek közötti kapcsola-
tok, a városi közösség fejlődéséhez. 

• Mi az, ami továbbra is megoldandó fel-
adat?

A szilárd burkolatú utak építésével nagy le-
maradásban vagyunk, és a csapadékvíz-el-
vezetés terén is óriási feladatok várnak még 
ránk. Sajnos belterületi útépítésre a Közép-
Magyarországi Régióban a most letelő hét-
éves (2007-2014) európai uniós ciklusban 
gyakorlatilag semmilyen forrás nem volt. 
Ez a következő ciklusban is így lesz, de 
most, hogy az adósságainktól megszaba-
dultunk, reális esélyt látok arra, hogy a kö-
vetkező öt évben Vörösváron hosszú évek 
után újra szilárd burkolatú utakat építhes-
sünk. A csapadékvíz-elvezetés hasonlóan 
nagy probléma – amint ezt az utóbbi he-
tek esőzései erősen meg is mutatták. Már 
elkezdtük egy nagy csapadékvíz-elvezetési 
koncepcióterv készítését a bányatavaktól 
az Őr-hegyig. Ha elkészül a terv, akkor 
kezdődhet a megvalósítás, azaz a csapa-
dékvíz-elvezető gerincvezeték megépítése 
lépésről lépésre, ahogy erőnkből telik.

• Esetleg új terv?

Az előbb említetteken túl nagyon szeret-
ném, ha a Fő utca-felújítást – ha csak ki-
sebb lépésekben is – de folytathatnánk a 
Bányatelep irányában, s egyúttal a Bánya-
telepen a legfontosabb központi járdasza-
kaszokat is felújíthatnánk, mert ez a feladat 
is már nagyon régóta várat magára. Nagy 
álom – ami most már elérhető közelségbe 
került – a bölcsőde kialakítása és beindítá-
sa, amiről egy év múlva remélem, már múlt 
időben lehet majd beszélni.

• A napi munka során inkább az anyagi, 
tárgyi dolgok vannak reflektorfényben, de 
időről időre – ünnepekkor, mérföldkövek 
alkalmával – előkerülnek az elvek, esz-
mék, érzések, amik végső soron a minden-
napok cselekedeteit irányítják. Mi az, amit 
Ön személy szerint a legfontosabbnak tart 
polgármesterként, illetve hogy érzi: mire 
van szüksége a városnak ezen a téren?

Az én vezéreszmém a közjó szolgálata, és a 
közérdek érvényesülésének szolgálata. 

Úgy gondolom, hogy egy polgármes-
ter, egy képviselőtestület akkor végzi jól a 
dolgát, ha – amennyire rajta áll – biztosítja 
településén a törvény előtti egyenlőséget, a 
közteherviselést, a hosszú távú szempon-
tok érvényesülését, az átgondolt, tervszerű, 
a város anyagi lehetőségeivel arányban álló 
városfejlesztést. Mindezt úgy, hogy közben 
nem rendeli alá az anyagi érdekeknek az 
erkölcsi szempontokat, mert az olyasmi 
rövidtávon hozhat ugyan látszólagos sike-
reket, de hosszú távon csak bajt és romlást 
okoz.

Alapvető fontosságúnak tartom azt is, 
hogy minden tárgyi beruházás egyértel-
műen és világosan az itt élő emberek va-
lódi érdekeit szolgálja. Valamint azt is, 
hogy a természeti környezetünk védelme 
és fejlesztése, az épített környezetünk és az 
infrastruktúránk fejlesztése mellett párho-
zamosan mindig a közösséget is fejlesszük, 
az összetartást is erősítsük. Ezért helyezek 
nagy hangsúlyt a városi ünnepségek, az 
adventi vásár, a gyermeknap, a tutajhúzó 
verseny, a szüreti felvonulások megszer-
vezésére, ezért szerveztünk gyakran szín-
házi előadásokat, író-olvasótalálkozókat, 
operett-előadásokat, népművészeti kiállí-
tásokat és kortárs alkotói tárlatokat. Ezért 
szervezünk az óvodásoknak népi játszóhá-
zi foglalkozásokat, Könyvtár plusz családi 
programokat. Ezért rendeztünk nagy ün-
nepséget várossá válásunk 15., és a betele-
pülés 325. évfordulóján. És ezért akarunk 
emlékművet is állítani az első betelepülők-
nek. Mert hiszem, hogy egy közösségnek 
szüksége van arra, hogy ismerje, számon 
tartsa és értékelje saját múltját, saját törté-
nelmét.

• A választás eredményét nem tudhatjuk 
előre, de nyilván készül a következő öt 
évre. Hogyan?

Munkával. A napi munka az első. Egyetlen 
döntés sem késlekedhet azért, mert ciklus 
vége vagy kampány van.  A város érdeke 
az, hogy a megkezdett beruházások terv 
szerint haladjanak, a Hivatal és az önkor-
mányzati képviselő-testület munkája az 
utolsó percig teljes fordulatszámon biz-
tosítva legyen, a szükséges döntések teljes 
felelősséggel megszülessenek. Természe-
tesen, mint polgármesterjelölt és mint a 
Vörösvárért Közéleti Egyesület elnöke, 
közben készülök a választásokra is: a napi 
munka mellett szervezem és vezetem a 
kampányt. Igyekszem az elmúlt években 
elvégzett munka eredményeit minél job-
ban és közérthetőbben összefoglalni és fel-
mutatni, és meggyőzni a választókat arról, 
hogy továbbra is érdemes bizalmat sza-
vazni annak a csapatnak, amely az elmúlt 
négy évben a fenti eredményeket elérte.

• Akárhogy is alakul a következő időszak, 
jó kedvet és egészséget kívánok hozzá! 
Köszönöm az interjút!

Sólyom Ágnes

6. – pályázat kiírása egy betelepülési em-
lékmű megtervezésére és kivitelezésére a 
betelepülés 325 éves évfordulója alkalmá-
ból
13. - a csatornahálózat bővítésére, felújítá-
sára írt közbeszerzési pályázat eredmény-
hirdetése
- pályázó hiányában ismét eredménytelen 
a hulladékszállításra kiírt közbeszerzés

április
- felújítják a Vásár térről a Kápolna utca 
felé vezető járdaszakaszt
9. - elfogadják a város építészeti örökségé-
nek védelméről szóló helyi értékvédelmi 
rendeletet
24. - koncepcióterv készíttetése a Templom 
tér fejlesztésére

május 
- pályázati pénz segítségével felújítják az 
I. világháborús emlékművet a Hősök terén
- új parkolók és új járda készül a Vásár té-
ren
- tetőfelújítás és udvarburkolás a Sváb Sa-
rokban
20. - elfogadják a végleges településrende-
zési és -fejlesztési eszközöket
- újabb közbeszerzés megindítása a hulla-
dékszállításra

június
- hatályba lép az új Helyi Építési Szabály-
zat
10. - pályázat a Rákóczi utcai óvoda bőví-
tésére
26. - másodszor sem nyer támogatást a 
Zrínyi utcai óvoda felújítására benyújtott 
pályázat, ezért a csapadékvíz-elvezetésre 
és a villámvédelemre saját forrást biztosít 
a testület
- 10%-kal csökkenti az önkormányzat az 
óvodákban és az általános iskolákban az 
étkezési díjakat

augusztus
- támogatást nyer a Rákóczi utcai óvoda 
bővítésére benyújtott pályázat
- kiválasztják a betelepülési emlékműpá-
lyázatra érkezett 5 legjobb alkotást
- a temetőben új burkolatot kap három bel-
ső út
- a sporttelep bevezető útját leburkolják
16. - betelepülési ünnepség a 325 éves év-
forduló alkalmából

szeptember
- megkezdődnek a csatornahálózat bővítési 
munkálatai
- 5. - átadják a liftet a szakorvosi rendelő-
intézetben
- járda- és parkolóépítés folyik a Templom 
téri iskolánál
- újabb parkolók épülnek a Vásár tér mö-
gött

Összeállította:  
SÁ
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Első féléves beszámoló

Az Államháztartásról szóló törvény szerint 
a polgármesternek a helyi önkormányzat 
gazdálkodásának első félévi helyzetéről 
minden évben szeptember 15-éig kell tá-
jékoztatnia a képviselőtestületet. Az elké-
szült beszámoló szerint a költségvetési elő-
irányzatok teljesülése a következőképpen 
alakult 2014 első félévében:

Az önkormányzat költségvetési bevéte-
lei június 30-án 1,688 milliárd forintban, 
azaz az előirányzat 49,23%-ban teljesültek. 
A kiadások 1,541 milliárd forintban, azaz 
az előirányzat 44,95 %-ában teljesültek. A 
bevételek tehát magasabb arányban foly-
tak be, mint amilyen arányban a kiadá-
sok teljesültek. Ennek legfőbb oka, hogy 
a nagyobb beruházásokra (pl. Szakorvosi 
Rendelő liftje, útépítés a köztemetőben, 
bölcsődeépítés, Ligeti Cseperedő Óvoda 
villámvédelme, vízelvezetés stb.) még nem 
kellett teljesíteni kifizetést az első féléves 
időszakban. A gazdálkodáshoz az első félév 
során nem vett igénybe folyószámlahitelt 
az önkormányzat, a lekötött betét összege 
jelenleg 200 millió Ft. (115/2014. határozat 
– 9 igen, 2 nem)

Új státusz a Polgármesteri Hiva-
talban

2014. január elsejével hatályba lépett a 
4/2013. (I.11) kormányrendelet az állam-
háztartás számviteléről. Az új rendelet 
jelentős többletmunkát hozott a Gazdál-
kodási Osztály életébe: megháromszoro-
zódtak a könyvelési tételek, a költségvetési 

számvitel bővült a pénzügyi számvitellel, 
és minden munkafolyamatra fordítandó 
idő megnövekedett. Ezért arról született 
döntés, hogy szeptember 1-jétől létrehoz-
nak egy új, 8 órás státuszt az osztályon.  
(116/2014. határozat – 9 igen, 1 nem, 1 tar-
tózkodás)

Bővül a Rákóczi utcai óvoda

Az önkormányzat elnyerte a 8 millió forin-
tos pályázati támogatást a Német Nemzeti-
ségi Óvoda Rákóczi utcai épületének bőví-
tésére. A meglévő tornaterem átalakításával 
és a szükséges kiszolgáló helyiségek kiala-
kításával a régi tornaterem helyén egy cso-
portszobát alakítanak ki. A volt főzőkonyha 
helyén pedig válaszfalak bontásával, építé-
sével és a konyha gépészetének elbontá-
sával új tornaterem létesül.  A régi raktár 
helyén egy logopédiai terem is helyet kap. 

A kiviteli tervek már elkészültek, a ki-
vitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás 
indításának a feltételei adottak, így a képvi-
selőtestület döntött a kiviteli közbeszerzési 
eljárás lefolytatásáról valamint a pályázati 
anyagban szereplő szakmai eszközök és 
bútorok beszerzéséről egy ajánlatkérési el-
járás keretében.  (117/2014. határozat – 11 
igen egyhangú)

Megállapodás a Postával

Gromon István polgármester az elmúlt 
években többször fordult hivatalos kére-
lemmel a Magyar Posta vezetőihez annak 
érdekében, hogy újítsák fel a mára teljesen 
lepusztult, az ügyfelek kulturált kiszolgá-

lására alkalmatlan pilis-
vörösvári postaépületet. 
Kérelmeiben jelezte, 
hogy az önkormányzat 
– úgy is, mint két irány-
ban telekszomszéd (Fő 
u. 66., Puskin u. 8.), s 
úgy is, mint a lakosság 
érdekeinek képviselő-
je – lehetőségei szerint 
kész minden együttmű-
ködésre egy korszerűbb 
postahivatal létrehozása 
érdekében. A korábbi 
eredménytelen próbál-

kozások után Békési Ákos, a Magyar Pos-
ta Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese 
2013. szeptember közepén levélben tájé-
koztatta a polgármestert arról, hogy koráb-
bi kéréseit és javaslatait figyelembe véve és 
elfogadva a Társaság szerepeltetni fogja a 
pilisvörösvári posta teljes korszerűsítését 
a 2014. évi beruházási tervében úgy, hogy 
a postai rekonstrukciót 2014-ben kezdik 
meg, 2015-ös tervezett befejezéssel. 

A projekttel kapcsolatban azóta több al-
kalommal tartottak egyeztető tárgyalásokat 
az önkormányzat képviselőivel, előre rög-
zítették az új épület kialakításának és mű-
ködtetésének koncepcionális szempontjait, 
a vázlattervek elkészülte után pedig egy 
együttműködési megállapodás részleteit is 
egyeztették. 

Erre azért volt szükség, mert a posta tu-
lajdonában lévő telek viszonylag keskeny, 
a város legforgalmasabb helyén, egy veszé-
lyes kanyarban helyezkedik el, így mind az 
autós megközelítés, a ki- és behajtás, mind 
a parkolás szempontjából kedvezőtlen fek-
vésű. 

A fenti hátrányok kiküszöbölése érde-
kében a megállapodás szerint összenyitnak 
három szomszédos ingatlant: a Puskin u. 
8. alatti Építéshatóság, a Fő u. 66. sz. alatti 
Városi Díszterem és Járási Hivatal, vala-
mint a Fő u. 64. sz. alatti posta ingatlanát. 
A posta működéséhez szükséges 8 db par-
kolót az önkormányzat saját ingatlanán 
alakítja ki, onnan az autósok számára is 
kényelmesen megközelíthető lesz – a par-
kolóból a telken belül átsétálva – az új pos-
ta bejárata. Az önkormányzat továbbá – 20 
éves felmondási moratórium mellett – ha-
tározatlan időre kötelezettséget vállal arra, 
hogy a posta ügyfelei részére folyamatosan 
biztosítja ezen parkolók díjmentes haszná-
latát. Szintén az önkormányzat végzi el a 
Posta udvarán 850 m2-nyi terület parkosí-
tását, megépíti a gyalogosok áthaladásához 
szükséges burkolatokat és járdát, és ellátja a 
parkosított terület és a parkolók karbantar-
tási, üzemeltetési feladatait. A képviselőtes-

tület felhatalmazta a polgármestert a köl-
csönös használati megállapodás aláírására.  
(118/2014. – 10 igen, 1 tartózkodás)

Veszélyes ingatlan a Fő utcán

A Pilisvörösvár, Fő utca 122. szám alatti 
ingatlanon álló magántulajdonú épület 
tetőzete nagyon rossz állapotban van, a 
palafedés egy nagy 
részen megbomlott, 
az épület beázik, a 
lecsúszó palák pe-
dig veszélyeztetik a 
szomszédos Sikari 
patika parkolójában 
várakozó autókat és 
az ott közlekedő gya-
logosokat. Az ingat-
lantulajdonost a Pest 
Megyei Kormányhi-
vatal Szentendrei Já-
rási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala az 
épület tetőszerkezetének élet- és vagyon-
biztonságot veszélyeztető állapota miatt 
karbantartásra kötelezte. A tulajdonosnak 
azonban nem áll rendelkezésére a hely-
reállításhoz szükséges anyagi fedezete, az 
építésfelügyelet ezért azt kérte az önkor-
mányzattól, hogy próbáljon meg segíteni 
valamiképpen a balesetveszély elhárításá-
ban, s addig is zárja le a Fő utcán a veszé-
lyeztetett járdaszakaszt. 

Az önkormányzat a járdaszakaszt nem 
kívánta lezárni, mert ez ellehetetlenítette 
volna a Fő utca páros oldalán a gyalogos 
közlekedést. Ehelyett szakemberrel meg-
vizsgáltatta az épület állapotát, költség-
becslést készíttetett a szükséges munkák 
elvégzésére, és azonnali tárgyalást kez-
deményezett az ingatlan tulajdonosával. 
A tárgyalások során egyértelműen bebi-
zonyosodott, hogy a tulajdonos nem tud 
eleget tenni a hatósági kötelezésnek, ezért 
a képviselőtestület – a tulajdonos előzetes 
egyetértésével – úgy döntött, hogy meg-
vásárolja az ingatlant, a tulajdonos pedig 

örökös haszonélvezeti joggal a házban 
maradhat. Az ingatlan forgalmi értéke az 
értékbecslő szerint 9,4 millió forint. Az il-
letékekről szóló törvény vonatkozó rendel-
kezései szerint a holtig tartó haszonélvezeti 
jog értéke az említett forgalmi értékből le-
számításra kerül, így a ténylegesen kifize-
tendő vételár összege 5,6 millió forint. Az 
önkormányzat a szerződéskötést követően 
azonnal megjavíttatja a ház tetőszerkeze-
tét. (119/2014. határozat – 8 igen, 2 nem, 1 
tartózkodás)

Vis major
Az augusztusi felhőszakadások súlyosan 
megrongálták az Ipartelep utca csapadék-
víz-elvezető rendszerét, mely egyben a 
10-es számú főút csapadékvíz-elvezetését 
is biztosítja. A lezúduló csapadékvíz alá-
mosta a betonlapokból készült mederbur-
kolatot, a partfal bedőlt, és az árok melletti 
közút is veszélybe került, mert már elkezd-
te alámosni azt a csapadékvíz. Az önkor-
mányzat a helyreállításhoz 70%-os Vis 
major támogatást igényelhetett volna, az 
előterjesztés azonban lekerült napirendről, 
mivel az Ipartelep utca 1. sz. alatti ingatlan 
tulajdonosa, a Liegl & Dachser Logiszti-
kai Kft. elismerte, hogy a cég telephelyéről 

összegyűjtöt t 
csapadékvizet 
tervezési és ki-
vitelezési hiba 
miatt műsza-
kilag hibásan 
kötötték be a 
nyílt árokba, a 
csatorna emi-
att rongálódott 
meg, így a javí-
tás költségeit a 
cég vállalta. 

Felterjesztés Pest Megye Környe-
zetvédelméért Díjra

Zárt ülésen hozta a testület a határoza-
tot arról, hogy Temesvári Annát, a Szebb 
Környezetért Egyesület elnökét 10 éves 
kiemelkedő környezetvédelmi tevékeny-
ségéért felterjeszti a Pest Önkormányzata 
által alapított „Pest Megye Környezetvé-
delméért Díj” adományozására. (122/2014. 
határozat – 11 igen egyhangú) 

Rendeletek
22/2014. (VIII.29.) – Az Önkormányzat va-
gyonáról és a vagyongazdálkodás szabálya-
iról szóló 7/2012. (IV. 02.) önkormányzati 
rendelet módosításáról
A képviselőtestület által hozott határoza-
tok és rendeletek megtalálhatók a városi 
honlapon (www.pilisvorosvar.hu/Vörösvári 
vagyok/Önkormányzat/Határozatok vagy 
Rendeletek).

A KSH közleménye
A Központi Statisztikai Hivatal a KSH Elnöke 
által engedélyezett 2014. évi adatgyűjtési prog-
ram szerint önkéntes adatszolgáltatáson alapuló 
felmérést hajt végre. 
Az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2014) 
ötévenkénti végrehajtását az Európai Parlament és 
Tanács 1338/2008/EK rendelete írja elő az Európai 
Unió tagállamai számára. A nemzetközi összeha-
sonlítást is lehetővé tévő adatfelvétel Magyaror-
szágon

2014. szeptember 15-től december 15-ig

tart, célja a lakosság egészségi állapotának, 
életmódjának és az egészségügyi szolgálta-
tásokkal való elégedettségének vizsgálata. 
Ezek az információk – az uniós adatszolgáltatási 
kötelezettségünk teljesítésén túl – hozzájárulhat-
nak az egészségpolitikai intézkedések meghozata-
lához és az egészségügyi ellátórendszer minőségé-
nek javításához.
A válaszadó személyeket, az ország 532 települé-
séről összesen 9479 főt, véletlen mintavétellel vá-
lasztottuk ki. A felvételben részt vevők névre szóló 
értesítő levelet kapnak, majd a KSH összeírója a 
fent jelzett időszakban felkeresi őket. Az adatgyűj-
tést végrehajtó kérdezők hivatalos igazolvány-
nyal rendelkeznek.

Információkérés, kapcsolatfelvétel: 

Európai lakossági egészségfelmérés 
(ELEF2014) 
Honlap: http://www.ksh.hu/elef
E-mail cím: elef@ksh.hu
Telefonszám: 06-1-345-6676 (H-Cs: 8-16 óra; P: 
8-14 óra)

Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag sta-
tisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás 
lehetőségét kizáróan használjuk fel, ponto-
san követve a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. 
törvény, valamint az Információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény előírásait.
A felmérésből származó összesített eredmé-
nyek a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé 
válnak, az első adatközlésekre várhatóan 2015 
tavaszán kerül sor.
Az együttműködők értékes válaszait apró ajándék-
kal köszönjük meg.

Budapest, 2014. szeptember 5.

E L A D Ó  T E L E K

Csuka u. 4728. hrsz.
509 m2, 45 m2 téglaházzal, víz, villany 

az ingatlanon belül, gáz előtte,  
csatorna kiépítés alatt

7.635.000,- Ft
Információ: 06-26-330-233 / 153. mellék
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Első féléves beszámoló

Az Államháztartásról szóló törvény szerint 
a polgármesternek a helyi önkormányzat 
gazdálkodásának első félévi helyzetéről 
minden évben szeptember 15-éig kell tá-
jékoztatnia a képviselőtestületet. Az elké-
szült beszámoló szerint a költségvetési elő-
irányzatok teljesülése a következőképpen 
alakult 2014 első félévében:

Az önkormányzat költségvetési bevéte-
lei június 30-án 1,688 milliárd forintban, 
azaz az előirányzat 49,23%-ban teljesültek. 
A kiadások 1,541 milliárd forintban, azaz 
az előirányzat 44,95 %-ában teljesültek. A 
bevételek tehát magasabb arányban foly-
tak be, mint amilyen arányban a kiadá-
sok teljesültek. Ennek legfőbb oka, hogy 
a nagyobb beruházásokra (pl. Szakorvosi 
Rendelő liftje, útépítés a köztemetőben, 
bölcsődeépítés, Ligeti Cseperedő Óvoda 
villámvédelme, vízelvezetés stb.) még nem 
kellett teljesíteni kifizetést az első féléves 
időszakban. A gazdálkodáshoz az első félév 
során nem vett igénybe folyószámlahitelt 
az önkormányzat, a lekötött betét összege 
jelenleg 200 millió Ft. (115/2014. határozat 
– 9 igen, 2 nem)

Új státusz a Polgármesteri Hiva-
talban

2014. január elsejével hatályba lépett a 
4/2013. (I.11) kormányrendelet az állam-
háztartás számviteléről. Az új rendelet 
jelentős többletmunkát hozott a Gazdál-
kodási Osztály életébe: megháromszoro-
zódtak a könyvelési tételek, a költségvetési 

számvitel bővült a pénzügyi számvitellel, 
és minden munkafolyamatra fordítandó 
idő megnövekedett. Ezért arról született 
döntés, hogy szeptember 1-jétől létrehoz-
nak egy új, 8 órás státuszt az osztályon.  
(116/2014. határozat – 9 igen, 1 nem, 1 tar-
tózkodás)

Bővül a Rákóczi utcai óvoda

Az önkormányzat elnyerte a 8 millió forin-
tos pályázati támogatást a Német Nemzeti-
ségi Óvoda Rákóczi utcai épületének bőví-
tésére. A meglévő tornaterem átalakításával 
és a szükséges kiszolgáló helyiségek kiala-
kításával a régi tornaterem helyén egy cso-
portszobát alakítanak ki. A volt főzőkonyha 
helyén pedig válaszfalak bontásával, építé-
sével és a konyha gépészetének elbontá-
sával új tornaterem létesül.  A régi raktár 
helyén egy logopédiai terem is helyet kap. 

A kiviteli tervek már elkészültek, a ki-
vitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás 
indításának a feltételei adottak, így a képvi-
selőtestület döntött a kiviteli közbeszerzési 
eljárás lefolytatásáról valamint a pályázati 
anyagban szereplő szakmai eszközök és 
bútorok beszerzéséről egy ajánlatkérési el-
járás keretében.  (117/2014. határozat – 11 
igen egyhangú)

Megállapodás a Postával

Gromon István polgármester az elmúlt 
években többször fordult hivatalos kére-
lemmel a Magyar Posta vezetőihez annak 
érdekében, hogy újítsák fel a mára teljesen 
lepusztult, az ügyfelek kulturált kiszolgá-

lására alkalmatlan pilis-
vörösvári postaépületet. 
Kérelmeiben jelezte, 
hogy az önkormányzat 
– úgy is, mint két irány-
ban telekszomszéd (Fő 
u. 66., Puskin u. 8.), s 
úgy is, mint a lakosság 
érdekeinek képviselő-
je – lehetőségei szerint 
kész minden együttmű-
ködésre egy korszerűbb 
postahivatal létrehozása 
érdekében. A korábbi 
eredménytelen próbál-

kozások után Békési Ákos, a Magyar Pos-
ta Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese 
2013. szeptember közepén levélben tájé-
koztatta a polgármestert arról, hogy koráb-
bi kéréseit és javaslatait figyelembe véve és 
elfogadva a Társaság szerepeltetni fogja a 
pilisvörösvári posta teljes korszerűsítését 
a 2014. évi beruházási tervében úgy, hogy 
a postai rekonstrukciót 2014-ben kezdik 
meg, 2015-ös tervezett befejezéssel. 

A projekttel kapcsolatban azóta több al-
kalommal tartottak egyeztető tárgyalásokat 
az önkormányzat képviselőivel, előre rög-
zítették az új épület kialakításának és mű-
ködtetésének koncepcionális szempontjait, 
a vázlattervek elkészülte után pedig egy 
együttműködési megállapodás részleteit is 
egyeztették. 

Erre azért volt szükség, mert a posta tu-
lajdonában lévő telek viszonylag keskeny, 
a város legforgalmasabb helyén, egy veszé-
lyes kanyarban helyezkedik el, így mind az 
autós megközelítés, a ki- és behajtás, mind 
a parkolás szempontjából kedvezőtlen fek-
vésű. 

A fenti hátrányok kiküszöbölése érde-
kében a megállapodás szerint összenyitnak 
három szomszédos ingatlant: a Puskin u. 
8. alatti Építéshatóság, a Fő u. 66. sz. alatti 
Városi Díszterem és Járási Hivatal, vala-
mint a Fő u. 64. sz. alatti posta ingatlanát. 
A posta működéséhez szükséges 8 db par-
kolót az önkormányzat saját ingatlanán 
alakítja ki, onnan az autósok számára is 
kényelmesen megközelíthető lesz – a par-
kolóból a telken belül átsétálva – az új pos-
ta bejárata. Az önkormányzat továbbá – 20 
éves felmondási moratórium mellett – ha-
tározatlan időre kötelezettséget vállal arra, 
hogy a posta ügyfelei részére folyamatosan 
biztosítja ezen parkolók díjmentes haszná-
latát. Szintén az önkormányzat végzi el a 
Posta udvarán 850 m2-nyi terület parkosí-
tását, megépíti a gyalogosok áthaladásához 
szükséges burkolatokat és járdát, és ellátja a 
parkosított terület és a parkolók karbantar-
tási, üzemeltetési feladatait. A képviselőtes-

tület felhatalmazta a polgármestert a köl-
csönös használati megállapodás aláírására.  
(118/2014. – 10 igen, 1 tartózkodás)

Veszélyes ingatlan a Fő utcán

A Pilisvörösvár, Fő utca 122. szám alatti 
ingatlanon álló magántulajdonú épület 
tetőzete nagyon rossz állapotban van, a 
palafedés egy nagy 
részen megbomlott, 
az épület beázik, a 
lecsúszó palák pe-
dig veszélyeztetik a 
szomszédos Sikari 
patika parkolójában 
várakozó autókat és 
az ott közlekedő gya-
logosokat. Az ingat-
lantulajdonost a Pest 
Megyei Kormányhi-
vatal Szentendrei Já-
rási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala az 
épület tetőszerkezetének élet- és vagyon-
biztonságot veszélyeztető állapota miatt 
karbantartásra kötelezte. A tulajdonosnak 
azonban nem áll rendelkezésére a hely-
reállításhoz szükséges anyagi fedezete, az 
építésfelügyelet ezért azt kérte az önkor-
mányzattól, hogy próbáljon meg segíteni 
valamiképpen a balesetveszély elhárításá-
ban, s addig is zárja le a Fő utcán a veszé-
lyeztetett járdaszakaszt. 

Az önkormányzat a járdaszakaszt nem 
kívánta lezárni, mert ez ellehetetlenítette 
volna a Fő utca páros oldalán a gyalogos 
közlekedést. Ehelyett szakemberrel meg-
vizsgáltatta az épület állapotát, költség-
becslést készíttetett a szükséges munkák 
elvégzésére, és azonnali tárgyalást kez-
deményezett az ingatlan tulajdonosával. 
A tárgyalások során egyértelműen bebi-
zonyosodott, hogy a tulajdonos nem tud 
eleget tenni a hatósági kötelezésnek, ezért 
a képviselőtestület – a tulajdonos előzetes 
egyetértésével – úgy döntött, hogy meg-
vásárolja az ingatlant, a tulajdonos pedig 

örökös haszonélvezeti joggal a házban 
maradhat. Az ingatlan forgalmi értéke az 
értékbecslő szerint 9,4 millió forint. Az il-
letékekről szóló törvény vonatkozó rendel-
kezései szerint a holtig tartó haszonélvezeti 
jog értéke az említett forgalmi értékből le-
számításra kerül, így a ténylegesen kifize-
tendő vételár összege 5,6 millió forint. Az 
önkormányzat a szerződéskötést követően 
azonnal megjavíttatja a ház tetőszerkeze-
tét. (119/2014. határozat – 8 igen, 2 nem, 1 
tartózkodás)

Vis major
Az augusztusi felhőszakadások súlyosan 
megrongálták az Ipartelep utca csapadék-
víz-elvezető rendszerét, mely egyben a 
10-es számú főút csapadékvíz-elvezetését 
is biztosítja. A lezúduló csapadékvíz alá-
mosta a betonlapokból készült mederbur-
kolatot, a partfal bedőlt, és az árok melletti 
közút is veszélybe került, mert már elkezd-
te alámosni azt a csapadékvíz. Az önkor-
mányzat a helyreállításhoz 70%-os Vis 
major támogatást igényelhetett volna, az 
előterjesztés azonban lekerült napirendről, 
mivel az Ipartelep utca 1. sz. alatti ingatlan 
tulajdonosa, a Liegl & Dachser Logiszti-
kai Kft. elismerte, hogy a cég telephelyéről 

összegyűjtöt t 
csapadékvizet 
tervezési és ki-
vitelezési hiba 
miatt műsza-
kilag hibásan 
kötötték be a 
nyílt árokba, a 
csatorna emi-
att rongálódott 
meg, így a javí-
tás költségeit a 
cég vállalta. 

Felterjesztés Pest Megye Környe-
zetvédelméért Díjra

Zárt ülésen hozta a testület a határoza-
tot arról, hogy Temesvári Annát, a Szebb 
Környezetért Egyesület elnökét 10 éves 
kiemelkedő környezetvédelmi tevékeny-
ségéért felterjeszti a Pest Önkormányzata 
által alapított „Pest Megye Környezetvé-
delméért Díj” adományozására. (122/2014. 
határozat – 11 igen egyhangú) 

Rendeletek
22/2014. (VIII.29.) – Az Önkormányzat va-
gyonáról és a vagyongazdálkodás szabálya-
iról szóló 7/2012. (IV. 02.) önkormányzati 
rendelet módosításáról
A képviselőtestület által hozott határoza-
tok és rendeletek megtalálhatók a városi 
honlapon (www.pilisvorosvar.hu/Vörösvári 
vagyok/Önkormányzat/Határozatok vagy 
Rendeletek).

A KSH közleménye
A Központi Statisztikai Hivatal a KSH Elnöke 
által engedélyezett 2014. évi adatgyűjtési prog-
ram szerint önkéntes adatszolgáltatáson alapuló 
felmérést hajt végre. 
Az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2014) 
ötévenkénti végrehajtását az Európai Parlament és 
Tanács 1338/2008/EK rendelete írja elő az Európai 
Unió tagállamai számára. A nemzetközi összeha-
sonlítást is lehetővé tévő adatfelvétel Magyaror-
szágon

2014. szeptember 15-től december 15-ig

tart, célja a lakosság egészségi állapotának, 
életmódjának és az egészségügyi szolgálta-
tásokkal való elégedettségének vizsgálata. 
Ezek az információk – az uniós adatszolgáltatási 
kötelezettségünk teljesítésén túl – hozzájárulhat-
nak az egészségpolitikai intézkedések meghozata-
lához és az egészségügyi ellátórendszer minőségé-
nek javításához.
A válaszadó személyeket, az ország 532 települé-
séről összesen 9479 főt, véletlen mintavétellel vá-
lasztottuk ki. A felvételben részt vevők névre szóló 
értesítő levelet kapnak, majd a KSH összeírója a 
fent jelzett időszakban felkeresi őket. Az adatgyűj-
tést végrehajtó kérdezők hivatalos igazolvány-
nyal rendelkeznek.

Információkérés, kapcsolatfelvétel: 

Európai lakossági egészségfelmérés 
(ELEF2014) 
Honlap: http://www.ksh.hu/elef
E-mail cím: elef@ksh.hu
Telefonszám: 06-1-345-6676 (H-Cs: 8-16 óra; P: 
8-14 óra)

Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag sta-
tisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás 
lehetőségét kizáróan használjuk fel, ponto-
san követve a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. 
törvény, valamint az Információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény előírásait.
A felmérésből származó összesített eredmé-
nyek a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé 
válnak, az első adatközlésekre várhatóan 2015 
tavaszán kerül sor.
Az együttműködők értékes válaszait apró ajándék-
kal köszönjük meg.

Budapest, 2014. szeptember 5.

E L A D Ó  T E L E K

Csuka u. 4728. hrsz.
509 m2, 45 m2 téglaházzal, víz, villany 

az ingatlanon belül, gáz előtte,  
csatorna kiépítés alatt

7.635.000,- Ft
Információ: 06-26-330-233 / 153. mellék
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A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes 2014. 
október 24-25-én ünnepli fennállásnak 60 éves jubile-
umát, melyre sok szeretettel meghívja Önt és kedves  
családját!

Helyszín: Művészetek Háza – Pilisvörösvár
Mindkét napon 17.00-tól kezdődik a folklórműsor és este 21.00-
tól lesz bál, büfé és tombola! 

Közreműködnek a műsorban:

Szeptember 5-én, pénteken délután 
a 64. bányásznapon megemlékezést 
tartottak a Bányász emlékparkban. Az 

ünnepség a Himnusszal kezdődött, majd 
a díszvendégek köszöntése után Gromon 
István polgármester úr és Zelenai István 
bányamérnök mondott beszédet.

Polgármester úr beszédében kiemelte, 
hogy városunk életében egy fél évszázadon 
át igen fontos szerepet játszott a bánya, 
egykori létezése máig hat a város életére, 
ezért méltó dolog évről évre megemlékez-

BÁNYÁSZNAPI 
MEGEMLÉKEZÉS
ni a bányáról, az egykori bányá-
szokról. Bár hivatalosan a 64. bá-
nyásznapot ünnepeljük, valójában 
már több mint 100 éves ünnep ez, 
hiszen december 4-én, Szent Bor-
bála napján mindig is ünnepeltek 
a bányászok, s a vörösvári bányát, 
azaz a Lipót-aknát 1903-ban nyi-
tották meg. Örömmel nyugtázta, 
hogy 74 évvel a vörösvári, 45 évvel 
a pilisszentiváni és 20 
évvel a lencsehegyi bá-
nya bezárása után sokan 
gyűltek össze most is, 
hogy megemlékezzenek 
azokról az emberekről, 
akik ezzel a nehéz és 

veszélyes munkával tartották el 
családjukat, és tettek a város és az 
ország jólétéért. 

A közelmúltban jelent meg 
egy nagyon gazdag tartalmú 
könyv a bányászok életéről és 
sorsáról a Dorogi Szénmedence 
Kultúrájáért Alapítvány kiadásá-
ban. A szerzője Ladányi András, 
a Bányamunkás című lap főszerkesztője. 
A könyv címe: Rokkantprés. A beszéd kö-
vetkező részében ebből a könyvből hallhat-
tunk két nagyon érdekes részletet egy in-
terjúból, amely egy volt komlói bányásszal, 
Magyar Zsolttal készült.

Az első részlet a riportalanynak a bányá-
ban töltött első napjáról szólt.

„…Nagyon vártam, hogy leszállhassunk 
a bányába. Már korábban is foglalkoztatott 
a bánya, mert erről a bátyám sokat mesélt. 
Először a külszínen faragásokat tanultunk, és 
csak három hónap után szálltunk le. Azt me-
sélték, hogy a bányászok a szénportól korom-
feketék. Attól féltem, nem fogom azt bírni, 
hogy fekete legyek és poros. Az első leszállás a 
tanbányában, az Anna-aknában volt. Nekem 
nagyon tetszett. Éreztem, hogy én ezt fogom 
bírni.
- Erős fizikumú voltál?
- Gyenge voltam, mint az ujjam. Elsőben 
alig bírtam el a szívlapátot. Jó tanuló vol-
tam, viszont a gyakorlatban szenvedtem, vért 
izzadtam. Harmadikra már megerősödtem. 
Amikor kikerültünk üzemi vájárokhoz, tel-
jesítménybérben dolgoztunk. Harmadikban 
már tudtam annyit keresni, ami lényegesen 
a magyar átlagkeresetek fölött volt. De ezért 
keményen kellett dolgozni…

-  Mit szerettél a bányában?
- Az ottani légkört, a hangulatot, és olyan 
egészségesen szerettem elfáradni.” 

A bányában töltött utolsó napjáról így 
emlékezett:

„- Mikor volt az utolsó műszakod?
- Ha jól emlékszem, akkor 2000 januárjában. 
Aknász pályafutásom egyik legszívfacsaróbb 
emléke a mecseki szénbányászat utolsó szén-

termelő műszakjához fűződik. Nekem jutott 
a feladat, hogy a műszak eleji elosztást végez-
zem, hogy az utolsó fejtés utolsó óráira meg-
szervezzem a termelést, hogy az ott dolgozó 
bányásztársaim kiadják az utolsó csille szenet. 
A máskor hangos teremben csend honolt, le-
horgasztott fejek mindenfelé, itt-ott könnyes 
szemek. Ez maradt meg bennem abból a pil-
lanatból, amikor a tekintetem körbehordoz-
tam, mielőtt elkezdtem volna az elosztást…

Akkor azzal biztattam magam: elég fiatal 
vagyok ahhoz, hogy még egyszer visszahívja-
nak! Lehet, hogy engem már nem, de tudom, 
hogy eljő az idő, amikor csatasorba állhatnak 
ifjaink a föld mélyében, hogy büszke szívvel, 
odaadásukkal, erejükkel és bátorságukkal biz-
tos megélhetést nyújtsanak családjaiknak, jó-
létet teremtsenek maguk körül!”

Polgármester úr ezután idézett a Napi 
Gazdaság c. lapnak egy 2014. január 22-i 
cikkéből, mely azt bizonyítja, hogy a bá-
nyanyitás egyáltalán nem utópisztikus 
gondolat:

„A kormány támogatja a széntermelés 
bővítését, a magyarországi szénbányászat 
újraindítását, megvizsgálja a mélyművelésű 
szénbányák megnyitásának lehetőségeit − je-
lentette be Németh Lászlóné nemzeti fejlesz-
tési miniszter még december elején a Bányá-
szati Szövetség ünnepségén.

60 ÉVE A SZÍNPADON

Azóta, illetve a kormányzati döntéssel pár-
huzamosan az ország több pontján megtették 
az első lépéseket a termelés újraindításának 
előkészítésére.”

Majd bejelentette, hogy addig is, míg 
újra nyílik bánya a környékünkön, sze-
retnék elkészíteni az emlékparkban az 
emlékműegyüttes hiányzó harmadik ré-
szét, a Bányász mártírok emlékművét, 
amelyre a bányaszerencsétlenségben el-
hunyt pilisvörösvári bányászok neve kerül. 
Ezzel szeretne a város méltó emléket állí-
tani a környék egykor legnagyobb bányájá-
nak, illetve annak a kb. 7000 embernek, aki 
ebben a bányában dolgozott. Polgármester 
úr fel is mutatta a tervezett emlékmű már-
ványból készült makettjét, amely a jelenlé-
vők körében nagy tetszést aratott.

Zelenai István bányamérnök – a meghí-
vott díszvendégekhez hasonlóan – az ün-
nepségen bányász díszegyenruhában jelent 
meg. Beszédében a pilisi szénbányászat leg-
súlyosabb bányakatasztrófájára, a 60 évvel 
ezelőtti pilisszentiváni vízbetörésre emlé-
kezett. 1954. június 25-én a pilisszentiváni 
Altáró bánya déli bányamezejénél tört be a 
víz, ami vágatelzáródásokat okozott, és 34 
bányász elől elzárta a menekülés útvonalát. 
A bányában ismeretlen helyeken tartóz-
kodó emberek kimentésére az ország va-
lamennyi bányavállalata mentőosztagokat 
küldött. A mentési munkálatok több napig 
tartottak, sok esetben igen kockázatos, drá-
mai körülmények között. 28 bányászt élve, 
hatot holtan hoztak a felszínre.  Az elhunyt 
bányászok között volt Wohl Miklós csapat-
vezető vájár, Fetter Mátyás segédvájár és a 
bányamentői munkálatokat teljesítő Mártai 
József. Velük 76-ra emelkedett a bányamun-
ka végzése során elhunyt pilisvörösvári bá-
nyászok száma.

A beszédek után a Bányász Szakszerve-
zeti Szövetség, az Önkormányzat és a Pilisi 
Bányász Szakszervezet vezetői koszorúkat 
helyeztek el a bányász emlékműnél, illetve 
a Bányacsille emlékműnél. A koszorúzást 
követően a jelenlévők a Nosztalgia Dalkör 
vezetetésével elénekelték a bányászhim-
nuszt, majd átvonultak a közeli Napos 
Oldal Szociális Központba egy kis kötet-
len beszélgetésre és a Bányász emlékszoba 
megtekintésére.

Komáromi-Bauknecht Hajnalka

Gromon István bemutatta a bányászmár-
tírok emlékművének tervét (terveze: Sax 
László)

2014.10.24. – Péntek
Meghívott belföldi tánccsoportok
Régi táncosok újra a színpadon
Ének: Peller Anna
Kísérő zenekarok: Donau Power, 
Schwabenkraft a és Werischwarer 
Burschen
Pilisvörösvári Tánccsoport 
mind az öt csoportja

2014.10.25. – Szombat
Egy brazil sváb táncokat is táncoló 
csoport Sao Pauloból
Régi táncosok újra a színpadon
Ének: Peller Anna, Mirk Júlia és Mirk 
Szilvia
Kísérő zenekarok: Bravi Buam, 
Schwabenkraft és Werischwarer 
Burschen
Pilisvörösvári Tánccsoport ifjúsági és 
felnőtt csoportja

A bál ingyenes lesz, viszont a megszigorodott rendelet miatt karszalag szükséges a 
belépéshez. Az erre való előzetes igényeket kizárólag e-mailben tudjuk fogadni 2014. 
október 1-től az alábbi e-mail címen: tanzgruppe.werischwar@gmail.com, melyről visz-
szaigazolást küldünk. A helyszínen korlátozott számban tudjuk beengedni majd a vendé-
geket. Megértésüket köszönjük!

Az évforduló alkalomból egy jubileumi évkönyvet adunk ki, mely összefoglalja a tánccso-
port elmúlt 60 évét újságcikkekkel, fényképekkel és anekdotákkal fűszerezve. Érdeklődni 
a fenti e-mail címen lehet.
Amennyiben támogatni szeretnék a rendezvényünket, kérjük jelezzék az elnökség felé 
a honlapunkon (www.vorosvaritancegyuttes.at.hu) található elérhetőségek valamelyikén. 
Szívből köszönjük támogatásukat!

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS JELÖLTJEI

Német nemzetiségi jelöltek

Szabóné Bogár Erika ÉMNÖSZ
Feldhoffer János  ÉMNÖSZ
Dr. Váradi Mónika Mária ÉMNÖSZ
Siklósi Krisztián  ÉMNÖSZ
Sax Ibolya  ÉMNÖSZ
Sax László  ÉMNÖSZ

Roma nemzetiségi jelöltek

Horváth Zoltán LUNGO DROM
Sárközi Heléna Tímea LUNGO DROM
Horváth Sándor János LUNGO DROM
Horváth Dávid LUNGO DROM
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A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes 2014. 
október 24-25-én ünnepli fennállásnak 60 éves jubile-
umát, melyre sok szeretettel meghívja Önt és kedves  
családját!

Helyszín: Művészetek Háza – Pilisvörösvár
Mindkét napon 17.00-tól kezdődik a folklórműsor és este 21.00-
tól lesz bál, büfé és tombola! 

Közreműködnek a műsorban:

Szeptember 5-én, pénteken délután 
a 64. bányásznapon megemlékezést 
tartottak a Bányász emlékparkban. Az 

ünnepség a Himnusszal kezdődött, majd 
a díszvendégek köszöntése után Gromon 
István polgármester úr és Zelenai István 
bányamérnök mondott beszédet.

Polgármester úr beszédében kiemelte, 
hogy városunk életében egy fél évszázadon 
át igen fontos szerepet játszott a bánya, 
egykori létezése máig hat a város életére, 
ezért méltó dolog évről évre megemlékez-

BÁNYÁSZNAPI 
MEGEMLÉKEZÉS
ni a bányáról, az egykori bányá-
szokról. Bár hivatalosan a 64. bá-
nyásznapot ünnepeljük, valójában 
már több mint 100 éves ünnep ez, 
hiszen december 4-én, Szent Bor-
bála napján mindig is ünnepeltek 
a bányászok, s a vörösvári bányát, 
azaz a Lipót-aknát 1903-ban nyi-
tották meg. Örömmel nyugtázta, 
hogy 74 évvel a vörösvári, 45 évvel 
a pilisszentiváni és 20 
évvel a lencsehegyi bá-
nya bezárása után sokan 
gyűltek össze most is, 
hogy megemlékezzenek 
azokról az emberekről, 
akik ezzel a nehéz és 

veszélyes munkával tartották el 
családjukat, és tettek a város és az 
ország jólétéért. 

A közelmúltban jelent meg 
egy nagyon gazdag tartalmú 
könyv a bányászok életéről és 
sorsáról a Dorogi Szénmedence 
Kultúrájáért Alapítvány kiadásá-
ban. A szerzője Ladányi András, 
a Bányamunkás című lap főszerkesztője. 
A könyv címe: Rokkantprés. A beszéd kö-
vetkező részében ebből a könyvből hallhat-
tunk két nagyon érdekes részletet egy in-
terjúból, amely egy volt komlói bányásszal, 
Magyar Zsolttal készült.

Az első részlet a riportalanynak a bányá-
ban töltött első napjáról szólt.

„…Nagyon vártam, hogy leszállhassunk 
a bányába. Már korábban is foglalkoztatott 
a bánya, mert erről a bátyám sokat mesélt. 
Először a külszínen faragásokat tanultunk, és 
csak három hónap után szálltunk le. Azt me-
sélték, hogy a bányászok a szénportól korom-
feketék. Attól féltem, nem fogom azt bírni, 
hogy fekete legyek és poros. Az első leszállás a 
tanbányában, az Anna-aknában volt. Nekem 
nagyon tetszett. Éreztem, hogy én ezt fogom 
bírni.
- Erős fizikumú voltál?
- Gyenge voltam, mint az ujjam. Elsőben 
alig bírtam el a szívlapátot. Jó tanuló vol-
tam, viszont a gyakorlatban szenvedtem, vért 
izzadtam. Harmadikra már megerősödtem. 
Amikor kikerültünk üzemi vájárokhoz, tel-
jesítménybérben dolgoztunk. Harmadikban 
már tudtam annyit keresni, ami lényegesen 
a magyar átlagkeresetek fölött volt. De ezért 
keményen kellett dolgozni…

-  Mit szerettél a bányában?
- Az ottani légkört, a hangulatot, és olyan 
egészségesen szerettem elfáradni.” 

A bányában töltött utolsó napjáról így 
emlékezett:

„- Mikor volt az utolsó műszakod?
- Ha jól emlékszem, akkor 2000 januárjában. 
Aknász pályafutásom egyik legszívfacsaróbb 
emléke a mecseki szénbányászat utolsó szén-

termelő műszakjához fűződik. Nekem jutott 
a feladat, hogy a műszak eleji elosztást végez-
zem, hogy az utolsó fejtés utolsó óráira meg-
szervezzem a termelést, hogy az ott dolgozó 
bányásztársaim kiadják az utolsó csille szenet. 
A máskor hangos teremben csend honolt, le-
horgasztott fejek mindenfelé, itt-ott könnyes 
szemek. Ez maradt meg bennem abból a pil-
lanatból, amikor a tekintetem körbehordoz-
tam, mielőtt elkezdtem volna az elosztást…

Akkor azzal biztattam magam: elég fiatal 
vagyok ahhoz, hogy még egyszer visszahívja-
nak! Lehet, hogy engem már nem, de tudom, 
hogy eljő az idő, amikor csatasorba állhatnak 
ifjaink a föld mélyében, hogy büszke szívvel, 
odaadásukkal, erejükkel és bátorságukkal biz-
tos megélhetést nyújtsanak családjaiknak, jó-
létet teremtsenek maguk körül!”

Polgármester úr ezután idézett a Napi 
Gazdaság c. lapnak egy 2014. január 22-i 
cikkéből, mely azt bizonyítja, hogy a bá-
nyanyitás egyáltalán nem utópisztikus 
gondolat:

„A kormány támogatja a széntermelés 
bővítését, a magyarországi szénbányászat 
újraindítását, megvizsgálja a mélyművelésű 
szénbányák megnyitásának lehetőségeit − je-
lentette be Németh Lászlóné nemzeti fejlesz-
tési miniszter még december elején a Bányá-
szati Szövetség ünnepségén.

60 ÉVE A SZÍNPADON

Azóta, illetve a kormányzati döntéssel pár-
huzamosan az ország több pontján megtették 
az első lépéseket a termelés újraindításának 
előkészítésére.”

Majd bejelentette, hogy addig is, míg 
újra nyílik bánya a környékünkön, sze-
retnék elkészíteni az emlékparkban az 
emlékműegyüttes hiányzó harmadik ré-
szét, a Bányász mártírok emlékművét, 
amelyre a bányaszerencsétlenségben el-
hunyt pilisvörösvári bányászok neve kerül. 
Ezzel szeretne a város méltó emléket állí-
tani a környék egykor legnagyobb bányájá-
nak, illetve annak a kb. 7000 embernek, aki 
ebben a bányában dolgozott. Polgármester 
úr fel is mutatta a tervezett emlékmű már-
ványból készült makettjét, amely a jelenlé-
vők körében nagy tetszést aratott.

Zelenai István bányamérnök – a meghí-
vott díszvendégekhez hasonlóan – az ün-
nepségen bányász díszegyenruhában jelent 
meg. Beszédében a pilisi szénbányászat leg-
súlyosabb bányakatasztrófájára, a 60 évvel 
ezelőtti pilisszentiváni vízbetörésre emlé-
kezett. 1954. június 25-én a pilisszentiváni 
Altáró bánya déli bányamezejénél tört be a 
víz, ami vágatelzáródásokat okozott, és 34 
bányász elől elzárta a menekülés útvonalát. 
A bányában ismeretlen helyeken tartóz-
kodó emberek kimentésére az ország va-
lamennyi bányavállalata mentőosztagokat 
küldött. A mentési munkálatok több napig 
tartottak, sok esetben igen kockázatos, drá-
mai körülmények között. 28 bányászt élve, 
hatot holtan hoztak a felszínre.  Az elhunyt 
bányászok között volt Wohl Miklós csapat-
vezető vájár, Fetter Mátyás segédvájár és a 
bányamentői munkálatokat teljesítő Mártai 
József. Velük 76-ra emelkedett a bányamun-
ka végzése során elhunyt pilisvörösvári bá-
nyászok száma.

A beszédek után a Bányász Szakszerve-
zeti Szövetség, az Önkormányzat és a Pilisi 
Bányász Szakszervezet vezetői koszorúkat 
helyeztek el a bányász emlékműnél, illetve 
a Bányacsille emlékműnél. A koszorúzást 
követően a jelenlévők a Nosztalgia Dalkör 
vezetetésével elénekelték a bányászhim-
nuszt, majd átvonultak a közeli Napos 
Oldal Szociális Központba egy kis kötet-
len beszélgetésre és a Bányász emlékszoba 
megtekintésére.

Komáromi-Bauknecht Hajnalka

Gromon István bemutatta a bányászmár-
tírok emlékművének tervét (terveze: Sax 
László)

2014.10.24. – Péntek
Meghívott belföldi tánccsoportok
Régi táncosok újra a színpadon
Ének: Peller Anna
Kísérő zenekarok: Donau Power, 
Schwabenkraft a és Werischwarer 
Burschen
Pilisvörösvári Tánccsoport 
mind az öt csoportja

2014.10.25. – Szombat
Egy brazil sváb táncokat is táncoló 
csoport Sao Pauloból
Régi táncosok újra a színpadon
Ének: Peller Anna, Mirk Júlia és Mirk 
Szilvia
Kísérő zenekarok: Bravi Buam, 
Schwabenkraft és Werischwarer 
Burschen
Pilisvörösvári Tánccsoport ifjúsági és 
felnőtt csoportja

A bál ingyenes lesz, viszont a megszigorodott rendelet miatt karszalag szükséges a 
belépéshez. Az erre való előzetes igényeket kizárólag e-mailben tudjuk fogadni 2014. 
október 1-től az alábbi e-mail címen: tanzgruppe.werischwar@gmail.com, melyről visz-
szaigazolást küldünk. A helyszínen korlátozott számban tudjuk beengedni majd a vendé-
geket. Megértésüket köszönjük!

Az évforduló alkalomból egy jubileumi évkönyvet adunk ki, mely összefoglalja a tánccso-
port elmúlt 60 évét újságcikkekkel, fényképekkel és anekdotákkal fűszerezve. Érdeklődni 
a fenti e-mail címen lehet.
Amennyiben támogatni szeretnék a rendezvényünket, kérjük jelezzék az elnökség felé 
a honlapunkon (www.vorosvaritancegyuttes.at.hu) található elérhetőségek valamelyikén. 
Szívből köszönjük támogatásukat!

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS JELÖLTJEI

Német nemzetiségi jelöltek

Szabóné Bogár Erika ÉMNÖSZ
Feldhoffer János  ÉMNÖSZ
Dr. Váradi Mónika Mária ÉMNÖSZ
Siklósi Krisztián  ÉMNÖSZ
Sax Ibolya  ÉMNÖSZ
Sax László  ÉMNÖSZ

Roma nemzetiségi jelöltek

Horváth Zoltán LUNGO DROM
Sárközi Heléna Tímea LUNGO DROM
Horváth Sándor János LUNGO DROM
Horváth Dávid LUNGO DROM
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Dr. Krupp Zsuzsanna 
HVI vezető

TÁJÉKOZTATÓ
az október 12-i  
választásokról

Szavazás a szavazóhelyiségben
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, 
aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel.
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonossá-
gát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útle-
véllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét 
vagy személyi azonosítóját.

Kérünk mindenkit, hogy a szükséges, érvényes 
okmányokat vigye magával a szavazáskor, mert a sza-
vazatszámláló bizottságnak vissza kell utasítani azt a 
választópolgárt, aki nem tudja igazolni a személyazo-
nosságát.

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a választópolgár 
megkapja a lebélyegzett szavazólapokat és az átvételt 
aláírásával igazolja a névjegyzéken.

A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a válasz-
tópolgár rendelkezésére, amelynek használata nem 
kötelező.

Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve 
akit testi fogyatékossága, vagy egyéb ok akadályoz a 
szavazásban, az általa választott segítő – ennek hi-
ányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának 
együttes – segítségét igénybe veheti.

A választópolgár a szavazólapot borítékba helyez-
heti és az urnába dobja.
Szavazás mozgóurnával
A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság tagjai vi-
szik ki – a szavazókör területén belül – a mozgóurnát 

igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő válasz-
tópolgárhoz.

Mozgóurnát azok a szavazóköri névjegyzékben 
szereplő választópolgárok igényelhetnek, akik:

mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyaté-
kosságuk) miatt gátoltak.

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi 
szempontok miatt) kéri, annak a kérését a HVI, illetve a 
szavazatszámláló bizottság elutasítja.

Mozgóurnát 2014. október 10-én (pénteken) 
16.00 óráig a helyi választási irodától, a szavazás nap-
ján 2014. október 12-én (vasárnap) 15.00 óráig pedig 
attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, 
ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.
Szavazás módja és ideje
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon sze-
replő jelöltre, listára lehet.

Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, egy-
mást metsző vonallal lehet.

A szavazás október 12-én (vasárnap) reggel 6.00 
órától este 19.00 óráig tart.

A törvény értelmében a 19.00 órakor sorban álló 
választópolgárok még szavazhatnak.
Szavazólapok
Október 12-én minden, a névjegyzéken szereplő, 
szavazókörben megjelenő választópolgár egy egyéni 
képviselőjelölti, egy polgármesteri és egy megyei köz-
gyűlési szavazólapot kap (3 szavazólap)
Nemzetiségi szavazás
Pilisvörösváron a Nemzeti Választási Bizottság a né-
met, roma és szlovák nemzetiség tekintetében írta ki 
a választást a népszámlálási adatok alapján. A nemze-

Hirdetmény a helyi választásokkal kapcsolatosan
Tájékoztatom a Tisztelt választópolgárokat, jelölő szervezeteket, egyéni jelölteket, hogy a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatosan honlapunkon folyamatosan 
frissülő tájékoztató anyagot olvashatnak a 

Kiemelt információk – Választások 2014 

menüpont alatt. Ugyanitt megtalálhatóak a szükséges nyomtatványok, utcajegyzékek, a Helyi Választási Iroda vezetőjének 
határozatai és a választási szervek elérhetőségei.

Kérem a jelölteket, jelölő szervezeteket, választópolgárokat, hogy kísérjék figyelemmel választással kapcsolatos rovatunkat.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

TUDNIVALÓK 
a 2014. évi nemzetiségi 

választásokról
Pilisvörösváron a Nemzeti Választási Bizottság a né-
met, roma és szlovák nemzetiségek tekintetében 
tűzte ki a választást október 12-re. A cikk írásának 
időpontjában úgy tűnik, hogy Pilisvörösváron a német 
és roma nemzetiségek tekintetében teljesül a válasz-
tások feltétele, így jelentkeztek a szükséges számú 
képviselőjelöltek a választás lebonyolításához. A né-
met önkormányzat képviselő-testülete 4 főből, a roma 
önkormányzat képviselő-testülete 3 főből állhat majd. 
A nemzetiségi szavazókört a Városi Könyvtárban (Fő u. 
82.) jelöltük ki, ahol külön szavazatszámláló bizottság 
várja azon választópolgárokat, akik az év folyamán 

tiségi szavazókört a Városi Könyvtárban alakítottuk ki. 
Aki szerepel a nemzetiségi névjegyzéken, annak a lak-
címe szerinti szavazókörben megtörtént szavazás előtt 
vagy után át kell fáradnia a nemzetiségi szavazókörbe 
is. A nemzetiségi szavazókörben csak az szavazhat, aki 
szerepel a nemzetiségi névjegyzéken, tehát legkésőbb 
szeptember 26-ig regisztrált a Helyi Választási Irodá-
nál. Pilisvörösváron 4 főből áll a német nemzetiségi 
önkormányzat képviselő-testület és 3 főből áll a roma 
nemzetiségi képviselő-testület. Az a választópolgár, 
aki ebben az évben regisztrált nemzetiségi választó-
polgárként, a regisztráció hatálya kiterjed az október 
12-i nemzetiségi választásra is, így szavazhat nemze-
tiségi jelöltre, a regisztrációt nem kell megismételnie, 
és szavazhat a lakcíme szerint szavazókör egyéni jelölt-
jére, polgármesterjelöltre és a megyei közgyűlésre. A 
nemzetiségi szavazásról külön tájékoztatót is közzéte-
szünk a szeptemberi újságszámban.
Jelöltek és jelölő szervezetek  
figyelmébe ajánljuk
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a 
szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától 
számított 150 méteres távolságon belül – közterüle-
ten – választási kampánytevékenység 2014. október 
12-én nem folytatható.

2014. október 12-én választási gyűlés nem tartható és 
politikai reklámot nem lehet közzétenni.

A szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya a helyi 
választási irodában 2014. október 15-én 16.00 óráig 
tekinthetők meg.

Dr. Krupp Zsuzsanna
a Helyi Választási Iroda vezetője

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

NEMZETISÉGI  
KÖZMEGHALLGATÁS

2014. szeptember 10-én került sor a Pilisvörösvári Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat (NNÖ) képviselőtestületének közmeghallgatására a 
Városháza dísztermében, amelyen nagy számban jelentek meg a város 
intézményeinek és egyesületeinek képviselői, valamint civil érdeklődők.

A tájékozatót, ami az informatív ki-
vetített adatoknak és a kiosztásra 
került fénymásolt anyagoknak kö-

szönhetően mindenki számára jól követ-
hető volt, Sax László elnök és Sax Ibolya 
alelnök tartotta.

Elsőként az elmúlt egy év munkáját vá-
zolták fel, amely során hangsúlyos szerepet 
kapott a német nemzetiséghez kapcsolódó 
oktatás-nevelés fejlesztésének a segítése, 
így pl. a nemzetiségi óvónők képzésének, 
mindkét pilisvörösvári általános iskola két-
nyelvű oktatásának, valamint a Vásár téri 
Német Nemzetiségi Általános Iskola nyári 
táborának támogatása, a német nemzetisé-
gi területen kiemelkedő tevékenységet vég-
zett tanulók könyvekkel való jutalmazása.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
határozott a város egyesületeinek éves tá-
mogatásáról is. A fúvószenekar és a tánc-
csoport egyenként 460.000 + 150.000, a 
vegyeskórus 380.000, a Gradus Egyesület 
135.000 forint támogatásban részesült. A 
Helytörténeti Gyűjtemény gondozásá-
ra (leltári jegyzék elkészítésére) az NNÖ 
250.000 Ft-ot biztosított, a Művészetek 
Házán keresztül.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
legfontosabb feladatai közé tartozik a nem-
zetiségi hagyományok és a kultúra ápolása, 

hiszen csak így biztosítható a helyi német 
kultúra átörökítése a következő generáció-
ra. Ennek érdekében a pilisvörösvári NNÖ 
szorosan együttműködik a különböző in-
tézményekkel és egyesületekkel. Egyetér-
tési és véleményezési jogát gyakorolja az 
óvodák és iskolák egyes kérdéseiben (alapí-
tó okirat és SZMSZ módosításában, óvodai 
beiratkozási időszak meghatározásában, 
valamint az intézményi éves munkaterv 
jóváhagyásában, az iskolai felvételi kör-
zethatárokkal kapcsolatos egyetértési jog 
gyakorlásában). Az NNÖ a városi nemze-
tiségi egyesületeket a már említett anyagi 
segítségen túl pályázatok benyújtásában tá-
mogatja, és hogy a tevékenységük erkölcsi 
megbecsülésben is részesüljön, különböző 
díjakra terjeszti fel. Így például támogatta 
a Német Nemzetiségi Fúvószenekar hang-
szer beszerzésére benyújtott pályázatát, és 
a Német Nemzetiségi Táncegyüttest felter-
jesztette az ÉMNÖSZ által alapított „Für 
das Ungarndeutschtum der Region Nord” 
díjra.

Az NNÖ szorosan együttműködik a 
Művészetek Házával. A 2013. évi beszá-
moló valamint a 2014. évi munkaterv jóvá-
hagyásán és az alapító okirat módosításán 
túl új feladatkörként a helytörténeti gyűj-
temény gondozása és az „Ausstattung von 

nemzetiségi választópolgárként regisztráltak. A nem-
zetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba 
vétel iránti kérelmet 2014. szeptember 26-án 16.00 
óráig lehet benyújtani. Aki a 2014. évben nemzeti-
ségi választópolgárként már regisztrált, annak 
nem kell kérnie az újbóli regisztrációt, hiszen 
annak hatálya kiterjed az október 12-i nemzeti-
ségi választásra is. 

A Helyi Választási Irodához érkezett számtalan kérdés 
miatt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a nemzetiségi 
választópolgárként regisztráltak természetesen le-
adhatják szavazatukat a települési egyéni képviselő-
jelöltre és polgármesterjelöltre, valamint a megyei 
közgyűlés listáira.

A szavazás napján a választópolgár legfeljebb három 
nemzetiségi szavazólapot kap a kezébe:

- települési nemzetiségi önkormányzati szavazólap 
(csak német vagy roma regisztrációval rendelkező vá-
lasztópolgárok)

- megyei/fővárosi nemzetiségi önkormányzati sza-
vazólap 

- országos nemzetiségi önkormányzati szavazólap
A települési, területi és országos nemzetiségi önkor-
mányzati választás tehát egy napon történik.
A nemzetiségek tekintetében a településen kislistás a 
választás, megyében/fővárosban, országosan listás vá-
lasztás lesz. A kislistás választás azt jelenti, hogy annyi 
szavazatot lehet leadni érvényesen, ahány képviselője 
az adott nemzetiségnek lehet (német nemzetiség ese-
tében 4, roma nemzetiség esetében 3).

Dr. Krupp Zsuzsanna
HVI-vezető

Jugendbegegnungsstätten” pályázat támo-
gatása jelenik meg.

Természetesen a sikeres nemzetiségi-
oktatási-kulturális munka egyik alapfelté-
tele a települési önkormányzattal való gör-
dülékeny együttműködés, amire a vörösvári 
nemzetiségi és helyi önkormányzat egymás 
munkáját segítő összefogása szép példa. A 
városi önkormányzat az erkölcsi és emberi 
segítségen túl 4.000.000 forint támogatást 
nyújtott az NNÖ számára, amelyet az 
NNÖ munkájában és céljai elérésében jól 
tudott használni.

A nemzetiségi közmeghallgatáson fon-
tos téma volt még a 2014/2015-re tervezett 
rendezvényeken és partnerkapcsolati ese-
ményeken túl a 2014. évi nemzetiségi ön-
kormányzati választás. A beszámoló napjá-
ig Pilisvörösváron 676 választópolgár kérte 
felvételét a német nemzetiségi névjegyzék-
be. Ez a szám jelentősen elmarad a 2010-es 
választások adatai mögött, amikor 872-en 
szerepeltek Pilisvörösváron a német nem-
zetiségi névjegyzékben. Ha pedig a 2011-
es népszámlálási adatok nézzük, az elté-
rés még nagyobb, akkor ugyanis 3.661-en 
vallották magukat a német nemzetiséghez 
tartozónak.

Az NNÖ munkáját és a pilisvörösvári 
német nemzetiség érdekeinek jobb képvi-
seletét nagymértékben segítené, ha a nem-
zetiséghez tartozók közül minél többen 
regisztráltatnák magukat a névjegyzékben. 
Az új NNÖ megválasztására 2014. október 
12-én kerül sor – hangzott el a közmeghall-
gatáson. A nemzetiségi választás helyszíne 
a Városi Könyvtár, a nemzetiségi válasz-
tójoggal rendelkező személyek a jelöltek 
közül 4 képviselőt választhatnak. A pilisvö-
rösvári német nemzetiség jelöltjei a követ-
kező személyek: Feldhoffer János, Sax Ibo-
lya, Sax László, Siklósi Krisztián, Szabóné 
Bogár Erika és dr. Váradi Monika Mária.

Dr. Kerekes Gábor

Pilisvörösvári szavazókörök
Az október 12-i választás alkalmával (az április 6-i és május 25-i választásokhoz hasonlóan) Pilisvörösváron a következő 
szavazókörök működnek. Egy választókerületben egy szavazókör található.

1. sz. szavazókör: Polgármesteri Hivatal, Fő tér 1. 
2. sz. szavazókör: Óvoda, Széchenyi utca 5.
3. sz. szavazókör: Óvoda, Rákóczi utca 6.
4. sz. szavazókör: Általános Iskola, Templom tér 19.
5. sz. szavazókör: Szakorvosi Rendelőintézet,  Fő u. 188.
6. sz. szavazókör: Zeneiskola, Szabadság u. 21. (Bejárat a Major utcából)
7. sz. szavazókör: Óvoda, Szabadság u. 71.
8. sz. szavazókör: Óvoda, Zrínyi utca 48.

Nemzetiségi szavazókör (német és roma választópolgárként regisztráltak számára):
Városi Könyvtár, Fő utca 82.

Dr. Krupp Zsuzsanna HVI Vezető

NEMZETISÉG
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Helyi Választási  
Bizottság

elérhetőségei
Tagok:

• Dr. Mirk Mária -elnök
• Teilné Kerekes Márta  

 - elnökhelyettes
• Dandó Aurél Cézárné

Póttagok:
• Krausz Valéria
• Juhászné Ligeti Katalin

HVB elérhetősége: 

2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. 
(Pilisvörösvári  
Polgármesteri Hivatal épülete)
Telefonszám:

26-331-688,  
26-330-410

Fax: 26-330-132
E-mail: jegyzo@pilisvorosvar.hu
Internet: www.pilisvorosvar.hu  
- Kiemelt Információk - Válasz-
tások 2014.

Dr. Krupp Zsuzsanna 
HVI vezető

TÁJÉKOZTATÓ
az október 12-i  
választásokról

Szavazás a szavazóhelyiségben
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, 
aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel.
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonossá-
gát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útle-
véllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét 
vagy személyi azonosítóját.

Kérünk mindenkit, hogy a szükséges, érvényes 
okmányokat vigye magával a szavazáskor, mert a sza-
vazatszámláló bizottságnak vissza kell utasítani azt a 
választópolgárt, aki nem tudja igazolni a személyazo-
nosságát.

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a választópolgár 
megkapja a lebélyegzett szavazólapokat és az átvételt 
aláírásával igazolja a névjegyzéken.

A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a válasz-
tópolgár rendelkezésére, amelynek használata nem 
kötelező.

Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve 
akit testi fogyatékossága, vagy egyéb ok akadályoz a 
szavazásban, az általa választott segítő – ennek hi-
ányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának 
együttes – segítségét igénybe veheti.

A választópolgár a szavazólapot borítékba helyez-
heti és az urnába dobja.
Szavazás mozgóurnával
A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság tagjai vi-
szik ki – a szavazókör területén belül – a mozgóurnát 

igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő válasz-
tópolgárhoz.

Mozgóurnát azok a szavazóköri névjegyzékben 
szereplő választópolgárok igényelhetnek, akik:

mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyaté-
kosságuk) miatt gátoltak.

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi 
szempontok miatt) kéri, annak a kérését a HVI, illetve a 
szavazatszámláló bizottság elutasítja.

Mozgóurnát 2014. október 10-én (pénteken) 
16.00 óráig a helyi választási irodától, a szavazás nap-
ján 2014. október 12-én (vasárnap) 15.00 óráig pedig 
attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, 
ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.
Szavazás módja és ideje
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon sze-
replő jelöltre, listára lehet.

Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, egy-
mást metsző vonallal lehet.

A szavazás október 12-én (vasárnap) reggel 6.00 
órától este 19.00 óráig tart.

A törvény értelmében a 19.00 órakor sorban álló 
választópolgárok még szavazhatnak.
Szavazólapok
Október 12-én minden, a névjegyzéken szereplő, 
szavazókörben megjelenő választópolgár egy egyéni 
képviselőjelölti, egy polgármesteri és egy megyei köz-
gyűlési szavazólapot kap (3 szavazólap)
Nemzetiségi szavazás
Pilisvörösváron a Nemzeti Választási Bizottság a né-
met, roma és szlovák nemzetiség tekintetében írta ki 
a választást a népszámlálási adatok alapján. A nemze-

Hirdetmény a helyi választásokkal kapcsolatosan
Tájékoztatom a Tisztelt választópolgárokat, jelölő szervezeteket, egyéni jelölteket, hogy a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatosan honlapunkon folyamatosan 
frissülő tájékoztató anyagot olvashatnak a 

Kiemelt információk – Választások 2014 

menüpont alatt. Ugyanitt megtalálhatóak a szükséges nyomtatványok, utcajegyzékek, a Helyi Választási Iroda vezetőjének 
határozatai és a választási szervek elérhetőségei.

Kérem a jelölteket, jelölő szervezeteket, választópolgárokat, hogy kísérjék figyelemmel választással kapcsolatos rovatunkat.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

TUDNIVALÓK 
a 2014. évi nemzetiségi 

választásokról
Pilisvörösváron a Nemzeti Választási Bizottság a né-
met, roma és szlovák nemzetiségek tekintetében 
tűzte ki a választást október 12-re. A cikk írásának 
időpontjában úgy tűnik, hogy Pilisvörösváron a német 
és roma nemzetiségek tekintetében teljesül a válasz-
tások feltétele, így jelentkeztek a szükséges számú 
képviselőjelöltek a választás lebonyolításához. A né-
met önkormányzat képviselő-testülete 4 főből, a roma 
önkormányzat képviselő-testülete 3 főből állhat majd. 
A nemzetiségi szavazókört a Városi Könyvtárban (Fő u. 
82.) jelöltük ki, ahol külön szavazatszámláló bizottság 
várja azon választópolgárokat, akik az év folyamán 

tiségi szavazókört a Városi Könyvtárban alakítottuk ki. 
Aki szerepel a nemzetiségi névjegyzéken, annak a lak-
címe szerinti szavazókörben megtörtént szavazás előtt 
vagy után át kell fáradnia a nemzetiségi szavazókörbe 
is. A nemzetiségi szavazókörben csak az szavazhat, aki 
szerepel a nemzetiségi névjegyzéken, tehát legkésőbb 
szeptember 26-ig regisztrált a Helyi Választási Irodá-
nál. Pilisvörösváron 4 főből áll a német nemzetiségi 
önkormányzat képviselő-testület és 3 főből áll a roma 
nemzetiségi képviselő-testület. Az a választópolgár, 
aki ebben az évben regisztrált nemzetiségi választó-
polgárként, a regisztráció hatálya kiterjed az október 
12-i nemzetiségi választásra is, így szavazhat nemze-
tiségi jelöltre, a regisztrációt nem kell megismételnie, 
és szavazhat a lakcíme szerint szavazókör egyéni jelölt-
jére, polgármesterjelöltre és a megyei közgyűlésre. A 
nemzetiségi szavazásról külön tájékoztatót is közzéte-
szünk a szeptemberi újságszámban.
Jelöltek és jelölő szervezetek  
figyelmébe ajánljuk
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a 
szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától 
számított 150 méteres távolságon belül – közterüle-
ten – választási kampánytevékenység 2014. október 
12-én nem folytatható.

2014. október 12-én választási gyűlés nem tartható és 
politikai reklámot nem lehet közzétenni.

A szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya a helyi 
választási irodában 2014. október 15-én 16.00 óráig 
tekinthetők meg.

Dr. Krupp Zsuzsanna
a Helyi Választási Iroda vezetője

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

NEMZETISÉGI  
KÖZMEGHALLGATÁS

2014. szeptember 10-én került sor a Pilisvörösvári Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat (NNÖ) képviselőtestületének közmeghallgatására a 
Városháza dísztermében, amelyen nagy számban jelentek meg a város 
intézményeinek és egyesületeinek képviselői, valamint civil érdeklődők.

A tájékozatót, ami az informatív ki-
vetített adatoknak és a kiosztásra 
került fénymásolt anyagoknak kö-

szönhetően mindenki számára jól követ-
hető volt, Sax László elnök és Sax Ibolya 
alelnök tartotta.

Elsőként az elmúlt egy év munkáját vá-
zolták fel, amely során hangsúlyos szerepet 
kapott a német nemzetiséghez kapcsolódó 
oktatás-nevelés fejlesztésének a segítése, 
így pl. a nemzetiségi óvónők képzésének, 
mindkét pilisvörösvári általános iskola két-
nyelvű oktatásának, valamint a Vásár téri 
Német Nemzetiségi Általános Iskola nyári 
táborának támogatása, a német nemzetisé-
gi területen kiemelkedő tevékenységet vég-
zett tanulók könyvekkel való jutalmazása.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
határozott a város egyesületeinek éves tá-
mogatásáról is. A fúvószenekar és a tánc-
csoport egyenként 460.000 + 150.000, a 
vegyeskórus 380.000, a Gradus Egyesület 
135.000 forint támogatásban részesült. A 
Helytörténeti Gyűjtemény gondozásá-
ra (leltári jegyzék elkészítésére) az NNÖ 
250.000 Ft-ot biztosított, a Művészetek 
Házán keresztül.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
legfontosabb feladatai közé tartozik a nem-
zetiségi hagyományok és a kultúra ápolása, 

hiszen csak így biztosítható a helyi német 
kultúra átörökítése a következő generáció-
ra. Ennek érdekében a pilisvörösvári NNÖ 
szorosan együttműködik a különböző in-
tézményekkel és egyesületekkel. Egyetér-
tési és véleményezési jogát gyakorolja az 
óvodák és iskolák egyes kérdéseiben (alapí-
tó okirat és SZMSZ módosításában, óvodai 
beiratkozási időszak meghatározásában, 
valamint az intézményi éves munkaterv 
jóváhagyásában, az iskolai felvételi kör-
zethatárokkal kapcsolatos egyetértési jog 
gyakorlásában). Az NNÖ a városi nemze-
tiségi egyesületeket a már említett anyagi 
segítségen túl pályázatok benyújtásában tá-
mogatja, és hogy a tevékenységük erkölcsi 
megbecsülésben is részesüljön, különböző 
díjakra terjeszti fel. Így például támogatta 
a Német Nemzetiségi Fúvószenekar hang-
szer beszerzésére benyújtott pályázatát, és 
a Német Nemzetiségi Táncegyüttest felter-
jesztette az ÉMNÖSZ által alapított „Für 
das Ungarndeutschtum der Region Nord” 
díjra.

Az NNÖ szorosan együttműködik a 
Művészetek Házával. A 2013. évi beszá-
moló valamint a 2014. évi munkaterv jóvá-
hagyásán és az alapító okirat módosításán 
túl új feladatkörként a helytörténeti gyűj-
temény gondozása és az „Ausstattung von 

nemzetiségi választópolgárként regisztráltak. A nem-
zetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba 
vétel iránti kérelmet 2014. szeptember 26-án 16.00 
óráig lehet benyújtani. Aki a 2014. évben nemzeti-
ségi választópolgárként már regisztrált, annak 
nem kell kérnie az újbóli regisztrációt, hiszen 
annak hatálya kiterjed az október 12-i nemzeti-
ségi választásra is. 

A Helyi Választási Irodához érkezett számtalan kérdés 
miatt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a nemzetiségi 
választópolgárként regisztráltak természetesen le-
adhatják szavazatukat a települési egyéni képviselő-
jelöltre és polgármesterjelöltre, valamint a megyei 
közgyűlés listáira.

A szavazás napján a választópolgár legfeljebb három 
nemzetiségi szavazólapot kap a kezébe:

- települési nemzetiségi önkormányzati szavazólap 
(csak német vagy roma regisztrációval rendelkező vá-
lasztópolgárok)

- megyei/fővárosi nemzetiségi önkormányzati sza-
vazólap 

- országos nemzetiségi önkormányzati szavazólap
A települési, területi és országos nemzetiségi önkor-
mányzati választás tehát egy napon történik.
A nemzetiségek tekintetében a településen kislistás a 
választás, megyében/fővárosban, országosan listás vá-
lasztás lesz. A kislistás választás azt jelenti, hogy annyi 
szavazatot lehet leadni érvényesen, ahány képviselője 
az adott nemzetiségnek lehet (német nemzetiség ese-
tében 4, roma nemzetiség esetében 3).

Dr. Krupp Zsuzsanna
HVI-vezető

Jugendbegegnungsstätten” pályázat támo-
gatása jelenik meg.

Természetesen a sikeres nemzetiségi-
oktatási-kulturális munka egyik alapfelté-
tele a települési önkormányzattal való gör-
dülékeny együttműködés, amire a vörösvári 
nemzetiségi és helyi önkormányzat egymás 
munkáját segítő összefogása szép példa. A 
városi önkormányzat az erkölcsi és emberi 
segítségen túl 4.000.000 forint támogatást 
nyújtott az NNÖ számára, amelyet az 
NNÖ munkájában és céljai elérésében jól 
tudott használni.

A nemzetiségi közmeghallgatáson fon-
tos téma volt még a 2014/2015-re tervezett 
rendezvényeken és partnerkapcsolati ese-
ményeken túl a 2014. évi nemzetiségi ön-
kormányzati választás. A beszámoló napjá-
ig Pilisvörösváron 676 választópolgár kérte 
felvételét a német nemzetiségi névjegyzék-
be. Ez a szám jelentősen elmarad a 2010-es 
választások adatai mögött, amikor 872-en 
szerepeltek Pilisvörösváron a német nem-
zetiségi névjegyzékben. Ha pedig a 2011-
es népszámlálási adatok nézzük, az elté-
rés még nagyobb, akkor ugyanis 3.661-en 
vallották magukat a német nemzetiséghez 
tartozónak.

Az NNÖ munkáját és a pilisvörösvári 
német nemzetiség érdekeinek jobb képvi-
seletét nagymértékben segítené, ha a nem-
zetiséghez tartozók közül minél többen 
regisztráltatnák magukat a névjegyzékben. 
Az új NNÖ megválasztására 2014. október 
12-én kerül sor – hangzott el a közmeghall-
gatáson. A nemzetiségi választás helyszíne 
a Városi Könyvtár, a nemzetiségi válasz-
tójoggal rendelkező személyek a jelöltek 
közül 4 képviselőt választhatnak. A pilisvö-
rösvári német nemzetiség jelöltjei a követ-
kező személyek: Feldhoffer János, Sax Ibo-
lya, Sax László, Siklósi Krisztián, Szabóné 
Bogár Erika és dr. Váradi Monika Mária.

Dr. Kerekes Gábor

Pilisvörösvári szavazókörök
Az október 12-i választás alkalmával (az április 6-i és május 25-i választásokhoz hasonlóan) Pilisvörösváron a következő 
szavazókörök működnek. Egy választókerületben egy szavazókör található.

1. sz. szavazókör: Polgármesteri Hivatal, Fő tér 1. 
2. sz. szavazókör: Óvoda, Széchenyi utca 5.
3. sz. szavazókör: Óvoda, Rákóczi utca 6.
4. sz. szavazókör: Általános Iskola, Templom tér 19.
5. sz. szavazókör: Szakorvosi Rendelőintézet,  Fő u. 188.
6. sz. szavazókör: Zeneiskola, Szabadság u. 21. (Bejárat a Major utcából)
7. sz. szavazókör: Óvoda, Szabadság u. 71.
8. sz. szavazókör: Óvoda, Zrínyi utca 48.

Nemzetiségi szavazókör (német és roma választópolgárként regisztráltak számára):
Városi Könyvtár, Fő utca 82.

Dr. Krupp Zsuzsanna HVI Vezető

NEMZETISÉG
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POLGÁRMESTERJELÖLTEK

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Október 12-én mindkét szavazatát adja a már bizonyított
VÖRÖSVÁRÉRT KÖZÉLETI EGYESÜLET jelöltjeire!

„Pilisvörösvár ma és holnap” c. közös programunkat, valamint egyéni jelöltjeink programját minden  
pilisvörösvári háztartásba eljuttatjuk. Kérjük, tanulmányozza át kiadványainkat, s támogassa szavazatával  

jelöltjeinket, hogy városunk kiegyensúlyozott, békés fejlődése töretlenül tovább folytatódhasson.

Gromon István  – Vörösvárért 
Közéleti Egyesület

Fresz Péter – FIDESZ-KDNP
Scheller Katalin – független jelölt
Kiss István György – JOBBIK

04. számú választókerület

Müller Márton – FIDESZ-KDNP
Pándi Gábor József – 
     Vörösvárért Közéleti Egyesület
Herbszt István – független jelölt
Somogyi Zsolt – LMP
Balatoni Ferencné – független jelölt
Fazekas Roland – JOBBIK
Sallai Sándorné – DK-EGYÜTT

05. számú választókerület

Preszl Gábor – 
     Vörösvárért  Közéleti Egyesület
Kőrössy János – FIDESZ-KDNP
Krausz Ferencné – DK-EGYÜTT
Scheller Katalin – független jelölt
Kenessei Gábor – JOBBIK
Szabó Balázs – LMP

06. számú választókerület

Ziegler Péter Pál – FIDESZ-KDNP
Dr. Kutas Gyula – 
     Vörösvárért Közéleti Egyesület
Orosz András – JOBBIK
Láz József – DK-EGYÜTT

07. számú választókerület

Selymesi Erzsébet – FIDESZ-KDNP
Kimmelné Sziva Mária Terézia
     Vörösvárért Közéleti Egyesület
Major Gáborné – JOBBIK
Ács János – DK-EGYÜTT
Somogyi Balázs – LMP

08. számú választókerület

Koczkáné Pintér Éva – FIDESZ-KDNP
Schellerné Mikulán Anetta –
     Vörösvárért Közéleti Egyesület
Kanyó János – LMP
Kiss István György – JOBBIK
Láz József András – DK-EGYÜTT

JOBBIK 

1. Kiss István György
2. Orosz András
3. Major Gábor
4. Major István

Vörösvárért Közéleti Egyesület 

1. Gromon István
2. Kimmelné Sziva Mária Terézia
3. Pándi Gábor József
4. Preszl Gábor
5. Dr. Kutas Gyula
6. Kollár-Scheller Erzsébet
7. Schellerné Mikulán Anetta
8. Kozek Gábor
9. Tasnádi Ágnes

LMP

1. Somogyi Zsolt
2. Kanyó János
3. Thiel László
4. Somogyi Balázs
5. Szabó Balázs
6. Barkó Richárd
7. Fuhl Dániel

DK-EGYÜTT

1. Láz József
2. Méhes Lajos
3. Sipos Endre

FIDESZ-KDNP

1. Fresz Péter
2. Kőrössy János
3. Selymesi Erzsébet
4. Kollár Mihály
5. Müller Márton
6. Fetter Zsolt
7. Koczkáné Pintér Éva
8. Ziegler Péter Pál

TELEPÜLÉSI  
KOMPENZÁCIÓS LISTÁK

EGYÉNI VÁLASZTÓ KERÜLETI 
JELÖLTEK

Forrás: valasztas.hu. A jelöltek sorrendjét a HVB sorsolással állapította meg.

A 2014. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK  
PILISVÖRÖSVÁRI JELÖLTJEI

01. számú választókerület

Fetter Zsolt – FIDESZ-KDNP
Kollár-Scheller Erzsébet – 
      Vörösvárért Közéleti Egyesület
Tánczos Vilmos Antal – független jelölt
Deák Valéria – JOBBIK
Kozma Ágnes – független jelölt
Mészáros Ilona – független jelölt
Barkó Richárd – LMP
Szabó László – DK-EGYÜTT

02. számú választókerület

Steigerwald László Jánosné – 
      független jelölt
Fresz Péter – FIDESZ-KDNP
Tasnádi Ágnes –  
     Vörösvárért Közéleti Egyesület
Thiel László – LMP
Tóth József Béla – független jelölt
Major Gábor – JOBBIK
Fodor Istvánné – DK-EGYÜTT
Silye Béla – MIÉP
Méhes Lajos – független jelölt

03. számú választókerület

Mátrahegyi Erzsébet – független jelölt
Kozek Gábor – 
     Vörösvárért Közéleti Egyesület
Kollár Mihály – FIDESZ-KDNP
Major István – JOBBIK
Sipos Endre – DK-EGYÜTT
Fuhl Dániel – LMP
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POLGÁRMESTERJELÖLTEK

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Október 12-én mindkét szavazatát adja a már bizonyított
VÖRÖSVÁRÉRT KÖZÉLETI EGYESÜLET jelöltjeire!

„Pilisvörösvár ma és holnap” c. közös programunkat, valamint egyéni jelöltjeink programját minden  
pilisvörösvári háztartásba eljuttatjuk. Kérjük, tanulmányozza át kiadványainkat, s támogassa szavazatával  

jelöltjeinket, hogy városunk kiegyensúlyozott, békés fejlődése töretlenül tovább folytatódhasson.

Gromon István  – Vörösvárért 
Közéleti Egyesület

Fresz Péter – FIDESZ-KDNP
Scheller Katalin – független jelölt
Kiss István György – JOBBIK

04. számú választókerület

Müller Márton – FIDESZ-KDNP
Pándi Gábor József – 
     Vörösvárért Közéleti Egyesület
Herbszt István – független jelölt
Somogyi Zsolt – LMP
Balatoni Ferencné – független jelölt
Fazekas Roland – JOBBIK
Sallai Sándorné – DK-EGYÜTT

05. számú választókerület

Preszl Gábor – 
     Vörösvárért  Közéleti Egyesület
Kőrössy János – FIDESZ-KDNP
Krausz Ferencné – DK-EGYÜTT
Scheller Katalin – független jelölt
Kenessei Gábor – JOBBIK
Szabó Balázs – LMP

06. számú választókerület

Ziegler Péter Pál – FIDESZ-KDNP
Dr. Kutas Gyula – 
     Vörösvárért Közéleti Egyesület
Orosz András – JOBBIK
Láz József – DK-EGYÜTT

07. számú választókerület

Selymesi Erzsébet – FIDESZ-KDNP
Kimmelné Sziva Mária Terézia
     Vörösvárért Közéleti Egyesület
Major Gáborné – JOBBIK
Ács János – DK-EGYÜTT
Somogyi Balázs – LMP

08. számú választókerület
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Schellerné Mikulán Anetta –
     Vörösvárért Közéleti Egyesület
Kanyó János – LMP
Kiss István György – JOBBIK
Láz József András – DK-EGYÜTT

JOBBIK 

1. Kiss István György
2. Orosz András
3. Major Gábor
4. Major István

Vörösvárért Közéleti Egyesület 

1. Gromon István
2. Kimmelné Sziva Mária Terézia
3. Pándi Gábor József
4. Preszl Gábor
5. Dr. Kutas Gyula
6. Kollár-Scheller Erzsébet
7. Schellerné Mikulán Anetta
8. Kozek Gábor
9. Tasnádi Ágnes

LMP

1. Somogyi Zsolt
2. Kanyó János
3. Thiel László
4. Somogyi Balázs
5. Szabó Balázs
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7. Fuhl Dániel
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TELEPÜLÉSI  
KOMPENZÁCIÓS LISTÁK

EGYÉNI VÁLASZTÓ KERÜLETI 
JELÖLTEK

Forrás: valasztas.hu. A jelöltek sorrendjét a HVB sorsolással állapította meg.
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MÁTRAHEGYI ERZSÉBET
Nagyon szépen köszönöm megtisztelő támogatásukat, melynek köszönhetően indulok a 3. 

választókörzet független képviselőjelöltjeként! Bemutatkozásomat az előző lapszámban olvas-
hatták.

Mivel itt lakom, ebben a körzetben, ezért szeretném ezt a városrészt, és az itt lakó embereket 
képviselni! Megválasztásom esetén képviselői munkámról a választókat rendszeresen tájékoz-
tatom, és szívesen veszem, ha ötleteikkel, véleményükkel megkeresnek.

Az új, 10-es elkerülő út megépítése, az uszoda és sportcsarnok felépítése, a rendőrkapitány-
ság megvalósítása, az iskola-felújítások támogatandó feladatok, de megvalósulásuk nagyrészt 
pénzkérdés.

A vallásos értékrendet, német nemzetiségi hagyományaink megőrzését, a környezetvédelmet 
politikai nézetektől függetlenül is támogatnunk kell!

A városrészek egyenrangú fejlődését szeretném elérni. A megfelelően működő közvilágítás, 
a csapadékvíz-elvezetés megoldása, a gyalogosok érdekében járdák, az autóknak a kultúrált 
parkolók kialakítása, az utak rendbe tétele a város szélén is fontos!

Az önkormányzati intézmények között még mindig akad olyan, amelynél a gyalogosközleke-
dés nem biztonságos. Sokan egy forgalmas úttesten gyalogolva érik el bányatelepen az óvodát!

A vonat Dobozy-ház megállójának kialakításakor a biztonságos megközelíthetőség is legyen szempont, már így is ijesztő mértékű és se-
bességű gépjárműforgalom zajlik bizonyos időpontokban a Mátyás király utcán! 

Már meglévő tereink, parkjaink élhetőbbé tétele mindannyiunk közös feladata. Az Iskolakert utca és Vágóhíd köz által határolt terület 
játszótérré, vagy parkká alakítható. A tavak környéke óriási érték, korosztálytól függetlenül sétálásra, pihenésre, feltöltődésre, sportolásra 
alkalmassá tehetnénk! Így egész városunk gazdagodna újabb közösségépítő területekkel!

Egészségügyisként szeretném elérni, hogy iskoláink és egészségügyi intézményeink együttműködésének eredményeként minden pilisvö-
rösvári diák részesüljön elsősegélynyújtás oktatásban, tudjanak újraéleszteni.

Kérem, ha úgy érzik, érdemes tenni azért, hogy városunk, és szűkebb lakókörnyezetünk rendezettebb, élhetőbb legyen: szavazzanak rám 
a választáson!

Köszönöm támogatásukat!

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

BALATONI FERENCNÉ 

(TÓTH ERZSÉBET)

Független képviselőjelölt

4. számú választókörzet

Születésem óta pilisvörösvári 

lakos vagyok. Itt nőttem fel, itt 

jártam iskolába. 17 éve élek bol-

dog pár kapcsolatba párommal Szaxs Jánossal. 3 fiú 

gyermekünk van 26-24- és 15 évesek.

Végzettségem: bolti eladó, és boltvezetői szakiskola. 

Jelenleg egy multicégnél pénztárosként dolgozóm, má-

sodállásban egy hitel intézetnél Pilisvörösváron területi 

képviselő vagyok. Ismerem az itt lakó emberek és a 

körzetünk problémáit pl: járdák állapota, csapadékvíz 

elvezetés, közlekedési problémák stb…

Azért indulok FÜGGETLENKÉNT, hogy politikai érde-

kektől mentesen tudjam a MI érdekeinket képviselni. 

Szerintem a szavak és ígéretek helyett határozottságra, 

következetes munkára van szükség. Az Önök feladata 

eldönteni azt, hogy ki képviselje érdekeiket, elképzelé-

seiket az Önkormányzatban.

Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, ígérem nem 

fognak bennem csalódni.

Köszönöm, hogy rám szavaznak.                                                                                      

Elérhetőségem: 06-20-4916668 

Hirdetésfelvétel:
06-30/228-0262

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy a Vörösvári Újságban található politikai hirdetések fizetett hirdetések, amelyeket az 
újság Szervezeti és Működési Szabályzatában megszabott hirdetési díjakon teszünk közzé. A közölt hirdetésekkel lapunk az 
Állami Számvevőszék felé számol el. A hirdetések elhelyezésének sorrendjét sorsolással állapítottuk meg.

A szerkesztőség
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Egy olyan pillanat részesei vagyunk 
ma itt mindnyájan, amire 33 évet 
kellett várni – kezdte beszédét 

Gromon István polgármester a lift átadó 
ünnepségén. Harminchárom évvel ezelőtt, 
1981-ben épült meg ugyanis a szakorvosi 
rendelő, a lift hiányát azóta szenvedték a 
betegek és az itt dolgozók.

Hogy liftre szükség van, az soha nem 
is volt kétséges. A kérdés csupán az volt: 
honnan lesz rá pénz. Magától értetődő lett 
volna pályázati támogatásra számítani, az 
önkormányzat pályázott is, több alkalom-
mal, de a támogatás csak nem érkezett meg. 

Pedig az akadálymentesítés már csak 
azért is sürgető lett volna, mert egy szak-

rendelő az Európai 
Unióban e nélkül 
nem kaphat mű-
ködési engedélyt. 
„Amikor az Euró-
pai Unióhoz csat-
lakoztunk, alapvető 
feltétel volt az egész-
ségügyi intézmé-
nyeknél az akadály-
mentesítés – mondta 
dr. Surjánné dr. 
Tóth Margit, a 
szakrendelő igaz-
gatója. – Ezért 
egészen mostanáig 
csak ideiglenes mű-
ködési engedélyünk 
volt.” De termé-
szetesen ez csak a 
törvényi oldal, a lift 

Ünnepi pillanatként vonul be Pilisvörösvár történelmébe 2014. szeptem-
ber 5-e. Ezen a napon adták át a város lakosságának a szakorvosi rendelő 
liftjét, amire idősek, betegek, kismamák, orvosok és ápolók egyaránt rég-
óta vártak. Hosszú évek hiányosságát sikerült ezzel betöltenie az önkor-
mányzatnak.

33 ÉVE VÁRT PILLANAT
ELKÉSZÜLT  

A SZAKORVOSI RENDELŐ LIFTJE

gyakorlati szempontból is hiányzott. „Néha 
a szívem szorult össze, amikor azt láttam, ho-
gyan vergődnek fel a nehezen mozgó betegek 
a lépcsőn, és őszintén megmondom, kicsit szé-

nyújtottunk be a rendelő teljes akadálymen-
tesítésére, de ez a pályázatunk sem járt ered-
ménnyel. A 2012-2013-as években a gazda-
sági válság miatt gondolni sem lehetett a lift 
megépítésére, mert egy esetleges pályázathoz 
még az önrészt sem tudtuk volna biztosítani.” 

A 2013-as év végére azonban az önkor-
mányzat költségvetési helyzete jelentősen 
javult, ekkor a képviselőtestület úgy dön-
tött, hogy saját erőből megépíti a liftet. Ta-
valy októberben született döntés az enge-
délyes tervek elkészíttetéséről és a további 
feladatok felmérésről, a 2014. évi költségve-
tés tervezése során pedig már számoltak a 
liftépítés költségével is. 

Tervezés, engedélyeztetés,  
kivitelezés

A megvalósítás nem volt zökkenőmentes, 
a kiviteli közbeszerzésről és a beruházás 
költségének alakulásáról így számolt be a 
polgármester: „Az elkészült engedélyes ter-
vek alapján a kép-
viselőtestület ez év 
februárjában úgy 
döntött, hogy hir-
detmény nélküli 
tárgyalásos köz-
beszerzési eljárást 
indít a kivitelező 
kiválasztására úgy, 
hogy a kivitelező 
feladata lesz majd 
a kiviteli tervek el-
készítése. Ajánlat-
tételre a képviselő-
testület öt céget kért 
fel: két liftgyártó 
céget és három 
olyan építőipari 
céget, akik koráb-
ban a városban már 
magas színvonalon 
végeztek hasonló 

volumenű kivitelezési munkát. A meghívott 
öt cég közül azonban csupán egyetlen poten-
ciális pályázó nyújtott be ajánlatot, az ajánla-

ti összeg pedig rendkívül magas volt – vala-
mivel több, mint 61 millió forint.”

Az ajánlattevővel tárgyalásra került sor, 
ennek keretében pontosították az önkor-

mányzat elvárásait, a műszaki követelmé-
nyeket, az épülethez való csatlakozásokkal 
kapcsolatos javítási módokat és mennyi-
ségeket. Ennek alapján készült el a végső 
ajánlat, ami 23 millió forinttal alacsonyabb 
lett az eredeti ajánlatnál: kicsivel több, 
mint 38 millió forint. Ebből körülbelül 8 
millió forint maga a lift és kb. 30 millió a 
liftakna megépítésének, a faláttöréseknek, 
az épületen belüli átalakításoknak, illetve 
az egyéb járulékos munkáknak a költsége.

Ezt az ajánlatot a képviselőtestület már 
elfogadhatónak tartotta, és innen kezdve 
már ment minden, mint a karikacsapás: 
május 20-án rendkívüli ülést tartottak, ki-
hirdették a nyertes kivitelezőt, május 27-
én megkötötték a szerződést a Nova Bau 
Hungary Kft.-vel, június 2-án adták át 
a munkaterületet, és szűk három hónap 
alatt, gyakorlatilag augusztus végére – az 
ütemtervnek megfelelően – elkészült a be-
ruházás.

A lift és ami hozzá jár

A szakorvosi rendelő épülete tehát im-
már teljes mértékben aka-
dálymentes. Elkészült a 
korszerű, 13 személyes lift, 
ami akkora, hogy nemcsak 
kerekesszékes személyek, ha-
nem műtőskocsik szállítására 
is alkalmas. A fülkében halk 
zene szól, de ami fontosabb: 
a szerkezet beszél is: hango-
san bemondja, hogy melyik 
szinten járunk. Bottal, ba-
bakocsival, kerekesszékkel 
sokkal kényelmesebb lesz a 
közlekedés, a felvonó az épü-
let mind a négy szintjére el-
visz: az alagsortól a második 
emeletig.

A liftépítés mellett néhány 
kiegészítő fejlesztésre is sor 
került: új, kényelmesebb és 
biztonságosabb rámpa épült a főbejárat 
lépcsője mellett. Kialakítottak egy szilárd 
burkolatú mozgássérült parkolót, hogy a 
mozgássérültek a bejárat közvetlen közelé-
ben tudjanak leparkolni. Az új lift környé-
két parkosították. A daruzás miatt kivágott 
régi fenyőfákat négy új pirosvirágú galago-
nyával pótolták, a területet sövénnyel kerí-
tették körbe. A lifttoronyra pedig díszítésül 
egy nagyméretű Vörösvár-címer került.

A kivitelezés magas színvonalon, kivá-
ló minőségben készült, nem volt szükség 
komolyabb javításokra – hangsúlyozta a 
polgármester, aki köszönetet mondott a 
kivitelezőknek, a műszaki ellenőrnek és a 
hivatali dolgozóknak ez ügyben végzett ki-
magasló munkájukért.

Ünnep

A beszédek és köszönetnyilvánítások után 
a polgármester és a rendelő igazgatónője 
közösen vágták át a nemzetiszín szala-
got, ezzel ünnepélyesen átadták a liftet a 
város lakosságának. A jelenlévők azonnal 

használatba is vették a fel-
vonót, élvezve, hogy végre 
kifulladás nélkül feljuthat-
nak a második emeletre. A 
lift nemcsak a betegeknek, 
hanem a családtagoknak és 
az ápolóknak is nagy áldás – 
tanúsíthatják ezt a szemközti 
otthonból érkezett vendégek, 
akik kerekesszékkel szálltak 
a liftbe. A Nyugdíjas Klub 
nevében Prohászka István 
mondott köszönetet: „Nyil-
vánvaló, hogy erre a mi korosz-
tályunknak van a legnagyobb 
szüksége. Saját szememmel 
láttam, ahogy ölben vitték fel 
a járni nem tudó embereket… 
hát már nagyon kellett ez a lift. 
Azt kívánom magamnak, hogy 

húsz év múlva is használhassam!”

Sólyom Ágnes
gyelltem is magam. Sok olyan betegünk van, 
aki idős, nehezen mozog vagy tolókocsival 
közlekedik, a kismamák kisgyermekkel, ba-
bakocsival érkeznek, és úgy próbáltak feljutni 
a második emeletre.” Nos, ezek az idők el-
múltak, szégyenkezésre többé nincs ok. De 
hosszú út vezetett idáig.

Pályázatokra várva

„Hat évvel ezelőtt, 2008-ban egy 652 millió 
forintos európai uniós pályázatot nyújtottunk 
be a Közép-Magyarországi Operatív Program 
keretében a Szakorvosi Rendelő bővítésére, s 
ezzel együtt a lift megépítésére, de nem nyer-
tünk – kezdte a polgármester a lift érdeké-
ben tett erőfeszítések felsorolását. – Három 
évvel ezelőtt, 2011-ben szintén a Közép-Ma-
gyarországi Operatív Program keretében egy 
70,5 millió forintos összköltségű pályázatot 

Pécsi Melinda, Novák Zoltán (kivitele-
zők) és Gromon István polgármester  
az átadási ünnepségen

Dr. Surjánné dr. Tóth Margit,  
a szakrendelő igazgatója
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Egy olyan pillanat részesei vagyunk 
ma itt mindnyájan, amire 33 évet 
kellett várni – kezdte beszédét 
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rendelő, a lift hiányát azóta szenvedték a 
betegek és az itt dolgozók.

Hogy liftre szükség van, az soha nem 
is volt kétséges. A kérdés csupán az volt: 
honnan lesz rá pénz. Magától értetődő lett 
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Grecsó Krisztián: 
Tánciskola 

Ahol elhiszik, hogy 
a permetezőből né-
hány hajtásra ze-
negép lesz, és a régi 
melódiákkal visz-
szatér a múlt is, ott 
bizonyára bolondok 
élnek. Vagy talán 
mégsem egészen?

Monty Roberts: Az 
igazi suttogó 

„A suttogó” hőse 
valóban létezik: ő 
Monty Roberts, a 
világhírű tréner, aki 
ebben a könyvében 
életéről és munkájá-
ról vall.

Sándor Iván:  
A Vanderbilt-jacht hajóorvosa

A regény a jelenben is élő múlt útvesztőit 
kutatja.

Amos Oz:  
Barátok között 

A finom iróniával 
átszőtt könnyes-ke-
serű történetek egy 
zárt világot mutat-
nak be, amely mára 
szinte teljesen el-
tűnt, de hatása az 
izraeli mindenna-
pokban még nagyon 
sokáig érezhető lesz.

M. C. Beaton: 
Agatha Raisin és a 
halálos tánc - Gyil-
kossági gyorstalpaló 

Szécsi Noémi: 
Mandragóra utca 7.

Ida és Tamara szám-
talanszor nekivágtak 
már, hogy feltérké-

pezzék a titokzatos épületet, bizonyos dol-
gokat mégsem sikerült kideríteniük. A két 
barátnő módszeres kutatómunkába kezd.

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI  
KÖNYVTÁRBANKÖNYVTÁR A WEBEN

Az információ hatalom – tartja a 
mondás, megbízható információ-
hoz jutni sokszor mégsem egysze-

rű. Próbálkozásainknak sokszor kedvét 
szegi az, hogy nem tudjuk, hol is fogjunk 
neki a keresésnek.

A Városi Könyvtár honlapján a könyvtár 
munkatársai több olyan online-katalógust, 
keresőt és honlapcímet helyeztek el, ame-
lyeket minden érdeklődő egyszerűen, gyor-
san – és főleg ingyen! – használhat. 

A régi cédula-katalógust néhány éve 
felváltotta az online katalógus, így bár-
milyen internet-kapcsolattal rendelkező 
számítógépről belekukkanthatunk a vá-
rosi könyvtár könyvállományába, hogy az 
általunk keresett könyv Vörösváron meg-
van-e. Az online-katalógus címe: http://
pvvarkonyvtar.hu/index.php/kereses

A könyvtár honlapján a Szolgáltatások/
Online és elektronikus szolgáltatások me-
nüpont alatt magyar és külföldi honlapok 
találhatóak, amelyeken kedvünk szerint 
kereshetünk címek, képek, videofelvételek, 
letölthető cikkek és könyvek között.

A nava.hu rádiós és televíziós műsorszá-
mokat gyűjt, tart nyilván és tesz a nyilvá-
nosság számára hozzáférhetővé. A honlap-
nak köszönhetően bármikor megnézhetjük 
az Unser Bildschirm 2014. június 3-án 
sugárzott műsorát, amiben Mirk Margit a 
nemzetiségi versmondó-versenyekre való 
felkészülésről számol be, és meghallgathat-
juk Mirk Szilvia idei díjnyertes előadását is.

Az Elektroni-
kus Periodika Ar-
chívum (epa.oszk.
hu) magyarorszá-
gi folyóiratok vagy 
magyar vonatko-
zású kiadványok 
adatbázisa. Ez a 
honlap jegyzi pél-
dául azt is, hogy 
a Vörösvári Újság 

egy városi önkormányzati havilap, amit egy 
link segítségével az érdeklődő az adatbázis-
ból el is érhet.

A Gutenberg-projekten (gutenberg.
org) belül teljes könyveket kereshetünk 
németül, angolul, franciául, olaszul, portu-
gálul. Nem jelenthet gondot többé a német 
irodalomórára a kötelező olvasmányok be-
szerzése, elolvasása, mert ezen a honlapon 
az alapvető irodalmi művek mind megta-
lálhatóak – némelyik még fordításokban 
is, így az ínyencek akár Shakespeare-t is 
olvashatnak német nyelven. 

Az Europeana 
honlap segítségével 
(europeana.eu) sza-
bad felhasználású 
(szerzői joggal nem 
védett) és részben 
korlátozott (szerzői 
joggal védett, de 
szabadon megte-
kinthető) szövegek, 
videofilmek és ké-
pek után kutatha-
tunk. Rákeresvén 

Pilisvörösvárra többek között egy 1968-ban 
Fényes Tamás által jegyzett fotót (is) talá-
lunk a vörösvári dolomit-bányáról. 

A Magyar Elekt-
ronikus Könyvtár 
honlapján (mek.
oszk.hu) található 
kereső segítségével 
könyvcímeket, cikk-
címeket kereshetünk 
– és kis szerencsével 
(pdf-formátumban) 
teljes műveket is 
letölthetünk. Ha 
beadjuk a Pilisvörösvár szót a keresőbe, 
különböző szakterületű – történelmi, nép-
rajzi, szociológiai, művészeti, csillagászati, 
mezőgazdasági, irodalmi – cikkekre buk-
kanhatunk, amelyek egytől egyig kapcsola-
tosak a várossal.

M.M.

Ingyenes online szolgáltatások a 
Városi Könyvtár honlapján

http://pvvarkonyvtar.hu

• Parkolók a Vásár tér mögött (balra)
• Járda és parkolók a Templom téri iskolánál

LEGÚJABB  
FEJLESZTÉSEK

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG22



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG22 232014. SZEPTEMBER

Grecsó Krisztián: 
Tánciskola 

Ahol elhiszik, hogy 
a permetezőből né-
hány hajtásra ze-
negép lesz, és a régi 
melódiákkal visz-
szatér a múlt is, ott 
bizonyára bolondok 
élnek. Vagy talán 
mégsem egészen?

Monty Roberts: Az 
igazi suttogó 

„A suttogó” hőse 
valóban létezik: ő 
Monty Roberts, a 
világhírű tréner, aki 
ebben a könyvében 
életéről és munkájá-
ról vall.

Sándor Iván:  
A Vanderbilt-jacht hajóorvosa

A regény a jelenben is élő múlt útvesztőit 
kutatja.

Amos Oz:  
Barátok között 

A finom iróniával 
átszőtt könnyes-ke-
serű történetek egy 
zárt világot mutat-
nak be, amely mára 
szinte teljesen el-
tűnt, de hatása az 
izraeli mindenna-
pokban még nagyon 
sokáig érezhető lesz.

M. C. Beaton: 
Agatha Raisin és a 
halálos tánc - Gyil-
kossági gyorstalpaló 

Szécsi Noémi: 
Mandragóra utca 7.

Ida és Tamara szám-
talanszor nekivágtak 
már, hogy feltérké-

pezzék a titokzatos épületet, bizonyos dol-
gokat mégsem sikerült kideríteniük. A két 
barátnő módszeres kutatómunkába kezd.

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI  
KÖNYVTÁRBANKÖNYVTÁR A WEBEN

Az információ hatalom – tartja a 
mondás, megbízható információ-
hoz jutni sokszor mégsem egysze-

rű. Próbálkozásainknak sokszor kedvét 
szegi az, hogy nem tudjuk, hol is fogjunk 
neki a keresésnek.

A Városi Könyvtár honlapján a könyvtár 
munkatársai több olyan online-katalógust, 
keresőt és honlapcímet helyeztek el, ame-
lyeket minden érdeklődő egyszerűen, gyor-
san – és főleg ingyen! – használhat. 

A régi cédula-katalógust néhány éve 
felváltotta az online katalógus, így bár-
milyen internet-kapcsolattal rendelkező 
számítógépről belekukkanthatunk a vá-
rosi könyvtár könyvállományába, hogy az 
általunk keresett könyv Vörösváron meg-
van-e. Az online-katalógus címe: http://
pvvarkonyvtar.hu/index.php/kereses

A könyvtár honlapján a Szolgáltatások/
Online és elektronikus szolgáltatások me-
nüpont alatt magyar és külföldi honlapok 
találhatóak, amelyeken kedvünk szerint 
kereshetünk címek, képek, videofelvételek, 
letölthető cikkek és könyvek között.

A nava.hu rádiós és televíziós műsorszá-
mokat gyűjt, tart nyilván és tesz a nyilvá-
nosság számára hozzáférhetővé. A honlap-
nak köszönhetően bármikor megnézhetjük 
az Unser Bildschirm 2014. június 3-án 
sugárzott műsorát, amiben Mirk Margit a 
nemzetiségi versmondó-versenyekre való 
felkészülésről számol be, és meghallgathat-
juk Mirk Szilvia idei díjnyertes előadását is.

Az Elektroni-
kus Periodika Ar-
chívum (epa.oszk.
hu) magyarorszá-
gi folyóiratok vagy 
magyar vonatko-
zású kiadványok 
adatbázisa. Ez a 
honlap jegyzi pél-
dául azt is, hogy 
a Vörösvári Újság 

egy városi önkormányzati havilap, amit egy 
link segítségével az érdeklődő az adatbázis-
ból el is érhet.

A Gutenberg-projekten (gutenberg.
org) belül teljes könyveket kereshetünk 
németül, angolul, franciául, olaszul, portu-
gálul. Nem jelenthet gondot többé a német 
irodalomórára a kötelező olvasmányok be-
szerzése, elolvasása, mert ezen a honlapon 
az alapvető irodalmi művek mind megta-
lálhatóak – némelyik még fordításokban 
is, így az ínyencek akár Shakespeare-t is 
olvashatnak német nyelven. 

Az Europeana 
honlap segítségével 
(europeana.eu) sza-
bad felhasználású 
(szerzői joggal nem 
védett) és részben 
korlátozott (szerzői 
joggal védett, de 
szabadon megte-
kinthető) szövegek, 
videofilmek és ké-
pek után kutatha-
tunk. Rákeresvén 

Pilisvörösvárra többek között egy 1968-ban 
Fényes Tamás által jegyzett fotót (is) talá-
lunk a vörösvári dolomit-bányáról. 

A Magyar Elekt-
ronikus Könyvtár 
honlapján (mek.
oszk.hu) található 
kereső segítségével 
könyvcímeket, cikk-
címeket kereshetünk 
– és kis szerencsével 
(pdf-formátumban) 
teljes műveket is 
letölthetünk. Ha 
beadjuk a Pilisvörösvár szót a keresőbe, 
különböző szakterületű – történelmi, nép-
rajzi, szociológiai, művészeti, csillagászati, 
mezőgazdasági, irodalmi – cikkekre buk-
kanhatunk, amelyek egytől egyig kapcsola-
tosak a várossal.

M.M.

Ingyenes online szolgáltatások a 
Városi Könyvtár honlapján

http://pvvarkonyvtar.hu

• Parkolók a Vásár tér mögött (balra)
• Járda és parkolók a Templom téri iskolánál

LEGÚJABB  
FEJLESZTÉSEK
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ÚJ IGAZGATÓ A  
TANKERÜLET ÉLÉN

2014 júliusától új igazgatója van a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont Pilisvörösvári Tankerületének. Tóthné Pataki Csilla amellett, hogy 
hét gyermek édesanyja, 18 éve dolgozik a közigazgatásban, volt már al-
jegyző, jegyző, és jelenleg is képzi magát. A tanév elején rövid bemutat-
kozásra kértük.

Tóthné Pataki Csillának hívnak, 
Nagykovácsiban élek férjemmel és 
7 gyermekemmel. 18 éve dolgozom 

a közigazgatásban, ebből 17 évet a Nagy-
kovácsi Polgármesteri Hivatalban tevé-
kenykedtem, ahol műszaki ügyintézőként 
kezdtem, végigjárva a ranglétrát – pályáza-
ti, pénzügyi, jegyzői referens, aljegyző – 3 
évig jegyzőként dolgoztam. Államháztartá-
si szakos közgazdász és igazgatásszervezői 
végzettségem van, jelenleg a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetem állam- és jogtudo-
mányi karán jogász képzésen tanulok.

• Mikor került a tankerület élére?

2014. július 15-én, ekkor kaptam meg a ki-
nevezésem Balog Zoltán miniszter úrtól.

• Vannak-e már azóta tapasztalatai?

A tankerületben heten dolgozunk, ebből 

két kolléganőm idén tavasszal kezdte meg 
itt a munkát. 9 település 11 iskolája tarto-
zik a felügyeletünk alá. A munkatársakkal 
nagyon jól együttműködünk, a kollegáim 
kellő szakértelemmel rendelkeznek, az én 
munkámat is folyamatosan segítik. Az in-
tézményvezetőkkel már megismerkedtem, 
találkoztam a települések polgármesterei-
vel is, mindenkivel sikerült a közös mun-
kához szükséges kapcsolat kialakítása.

• Hogy ítéli, hogyan sikerült az idei év-
kezdés? 

Zökkenőmentesen indult a tanév. Igye-
keztünk mindent határidőre előkészíteni. 
Elkészültek a tantárgyfelosztások, kiala-
kultak az órarendek, az igényelt tanköny-
vek határidőre megérkeztek az iskolákba. 
A pedagógus béremelésekhez kapcsolódó 
átsorolásokat most készítjük. Egy intézmé-

nyünkben volt igazgatóváltás, de a tanév ott 
is zökkenőmentesen elindult. Most alakít-
juk ki az utazó gyógypedagógiai hálózatot, 
ez hiánypótló, hisz így minden sajátos ne-
velési igényű tanulót el fogunk tudni látni 
a térségben. A kerettanterv előírásainak 
megfelelően szeptember 15-étől a minden-
napos testnevelés keretében az úszásokta-
tás minden intézményben elindul.

• Milyen tervei, céljai vannak?

Fontosnak tartom a kölcsönös bizalmon 
alapuló együttműködést az önkormányzati 
vezetőkkel, az intézményvezetőkkel és pe-
dagógusokkal, valamint a kollégáimmal. 
Munkám során mindig is törekedtem és ezt 
követően is törekedni fogok a jogszabályok 
betartására és betartatására, a precíz, szak-
szerű ügyintézésre.

SÁ

DEUTSCHE NATIONALITÄTENSELBSTVERWALTUNG WERISCHWAR
PILISVÖRÖSVÁRI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

H-2085 PILISVÖRÖSVÁR, FŐ TÉR 1. TEL: 06-26/330-952

Teilnahme an der Veranstaltung „Ungarndeutsche 
Familienmusik”
Die Veranstaltungsreihe „Ungarndeutsche 
Familienmusik” findet dieses Jahr zwischen 
dem 8. und 9. November in Werischwar statt. 
Die Veranstaltung findet in der Organisation des 
Landesrats der ungarndeutschen Chöre, Kapellen und 
Tanzgruppen statt. 
Es wäre wünschenswert, wenn am Treffen möglichst 
viele Familien aus Werischwar und Umgebung 
teilnehmen könnten, die zusammen musizieren. Wenn 
Sie (ihre Familie) Lust hat, an der Veranstaltung 
teilzunehmen oder wenn Sie Familien kennen, die 
zusammen musizieren  und an der Veranstaltung 
eventuell auftreten würden, melden Sie sich bitte bis 
zum 15. September bei László Sax (Vorsitzender 
der Deutschen Nationalitätenselbstverwaltung 
Werischwar).  

„Magyarországi német családi zenekarok találkozója” 
című rendezvényen való részvételre
A „Magyarországi német családi zenekarok találkozó-
ja“ című rendezvénysorozat az idei évben Pilisvörös-
váron kerül megrendezésre november 8-án és 9-én. A 
rendezvényt a Magyarországi Német Ének-, Zene- és 
Tánckarok Országos Tanácsa szervezi.
Szeretnénk, ha a rendezvényen minél több olyan 
pilisvörösvári és környékbeli család venne részt, ahol 
a családtagok együtt zenélnek. Ha Önnek (és család-
jának) van kedve a rendezvényen fellépni, vagy ismer 
olyan zenész családokat, akik szívesen fellépnének a 
rendezvényen, kérjük, jelentkezzen szeptember 15-ig 
Sax Lászlónál (a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökénél). 
Pilisvörösvár, 2014. augusztus 27.

Sax László elnök

Aufruf – Felhívás

A nyár az óvodában is a jól megérdemelt kikapcsolódás ideje. Azonban 
tagóvodáinkban ez a nyár szorgos munkával kezdődött, folytatódott, de 
végül persze pihenéssel ért véget. De mi is történt, vegyük sorra az ese-
ményeket!

MEGSZÉPÜLT A  
PILISVÖRÖSVÁRI NÉMET 
NEMZETISÉGI ÓVODA

Rákóczi utcai óvoda

2013 szeptemberében ünnepeltük óvodánk 
megnyitásának évfordulóját, és bár 40 év 
hosszú idő, az épület mégis szinte teljesen 
újnak tűnik. Az elmúlt évtizedben ugyanis 
kicserélték az ablakokat, ajtókat, korszerű-
sítették a fűtést, a világítást, felújították a 
mosdókat, leszigetelték a tornatermet. Az 
alumíniummal borított lapos tetős épület 
tetőt, szigetelést, homlokzatot kapott. 

Egyetlen „szépséghibája” volt már csak 
óvodánknak: csoportszobák, öltözők és a 
folyosó burkolata. A majd’ fél évszázada 
használt linóleum elkopott, felszakado-
zott, a folyamatos balesetveszély elkerülése 
végett ragasztgatott, foltozgatott volt. 

A tavalyi évfordulós ünnepségre ké-
szülve egy szülő, Muschitz László felaján-
lotta, hogy gyermekei csoportját kifesti. 
Megköszönve a támogatást, viccesen meg-
kérdeztük, hogy egyúttal nem cserélné-e 
le a linóleumot is? Azonnal ígéretet tett, 
hogy amennyiben beszerezzük az új bur-
kolatot, ő nagyon szívesen lefekteti. Ezzel 
körülbelül egy időben egy másik csoport-
ban több szülő kezdeményezte, hogy se-
gítenének a csoportszoba padlózatának a 
cseréjében. 

Szóval így kezdődött! A szülői munka-
közösség tagjainak segítségével óriási ösz-
szefogás vette kezdetét. Mire, mennyiért, 
miből, ki, mikor? – ezekre a kérdésekre 
kellett megtalálnunk a megfelelő válaszo-
kat. 

Az SZMK tagok által beszerzett ár-
ajánlatok alapján hamar eldöntöttük, hogy 
nagy kopásállóságú, jó minőségű laminált 
parkettát fektetünk az öreg linóleumra, 
így nem kell bontani, az ára kedvező, és 
az apukák az otthoni tapasztalatok alap-
ján többnyire értenek a lerakásához, tehát 
ennek költségeit megspórolhatjuk. Az ár-
ajánlatok alapján kiszámoltuk a bekerü-
lési költséget, és máris gondolkodhattunk 
azon, hogy hogyan gyűjtsük össze a kívánt 
600.000–700.000 forint körüli összeget.

A szülők egy emberként fogtak össze a 
cél, vagyis gyermekeik komfortérzetének, 
szebb környezetének kialakítása érdeké-
ben. Farsangi báli adományaik, a Hunyár 
István segítségével szerkesztett és Trepka 
Magda Léna, valamint Szontágné Hajnal 
Zsuzsanna által kinyomtatott szakács-
könyvünkért nyújtott támogatás, valamint 
a dr. Steindl Eszter és Fazekas Hajnalka 
által szervezett tavaszi bazár felajánlásai 
már majdnem fedezték a költségeket. Ek-

kor kértünk támogatást 
fenntartónktól: mind-
annyiunk örömére pol-
gármester úr és a kép-
viselőtestület 200.000 
forinttal járult hozzá a 
padlózat felújításához. 
Most már megvásá-
rolhattuk a parkettát, 
melyet Szép Zoltán 
szállított ide, és sok se-
gítő apuka hordott be az 
óvodába. 

Közben Fricska Fló-
rián felajánlotta, hogy 
parkettázás előtt kifesti 
gyermeke csoportját, 
Muschitz László pedig 
még két csoport és va-

lamennyi mosdó, öltöző festését elvállalta. 
A csoportok óvónői a vállalkozó szülők-
kel a munka elvégzéséhez időpontokat 
egyeztettek, közösségi szolgálatban részt 
vevő középiskolások segítségével kiürítet-
ték a termeket – figyelembe véve az óvoda 
nyári működését –, majd kezdetét vette a 
munka. Vidámság, jókedv, precíz mun-
kavégzés, szorgalom és önzetlenség jelle-
mezte segítőinket, akik a kánikula ellenére 
kiváló munkát végeztek. A csoportszobák 
berendezései is megújultak Bartl Péter 
által felújított asztalokkal és székekkel, 
Trepka Magda Léna közreműködésével 
adományként kapott szekrényekkel, asz-
talokkal, alapítványunk támogatásával vá-
sárolt székekkel és szőnyegekkel. A mókus 
csoportban, ahol évek óta a legmagasabb a 
csoportlétszám, asztalos apukák: Mauterer 
Tibor, Sprecher László és Farkas Krisztián 
a mókusos szülők támogatásával galéria 
készítésébe fogtak augusztusban, hogy ez-
zel is megnöveljék a játékterület nagyságát. 

A munkák befejeztével dajkáink és pe-
dagógiai asszisztenseink ragyogó tisztává 
varázsolták óvodánkat.

Az óriási összefogás és önzetlen támo-
gatás eredményeként büszkén állíthatjuk, 
hogy óvodánk szebb, komfortosabb, mint 
valaha, és megerősödött az a hitünk, hogy 
a szülőkre, mint eddig is, mindig, minden-
ben számíthatunk. 

Köszönetet mondunk önzetlen mun-
kájáért és segítségéért a cikkben megne-
vezett szülőknek, valamint polgármester 
úrnak és a képviselőtestületnek, a parket-
ta lerakásáért Szontág Nándornak, id. 
Hajnal Gábornak, ifj. Hajnal Gábornak, 
Kovács Zsoltnak, Kovács Zoltánnak, Szi-
lágyi Sándornak, Dénes Zoltánnak, Var-
ga Sándornak, Terebesi Jánosnak, Engert 
Zoltánnak, Mauterer Tibornak, Sprecher 
Lászlónak, Mihály Uwének. A festékért 
Faragó Györgynek, a festésért Preszl Tibor-
nak, a szekrényjavításért Nick Istvánnak. 
A csoportok ki-és bepakolásában nyúj-
tott segítségért Straub Enikőnek, Zbrásné 
Aszt Évának, Vargáné Manhertz Emesé-
nek, Szabóné Bogár Erikának, Szilágyi-
Pertovics Ritának, a Koós családnak, Mát-
rai Dominiknek, Bányai Eszternek, Bolvári 
Viktóriának, Kiss Eszternek, Speier Dani-
ellának, Czibula Virágnak, Pándi Gábor-
nak és az ifjúsági fiú kézilabda csapatnak, 
Köszönjük, minden kedves jótevőnknek, 
hogy farsangi, szakácskönyvi és húsvéti ba-
zári felajánlásaikat tették, és ezzel hozzájá-
rultak óvodánk megújulásához!

Köszönöm minden kollégám segítő tá-
mogatását, kitartó, lelkes, kreatív munká-
ját!

Juhászné Ligeti Katalin 
óvodavezető

(A Széchenyi utcai és a Gradus Tagóvodáról 
szóló résszel a következő  

hónapban folytatjuk.)

OKTATÁS
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2014 júliusától új igazgatója van a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont Pilisvörösvári Tankerületének. Tóthné Pataki Csilla amellett, hogy 
hét gyermek édesanyja, 18 éve dolgozik a közigazgatásban, volt már al-
jegyző, jegyző, és jelenleg is képzi magát. A tanév elején rövid bemutat-
kozásra kértük.

Tóthné Pataki Csillának hívnak, 
Nagykovácsiban élek férjemmel és 
7 gyermekemmel. 18 éve dolgozom 

a közigazgatásban, ebből 17 évet a Nagy-
kovácsi Polgármesteri Hivatalban tevé-
kenykedtem, ahol műszaki ügyintézőként 
kezdtem, végigjárva a ranglétrát – pályáza-
ti, pénzügyi, jegyzői referens, aljegyző – 3 
évig jegyzőként dolgoztam. Államháztartá-
si szakos közgazdász és igazgatásszervezői 
végzettségem van, jelenleg a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetem állam- és jogtudo-
mányi karán jogász képzésen tanulok.

• Mikor került a tankerület élére?

2014. július 15-én, ekkor kaptam meg a ki-
nevezésem Balog Zoltán miniszter úrtól.

• Vannak-e már azóta tapasztalatai?

A tankerületben heten dolgozunk, ebből 

két kolléganőm idén tavasszal kezdte meg 
itt a munkát. 9 település 11 iskolája tarto-
zik a felügyeletünk alá. A munkatársakkal 
nagyon jól együttműködünk, a kollegáim 
kellő szakértelemmel rendelkeznek, az én 
munkámat is folyamatosan segítik. Az in-
tézményvezetőkkel már megismerkedtem, 
találkoztam a települések polgármesterei-
vel is, mindenkivel sikerült a közös mun-
kához szükséges kapcsolat kialakítása.

• Hogy ítéli, hogyan sikerült az idei év-
kezdés? 

Zökkenőmentesen indult a tanév. Igye-
keztünk mindent határidőre előkészíteni. 
Elkészültek a tantárgyfelosztások, kiala-
kultak az órarendek, az igényelt tanköny-
vek határidőre megérkeztek az iskolákba. 
A pedagógus béremelésekhez kapcsolódó 
átsorolásokat most készítjük. Egy intézmé-

nyünkben volt igazgatóváltás, de a tanév ott 
is zökkenőmentesen elindult. Most alakít-
juk ki az utazó gyógypedagógiai hálózatot, 
ez hiánypótló, hisz így minden sajátos ne-
velési igényű tanulót el fogunk tudni látni 
a térségben. A kerettanterv előírásainak 
megfelelően szeptember 15-étől a minden-
napos testnevelés keretében az úszásokta-
tás minden intézményben elindul.

• Milyen tervei, céljai vannak?

Fontosnak tartom a kölcsönös bizalmon 
alapuló együttműködést az önkormányzati 
vezetőkkel, az intézményvezetőkkel és pe-
dagógusokkal, valamint a kollégáimmal. 
Munkám során mindig is törekedtem és ezt 
követően is törekedni fogok a jogszabályok 
betartására és betartatására, a precíz, szak-
szerű ügyintézésre.

SÁ

DEUTSCHE NATIONALITÄTENSELBSTVERWALTUNG WERISCHWAR
PILISVÖRÖSVÁRI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

H-2085 PILISVÖRÖSVÁR, FŐ TÉR 1. TEL: 06-26/330-952

Teilnahme an der Veranstaltung „Ungarndeutsche 
Familienmusik”
Die Veranstaltungsreihe „Ungarndeutsche 
Familienmusik” findet dieses Jahr zwischen 
dem 8. und 9. November in Werischwar statt. 
Die Veranstaltung findet in der Organisation des 
Landesrats der ungarndeutschen Chöre, Kapellen und 
Tanzgruppen statt. 
Es wäre wünschenswert, wenn am Treffen möglichst 
viele Familien aus Werischwar und Umgebung 
teilnehmen könnten, die zusammen musizieren. Wenn 
Sie (ihre Familie) Lust hat, an der Veranstaltung 
teilzunehmen oder wenn Sie Familien kennen, die 
zusammen musizieren  und an der Veranstaltung 
eventuell auftreten würden, melden Sie sich bitte bis 
zum 15. September bei László Sax (Vorsitzender 
der Deutschen Nationalitätenselbstverwaltung 
Werischwar).  

„Magyarországi német családi zenekarok találkozója” 
című rendezvényen való részvételre
A „Magyarországi német családi zenekarok találkozó-
ja“ című rendezvénysorozat az idei évben Pilisvörös-
váron kerül megrendezésre november 8-án és 9-én. A 
rendezvényt a Magyarországi Német Ének-, Zene- és 
Tánckarok Országos Tanácsa szervezi.
Szeretnénk, ha a rendezvényen minél több olyan 
pilisvörösvári és környékbeli család venne részt, ahol 
a családtagok együtt zenélnek. Ha Önnek (és család-
jának) van kedve a rendezvényen fellépni, vagy ismer 
olyan zenész családokat, akik szívesen fellépnének a 
rendezvényen, kérjük, jelentkezzen szeptember 15-ig 
Sax Lászlónál (a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökénél). 
Pilisvörösvár, 2014. augusztus 27.

Sax László elnök

Aufruf – Felhívás

A nyár az óvodában is a jól megérdemelt kikapcsolódás ideje. Azonban 
tagóvodáinkban ez a nyár szorgos munkával kezdődött, folytatódott, de 
végül persze pihenéssel ért véget. De mi is történt, vegyük sorra az ese-
ményeket!

MEGSZÉPÜLT A  
PILISVÖRÖSVÁRI NÉMET 
NEMZETISÉGI ÓVODA

Rákóczi utcai óvoda

2013 szeptemberében ünnepeltük óvodánk 
megnyitásának évfordulóját, és bár 40 év 
hosszú idő, az épület mégis szinte teljesen 
újnak tűnik. Az elmúlt évtizedben ugyanis 
kicserélték az ablakokat, ajtókat, korszerű-
sítették a fűtést, a világítást, felújították a 
mosdókat, leszigetelték a tornatermet. Az 
alumíniummal borított lapos tetős épület 
tetőt, szigetelést, homlokzatot kapott. 

Egyetlen „szépséghibája” volt már csak 
óvodánknak: csoportszobák, öltözők és a 
folyosó burkolata. A majd’ fél évszázada 
használt linóleum elkopott, felszakado-
zott, a folyamatos balesetveszély elkerülése 
végett ragasztgatott, foltozgatott volt. 

A tavalyi évfordulós ünnepségre ké-
szülve egy szülő, Muschitz László felaján-
lotta, hogy gyermekei csoportját kifesti. 
Megköszönve a támogatást, viccesen meg-
kérdeztük, hogy egyúttal nem cserélné-e 
le a linóleumot is? Azonnal ígéretet tett, 
hogy amennyiben beszerezzük az új bur-
kolatot, ő nagyon szívesen lefekteti. Ezzel 
körülbelül egy időben egy másik csoport-
ban több szülő kezdeményezte, hogy se-
gítenének a csoportszoba padlózatának a 
cseréjében. 

Szóval így kezdődött! A szülői munka-
közösség tagjainak segítségével óriási ösz-
szefogás vette kezdetét. Mire, mennyiért, 
miből, ki, mikor? – ezekre a kérdésekre 
kellett megtalálnunk a megfelelő válaszo-
kat. 

Az SZMK tagok által beszerzett ár-
ajánlatok alapján hamar eldöntöttük, hogy 
nagy kopásállóságú, jó minőségű laminált 
parkettát fektetünk az öreg linóleumra, 
így nem kell bontani, az ára kedvező, és 
az apukák az otthoni tapasztalatok alap-
ján többnyire értenek a lerakásához, tehát 
ennek költségeit megspórolhatjuk. Az ár-
ajánlatok alapján kiszámoltuk a bekerü-
lési költséget, és máris gondolkodhattunk 
azon, hogy hogyan gyűjtsük össze a kívánt 
600.000–700.000 forint körüli összeget.

A szülők egy emberként fogtak össze a 
cél, vagyis gyermekeik komfortérzetének, 
szebb környezetének kialakítása érdeké-
ben. Farsangi báli adományaik, a Hunyár 
István segítségével szerkesztett és Trepka 
Magda Léna, valamint Szontágné Hajnal 
Zsuzsanna által kinyomtatott szakács-
könyvünkért nyújtott támogatás, valamint 
a dr. Steindl Eszter és Fazekas Hajnalka 
által szervezett tavaszi bazár felajánlásai 
már majdnem fedezték a költségeket. Ek-

kor kértünk támogatást 
fenntartónktól: mind-
annyiunk örömére pol-
gármester úr és a kép-
viselőtestület 200.000 
forinttal járult hozzá a 
padlózat felújításához. 
Most már megvásá-
rolhattuk a parkettát, 
melyet Szép Zoltán 
szállított ide, és sok se-
gítő apuka hordott be az 
óvodába. 

Közben Fricska Fló-
rián felajánlotta, hogy 
parkettázás előtt kifesti 
gyermeke csoportját, 
Muschitz László pedig 
még két csoport és va-

lamennyi mosdó, öltöző festését elvállalta. 
A csoportok óvónői a vállalkozó szülők-
kel a munka elvégzéséhez időpontokat 
egyeztettek, közösségi szolgálatban részt 
vevő középiskolások segítségével kiürítet-
ték a termeket – figyelembe véve az óvoda 
nyári működését –, majd kezdetét vette a 
munka. Vidámság, jókedv, precíz mun-
kavégzés, szorgalom és önzetlenség jelle-
mezte segítőinket, akik a kánikula ellenére 
kiváló munkát végeztek. A csoportszobák 
berendezései is megújultak Bartl Péter 
által felújított asztalokkal és székekkel, 
Trepka Magda Léna közreműködésével 
adományként kapott szekrényekkel, asz-
talokkal, alapítványunk támogatásával vá-
sárolt székekkel és szőnyegekkel. A mókus 
csoportban, ahol évek óta a legmagasabb a 
csoportlétszám, asztalos apukák: Mauterer 
Tibor, Sprecher László és Farkas Krisztián 
a mókusos szülők támogatásával galéria 
készítésébe fogtak augusztusban, hogy ez-
zel is megnöveljék a játékterület nagyságát. 

A munkák befejeztével dajkáink és pe-
dagógiai asszisztenseink ragyogó tisztává 
varázsolták óvodánkat.

Az óriási összefogás és önzetlen támo-
gatás eredményeként büszkén állíthatjuk, 
hogy óvodánk szebb, komfortosabb, mint 
valaha, és megerősödött az a hitünk, hogy 
a szülőkre, mint eddig is, mindig, minden-
ben számíthatunk. 

Köszönetet mondunk önzetlen mun-
kájáért és segítségéért a cikkben megne-
vezett szülőknek, valamint polgármester 
úrnak és a képviselőtestületnek, a parket-
ta lerakásáért Szontág Nándornak, id. 
Hajnal Gábornak, ifj. Hajnal Gábornak, 
Kovács Zsoltnak, Kovács Zoltánnak, Szi-
lágyi Sándornak, Dénes Zoltánnak, Var-
ga Sándornak, Terebesi Jánosnak, Engert 
Zoltánnak, Mauterer Tibornak, Sprecher 
Lászlónak, Mihály Uwének. A festékért 
Faragó Györgynek, a festésért Preszl Tibor-
nak, a szekrényjavításért Nick Istvánnak. 
A csoportok ki-és bepakolásában nyúj-
tott segítségért Straub Enikőnek, Zbrásné 
Aszt Évának, Vargáné Manhertz Emesé-
nek, Szabóné Bogár Erikának, Szilágyi-
Pertovics Ritának, a Koós családnak, Mát-
rai Dominiknek, Bányai Eszternek, Bolvári 
Viktóriának, Kiss Eszternek, Speier Dani-
ellának, Czibula Virágnak, Pándi Gábor-
nak és az ifjúsági fiú kézilabda csapatnak, 
Köszönjük, minden kedves jótevőnknek, 
hogy farsangi, szakácskönyvi és húsvéti ba-
zári felajánlásaikat tették, és ezzel hozzájá-
rultak óvodánk megújulásához!

Köszönöm minden kollégám segítő tá-
mogatását, kitartó, lelkes, kreatív munká-
ját!

Juhászné Ligeti Katalin 
óvodavezető

(A Széchenyi utcai és a Gradus Tagóvodáról 
szóló résszel a következő  

hónapban folytatjuk.)

OKTATÁS
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Fogarasy Attila

Zimányi Ernő
rajztanár, képzőművész

Hosszú éveken át rajzot tanitott a falunkban.
Számos olajkép és mellszobor őrzi nevét.
Ám ez a gazdag örökség szétszóródik a térben,
Tárlaton ezt a csodát senki se élheti át.

(Az alkotóról szóló vers Fogarasy Attilának a „Vörösvári 
hexameterek” című, kiadás előtt álló verseskötetéből való.)

PÁRDUCOS ÁRPÁD VEZÉR 
A VÁSÁR TÉRI ISKOLÁBAN

A tanítás megkezdésével egy időben a Vásár téri iskola 
földszinti folyosóján különleges szobrot avattak.

Manhertz István kőfaragó mester 
a kántorház padlásán járva egy 
szép, de meglehetősen rossz ál-

lapotban lévő mellszobrot talált – körülbe-
lül egy évvel ezelőtt. Hamarosan kiderült, 
hogy a szobrot, mely párducos Árpád vezért 
ábrázolja, Zimányi Ernő rajztanár, képző-
művész készítette. Mivel Zimányi Ernő a 
Vásár téri iskola tanára volt évtizedeket át, 
a kőfaragó mester felajánlotta a szobrot az 
iskolának, s erre Zimányi István karnagy, a 
művész unokaöccse is áldását adta.

A szobrot, amely az iskola folyosóján 
kapott helyet, Zimányi István és Manhertz 
István együtt leplezték le szeptember 
1-jén reggel, az évnyitó rendezvény után. 
Manhertz István elmesélte a szobor meg-
találásnak és felújításának, helyére kerülé-
sének kalandos történetét, Zimányi István 
pedig nagybátyja életéről, munkásságának 
fontosságáról beszélt. Gromon István pol-
gármester úr köszöntője után Molnár Sán-

dor, a Pilisi Kulturális Örökségünk Védel-
méért Alapítvány elnöke kapott szót, és a 
jövőre tervezett Zimányi-emlékkiállításról 
beszélt. 2014. március 15-én megalakult 
a Zimányi Ernő Emlékbizottság, amely 
feladatául tűzte ki Zimányi Ernő rajz- és 
technikatanár, képzőművész emlékének 
ápolását, művészi és pedagógiai munkás-
ságának felelevenítését, műveinek felkuta-
tását és a nagyközönség elé tárását jövő év 
őszén. Reméljük, addig sok alkotás kerül 
napvilágra.

Fogarasy Attila köszönetet mondott 
mindazoknak, akik hozzájárultak a szo-
bor méltó helyére kerüléséhez, különösen 
Manhertz Istvánnak, aki áldozatos mun-
kával nem csak felújította a mellszobrot, 
hanem állványt készített neki, és a helyé-
re is tette. A szoboravatót Püspöki Enikő 
fuvolajátéka és Fogarasy Attila verse tette 
még ünnepélyesebbé.

Komáromi

JÓKEDVVEL,  
SZERETETTEL

A GYEREKEK SZERETETE  
AZ IGAZI ELISMERÉS

Idén májusban állami elismerésben, a kivá-
ló pedagógusoknak járó Németh László-díj-
ban részesült a Vásár téri iskola tanítónője, 
Bruckner Sándorné, Erzsi néni. A díj kapcsán 
a tanításról, a tanítói pályáról és az elismeré-
sekről beszélgettünk – még a nyáron.

A Németh László-díj az oktatá-
si miniszter által adományozható 
egyik szakmai elismerés. Azoknak 
az általános iskolai, szakiskolai és 
középiskolai oktató-nevelő munkát 
végző tanároknak adományozható, 
akik a gyermekek harmonikus sze-
mélyiségformálásában huzamosan 
kiemelkedő munkát végeznek. 

Részlet a felterjesztés szövegéből:
„Fiatalabb kollégáinak átadta tudá-
sát. Kiemelkedően jó hozzáértéssel 
végezte a matematika és a magyar 
nyelv oktatását, bátran alkalmazott új 
módszereket, bemutatóórákat tartott a 
térség pedagógusainak. Pilisvörösváron 
szinte nincs család, akinek ne tanította 
volna gyermekét.
Pedagógiai munkájában mindvégig 
jellemezte szilárd erkölcsisége, a gyer-
mekek szeretete, a következetes nevelés. 
Elkötelezett híve a nemzetiségi hagyo-
mányok és magyar kultúra ápolásának.
Tanítványai személyiségének formá-
lásában, a pedagógus által közvetített 
értékek közösségformáló erejében ren-
dületlenül hisz.”

Nyári szünet van, mi mégis az is-
kolában találkozunk, hiszen Er-
zsi ezen a szerdai napon éppen 

ügyeletes. De nem is volt olyan egyszerű 
időpontot sem egyeztetni, mert ugyan a ta-
nításnak vége, de ilyenkor megkezdődnek a 
táboroztatások, melyeknek ő maga is aktív 
résztvevője, szervezője.

• Mióta vagy a pályán?

Ez lesz a 42. évem, amit elkezdek. Pilis-
csabán kezdtem tanítani a klotildligeti is-
kolában 1973-ban, ott elsőtől negyedikig 
tanítottam a gyerekeket. Nagyon-nagyon 

szerettem ott tanítani, nagyon jól éreztem 
magam. Annak, hogy váltottam, a fő oka a 
közlekedés volt – amikor leesett a hó, volt 
úgy, hogy 3-4 órát araszolgattam, mire átér-
tem. Az iskola szétválasztása óta tanítok itt, 
22 éve. Akkor hívtak, egy kolléganő elment 
gyesre, és helyette jöttem.

Tavaly már elmehettem volna nyugdíj-
ba, de úgy éreztem, hogy az első osztályt be 
kell fejeznem még egy második évfolyam-
mal. Aztán a szülők kérték, hogy maradjak 
még egy évet, mert nagyon sok testvér jön 
most az iskolába. Igent mondtam, nem 
volt visszaút. Úgyhogy szeretném még ezt 
az elsőt és majd a másodikat végigvinni, 
és ha Isten is úgy akarja, utána elmegyek  
nyugdíjba. 

• Miért, hogyan lettél tanár?

Nem is tudom pontosan. Édesanyám 
mondta, hogy ez egy szép pálya, és aztán 
kiderült, miért is mondta ezt. A volt gim-
náziumi osztályfőnököm, Pajor tanárnő 
ugyanis azt mondta édesanyámnak, hogy 
az Erzsiből biztos jó tanító néni lenne, 
válassza ezt a pályát. Keresztmamám is 
tanító néni volt, és hát nagyon szeretem a 
gyerekeket. Nem bántam meg. Ha most 
még egyszer kezdeném a pályát, ugyanígy 
döntenék, a nehézségek ellenére is.

• Mi az, amit a legjobban szeretsz ebben 
a hivatásban?

Azt a sok-sok szeretetet, amit az ember a 
pici gyerekektől kap. Szerintem nincs még 
egy ilyen pálya, még egy ilyen hivatás, 
ahol az ember ennyi szeretetet kap a gye-
rekektől. Ez az igazi elismerés. A kicsik 
nagyon érzik, hogy szereti őket az ember, 
és hogyha érzik ezt, és azt, hogy értük van 
minden, még a szigort is elfogadják. Min-
dennapos feltöltődés, amikor bejövök az 
osztályba reggel. Volt úgy, hogy karácsony 
után benéztem a tükörbe, és azt mondtam: 
Te Úristen, Erzsi, otthon lehetnél, és most 

megint elindulsz, és dolgozol… De bejöt-
tem a terembe, a gyerekek odafutottak, és 
annyira örültek nekem, hogy az mindenért 
kárpótol.

• Nem volt soha olyan, hogy azt mondtad, 
hogy elég, nem csinálom tovább?

Nem, a gyerekekkel kapcsolatban sosem. 
Volt olyan, hogy azt mondtam, hogy elég 
volt, és hogyha nem lennének a gyerekek, 
akkor most befejezném a pályámat, de – 
hál’ Istennek – voltak a gyerekek, és foly-
tattam.

• Sokat változott a pályakezdésed óta a 
helyzet a tanításban?

Én azt mondom, hogy jöhetnek új tan-
könyvek, sok-sok új módszer, de én mindig 
a gyerekekhez próbáltam igazítani a tan-
anyagot, mindig az ő szintjükhöz mérten 
haladtam. Állítom, soha nem volt két egy-
forma órám. A továbbhaladáshoz mindig a 
gyerek volt a mérvadó. 
Talán az adminisztrá-
ció az, ami jóval több, 
mint régen volt. Én 
nem is szeretek admi-
nisztrálni, az az egyet-
len dolog, amit szívesen 
kiiktatnék, ha lehetne.

• Azt hinnénk, hogy a 
nyári szünetben a ta-
nárok is pihennek, de 
erről szó sincs. Időpon-
tot is nehéz volt egyez-
tetni, hiszen éppen tá-
boroztatsz.

Igen, régóta viszem a 
vörösvári gyerekeket 
úszásoktatásra az Aka-
rathoz. Úgy kezdődött, 
hogy a pici lányommal 
ide jártunk, és a szü-
lők kérdezgettek erről. 

Először tavasszal két hétig vittük a gyere-
keket, és azt hittük, ez minden évben így 
lesz. Ennyi idő alatt a vízhez szoktatást 
lehet elérni, azt, hogy ne süllyedjenek el. 
Aztán úgy alakult, hogy rákövetkező évben 
elkezdtük már szeptemberben, és azóta 
hetente kétszer viszem őket. Minden évben 
van egy nyári tábor is, amely a tanítás be-
fejezése után 5 hétig tart, utána túratábor, 
télen meg megyünk sítáborba.

• És mikor pihensz?

Nekem az a pihenés, ha van mit tennem. 
Nem is tudnám elképzelni úgy az élete-
met, hogy nincs tervem, és nincs miért iz-
gulnom… én valahogy így érzem jól ma-
gam. Soha nem éreztem, hogy unatkozom, 
mindig voltak terveim, dolgok, amiket meg 
kellett valósítani.

• A tanév végén elismerésben részesültél, 
Németh László-díjat kaptál. Mit jelent 
Neked ez a díj?

Tudtam, hogy felterjesztettek a díjra idén, 
ahogy már máskor is, de még soha nem 
kaptam meg, így most sem reményked-
tem benne. Talán azért írtam alá, hogy 
elfogadom, mert Éva és Nándi (Mézinger 
Éva igazgató, Szontágh Nándor ig.h. – a 
szerk.) bíztak bennem, és felterjesztettek a 
díjra. Az esett nagyon jól, hogy ők érzik és 
érezték, hogy igyekszem mindent megten-
ni a gyerekekért és az iskoláért. Meglepett, 
amikor telefonon felhívtak a minisztérium-
ból, először azt sem tudtam hol vagyok, és 
milyen díjról beszélnek. Nagy megtisztel-
tetésnek érzem, jól esik, hogy észrevették és 
elismerték, hogy igyekeztem és dolgoztam. 
Soha nem azért dolgoztam, hogy fizetést 
kapjak, hanem megpróbáltam önmagam-
hoz mérten a legjobban megtenni mindent 
azért, hogy minden jól működjön, jókedv-
vel és szeretettel. Talán ennyi a titka.

Gratulálunk a díjhoz!

Palkovics Mária
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Fogarasy Attila

Zimányi Ernő
rajztanár, képzőművész

Hosszú éveken át rajzot tanitott a falunkban.
Számos olajkép és mellszobor őrzi nevét.
Ám ez a gazdag örökség szétszóródik a térben,
Tárlaton ezt a csodát senki se élheti át.

(Az alkotóról szóló vers Fogarasy Attilának a „Vörösvári 
hexameterek” című, kiadás előtt álló verseskötetéből való.)

PÁRDUCOS ÁRPÁD VEZÉR 
A VÁSÁR TÉRI ISKOLÁBAN

A tanítás megkezdésével egy időben a Vásár téri iskola 
földszinti folyosóján különleges szobrot avattak.

Manhertz István kőfaragó mester 
a kántorház padlásán járva egy 
szép, de meglehetősen rossz ál-

lapotban lévő mellszobrot talált – körülbe-
lül egy évvel ezelőtt. Hamarosan kiderült, 
hogy a szobrot, mely párducos Árpád vezért 
ábrázolja, Zimányi Ernő rajztanár, képző-
művész készítette. Mivel Zimányi Ernő a 
Vásár téri iskola tanára volt évtizedeket át, 
a kőfaragó mester felajánlotta a szobrot az 
iskolának, s erre Zimányi István karnagy, a 
művész unokaöccse is áldását adta.

A szobrot, amely az iskola folyosóján 
kapott helyet, Zimányi István és Manhertz 
István együtt leplezték le szeptember 
1-jén reggel, az évnyitó rendezvény után. 
Manhertz István elmesélte a szobor meg-
találásnak és felújításának, helyére kerülé-
sének kalandos történetét, Zimányi István 
pedig nagybátyja életéről, munkásságának 
fontosságáról beszélt. Gromon István pol-
gármester úr köszöntője után Molnár Sán-

dor, a Pilisi Kulturális Örökségünk Védel-
méért Alapítvány elnöke kapott szót, és a 
jövőre tervezett Zimányi-emlékkiállításról 
beszélt. 2014. március 15-én megalakult 
a Zimányi Ernő Emlékbizottság, amely 
feladatául tűzte ki Zimányi Ernő rajz- és 
technikatanár, képzőművész emlékének 
ápolását, művészi és pedagógiai munkás-
ságának felelevenítését, műveinek felkuta-
tását és a nagyközönség elé tárását jövő év 
őszén. Reméljük, addig sok alkotás kerül 
napvilágra.

Fogarasy Attila köszönetet mondott 
mindazoknak, akik hozzájárultak a szo-
bor méltó helyére kerüléséhez, különösen 
Manhertz Istvánnak, aki áldozatos mun-
kával nem csak felújította a mellszobrot, 
hanem állványt készített neki, és a helyé-
re is tette. A szoboravatót Püspöki Enikő 
fuvolajátéka és Fogarasy Attila verse tette 
még ünnepélyesebbé.

Komáromi

JÓKEDVVEL,  
SZERETETTEL

A GYEREKEK SZERETETE  
AZ IGAZI ELISMERÉS

Idén májusban állami elismerésben, a kivá-
ló pedagógusoknak járó Németh László-díj-
ban részesült a Vásár téri iskola tanítónője, 
Bruckner Sándorné, Erzsi néni. A díj kapcsán 
a tanításról, a tanítói pályáról és az elismeré-
sekről beszélgettünk – még a nyáron.

A Németh László-díj az oktatá-
si miniszter által adományozható 
egyik szakmai elismerés. Azoknak 
az általános iskolai, szakiskolai és 
középiskolai oktató-nevelő munkát 
végző tanároknak adományozható, 
akik a gyermekek harmonikus sze-
mélyiségformálásában huzamosan 
kiemelkedő munkát végeznek. 

Részlet a felterjesztés szövegéből:
„Fiatalabb kollégáinak átadta tudá-
sát. Kiemelkedően jó hozzáértéssel 
végezte a matematika és a magyar 
nyelv oktatását, bátran alkalmazott új 
módszereket, bemutatóórákat tartott a 
térség pedagógusainak. Pilisvörösváron 
szinte nincs család, akinek ne tanította 
volna gyermekét.
Pedagógiai munkájában mindvégig 
jellemezte szilárd erkölcsisége, a gyer-
mekek szeretete, a következetes nevelés. 
Elkötelezett híve a nemzetiségi hagyo-
mányok és magyar kultúra ápolásának.
Tanítványai személyiségének formá-
lásában, a pedagógus által közvetített 
értékek közösségformáló erejében ren-
dületlenül hisz.”

Nyári szünet van, mi mégis az is-
kolában találkozunk, hiszen Er-
zsi ezen a szerdai napon éppen 

ügyeletes. De nem is volt olyan egyszerű 
időpontot sem egyeztetni, mert ugyan a ta-
nításnak vége, de ilyenkor megkezdődnek a 
táboroztatások, melyeknek ő maga is aktív 
résztvevője, szervezője.

• Mióta vagy a pályán?

Ez lesz a 42. évem, amit elkezdek. Pilis-
csabán kezdtem tanítani a klotildligeti is-
kolában 1973-ban, ott elsőtől negyedikig 
tanítottam a gyerekeket. Nagyon-nagyon 

szerettem ott tanítani, nagyon jól éreztem 
magam. Annak, hogy váltottam, a fő oka a 
közlekedés volt – amikor leesett a hó, volt 
úgy, hogy 3-4 órát araszolgattam, mire átér-
tem. Az iskola szétválasztása óta tanítok itt, 
22 éve. Akkor hívtak, egy kolléganő elment 
gyesre, és helyette jöttem.

Tavaly már elmehettem volna nyugdíj-
ba, de úgy éreztem, hogy az első osztályt be 
kell fejeznem még egy második évfolyam-
mal. Aztán a szülők kérték, hogy maradjak 
még egy évet, mert nagyon sok testvér jön 
most az iskolába. Igent mondtam, nem 
volt visszaút. Úgyhogy szeretném még ezt 
az elsőt és majd a másodikat végigvinni, 
és ha Isten is úgy akarja, utána elmegyek  
nyugdíjba. 

• Miért, hogyan lettél tanár?

Nem is tudom pontosan. Édesanyám 
mondta, hogy ez egy szép pálya, és aztán 
kiderült, miért is mondta ezt. A volt gim-
náziumi osztályfőnököm, Pajor tanárnő 
ugyanis azt mondta édesanyámnak, hogy 
az Erzsiből biztos jó tanító néni lenne, 
válassza ezt a pályát. Keresztmamám is 
tanító néni volt, és hát nagyon szeretem a 
gyerekeket. Nem bántam meg. Ha most 
még egyszer kezdeném a pályát, ugyanígy 
döntenék, a nehézségek ellenére is.

• Mi az, amit a legjobban szeretsz ebben 
a hivatásban?

Azt a sok-sok szeretetet, amit az ember a 
pici gyerekektől kap. Szerintem nincs még 
egy ilyen pálya, még egy ilyen hivatás, 
ahol az ember ennyi szeretetet kap a gye-
rekektől. Ez az igazi elismerés. A kicsik 
nagyon érzik, hogy szereti őket az ember, 
és hogyha érzik ezt, és azt, hogy értük van 
minden, még a szigort is elfogadják. Min-
dennapos feltöltődés, amikor bejövök az 
osztályba reggel. Volt úgy, hogy karácsony 
után benéztem a tükörbe, és azt mondtam: 
Te Úristen, Erzsi, otthon lehetnél, és most 

megint elindulsz, és dolgozol… De bejöt-
tem a terembe, a gyerekek odafutottak, és 
annyira örültek nekem, hogy az mindenért 
kárpótol.

• Nem volt soha olyan, hogy azt mondtad, 
hogy elég, nem csinálom tovább?

Nem, a gyerekekkel kapcsolatban sosem. 
Volt olyan, hogy azt mondtam, hogy elég 
volt, és hogyha nem lennének a gyerekek, 
akkor most befejezném a pályámat, de – 
hál’ Istennek – voltak a gyerekek, és foly-
tattam.

• Sokat változott a pályakezdésed óta a 
helyzet a tanításban?

Én azt mondom, hogy jöhetnek új tan-
könyvek, sok-sok új módszer, de én mindig 
a gyerekekhez próbáltam igazítani a tan-
anyagot, mindig az ő szintjükhöz mérten 
haladtam. Állítom, soha nem volt két egy-
forma órám. A továbbhaladáshoz mindig a 
gyerek volt a mérvadó. 
Talán az adminisztrá-
ció az, ami jóval több, 
mint régen volt. Én 
nem is szeretek admi-
nisztrálni, az az egyet-
len dolog, amit szívesen 
kiiktatnék, ha lehetne.

• Azt hinnénk, hogy a 
nyári szünetben a ta-
nárok is pihennek, de 
erről szó sincs. Időpon-
tot is nehéz volt egyez-
tetni, hiszen éppen tá-
boroztatsz.

Igen, régóta viszem a 
vörösvári gyerekeket 
úszásoktatásra az Aka-
rathoz. Úgy kezdődött, 
hogy a pici lányommal 
ide jártunk, és a szü-
lők kérdezgettek erről. 

Először tavasszal két hétig vittük a gyere-
keket, és azt hittük, ez minden évben így 
lesz. Ennyi idő alatt a vízhez szoktatást 
lehet elérni, azt, hogy ne süllyedjenek el. 
Aztán úgy alakult, hogy rákövetkező évben 
elkezdtük már szeptemberben, és azóta 
hetente kétszer viszem őket. Minden évben 
van egy nyári tábor is, amely a tanítás be-
fejezése után 5 hétig tart, utána túratábor, 
télen meg megyünk sítáborba.

• És mikor pihensz?

Nekem az a pihenés, ha van mit tennem. 
Nem is tudnám elképzelni úgy az élete-
met, hogy nincs tervem, és nincs miért iz-
gulnom… én valahogy így érzem jól ma-
gam. Soha nem éreztem, hogy unatkozom, 
mindig voltak terveim, dolgok, amiket meg 
kellett valósítani.

• A tanév végén elismerésben részesültél, 
Németh László-díjat kaptál. Mit jelent 
Neked ez a díj?

Tudtam, hogy felterjesztettek a díjra idén, 
ahogy már máskor is, de még soha nem 
kaptam meg, így most sem reményked-
tem benne. Talán azért írtam alá, hogy 
elfogadom, mert Éva és Nándi (Mézinger 
Éva igazgató, Szontágh Nándor ig.h. – a 
szerk.) bíztak bennem, és felterjesztettek a 
díjra. Az esett nagyon jól, hogy ők érzik és 
érezték, hogy igyekszem mindent megten-
ni a gyerekekért és az iskoláért. Meglepett, 
amikor telefonon felhívtak a minisztérium-
ból, először azt sem tudtam hol vagyok, és 
milyen díjról beszélnek. Nagy megtisztel-
tetésnek érzem, jól esik, hogy észrevették és 
elismerték, hogy igyekeztem és dolgoztam. 
Soha nem azért dolgoztam, hogy fizetést 
kapjak, hanem megpróbáltam önmagam-
hoz mérten a legjobban megtenni mindent 
azért, hogy minden jól működjön, jókedv-
vel és szeretettel. Talán ennyi a titka.

Gratulálunk a díjhoz!

Palkovics Mária
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Doberdó a halál dobolását, az esztelen iszonyatot, a borzal-
mas földi poklot jelentette a magyar katonák számára az első 
világháborúban. Olyan súlyos szavaink közé tartozik ennek 
a kis itáliai falucskának a neve, mint Muhi, Mohács, Világos, 
Arad vagy Trianon. Ugyanakkor a hősiesség, a bátorság, a 
helytállás és a kitartás jelképévé is vált ez a szó. Mert ne fe-
lejtsük: a magyarok végig kitartottak, és rendületlenül meg-
védték a legmostohább körülmények között, a több százezer 
áldozat árán is e kietlen frontszakaszt.

A NAGY HÁBORÚ 
SZEMTANÚI 4.

Sorozatszerkesztő: Fogarasy Attila

Világháborús sorozatunkban most egy olyan fiatal magyar katona nap-
lójából idézünk, aki a második isonzói offenzíva idején, 1915 nyarán 
harcolt és sebesült meg a Doberdói-fennsíkon. Imre Gábor tehetséges 
képző- és iparművész volt, tehetsége megdöbbentő és torokszorító írásá-
ban is tetten érhető. (Naplóját – amelyet az isonzói harcokkal foglalkozó 
hadtörténészek is igen nagyra értékelnek – unokájától, Imre Gábortól 
kaptam meg. Őt sokan ismerhetik Vörösváron, hiszen éveken át a Pus-
kin utcai kistérségi iroda munkatársa volt. Jelenleg Tinnye jegyzőjeként 
dolgozik.)

IMRE GÁBOR 
DOBERDÓI HARCTÉRI NAPLÓ I.

Mi lesz velünk, kadett úr? – kérdez-
te Józan szakaszvezető tőlem. – 
Ha az elöl dübörgő pergőtűz 

megszűnik, vagy hátrábbra helyezik, akkor 
mi felszaladunk a gerincre, hogy kéznél 
legyünk… – Bajonet auf, fiúk! – adtam ki 
a parancsot, és a továbbira várva én is ne-
kihasaltam a köves hegyoldalnak. Mellet-
tem egy őszülő hajú sváb katona csendesen 
imádkozott. Hosszú, ritkás bajusza óvato-
san reszketett, amint suttogta az imát. Csak 
magának és a jó Istennek imádkozott befe-
lé. Megdöbbentő és mégis magától értetődő 
volt ez ebben a pillanatban.

Mindenki szeme az előttünk emelke-
dő kőhalmazra meredt, amelyen néhány 
perc múlva fel kell rohanni. Ismertük már 
nagyon. Éjszakánkét már számtalanszor 
megjártuk az első állásba vezető cikcakkos 

folyosót, mely lapos kövekből volt össze-
rakva, és arra szolgált, hogy meggörnyed-
ve, láthatatlanul 
juthassunk be az 
elöl levő kőárokba. 
Ez persze nem egy 
szabályosan meg-
épített állás volt, 
hanem egy térdig 
érő árok, melyet 
nem lehetett mélyí-
teni, mivel az alja 
szilárd sziklatalaj 
volt, amelyen az 
olasz gránátok se 

tudtak mélyebb nyomot hagyni. Hogy szu-
szogni tudjunk benne, az összetört köveket 
homokzsákokba szedtük, és abból építet-
tünk mellvédet, amely megfelelt a gyalog-
sági fegyver ellen, de annál borzalmasabb 
hatása volt, ha egy gránát belevágott. Nem 
egy, de húsz gránát erejével törtek-zúztak 
a robbanás nyomán szétvágódó kődarabok.

Szörnyű munka volt ez… a szó szoros 
értelmében véres kövekből, kötőanyag nél-
kül. S mindez miért?

A tegnapi munkánk valószínűleg az 
ördögé, mert az olasz gránátok valósággal 
doboltak elöl, és a kővidék szinte remegett 
a robbanások nyomán.

A magasan érkező lövegek éles vijjo-
gással csúsztak át a gerincen, és őrjöngve 
zuhantak bele a mocsárba. Amelyik fel-
robbant, az hatalmas iszapfelhőt vágott fel 
a levegőbe, és kígyó- meg békaroncsokat 
szórt széjjel.

Néhány hónappal ezelőtt küldte el lapunknak a híres Ulmer Schachtelek témájában folytatott kutatómunkája 
eredményeit Botzheim István volt polgármester úr. A „Schachtel”-nek gúnyolt jármű ugyanis valójában egy 
bárka volt, míg a betelepülők közlekedési eszközeként gyakran emlegetik a tutajt is. Mészáros Ádám múlt havi 
cikke után – melyben a svábok betelepülésének történetét foglalta össze röviden – most érkezett el az idő, hogy 
Botzheim Istvánnal megnézzük közelebbről, mi is a helyzet a 17-18. századi dunai közlekedési eszközökkel.

TUTAJ VAGY BÁRKA?
AVAGY HOGYAN KÖZLEKEDTEK ELŐDEINK A DUNÁN

Hajók a Dunán

A „Zillen” (latinul: navicella) elnevezést 
Felix Fabri, az ulmi krónikás említi először 
1488-89 évi, a dunai hajósokról szóló jelen-
tésében. Egészen a 19. század végéig ezek 
a hajók határozták meg a hajóközlekedést 
a Dunán. Ezek nagyon egyszerű felépíté-
sű bárkák voltak, legtöbbször vörös- vagy 
erdei fenyőfából, hegyes orral és/vagy tattal 
kiképezve, függőleges palánkokkal és lapos 
fenékkel, amely lehetővé tette a lapos ka-
vicspadokon való kikötést. Ezeket a közel 5 
m hosszú hajókat eredendően elsősorban a 
halászok használták, miközben a portéka-
szállítást az uszályokkal oldották meg.

Az uszályoknak az volt a hátrányuk, 
hogy rengeteg fára volt szükség az össze-
állításukhoz, ráadásul ezeken az óriásokon 
való utazás a Dunán lefelé tovább tartott, 
mint a hajókon. Éppen ezért a bajor Du-
na-vidék hajóépítő mesterei már 1570-ben 
az ún. „Schopper”  típuson dolgoztak. (A 
„schoppern” a hajó fugáinak száraz, a víz-
ben megdagadó mohával való tömítését 
jelentette, ami leggyakrabban az asszo-
nyok dolga volt.) A Schopperek építésében 
szerzett tapasztalatok  tették lehetővé egy 
nagyobb hajótípus, az ún. „Platte” (lati-
nul: platta navis) megkonstruálását. Ezek 
a hajók kezdetben 22 m hosszúak és 3 m 
szélesek voltak, majd a 19. század végére 
érték el a 30 m hosszat és 7,5 m szélességet, 
200 tonnás vízkiszorításig. Ezt a hajótípust 
– a sodrással lefelé utazva – túlméretezett 
hosszúságú evezőkkel irányították, ame-
lyeket a hajó négy sarkában helyeztek el. 
A hajó közepén egy kunyhó volt az értékes 
rakomány számára, ami hajlékként is szol-
gált az utasoknak. 

Szétszedni vagy újrahasznosítani?

Ezeket a dunai hajókat – kevés kivételtől 
eltekintve – csak folyásirányban való hajó-
záshoz használták. A célállomáson azután 
a hajó faanyagát 40-60 forintokért adták 
el az úgynevezett „Plattenschindler”-nek 
(platnirombolónak, tutajszétszedőnek) 
gúnyolt kereskedőknek, építőfa vagy tűzifa 
gyanánt – miközben egy ilyen hajó építési 
költsége 1830-ban 300 forintot tett ki.

Az Ulmtól Bécsig tartó utazás – az 
áramlási viszonyoktól függően – 8-10 na-
pig is elhúzódhatott. Bécs az utazás fontos 
csillagpontja volt, mert itt kaptak útlevelet 
a bevándorlók a magyar királyságba, és itt 
fizették ki az útiköltség  további részletét. 
(Ez a momentum fontos a családjukat 
kutatóknak, akik Werner Hacker listáiból 
keresték őseiket. Én megérdeklődtem, fel-
iratkozott-e Ádám vörösvári ősapám, de a 
bécsi állami archívumban nincs nyoma.) 
Bécsben tehát újra kellett szervezni az utat. 

A továbbutazás vagy száraz-
földön, kocsival történt, vagy 
különalku után volt lehetőség 
vízen tovább utazni, ha meg-
egyeztek az úszó alkalmatos-
ság és a személyzet tárgyá-
ban. Ilyenkor gyakorlatilag ki 
kellett fizetni az eredeti ulmi 
tulajdonosnak a beépített fa-
anyag árát, és új személyzetet 

kellett bérelni. Tehát elsősorban a kereske-
delmi teherforgalom volt az, amibe elván-
dorló őseink utasként belecsöppentek, az 
eredeti üzlettulajdonosokat  további ha-
szonnal gazdagítva.

Ulmer Schachtel

Mivel ezek a hajók a szétszedhetőség mi-
att egyszerű felépítésűek voltak, a Neckar 
menti hajósok lekicsinylően „Schachtel”-
nek azaz skatulyának, doboznak csúfolták, 
és mivel az Ulmi városi színekhez hason-
lóan fekete-fehér csíkozásúra voltak festve, 
idővel az „Ulmer Schachtel”, azaz Ulmi 
Skatulya, „Ulmi doboz” név honosodott 
meg ennek a hajótípusnak az elnevezése-
ként.

Ezeket a hajókat „Ordinari-Schiffe” 
névvel is illették, mivel 1712 óta – a telet ki-
véve – menetrendszerűen hetente egyszer 
indultak Ulmból, és Regensburg, Passau, 
Linz érintésével Bécsbe közlekedtek, illetve 
tovább Budára vagy Belgrádba. Főleg len-
vásznat, a keresett ulmi barchertet és bort 
szállítottak, de vittek játékkártyákat, ostyát 
ugyanúgy, mint éti csigát, ami Ausztriában 
keresett ünnepi étel volt. Azonban minde-
nekelőtt – a 18. századdal kezdődően – a 
dunai németek ezreinek kivándorlásában 
játszottak szerepet, akik Dél-Európába 
tartottak, a török uralom megszűnésével el-
néptelenedett vidékek benépesítésére.

Tutajok

Midőn a majd öt évtizeden át tartó újkori 
népvándorlási hullám tetőzött, az egyre nö-
vekvő tömeg elszállítására be kellett állítani 
a korábban tisztán faáruforgalmat szolgáló 
tutajokat is. Mert amíg egy hajónak nevez-
hető tákolmány – legyen az Zille, Platte 
vagy Ulmi Schachtel – legfeljebb 200-300 
kivándorlót tudott szállítani, addig az utas-
forgalom napi 1500 továbbítandó személy-
re duzzadt.

Kezdetben csak ötszáz főt befogadó 
nagy tutajokat állítottak össze, majd mikor 
a rajnai tutajosok és hajóépítők hírét vették 
a szükségnek, a Rajnáról a Dunára telepí-
tették azokat a hajóépítőket és tutajosokat, 
akik elég tapasztaltak és bátrak voltak ah-
hoz, hogy egy tutajon akár ezer-ezeregy-
száz kivándorlót juttassanak Bécsbe.

Egy „Kehlheimer Plätte”-nek nevezett 
tutajon már egy nagyobb többszobás kuny-
hó vagy faház állott, amelyek egyik része 
a kivándorlók számára nyújtott hajlékot. 
Külön barakkja volt a tutaj személyzetének 
és a hajómesternek. Két konyha állt még 
a hajón utazók szolgálatára a vele járó fe-
dett tákolmányokkal, volt még helyiség öt 
vágóökör és néhány tehén számára és egy 
beálló a kivándorlók által magukkal hozott 
lovaknak. A kocsikat szét kellett szerelni a 
kevés hely miatt.  

Mivel ennyi utazó között fegyelmet kel-
lett tartani, nem hiányzott a fogda sem a 
tutajon. Hat megvasalt tetejű cölöp nyúlt 
ki szorosan egymás mellett a fedélzetből, 
láncokkal ellátva, és aki a fedélzeten meg-
bontotta a fegyelmet, vagy bizonyítottan 
lopott, azt a hajómester addig hatástala-
nította ezen a módon, míg a legközelebbi 
bíróságnak át nem adta.

„A budai hegyek sváb falvai régi települé-
sek, Pilisvörösvár német lakóit 1692-ben 
a Majthényiek hozták be” – írja Hóman 
Bálint. Ekkor még az ezres nagyságrendű 
utast szállító tutajok nem voltak forgalom-
ban, tehát a Vörösvárt benépesítő német te-
lepesek minden bizonnyal a Schachtelnek 
nevezett bárkákon utaztak Ulmból Bécsig. 

Botzheim István kutatásai  
és jegyzetei alapján összeállította:  

Sólyom Ágnes

Ulmi skatulya

Kelheimi Platte

HELYTÖRTÉNET TÖRTÉNELEM

Egy „Schachtel” 200 kivándorlót is tudott szállítani 
fejenként 1 forint 30 krajcárért.
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Doberdó a halál dobolását, az esztelen iszonyatot, a borzal-
mas földi poklot jelentette a magyar katonák számára az első 
világháborúban. Olyan súlyos szavaink közé tartozik ennek 
a kis itáliai falucskának a neve, mint Muhi, Mohács, Világos, 
Arad vagy Trianon. Ugyanakkor a hősiesség, a bátorság, a 
helytállás és a kitartás jelképévé is vált ez a szó. Mert ne fe-
lejtsük: a magyarok végig kitartottak, és rendületlenül meg-
védték a legmostohább körülmények között, a több százezer 
áldozat árán is e kietlen frontszakaszt.

A NAGY HÁBORÚ 
SZEMTANÚI 4.

Sorozatszerkesztő: Fogarasy Attila

Világháborús sorozatunkban most egy olyan fiatal magyar katona nap-
lójából idézünk, aki a második isonzói offenzíva idején, 1915 nyarán 
harcolt és sebesült meg a Doberdói-fennsíkon. Imre Gábor tehetséges 
képző- és iparművész volt, tehetsége megdöbbentő és torokszorító írásá-
ban is tetten érhető. (Naplóját – amelyet az isonzói harcokkal foglalkozó 
hadtörténészek is igen nagyra értékelnek – unokájától, Imre Gábortól 
kaptam meg. Őt sokan ismerhetik Vörösváron, hiszen éveken át a Pus-
kin utcai kistérségi iroda munkatársa volt. Jelenleg Tinnye jegyzőjeként 
dolgozik.)

IMRE GÁBOR 
DOBERDÓI HARCTÉRI NAPLÓ I.

Mi lesz velünk, kadett úr? – kérdez-
te Józan szakaszvezető tőlem. – 
Ha az elöl dübörgő pergőtűz 

megszűnik, vagy hátrábbra helyezik, akkor 
mi felszaladunk a gerincre, hogy kéznél 
legyünk… – Bajonet auf, fiúk! – adtam ki 
a parancsot, és a továbbira várva én is ne-
kihasaltam a köves hegyoldalnak. Mellet-
tem egy őszülő hajú sváb katona csendesen 
imádkozott. Hosszú, ritkás bajusza óvato-
san reszketett, amint suttogta az imát. Csak 
magának és a jó Istennek imádkozott befe-
lé. Megdöbbentő és mégis magától értetődő 
volt ez ebben a pillanatban.

Mindenki szeme az előttünk emelke-
dő kőhalmazra meredt, amelyen néhány 
perc múlva fel kell rohanni. Ismertük már 
nagyon. Éjszakánkét már számtalanszor 
megjártuk az első állásba vezető cikcakkos 

folyosót, mely lapos kövekből volt össze-
rakva, és arra szolgált, hogy meggörnyed-
ve, láthatatlanul 
juthassunk be az 
elöl levő kőárokba. 
Ez persze nem egy 
szabályosan meg-
épített állás volt, 
hanem egy térdig 
érő árok, melyet 
nem lehetett mélyí-
teni, mivel az alja 
szilárd sziklatalaj 
volt, amelyen az 
olasz gránátok se 

tudtak mélyebb nyomot hagyni. Hogy szu-
szogni tudjunk benne, az összetört köveket 
homokzsákokba szedtük, és abból építet-
tünk mellvédet, amely megfelelt a gyalog-
sági fegyver ellen, de annál borzalmasabb 
hatása volt, ha egy gránát belevágott. Nem 
egy, de húsz gránát erejével törtek-zúztak 
a robbanás nyomán szétvágódó kődarabok.

Szörnyű munka volt ez… a szó szoros 
értelmében véres kövekből, kötőanyag nél-
kül. S mindez miért?

A tegnapi munkánk valószínűleg az 
ördögé, mert az olasz gránátok valósággal 
doboltak elöl, és a kővidék szinte remegett 
a robbanások nyomán.

A magasan érkező lövegek éles vijjo-
gással csúsztak át a gerincen, és őrjöngve 
zuhantak bele a mocsárba. Amelyik fel-
robbant, az hatalmas iszapfelhőt vágott fel 
a levegőbe, és kígyó- meg békaroncsokat 
szórt széjjel.

Néhány hónappal ezelőtt küldte el lapunknak a híres Ulmer Schachtelek témájában folytatott kutatómunkája 
eredményeit Botzheim István volt polgármester úr. A „Schachtel”-nek gúnyolt jármű ugyanis valójában egy 
bárka volt, míg a betelepülők közlekedési eszközeként gyakran emlegetik a tutajt is. Mészáros Ádám múlt havi 
cikke után – melyben a svábok betelepülésének történetét foglalta össze röviden – most érkezett el az idő, hogy 
Botzheim Istvánnal megnézzük közelebbről, mi is a helyzet a 17-18. századi dunai közlekedési eszközökkel.

TUTAJ VAGY BÁRKA?
AVAGY HOGYAN KÖZLEKEDTEK ELŐDEINK A DUNÁN

Hajók a Dunán

A „Zillen” (latinul: navicella) elnevezést 
Felix Fabri, az ulmi krónikás említi először 
1488-89 évi, a dunai hajósokról szóló jelen-
tésében. Egészen a 19. század végéig ezek 
a hajók határozták meg a hajóközlekedést 
a Dunán. Ezek nagyon egyszerű felépíté-
sű bárkák voltak, legtöbbször vörös- vagy 
erdei fenyőfából, hegyes orral és/vagy tattal 
kiképezve, függőleges palánkokkal és lapos 
fenékkel, amely lehetővé tette a lapos ka-
vicspadokon való kikötést. Ezeket a közel 5 
m hosszú hajókat eredendően elsősorban a 
halászok használták, miközben a portéka-
szállítást az uszályokkal oldották meg.

Az uszályoknak az volt a hátrányuk, 
hogy rengeteg fára volt szükség az össze-
állításukhoz, ráadásul ezeken az óriásokon 
való utazás a Dunán lefelé tovább tartott, 
mint a hajókon. Éppen ezért a bajor Du-
na-vidék hajóépítő mesterei már 1570-ben 
az ún. „Schopper”  típuson dolgoztak. (A 
„schoppern” a hajó fugáinak száraz, a víz-
ben megdagadó mohával való tömítését 
jelentette, ami leggyakrabban az asszo-
nyok dolga volt.) A Schopperek építésében 
szerzett tapasztalatok  tették lehetővé egy 
nagyobb hajótípus, az ún. „Platte” (lati-
nul: platta navis) megkonstruálását. Ezek 
a hajók kezdetben 22 m hosszúak és 3 m 
szélesek voltak, majd a 19. század végére 
érték el a 30 m hosszat és 7,5 m szélességet, 
200 tonnás vízkiszorításig. Ezt a hajótípust 
– a sodrással lefelé utazva – túlméretezett 
hosszúságú evezőkkel irányították, ame-
lyeket a hajó négy sarkában helyeztek el. 
A hajó közepén egy kunyhó volt az értékes 
rakomány számára, ami hajlékként is szol-
gált az utasoknak. 

Szétszedni vagy újrahasznosítani?

Ezeket a dunai hajókat – kevés kivételtől 
eltekintve – csak folyásirányban való hajó-
záshoz használták. A célállomáson azután 
a hajó faanyagát 40-60 forintokért adták 
el az úgynevezett „Plattenschindler”-nek 
(platnirombolónak, tutajszétszedőnek) 
gúnyolt kereskedőknek, építőfa vagy tűzifa 
gyanánt – miközben egy ilyen hajó építési 
költsége 1830-ban 300 forintot tett ki.

Az Ulmtól Bécsig tartó utazás – az 
áramlási viszonyoktól függően – 8-10 na-
pig is elhúzódhatott. Bécs az utazás fontos 
csillagpontja volt, mert itt kaptak útlevelet 
a bevándorlók a magyar királyságba, és itt 
fizették ki az útiköltség  további részletét. 
(Ez a momentum fontos a családjukat 
kutatóknak, akik Werner Hacker listáiból 
keresték őseiket. Én megérdeklődtem, fel-
iratkozott-e Ádám vörösvári ősapám, de a 
bécsi állami archívumban nincs nyoma.) 
Bécsben tehát újra kellett szervezni az utat. 

A továbbutazás vagy száraz-
földön, kocsival történt, vagy 
különalku után volt lehetőség 
vízen tovább utazni, ha meg-
egyeztek az úszó alkalmatos-
ság és a személyzet tárgyá-
ban. Ilyenkor gyakorlatilag ki 
kellett fizetni az eredeti ulmi 
tulajdonosnak a beépített fa-
anyag árát, és új személyzetet 

kellett bérelni. Tehát elsősorban a kereske-
delmi teherforgalom volt az, amibe elván-
dorló őseink utasként belecsöppentek, az 
eredeti üzlettulajdonosokat  további ha-
szonnal gazdagítva.

Ulmer Schachtel

Mivel ezek a hajók a szétszedhetőség mi-
att egyszerű felépítésűek voltak, a Neckar 
menti hajósok lekicsinylően „Schachtel”-
nek azaz skatulyának, doboznak csúfolták, 
és mivel az Ulmi városi színekhez hason-
lóan fekete-fehér csíkozásúra voltak festve, 
idővel az „Ulmer Schachtel”, azaz Ulmi 
Skatulya, „Ulmi doboz” név honosodott 
meg ennek a hajótípusnak az elnevezése-
ként.

Ezeket a hajókat „Ordinari-Schiffe” 
névvel is illették, mivel 1712 óta – a telet ki-
véve – menetrendszerűen hetente egyszer 
indultak Ulmból, és Regensburg, Passau, 
Linz érintésével Bécsbe közlekedtek, illetve 
tovább Budára vagy Belgrádba. Főleg len-
vásznat, a keresett ulmi barchertet és bort 
szállítottak, de vittek játékkártyákat, ostyát 
ugyanúgy, mint éti csigát, ami Ausztriában 
keresett ünnepi étel volt. Azonban minde-
nekelőtt – a 18. századdal kezdődően – a 
dunai németek ezreinek kivándorlásában 
játszottak szerepet, akik Dél-Európába 
tartottak, a török uralom megszűnésével el-
néptelenedett vidékek benépesítésére.

Tutajok

Midőn a majd öt évtizeden át tartó újkori 
népvándorlási hullám tetőzött, az egyre nö-
vekvő tömeg elszállítására be kellett állítani 
a korábban tisztán faáruforgalmat szolgáló 
tutajokat is. Mert amíg egy hajónak nevez-
hető tákolmány – legyen az Zille, Platte 
vagy Ulmi Schachtel – legfeljebb 200-300 
kivándorlót tudott szállítani, addig az utas-
forgalom napi 1500 továbbítandó személy-
re duzzadt.

Kezdetben csak ötszáz főt befogadó 
nagy tutajokat állítottak össze, majd mikor 
a rajnai tutajosok és hajóépítők hírét vették 
a szükségnek, a Rajnáról a Dunára telepí-
tették azokat a hajóépítőket és tutajosokat, 
akik elég tapasztaltak és bátrak voltak ah-
hoz, hogy egy tutajon akár ezer-ezeregy-
száz kivándorlót juttassanak Bécsbe.

Egy „Kehlheimer Plätte”-nek nevezett 
tutajon már egy nagyobb többszobás kuny-
hó vagy faház állott, amelyek egyik része 
a kivándorlók számára nyújtott hajlékot. 
Külön barakkja volt a tutaj személyzetének 
és a hajómesternek. Két konyha állt még 
a hajón utazók szolgálatára a vele járó fe-
dett tákolmányokkal, volt még helyiség öt 
vágóökör és néhány tehén számára és egy 
beálló a kivándorlók által magukkal hozott 
lovaknak. A kocsikat szét kellett szerelni a 
kevés hely miatt.  

Mivel ennyi utazó között fegyelmet kel-
lett tartani, nem hiányzott a fogda sem a 
tutajon. Hat megvasalt tetejű cölöp nyúlt 
ki szorosan egymás mellett a fedélzetből, 
láncokkal ellátva, és aki a fedélzeten meg-
bontotta a fegyelmet, vagy bizonyítottan 
lopott, azt a hajómester addig hatástala-
nította ezen a módon, míg a legközelebbi 
bíróságnak át nem adta.

„A budai hegyek sváb falvai régi települé-
sek, Pilisvörösvár német lakóit 1692-ben 
a Majthényiek hozták be” – írja Hóman 
Bálint. Ekkor még az ezres nagyságrendű 
utast szállító tutajok nem voltak forgalom-
ban, tehát a Vörösvárt benépesítő német te-
lepesek minden bizonnyal a Schachtelnek 
nevezett bárkákon utaztak Ulmból Bécsig. 

Botzheim István kutatásai  
és jegyzetei alapján összeállította:  

Sólyom Ágnes

Ulmi skatulya

Kelheimi Platte

HELYTÖRTÉNET TÖRTÉNELEM

Egy „Schachtel” 200 kivándorlót is tudott szállítani 
fejenként 1 forint 30 krajcárért.
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A PILISVÖRÖSVÁRI  

300 ÉVES EPERFA
A fa története

Pilisvörösvár legöregebb fája egy eperfa, 
ami a németek Pilisvörösvárra történő le-
telepedésével és a katolikus plébániatemp-
lom építésével egyidős. A helyi hagyomány 
szerint a fát 311 éve, a katolikus templom 
építésének megkezdésekor (1703) ültették.

A fa egy iskola és egy templom mellett 
áll. A helyiek már nem is emlékeznek rá, 
hogy mi okból ültették el generációkkal 
ezelőtt, de azt tudják, hogy több évszáza-
da áll ott rendíthetetlenül. Minden más fa 
fölé magasodik, és generációk nőttek fel 
dús lombkoronája alatt. Mára már kész fa-
óriás lett: törzse olyan vastag, hogy még 3 
felnőtt is kevés, hogy átölelje, és oly magas, 
hogy nincs is párja. A vörösváriak megbe-
csülésük jeléül védetté nyilvánították, és 
kerítéssel vették körül, hogy még unokáik 
is csodálkozással ve-
gyes áhítattal figyel-
jék. Ráadásul ez a fa 
nemcsak árnyékot ad 
nyáron, tavasszal és 
ősszel pedig védel-
met nyújt a széllel és 
az esővel szemben, 
hanem még finom 
termésével is meg-
ajándékozza a kö-
zösséget, lévén egy 
eperfáról, más néven 
szederfáról szó. Sok 
állat választotta lak-
helyéül ezt a nem 
éppen mindennapi 
fát: a fán egyaránt 

élnek harkályok és cinegék is. Az előző 
évtized közepéig egy macskabagoly család 
otthonaként is szolgált.

A fa az évszázadok során a pilisvörös-
vári élet szerves részévé vált, az iskolák-
ban a rajzórák keretében szinte minden 
gyerek feladatul kapja a fa lerajzolását. Az 
1970-es években piac működött a fa körül. 
Szerdánként és péntekenként helyi kofák 
árulták saját termékeiket (pl.: tejfölt, túrót, 
virágot, mákot, savanyúságot stb.). A régi 
hagyományt megőrizvén a szőlősgazdák a 
mai napig ott árulják zamatos gyümölcsei-
ket szeptemberben.

Az eperfát valószínűleg azért ültet-
ték, mert zsenge leveleit akkoriban a se-
lyemhernyó tenyésztéséhez használták, 
tápláléknövényként nagy mennyiségben 
gyűjtötték. Ezen kedvező tulajdonságai 
miatt az országban sok helyen telepítet-

ték a XVIII. század-
ban. A falvak és tanyák 
udvarának elenged-
hetetlen kelléke volt 
a büszkén magasodó 
eperfa, mert ez a fa jól 
érzi magát a ház körül, 
meleg, védett helyen. A 
korabeli Magyarorszá-
gon való elterjedését jól 
jelképezi, hogy amikor 
Arany János megéne-
kelte a Családi kört, 
nem feledkezett meg 
az eperfáról sem, amely 
feketén bólintgatva ter-
jeszti ki árnyékát a csa-
ládi ház fölé.

A vörösvári vén eperfa 
bejutott az  
Év Fája verseny döntőjébe!

A Szebb Környezetünkért Egyesület 
a vörösvári diákokkal közösen bene-
vezte a vörösvári vén eperfát az Év 
Fája versenyre, ahol a 66 nevezett fa 
közül a vörösvári eperfa bekerült a 12 
döntős közé!

A döntősök közül a győztest a kö-
zönség választja ki, vagyis Te, ked-
ves olvasónk. Kérjük, szavazzatok 
a vörösvári eperfára a http://evfaja.
okotars.hu oldalon, és biztassá-
tok erre ismerőseiteket is! Legyen a 
vörösvári eperfa  az év fája!

A szavazáshoz egy e-mail címet 
kell megadni, és aztán az e-mailben 
kapott linkre kattintva lehet érvénye-
síteni a szavazatot. Egy címről csak 
egyszer lehet szavazni. 

Olvassátok szeretettel az eperfáról 
készült pályamunkát!

Irodalomóra a 300 éves eperfa alatt

A 80-as évek elején a Templom téri általá-
nos iskola magyar irodalom és nyelvszakos 
tanára voltam. Két kisgyermek édesanyja-
ként mentem vissza tanítani, és tele voltam 
lelkesedéssel, a gyerekek iránti szeretet-
tel, megértéssel, a szakma iránti alázattal. 
Amennyire csak tudtam, igyekeztem az 
óráimat feledhetetlenné tenni, és élni a vá-
ratlan élmény emlékezetmegtartó erejével.

Egy májusi napon az első becsengetés 
előtt bekopogtam az idős igazgató úrhoz, 
és engedélyt kértem, hogy az akkori 8. osz-
tállyal elhagyjuk az iskola területét. Kicsit 
furcsállotta ugyan, de rábólintott, így tör-
tént, hogy az irodalomórát kint tartottuk az 
eperfa alatt.

Már nem tudom, mi volt a tananyag ép-
pen, de azt igen, hogy felemlegettük Cso-
konai Vitéz Mihályt, aki Debrecenben, a 
Nagyerdőn tanítványaival együtt verselve, 
énekelve így tartotta az órákat.

A szokatlan helyszín és a vastag tör-
zsű, vén eperfa még a legvásottabb gyere-
kekre is nyugalmat parancsolt. Kellemes, 
élményteli órát töltöttünk a szabadban. 
Számomra felejthetetlen emlék, remélem, 
a diákjaim is szeretettel idézik fel néha!

Bizony ez a barátságos óriás sok játék-
nak és derűs pillanatnak lehetett tanúja az 
eddig eltelt 300 év alatt. Reméljük, még so-
kat fog látni, és sokáig lesz lehetőségük az 
embereknek, hogy nézhessék és csodálhas-
sák. Ezt az eperfát nem is annyira a kora, 
hanem az emberek fához fűződő szép em-
lékei emelhették fel oda, ahol most van.

Temesvári Anna SZKE

Elmúlt újabb fél óra, és a pergőtűz vál-
tozatlan erővel dühöngött. Idegesen néze-
gettem Kozarev felé, kinek a fülén állandó-
an rajta volt a telefonkészülék.

A nap is már hosszú árnyékokat vetett, 
és mindent szerettem volna, csak éjszakai 
ellentámadást nem.

Újabb negyedóra után a 121-esen meg-
szűnt a pergőtűz, és helyette azonnal meg-
szólaltak a gépfegyvereink. Tehát ott már 
megindult a támadás. Lassan minálunk is 
megváltozott a helyzet. Mind több és több 
srapnel robbant fölöttünk, és a tüzérségi 
tűz észrevehetően az alattunk levő völgyet 
gyilkolta szorgalmasan.

Stefán tőlem balra ötven lépésre feküdt, 
és jelentőségteljesen intett át nekem: itt a 
zárótűz.

Az emberek is megérezték, hogy elérke-
zett a tűzkeresztség pillanata.

A szomszédom titokban keresztet vetett, 
és lopva rám nézett. Fátyolos volt a tekinte-
te. Én is elérzékenyedtem kissé, és megve-
regettem a vállát:
– Ne izgassa magát, öregem – szóltam hoz-
zá –, fel sem vesszük, ha túl leszünk rajta.
– Ja, kadett úr – válaszolta –, nekem három 
drága gyerekem van odahaza, és vár a fele-
ségem – és kibuggyant szeméből a könny.

Megijedtem, hogy én is elérzékenyedek 
vele együtt, és ezért túlságosan indulatosan 
szóltam hozzá:
– Ne bolondozzon már, no! – Azután látva 
meglepett tekintetét, hozzátettem: – Ha el-
indulunk, maga zárkózzon a két szanitéc-
hez, és maradjon hátul.

– Isten fizesse meg a kadett úrnak! – há-
lálkodott.

Már a beszéd közben figyeltem, hogy a 
fent levő század legénysége futva megin-
dult a gerincen túl levő árok felé. Hármasá-
val-négyesével tűntek el a kőfalak között, és 
most végre meg is jött a magyarázat.

Gyenge és ismétlődő „hurrá!” hangzott 
a gerincen túlról. Nyomában felhangzott 
Kozarev figyelmeztető sípja, és egy intés-
sel jelezte, hogy előre. Én továbbintettem 
Stefánnak, az Ballának, jobbra Kozarev és 
Zandek főhadnagy indított, és a következő 
pillanatban az éles kövek között nekilódul-
tunk.

Közben már dübörgött a gyalogsági 
fegyver elöl, és valami újszerű zűrzavar 
hangja hallatszott át a túlsó oldalról. Né-
hány perc múlva már elfoglaltuk az előre 
rohant század helyét.

Most néhány izgatott pillanat követke-
zett, míg az első vonalból nem intézked-
nek. Jobb kéz felé fel lehetett tőlünk látni a 
121-esre, hol már jó ideje erős kézigránát-
harc folyt. Jól figyelve meg lehetett ismerni 
a kövek között bukdácsoló olasz katonákat 
is.

Nem sok időm volt a szemlélődésre, 
mert már intett is Kozarev.
– Zandek és te szakaszaitokkal gyorsan 
foglaljatok állást a 77 és 121 közötti meg 
nem szállt darabon, és onnan oldalazzá-
tok a 121-est támadó olaszokat. Azonkívül 
vigyázzatok előre is, nehogy ott akarjanak 
áttörni. Az állások előtt megakadt a táma-
dás. Futólépés!

Visszarohantam a sza-
kaszomhoz, és néhány 
perc múlva már lihegve 
törtettünk Zandek sza-
kasza után. Csak annyira 
bújtunk futás közben a 
hajlat mögé, hogy az olasz 
megfigyelők észre ne ve-
gyenek bennünket. Mikor 
azután elértük a megfele-
lő vonalat, balra fordulva, 
de most már négykézláb 
igyekeztünk fel addig, 
míg megfelelő kilátásunk 
és kilövésünk nem lett. 
Zandeknak sajnos már tel-
jesen nyíltan kellett elhe-
lyezkedni a 121-nek a lej-
tőjén, és Monfalcone felől 
gépfegyvertűzbe kerültek, 
amely elöl nem sok taka-
rást találtak. Szerencsére 
lassan szürkülni kezdett, 
és mi az árnyékos hegyol-
dalba jól beleolvadtunk.

A legjobbkor érkez-
tünk. Előttünk a 77-es 

felől elhajtott olasz gyalogságot terelték a 
tisztjeik az ott levő néhány szál drótnak, 
akik a gyorsan megnyitott puskatüzünk-
től megrémülve lefeküdtek, és nem mertek 
előrejönni, így szabad prédájává váltak a 
77-es felől oldalazó gépfegyvernek.

A 121-es magaslatot támadó olaszok 
Zandek szakaszától úgy megrémültek, 
hogy felhagytak a támadással, és megin-
dultak a meredek lejtőn. A 101-es zászlóalj 
emberei erre föl hatalmas köveket gurgat-
tak utánuk, és jó mélyen lekergették őket a 
völgybe.

Előttünk is a megmaradt olaszok egyen-
ként igyekeztek vissza a lejtőn.

Általában gyenge gyalogsági osztagok-
kal támadott az olasz, valószínűleg azt 
hitték, hogy az összetört állásban nem is 
találnak védőkre. Minden mozdulatukból 
látható volt a kezdeti tapasztalatlanság, 
míg nálunk már egyéves múlttal rendel-
kező, a Kárpátokban megedzett harcosok 
voltak.

Alighogy az olaszok eltakarodtak, levá-
gott közénk néhány gránát, és robbantak a 
srapnelek.
– A kutya mindenit, most vissza, hozzánk 
jön a tüzérségi tűz! – káromkodott az egyik 
baka, és mérgében belelövöldözött az alat-
tunk levő Monfalcone fái közé. 

A jóslat azonban nem vált be, mert az 
olasz a szürkületben abbahagyta a tüzelést, 
és így mi megmenekültünk. Az állásunk 
előtt hangosan jajveszékeltek az olasz se-
besültek, s valószínűleg azokra való tekin-
tettel kegyelmeztek meg nekünk is.

Lent a völgyben nemsokára feltűntek 
az olasz szanitécek, és hosszú sorban ne-
kiindultak összeszedni a sebesültjeiket. 
Feljöttek egészen a drótig, ahol egymáson 
hevertek a halottak és sebesültek.

Egyelőre, amint megfigyeltem, csak a 
sebesültjeiket hordták el, mert rohamlépés-
ben közeledett az este, és tudták, hogy nem 
fogjuk tűrni sötétben a jövés-menésüket.

Később néhány puskalövésünk jelezte, 
hogy vége a fegyverszünetnek az éjszakára.

Zandek szakasza egy rajt kint hagyott 
őrségnek az általunk védett részen, és a sö-
tétség beálltával minket visszavontak, hogy 
elkezdjük a megszokott éjszakai munkán-
kat, az építést és temetést.

A 77-est védő század visszament a nap-
pali pihenőhelyére, mi pedig néhány ezer 
homokzsákkal felszerelve elfoglaltuk az 
első vonalat az éjszakára. Őrködtünk és 
dolgoztunk is egyúttal.

Hogy el ne felejtsem: az imádkozó embe-
remet a szanitécek mellett srapnelgolyó érte, 
és egy „vagyont érő” váll-lövéssel – mint 
ahogy itt mondani szokták – már útban is 
van hazafelé. Tehát jól imádkozott, és nem-
sokára viszont fogja látni a családját…

A teljes napló reményeink szerint  
hamarosan kiadásra kerül, és a könyvesbol-

tokban kapható lesz.
Imre Gábor



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG30 312014. SZEPTEMBER

A PILISVÖRÖSVÁRI  

300 ÉVES EPERFA
A fa története

Pilisvörösvár legöregebb fája egy eperfa, 
ami a németek Pilisvörösvárra történő le-
telepedésével és a katolikus plébániatemp-
lom építésével egyidős. A helyi hagyomány 
szerint a fát 311 éve, a katolikus templom 
építésének megkezdésekor (1703) ültették.

A fa egy iskola és egy templom mellett 
áll. A helyiek már nem is emlékeznek rá, 
hogy mi okból ültették el generációkkal 
ezelőtt, de azt tudják, hogy több évszáza-
da áll ott rendíthetetlenül. Minden más fa 
fölé magasodik, és generációk nőttek fel 
dús lombkoronája alatt. Mára már kész fa-
óriás lett: törzse olyan vastag, hogy még 3 
felnőtt is kevés, hogy átölelje, és oly magas, 
hogy nincs is párja. A vörösváriak megbe-
csülésük jeléül védetté nyilvánították, és 
kerítéssel vették körül, hogy még unokáik 
is csodálkozással ve-
gyes áhítattal figyel-
jék. Ráadásul ez a fa 
nemcsak árnyékot ad 
nyáron, tavasszal és 
ősszel pedig védel-
met nyújt a széllel és 
az esővel szemben, 
hanem még finom 
termésével is meg-
ajándékozza a kö-
zösséget, lévén egy 
eperfáról, más néven 
szederfáról szó. Sok 
állat választotta lak-
helyéül ezt a nem 
éppen mindennapi 
fát: a fán egyaránt 

élnek harkályok és cinegék is. Az előző 
évtized közepéig egy macskabagoly család 
otthonaként is szolgált.

A fa az évszázadok során a pilisvörös-
vári élet szerves részévé vált, az iskolák-
ban a rajzórák keretében szinte minden 
gyerek feladatul kapja a fa lerajzolását. Az 
1970-es években piac működött a fa körül. 
Szerdánként és péntekenként helyi kofák 
árulták saját termékeiket (pl.: tejfölt, túrót, 
virágot, mákot, savanyúságot stb.). A régi 
hagyományt megőrizvén a szőlősgazdák a 
mai napig ott árulják zamatos gyümölcsei-
ket szeptemberben.

Az eperfát valószínűleg azért ültet-
ték, mert zsenge leveleit akkoriban a se-
lyemhernyó tenyésztéséhez használták, 
tápláléknövényként nagy mennyiségben 
gyűjtötték. Ezen kedvező tulajdonságai 
miatt az országban sok helyen telepítet-

ték a XVIII. század-
ban. A falvak és tanyák 
udvarának elenged-
hetetlen kelléke volt 
a büszkén magasodó 
eperfa, mert ez a fa jól 
érzi magát a ház körül, 
meleg, védett helyen. A 
korabeli Magyarorszá-
gon való elterjedését jól 
jelképezi, hogy amikor 
Arany János megéne-
kelte a Családi kört, 
nem feledkezett meg 
az eperfáról sem, amely 
feketén bólintgatva ter-
jeszti ki árnyékát a csa-
ládi ház fölé.

A vörösvári vén eperfa 
bejutott az  
Év Fája verseny döntőjébe!

A Szebb Környezetünkért Egyesület 
a vörösvári diákokkal közösen bene-
vezte a vörösvári vén eperfát az Év 
Fája versenyre, ahol a 66 nevezett fa 
közül a vörösvári eperfa bekerült a 12 
döntős közé!

A döntősök közül a győztest a kö-
zönség választja ki, vagyis Te, ked-
ves olvasónk. Kérjük, szavazzatok 
a vörösvári eperfára a http://evfaja.
okotars.hu oldalon, és biztassá-
tok erre ismerőseiteket is! Legyen a 
vörösvári eperfa  az év fája!

A szavazáshoz egy e-mail címet 
kell megadni, és aztán az e-mailben 
kapott linkre kattintva lehet érvénye-
síteni a szavazatot. Egy címről csak 
egyszer lehet szavazni. 

Olvassátok szeretettel az eperfáról 
készült pályamunkát!
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pen, de azt igen, hogy felemlegettük Cso-
konai Vitéz Mihályt, aki Debrecenben, a 
Nagyerdőn tanítványaival együtt verselve, 
énekelve így tartotta az órákat.

A szokatlan helyszín és a vastag tör-
zsű, vén eperfa még a legvásottabb gyere-
kekre is nyugalmat parancsolt. Kellemes, 
élményteli órát töltöttünk a szabadban. 
Számomra felejthetetlen emlék, remélem, 
a diákjaim is szeretettel idézik fel néha!
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eddig eltelt 300 év alatt. Reméljük, még so-
kat fog látni, és sokáig lesz lehetőségük az 
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hanem az emberek fához fűződő szép em-
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és kilövésünk nem lett. 
Zandeknak sajnos már tel-
jesen nyíltan kellett elhe-
lyezkedni a 121-nek a lej-
tőjén, és Monfalcone felől 
gépfegyvertűzbe kerültek, 
amely elöl nem sok taka-
rást találtak. Szerencsére 
lassan szürkülni kezdett, 
és mi az árnyékos hegyol-
dalba jól beleolvadtunk.

A legjobbkor érkez-
tünk. Előttünk a 77-es 

felől elhajtott olasz gyalogságot terelték a 
tisztjeik az ott levő néhány szál drótnak, 
akik a gyorsan megnyitott puskatüzünk-
től megrémülve lefeküdtek, és nem mertek 
előrejönni, így szabad prédájává váltak a 
77-es felől oldalazó gépfegyvernek.

A 121-es magaslatot támadó olaszok 
Zandek szakaszától úgy megrémültek, 
hogy felhagytak a támadással, és megin-
dultak a meredek lejtőn. A 101-es zászlóalj 
emberei erre föl hatalmas köveket gurgat-
tak utánuk, és jó mélyen lekergették őket a 
völgybe.

Előttünk is a megmaradt olaszok egyen-
ként igyekeztek vissza a lejtőn.

Általában gyenge gyalogsági osztagok-
kal támadott az olasz, valószínűleg azt 
hitték, hogy az összetört állásban nem is 
találnak védőkre. Minden mozdulatukból 
látható volt a kezdeti tapasztalatlanság, 
míg nálunk már egyéves múlttal rendel-
kező, a Kárpátokban megedzett harcosok 
voltak.

Alighogy az olaszok eltakarodtak, levá-
gott közénk néhány gránát, és robbantak a 
srapnelek.
– A kutya mindenit, most vissza, hozzánk 
jön a tüzérségi tűz! – káromkodott az egyik 
baka, és mérgében belelövöldözött az alat-
tunk levő Monfalcone fái közé. 

A jóslat azonban nem vált be, mert az 
olasz a szürkületben abbahagyta a tüzelést, 
és így mi megmenekültünk. Az állásunk 
előtt hangosan jajveszékeltek az olasz se-
besültek, s valószínűleg azokra való tekin-
tettel kegyelmeztek meg nekünk is.

Lent a völgyben nemsokára feltűntek 
az olasz szanitécek, és hosszú sorban ne-
kiindultak összeszedni a sebesültjeiket. 
Feljöttek egészen a drótig, ahol egymáson 
hevertek a halottak és sebesültek.

Egyelőre, amint megfigyeltem, csak a 
sebesültjeiket hordták el, mert rohamlépés-
ben közeledett az este, és tudták, hogy nem 
fogjuk tűrni sötétben a jövés-menésüket.

Később néhány puskalövésünk jelezte, 
hogy vége a fegyverszünetnek az éjszakára.

Zandek szakasza egy rajt kint hagyott 
őrségnek az általunk védett részen, és a sö-
tétség beálltával minket visszavontak, hogy 
elkezdjük a megszokott éjszakai munkán-
kat, az építést és temetést.

A 77-est védő század visszament a nap-
pali pihenőhelyére, mi pedig néhány ezer 
homokzsákkal felszerelve elfoglaltuk az 
első vonalat az éjszakára. Őrködtünk és 
dolgoztunk is egyúttal.

Hogy el ne felejtsem: az imádkozó embe-
remet a szanitécek mellett srapnelgolyó érte, 
és egy „vagyont érő” váll-lövéssel – mint 
ahogy itt mondani szokták – már útban is 
van hazafelé. Tehát jól imádkozott, és nem-
sokára viszont fogja látni a családját…

A teljes napló reményeink szerint  
hamarosan kiadásra kerül, és a könyvesbol-

tokban kapható lesz.
Imre Gábor
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Aki szeretné bajnoki mérkőzéseken 
is megnézni a vörösvári labdarúgó 
palántákat, szeptembertől megte-

heti. A Pilisvörösvári Utánpótlás Futball 
Club hat csapattal vesz részt a 2014/15-ös 
bajnokságban.
– Változás a klub életében, hogy két ko-
rábbi edzőnk, Széplaki József és Molnár 
Richárd már nem dolgoznak a vörösvári 
utánpótlásban – mondja Bilau Csaba el-
nök. – Engerth Csaba vette át az U-13-as 
csapat szakmai irányítását, Bakti József 
foglalkozik az U-15-ös és az U-18-as csa-
pattal, jómagam pedig továbbra is a legki-
sebbekkel, az U-7, U-9, U-11-es korosztá-
lyokkal dolgozom.

• Milyen bajnokságokban indulnak el a 
csapatok?

Hétévestől 13 éves korig a Bozsik Prog-
ramban játszanak a gyerekek. A nagyobb 
csapatok a Pest megyei Labdarúgó Bajnok-
ságban szerepelnek.

A PUFC IDEI  
VERSENYPROGRAMJA

• Hogyan sikerült a felkészülés?

Úgy érzem, jól dolgoztunk. A gyerekek 
nyáron az edzések mellett foci táborokban 
is részt vettek. Ami a bajnoki reményeinket 
illeti, a kicsiknél továbbra sem az eredmény 
a lényeg, hanem az, hogy minél jobban ki-
képezzük őket, és hogy örömüket leljék a 
játékban. A két nagyobb csapattól tisztes 
helytállást várunk.

• Két személyi változásról már szóltál, 
van-e egyéb újdonság is a klub életében?

Nálunk nincsen, de a környezetünkben 
örömteli változások történtek, amelyeket 
mindenki láthat, ha lejön a sporttelepre. Az 
önkormányzat megépíttette a bevezető utat, 
így már kulturált körülmények között lehet 
bemenni a pályára. Kijavították a műfüves 
pálya kerítését, és az új gondnok is lelkiis-
meretesen végzi a munkáját. Ha pedig a 
nyertes TAO pályázatunk eredményeképp 
végre megkapjuk a Magyar Labdarúgó Szö-

ZUZU KUPA  
ÚJRATÖLTVE

Augusztus 20-án 11. alkalommal 
csaptak össze a csapatok a vörösvári 
labdarúgó pályán a Steckl János 

emlékére megrendezett Zuzu Kupán. Idén 
két korosztályban, az U-9-es és az U-15-ös 
gyerekek számára írta ki a PUFC a kupát. 
Mindkét korosztályban 5-5 csapat, 120 gye-
rek vett részt a tornán.
A legkisebbek a műfüves pályán, a nagyob-
bak a füves nagypályán játszottak.

Az U-15-ösöknél Nyergesújfalu, az 
U-9-eseknél a PUFC első csapata győzött. 
Az esemény a változékony időjárás ellenére 
is sikeres volt, Bilau Csaba, a PUFC elnö-
ke ezen felbuzdulva elmondta, hogy jövőre 
még nagyobb, még színesebb tornát szeret-
nének rendezni.

Bilau Csaba kiemelte, hogy az esemény 
színvonalához és a jó hangulathoz a remek 
játékvezetés és a lelkes csapatok mellett az 
is hozzájárult, hogy sikerült támogatókat 
megnyerni az ügynek. 
A két főtámogató a 
vörösvári önkormány-
zat és a Rubók Cég-
csoport voltak. Rajtuk 
kívül a Bearing Express 
Kft. segítette a rendez-
vényt.

Steckl János, azaz 
Zuzu biztosan mosoly-
gott, ha látta odaföntről 
a fociba belefeledkező 
gyerekeket. Elvégre a 

2014. július 19-én a Szebb Környezetünkért Egyesület a Városi Könyvtár-
ban mutatta be a www.tulsokcucc.hu tárgyiadomány portált, csatlakozva 
ezzel a Humusz Szövetség tárgyiadomány-koordinátori hálózatához.

„ADD TOVÁBB!” 
AZ ADOMÁNYOZÁS NAPJA VÖRÖSVÁRON

A tárgyi adományozás különös je-
lentősége, hogy egyszerre képes a 
szociálisan rászoruló rétegek meg-

segítésére, és újrahasználati módszerként 
a hulladék megelőzéséhez is hozzájárul, 
vagyis környezetvédelmi szempontból is 
kívánatos. Ehhez képest a tárgyi adomá-
nyozás az egyik legkevésbé elterjedt formá-
ja a jótékonyságnak.

A Humusz Szövetség célja, hogy fejlesz-
sze a tárgyi adományozói kultúrát. Most 
elindított „Túl sok cucc?” országos tár-
gyiadomány-koordinátori hálózata egész 
évben a felajánlók és az adományfogadók 
rendelkezésére áll, a nagy volumenben 

gyűjtött tipikus termékkörökön túl közép-
pontba állítja az egyedi igényeket. A prog-
ram keretében indul el a www.tulsokcucc.
hu tárgyi-adományportál, ahol az adomá-
nyozók feltölthetik egyedi felajánlásaikat, 
az adományfogadók pedig egyedi igényei-
ket. 

A helyi rendezvényen a Városi Könyvtár 
udvarán rögtönzött adományozói piacot 
rendeztünk be, a közösségi teremben be-
mutattuk a www.tulsokcucc.hu weboldalt. 
A színpadon átadásra került az első 10 ado-
mány, közöttük a Városi Könyvtár részére 9 
db angol nyelvű kötet, a Vásár téri általános 
iskola főzőszakköre részére digitális mérleg 

és főzőedények, a Napos Oldal Szociális 
Központ részére egy gáztűzhely, a Temp-
lom téri iskolának technika órára kelme-
maradékok, felvasalható papírhulladék, a 
Rákóczi utcai Zöld Óvodának egy ásó.

 A Humusz kiadványából ezen a dél-
utánon megtanultuk, hogyan lehetünk jó 
adományozók és adományfogadók, és né-
hány, pártoló tagjaink által felajánlott tárgy 
aukciójával egyesületünk környezetvédel-
mi munkáját is támogatták a licitálók. Az 
adomány parafadugókból a helyszínen ki-
színezett kulcstartók készültek a kézműves 
foglalkozáson. A vendégeket a Sváb Pékség 
kínálta kemencés lángossal.

Köszönjük mindenkinek a lelkes támo-
gatást, részvételt. Kérjük a vörösváriakat, 
hogy keressék fel a www.tulsokcucc.hu 
weboldalt, regisztráljanak, és ajánlják fel 
felesleges tárgyaikat szervezeteknek, intéz-
ményeknek, ne vesszen kárba semmi. Az 
intézményeket pedig arra kérjük, hogy ide 
írják be kéréseiket.

A rendezvényről készült fotók és további 
információk az egyesület honlapján talál-
hatók: www.tegyvalamit.hu és Facebook 
oldalunkon.

Temesvári Anna
a Szebb Környezetünkért Egyesület elnöke

A PILISVÖRÖSVÁRI ÖNKÉNTES 
TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREIAz eddigi legmozgalmasabb idő-

szak tette próbára tűzoltóink ráter-
mettségét. A vonulások száma is a 

legmagasabb volt, hiszen 16 alkalommal 
kellett különböző káreseményeknél beavat-
koznunk. A riasztások közül négy alka-
lommal tűzeseteknél, tizenegy alkalommal 
műszaki mentéseknél kellett a káreseményt 
felszámolni, egy alkalommal pedig téves 
jelzést kaptunk.

Tűzesetek

A tűzesetek közül egyik alkalommal egy 
kisbusz motortere és műszerfala égett, egy 
másik alkalommal a tűzhelyen felejtett ét-
olaj kapott lángra, majd a lángok átterjed-
tek az elszívó berendezésre. További két 
alkalommal az éjszakai órákban egy sze-
metes edény és egy konténer kapott láng-
ra. A tűzesetek gyorsan felszámolásra ke-
rültek, így az anyagi kár mértéke sem volt 
jelentős. A konténertűz felszámolásánál a 
helyszínt a rendőrség biztosította a bizton-
ságos közlekedés végett.

Műszaki mentések

Hét alkalommal avatkoztunk be közúti 
baleseteknél, hat esetben a 10-es számú 
főúton volt a káresemény, egyszer pedig 
a Szabadság utcában. A Szabadság utcai 
gépjárműbalesetnél a gépjárművet veze-
tő személy beszorult, őt csak feszítő-vágó 
segítségével sikerült kiszabadítani. A sú-

lyosan sérült személyt a mentők kórházba 
szállították.  

A 10-es főúton történt balesetek során 
sajnos egy alkalommal nem csak anyagi 
kárral járó esemény, hanem haláleset is 
történt. A Kopár Csárda alatti szakaszon 
egy személygépkocsi egy kis furgonnal 
ütközött melynek következtében mindkét 
gépjármű vezetője súlyosan megsérült. A 
személygépkocsi súlyos életveszélyes sérü-
lést szenvedő vezetőjét a helyszínen a men-
tők újraélesztették, és mentőhelikopterrel 
kórházba szállították. Sajnos nem sokkal 
a kórházba szállítás után a sérült elhalálo-
zott. 

Egy alkalommal a vasútépítés és korsze-
rűsítés során épített munkagödörbe hajtott 
egy személygépkocsi. A baleset során sze-
mélyi sérülés nem történt, a sérült gépjár-
művet kézi erő, vontatókötél és emelőpárna 
segítségével sikerült kiemelni.

További három műszaki mentés a vi-
haros időjárás következménye volt. Két 
alkalommal a közútra kidőlő fák okoztak 
forgalmi akadályt, egy alkalommal pedig 
lakóház tetejére szakadt egy méretes faág. 
Az előbbiek esetében rövid időn belül sike-

rült a kidőlt fákat eltávolítani, megszüntet-
ve a forgalmi akadályt, míg az utóbbi eset-
ben a leszakadt faág eltávolítása nehezebb 
feladat volt. A lakóházra szakadt kb. 10 mé-
teres ágat motoros láncfűrészek, létrák és 
kötélzet segítségével sikerült úgy eltávolíta-
ni, hogy a tetőzetben  nem esett kár, csak a 
kidőlt faág által történt kisebb károsodás a 
tetőzetre zuhanás következtében.

A Sas utcában csatornaépítés következ-
tében egy munkagép gázgerincvezetéket 
sértett meg, nagy mennyiségű gáz ömlött 
ki folyamatosan a munkagödörből. A hely-
színt a tűzoltók a rendőrséggel mintegy 100 
méteres körzetben lezárták, és 20 lakót az 
épületek áramtalanítása után kitelepítettek. 
Tűzoltóink a fővárosi egységekkel és a gáz-
művek szakembereivel közösen közel két 
órás munka során tudták elzárni a kétkörös 
rendszerű gázvezeték-hálózatot. A sérült 
vezeték elzárását a tűzoltók légzőkészülék-
ben és vízsugár fedezete mellett végezték 
el. A lakók csak a terület átvizsgálása, va-
lamint a többszöri mérések befejezte után 
térhettek vissza lakásaikba.

Kovács Zsolt
tűzoltóparancsnok

vetségtől az általuk megítélt pénzt, megkez-
dődhet az öltözőépület felújítása is, amelyre 
szintén nagy szükség van. Remélem, hogy 
hamarosan ez is megvalósul. De emellett 
van még egy nagy álmunk is.

• Mi lenne az?

A műfüves pálya annyira elhasználódott az 
elmúlt években, hogy gyakorlatilag egy új 
kellene a helyére. Ez a játékosok egészség-
védelme miatt is fontos lenne, mert a jelen-
legi pálya sok edzés esetén már túlságosan 
is igénybe veszi az ízületeket. Márpedig 
jobb elkerülni a bajt, nem igaz?

• Remélem, sikerrel jártok!

Bízunk benne!
Várhegyi Ferenc

játék is olyan, mint a humor, csak komo-
lyan és szívvel-lélekkel érdemes csinálni.

Ez a mostani torna pontosan ilyen volt.

Várhegyi Ferenc
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Aki szeretné bajnoki mérkőzéseken 
is megnézni a vörösvári labdarúgó 
palántákat, szeptembertől megte-

heti. A Pilisvörösvári Utánpótlás Futball 
Club hat csapattal vesz részt a 2014/15-ös 
bajnokságban.
– Változás a klub életében, hogy két ko-
rábbi edzőnk, Széplaki József és Molnár 
Richárd már nem dolgoznak a vörösvári 
utánpótlásban – mondja Bilau Csaba el-
nök. – Engerth Csaba vette át az U-13-as 
csapat szakmai irányítását, Bakti József 
foglalkozik az U-15-ös és az U-18-as csa-
pattal, jómagam pedig továbbra is a legki-
sebbekkel, az U-7, U-9, U-11-es korosztá-
lyokkal dolgozom.

• Milyen bajnokságokban indulnak el a 
csapatok?

Hétévestől 13 éves korig a Bozsik Prog-
ramban játszanak a gyerekek. A nagyobb 
csapatok a Pest megyei Labdarúgó Bajnok-
ságban szerepelnek.

A PUFC IDEI  
VERSENYPROGRAMJA

• Hogyan sikerült a felkészülés?

Úgy érzem, jól dolgoztunk. A gyerekek 
nyáron az edzések mellett foci táborokban 
is részt vettek. Ami a bajnoki reményeinket 
illeti, a kicsiknél továbbra sem az eredmény 
a lényeg, hanem az, hogy minél jobban ki-
képezzük őket, és hogy örömüket leljék a 
játékban. A két nagyobb csapattól tisztes 
helytállást várunk.

• Két személyi változásról már szóltál, 
van-e egyéb újdonság is a klub életében?

Nálunk nincsen, de a környezetünkben 
örömteli változások történtek, amelyeket 
mindenki láthat, ha lejön a sporttelepre. Az 
önkormányzat megépíttette a bevezető utat, 
így már kulturált körülmények között lehet 
bemenni a pályára. Kijavították a műfüves 
pálya kerítését, és az új gondnok is lelkiis-
meretesen végzi a munkáját. Ha pedig a 
nyertes TAO pályázatunk eredményeképp 
végre megkapjuk a Magyar Labdarúgó Szö-

ZUZU KUPA  
ÚJRATÖLTVE

Augusztus 20-án 11. alkalommal 
csaptak össze a csapatok a vörösvári 
labdarúgó pályán a Steckl János 

emlékére megrendezett Zuzu Kupán. Idén 
két korosztályban, az U-9-es és az U-15-ös 
gyerekek számára írta ki a PUFC a kupát. 
Mindkét korosztályban 5-5 csapat, 120 gye-
rek vett részt a tornán.
A legkisebbek a műfüves pályán, a nagyob-
bak a füves nagypályán játszottak.

Az U-15-ösöknél Nyergesújfalu, az 
U-9-eseknél a PUFC első csapata győzött. 
Az esemény a változékony időjárás ellenére 
is sikeres volt, Bilau Csaba, a PUFC elnö-
ke ezen felbuzdulva elmondta, hogy jövőre 
még nagyobb, még színesebb tornát szeret-
nének rendezni.

Bilau Csaba kiemelte, hogy az esemény 
színvonalához és a jó hangulathoz a remek 
játékvezetés és a lelkes csapatok mellett az 
is hozzájárult, hogy sikerült támogatókat 
megnyerni az ügynek. 
A két főtámogató a 
vörösvári önkormány-
zat és a Rubók Cég-
csoport voltak. Rajtuk 
kívül a Bearing Express 
Kft. segítette a rendez-
vényt.

Steckl János, azaz 
Zuzu biztosan mosoly-
gott, ha látta odaföntről 
a fociba belefeledkező 
gyerekeket. Elvégre a 

2014. július 19-én a Szebb Környezetünkért Egyesület a Városi Könyvtár-
ban mutatta be a www.tulsokcucc.hu tárgyiadomány portált, csatlakozva 
ezzel a Humusz Szövetség tárgyiadomány-koordinátori hálózatához.

„ADD TOVÁBB!” 
AZ ADOMÁNYOZÁS NAPJA VÖRÖSVÁRON

A tárgyi adományozás különös je-
lentősége, hogy egyszerre képes a 
szociálisan rászoruló rétegek meg-

segítésére, és újrahasználati módszerként 
a hulladék megelőzéséhez is hozzájárul, 
vagyis környezetvédelmi szempontból is 
kívánatos. Ehhez képest a tárgyi adomá-
nyozás az egyik legkevésbé elterjedt formá-
ja a jótékonyságnak.

A Humusz Szövetség célja, hogy fejlesz-
sze a tárgyi adományozói kultúrát. Most 
elindított „Túl sok cucc?” országos tár-
gyiadomány-koordinátori hálózata egész 
évben a felajánlók és az adományfogadók 
rendelkezésére áll, a nagy volumenben 

gyűjtött tipikus termékkörökön túl közép-
pontba állítja az egyedi igényeket. A prog-
ram keretében indul el a www.tulsokcucc.
hu tárgyi-adományportál, ahol az adomá-
nyozók feltölthetik egyedi felajánlásaikat, 
az adományfogadók pedig egyedi igényei-
ket. 

A helyi rendezvényen a Városi Könyvtár 
udvarán rögtönzött adományozói piacot 
rendeztünk be, a közösségi teremben be-
mutattuk a www.tulsokcucc.hu weboldalt. 
A színpadon átadásra került az első 10 ado-
mány, közöttük a Városi Könyvtár részére 9 
db angol nyelvű kötet, a Vásár téri általános 
iskola főzőszakköre részére digitális mérleg 

és főzőedények, a Napos Oldal Szociális 
Központ részére egy gáztűzhely, a Temp-
lom téri iskolának technika órára kelme-
maradékok, felvasalható papírhulladék, a 
Rákóczi utcai Zöld Óvodának egy ásó.

 A Humusz kiadványából ezen a dél-
utánon megtanultuk, hogyan lehetünk jó 
adományozók és adományfogadók, és né-
hány, pártoló tagjaink által felajánlott tárgy 
aukciójával egyesületünk környezetvédel-
mi munkáját is támogatták a licitálók. Az 
adomány parafadugókból a helyszínen ki-
színezett kulcstartók készültek a kézműves 
foglalkozáson. A vendégeket a Sváb Pékség 
kínálta kemencés lángossal.

Köszönjük mindenkinek a lelkes támo-
gatást, részvételt. Kérjük a vörösváriakat, 
hogy keressék fel a www.tulsokcucc.hu 
weboldalt, regisztráljanak, és ajánlják fel 
felesleges tárgyaikat szervezeteknek, intéz-
ményeknek, ne vesszen kárba semmi. Az 
intézményeket pedig arra kérjük, hogy ide 
írják be kéréseiket.

A rendezvényről készült fotók és további 
információk az egyesület honlapján talál-
hatók: www.tegyvalamit.hu és Facebook 
oldalunkon.

Temesvári Anna
a Szebb Környezetünkért Egyesület elnöke

A PILISVÖRÖSVÁRI ÖNKÉNTES 
TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREIAz eddigi legmozgalmasabb idő-

szak tette próbára tűzoltóink ráter-
mettségét. A vonulások száma is a 

legmagasabb volt, hiszen 16 alkalommal 
kellett különböző káreseményeknél beavat-
koznunk. A riasztások közül négy alka-
lommal tűzeseteknél, tizenegy alkalommal 
műszaki mentéseknél kellett a káreseményt 
felszámolni, egy alkalommal pedig téves 
jelzést kaptunk.

Tűzesetek

A tűzesetek közül egyik alkalommal egy 
kisbusz motortere és műszerfala égett, egy 
másik alkalommal a tűzhelyen felejtett ét-
olaj kapott lángra, majd a lángok átterjed-
tek az elszívó berendezésre. További két 
alkalommal az éjszakai órákban egy sze-
metes edény és egy konténer kapott láng-
ra. A tűzesetek gyorsan felszámolásra ke-
rültek, így az anyagi kár mértéke sem volt 
jelentős. A konténertűz felszámolásánál a 
helyszínt a rendőrség biztosította a bizton-
ságos közlekedés végett.

Műszaki mentések

Hét alkalommal avatkoztunk be közúti 
baleseteknél, hat esetben a 10-es számú 
főúton volt a káresemény, egyszer pedig 
a Szabadság utcában. A Szabadság utcai 
gépjárműbalesetnél a gépjárművet veze-
tő személy beszorult, őt csak feszítő-vágó 
segítségével sikerült kiszabadítani. A sú-

lyosan sérült személyt a mentők kórházba 
szállították.  

A 10-es főúton történt balesetek során 
sajnos egy alkalommal nem csak anyagi 
kárral járó esemény, hanem haláleset is 
történt. A Kopár Csárda alatti szakaszon 
egy személygépkocsi egy kis furgonnal 
ütközött melynek következtében mindkét 
gépjármű vezetője súlyosan megsérült. A 
személygépkocsi súlyos életveszélyes sérü-
lést szenvedő vezetőjét a helyszínen a men-
tők újraélesztették, és mentőhelikopterrel 
kórházba szállították. Sajnos nem sokkal 
a kórházba szállítás után a sérült elhalálo-
zott. 

Egy alkalommal a vasútépítés és korsze-
rűsítés során épített munkagödörbe hajtott 
egy személygépkocsi. A baleset során sze-
mélyi sérülés nem történt, a sérült gépjár-
művet kézi erő, vontatókötél és emelőpárna 
segítségével sikerült kiemelni.

További három műszaki mentés a vi-
haros időjárás következménye volt. Két 
alkalommal a közútra kidőlő fák okoztak 
forgalmi akadályt, egy alkalommal pedig 
lakóház tetejére szakadt egy méretes faág. 
Az előbbiek esetében rövid időn belül sike-

rült a kidőlt fákat eltávolítani, megszüntet-
ve a forgalmi akadályt, míg az utóbbi eset-
ben a leszakadt faág eltávolítása nehezebb 
feladat volt. A lakóházra szakadt kb. 10 mé-
teres ágat motoros láncfűrészek, létrák és 
kötélzet segítségével sikerült úgy eltávolíta-
ni, hogy a tetőzetben  nem esett kár, csak a 
kidőlt faág által történt kisebb károsodás a 
tetőzetre zuhanás következtében.

A Sas utcában csatornaépítés következ-
tében egy munkagép gázgerincvezetéket 
sértett meg, nagy mennyiségű gáz ömlött 
ki folyamatosan a munkagödörből. A hely-
színt a tűzoltók a rendőrséggel mintegy 100 
méteres körzetben lezárták, és 20 lakót az 
épületek áramtalanítása után kitelepítettek. 
Tűzoltóink a fővárosi egységekkel és a gáz-
művek szakembereivel közösen közel két 
órás munka során tudták elzárni a kétkörös 
rendszerű gázvezeték-hálózatot. A sérült 
vezeték elzárását a tűzoltók légzőkészülék-
ben és vízsugár fedezete mellett végezték 
el. A lakók csak a terület átvizsgálása, va-
lamint a többszöri mérések befejezte után 
térhettek vissza lakásaikba.

Kovács Zsolt
tűzoltóparancsnok

vetségtől az általuk megítélt pénzt, megkez-
dődhet az öltözőépület felújítása is, amelyre 
szintén nagy szükség van. Remélem, hogy 
hamarosan ez is megvalósul. De emellett 
van még egy nagy álmunk is.

• Mi lenne az?

A műfüves pálya annyira elhasználódott az 
elmúlt években, hogy gyakorlatilag egy új 
kellene a helyére. Ez a játékosok egészség-
védelme miatt is fontos lenne, mert a jelen-
legi pálya sok edzés esetén már túlságosan 
is igénybe veszi az ízületeket. Márpedig 
jobb elkerülni a bajt, nem igaz?

• Remélem, sikerrel jártok!

Bízunk benne!
Várhegyi Ferenc

játék is olyan, mint a humor, csak komo-
lyan és szívvel-lélekkel érdemes csinálni.

Ez a mostani torna pontosan ilyen volt.

Várhegyi Ferenc
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A hír igaz, ha egyelőre még nem is Pilisvörösvár, hanem Pilisszentiván II. néven szerepel egy csapat a megye III-
ban. A csapatban vannak vörösvári labdarúgók, és a hazai mérkőzéseket is a vörösvári „szent gyepen” játssza a 
gárda. Az első hazai találkozóra – az eredmény 4-4 Páty ellen – körülbelül kétszáz néző látogatott ki a vörösvári 
sporttelepre.

Ez azt jelzi, hogy még mindig van 
nálunk igény a felnőtt futballra. 
Persze, a legjobb az lenne, ha már 

az indulástól Vörösvár néven működne a 
csapat, de talán nemsokára ez is megvaló-
sulhat. 

Meg egyébként se legyünk telhetetlenek, 
a legutóbbi kísérlet, hogy legyen vörösvári 
felnőtt labdarúgás, kudarcot vallott. Még 
szerencse, hogy a vörösvári futball romja-
in kinőtt egy új klub, a PUFC, amely az 
utánpótlás neveléssel foglalkozik – a dolog 
működik is, sok a fiatal a pályán.

A felnőtt foci azonban más tészta. Az 
a PUFC számára is jó, ha van egy felnőtt 
csapat, hiszen az helyben nyújthat játék-
lehetőséget az ifjúsági csapatból kiöregedő 
játékosoknak. De a PUFC klub egyelőre 
nem akar és nem is tud felnőtt csapatot 
működtetni, van elég dolga a gyerekek-
kel. Viszont ott van a szomszédban Pilis-
szentiván, tele felnőtt játékosokkal és egy 
ambiciózus edzővel, Peller Gáborral, aki 
korábban klubvezetőként már dolgozott 
Vörösvárott. És ezzel el is érkeztünk törté-
netünk kezdetéhez.

– Megkerestek, hogy mi lenne, ha újra len-
ne felnőtt labdarúgás Vörösvárott – kezd 
bele Peller Gábor. – Én abban tudok segíte-

ni, hogy a megyei első osztályban szereplő 
Pilisszentiván elindított egy második csa-
patot, Vörösvár fennhatósága alatt, a megye 
III-ban. Ez vörösvári hazai mérkőzéseket 
jelent. Úgy látjuk, hogy mindkét fél számá-
ra előnyös lehet, ha az ifi korból kiöregedő 
vagy idősebb, csapat nélküli vörösvári  játé-
kosok, kiegészülve a szentiváni bő keretben 
lévő, ott kevesebb lehetőséget kapó labda-
rúgókkal elindulhatnak egy bajnokságban.

• Hogy látod, a kezdeményezés beváltja a 
reményeket?

Ez nem egy harc két falu között, hanem 
egy abszolút egyenlőségen alapuló, baráti 
házasság. Minden kétkedőnek szeretném 
elmondani, hogy a szentiváni egyesület tel-
jes mellszélességgel a program mellé áll, és 
támogatja az ügyet. A Páty elleni mérkőzés 
közönségsikere azt mutatja, hogy van igény 
a felnőtt focira a városban. Ennek a csapat-
nak a működtetését, versenyeztetését, az 
összes ezzel járó költséget jelen pillanat-
ban magamra vállaltam, de ebben többen 
is segítenek. A vörösvári önkormányzat is 
felismerte, hogy kell egy csapat. Személye-
sen beszéltem erről a polgármester úrral, és 
örömmel mondhatom, hogy a város veze-
tése átérzi ennek a fontosságát. Szóba ke-
rült egy, a pilisszentivánihoz hasonló, vagy 

annál jobb pályavilágítási 
rendszer kialakítása, amely 
nagymértékben megkönnyí-
tené az edzésmunkát. 

• Ez mind szép, de akad-
nak, akik azt sérelmezik, 
hogy a csapat nem Vörösvár 
néven szerepel. Mi ennek az 
oka?

A szövetségi előírások mi-
att, és mert nem volt elég 
vörösvári igazolt labdarúgó, 

indultunk Pilisszentiván néven. De remé-
lem, hogy már csak ideig-óráig lesz ez így, 
és a következő bajnokságban már Vörösvár 
néven indulhat a csapat. Szeretném elmon-
dani, hogy az összefogás nagyon sokat se-
gíthet. Pilisszentiván és Pilisvörösvár egy 
utat kell, hogy járjon. Ezt szeretném össze-

EGÉSZSÉGES TESTMOZGÁSOK 
HATHA- ÉS GERINCJÓGA

Egészséges testmozgások címmel indított sorozatunkban ezúttal a 
Hatha- és a gerincjógával foglalkozunk. Vörösvárott mindkét jógát gya-
korolhatjuk, Horváth Evelin jógaoktató segítségével. Mindenekelőtt 
azonban lássuk a Hatha jóga meghatározását.

Nos, aki átlapozta már ezt a köny-
vet, tanúsíthatja, hogy nagyszerű 
dolgokat olvashat benne. Az el-

méleti ismeretek azonban nem sokat érnek 
gyakorlati tapasztalatok nélkül, így érde-
mes kipróbálni mindazt, amiről Yesudian 
ír.

– A Hatha jóga a fizikai gyakorlatokon, 
légzéstechnikákon keresztül és a hozzájuk 
kapcsolódó meditáció segítségével fejti ki 
a hatását – mondja Horváth Evelin. – A 
jóga nemcsak erősít, hanem rugalmasabbá 
és mentálisan is egészségesebbé tesz min-
ket. Megtanuljuk a légzéstechnikákat és 
egyéb stresszoldó gyakorlatokat, amelyek 
segítségével nyugodtabbak és kiegyensú-
lyozottabbak leszünk. A testgyakorlatokat 
ászanáknak nevezzük. A jóga foglalkozások 
során feloldjuk a testben lévő blokkokat.

• Kik járnak elsősorban jógára?

Azt tapasztalom, hogy sokan konkrét céllal 
keresnek meg, szeretnék orvosolni valami-
lyen problémájukat. Vannak, akik egyéb 
sporttevékenységük kiegészítésére használ-
ják a jógát, hogy a nyújtó, nyugtató hatását 
élvezhessék. Vannak, akik gerincproblé-
mákkal, tartáshibával keresnek meg, nekik 
gerincterápiás jógát tartok.

• Ön hogyan került kapcsolatba a jógá-
val?

14 évesen kezdtem el jógázni. Súlyos, kö-
zel 30 fokos gerincferdülésem volt, fűzőt is 
hordtam. A gyógytorna és a jóga együttes 
hatásának köszönhetően ez a ferdülés a 
felére csökkent, nem kellett megműteni a 
gerincemet. Ezért gondoltam azt, hogy ha 
ez működik, akkor nekem ezzel kell fog-
lalkoznom. Budapesten tanultam, Bálint 
János Padma Jóga Stúdiójában, ahol 2007-
ben szereztem meg a jógaoktatói diplomá-

mat. Idén pedig elvégeztem dr. Bene Máté 
gerincterápiás jóga kurzusát, ahol szintén 
oktatói diplomát szereztem. Van olyan ta-
nítványom, akinek ortopéd szakorvos aján-
lotta a gerincterápiás jógát. Ez egyébként a 
Hatha jógán alapul, de nem minden Hatha 
jógában használt gyakorlatot tartalmaz – 
éppen a gerincproblémák miatt. 

• Mi a tapasztalata, miben segít elsősor-
ban a jóga?

A konkrét egészségügyi problémák or-
voslása, azok megelőzése és az általános 
fizikai-lelki erősítés mellett rávesz minket 
arra, hogyan ismerjük meg önmagunkat. 
És hogy hogyan tudjunk továbblépni abból 
az állapotból, amelyben éppen vagyunk. A 
jóga nemcsak a testünket, hanem a tuda-
tunkat, az elménket is fejleszti. Valójában 
mindenkinek ajánlható, akinek nincsen 
valamilyen sérülése, vagy nem egy műtét 
után lábadozik.

Ez a tökéletes egészség útja, neve: Hatha jóga. Testünket pozitív és negatív áramok él-
tetik, és ha ezek az áramok teljes egyensúlyban vannak, akkor egészségünk tökéletes. A 
Hatha jóga (…) jelenti a pozitív Nap- és a negatív Hold-energiák tökéletes ismeretét, 
teljes harmóniában és egyensúlyban való összekapcsolását, a fölöttük való feltétlen ural-
kodni tudást, azaz „ÉN”-ünk igájába kényszerítését. (Selvarajan Yesudian - Haich Er-
zsébet: Sport és Jóga 18. oldal, LAZI Bt., 2000)

• Mikor és hol tartja a vörösvári foglalko-
zásokat?

A Művészetek Házában szerdánként 
Hatha jógát, péntekenként gerincterápiás 
jógát tartok. Szerdán 18.00-19.00-ig, illet-
ve 19.10-20.10-ig tartanak a foglalkozások. 
Pénteken 18.00-19.00-ig tartom a gerincte-
rápiás jógát, de a közeljövőben már haladó 
jógát is tervezek tartani.

• Mennyibe kerül egy óra, és hol lehet rá 
jelentkezni?

Egy foglalkozás 1500 forintba kerül. Re-
gisztrálni személyesen a Művészetek Há-
zában lehet, ahol szórólapokat is elhelyez-
tem. Telefonon is be lehet jelentkezni, a 
06-20-389-7751-es számon. Várok min-
denkit szeretettel!

Várhegyi Ferenc

SPORT

fogni, és nem is engedem, hogy széthúzás 
legyen. A célom, hogy mindkét pilisi vá-
rosban megfelelő szintű felnőtt labdarúgás 
legyen. Ahogy az NB-I-ben kell a Ferenc-
város és az Újpest, úgy kell itt Szentiván 
és Vörösvár. Ne feledjük, hogy a PUFC 
már jelenleg is a szentiváni csapat egyik 
utánpótlás bázisa, miért ne lehetne egyben 
Vörösváré is? Készen állok rá, hogy segít-
sem egy vörösvári felnőtt csapat kialakítását 
és versenyeztetését.

Nos, egyelőre így áll nálunk a felnőtt 
labdarúgás ügye. Nyilván ki kell még forr-
nia, de ha tényleg lesz összefogás, azzal a 
vörösvári foci és a vörösvári szurkolók is 
nyerhetnek. Az egyelőre Piliszentiván II. 
néven futó csapat egy 14 csapatos bajnok-
ságban szerepel. Az első három mérkőzés-
ből egyet megnyert, kettőn döntetlent ért el. 
Kíváncsian várjuk a folytatást!

Várhegyi Ferenc
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A felnőtt foci azonban más tészta. Az 
a PUFC számára is jó, ha van egy felnőtt 
csapat, hiszen az helyben nyújthat játék-
lehetőséget az ifjúsági csapatból kiöregedő 
játékosoknak. De a PUFC klub egyelőre 
nem akar és nem is tud felnőtt csapatot 
működtetni, van elég dolga a gyerekek-
kel. Viszont ott van a szomszédban Pilis-
szentiván, tele felnőtt játékosokkal és egy 
ambiciózus edzővel, Peller Gáborral, aki 
korábban klubvezetőként már dolgozott 
Vörösvárott. És ezzel el is érkeztünk törté-
netünk kezdetéhez.

– Megkerestek, hogy mi lenne, ha újra len-
ne felnőtt labdarúgás Vörösvárott – kezd 
bele Peller Gábor. – Én abban tudok segíte-

ni, hogy a megyei első osztályban szereplő 
Pilisszentiván elindított egy második csa-
patot, Vörösvár fennhatósága alatt, a megye 
III-ban. Ez vörösvári hazai mérkőzéseket 
jelent. Úgy látjuk, hogy mindkét fél számá-
ra előnyös lehet, ha az ifi korból kiöregedő 
vagy idősebb, csapat nélküli vörösvári  játé-
kosok, kiegészülve a szentiváni bő keretben 
lévő, ott kevesebb lehetőséget kapó labda-
rúgókkal elindulhatnak egy bajnokságban.

• Hogy látod, a kezdeményezés beváltja a 
reményeket?

Ez nem egy harc két falu között, hanem 
egy abszolút egyenlőségen alapuló, baráti 
házasság. Minden kétkedőnek szeretném 
elmondani, hogy a szentiváni egyesület tel-
jes mellszélességgel a program mellé áll, és 
támogatja az ügyet. A Páty elleni mérkőzés 
közönségsikere azt mutatja, hogy van igény 
a felnőtt focira a városban. Ennek a csapat-
nak a működtetését, versenyeztetését, az 
összes ezzel járó költséget jelen pillanat-
ban magamra vállaltam, de ebben többen 
is segítenek. A vörösvári önkormányzat is 
felismerte, hogy kell egy csapat. Személye-
sen beszéltem erről a polgármester úrral, és 
örömmel mondhatom, hogy a város veze-
tése átérzi ennek a fontosságát. Szóba ke-
rült egy, a pilisszentivánihoz hasonló, vagy 

annál jobb pályavilágítási 
rendszer kialakítása, amely 
nagymértékben megkönnyí-
tené az edzésmunkát. 

• Ez mind szép, de akad-
nak, akik azt sérelmezik, 
hogy a csapat nem Vörösvár 
néven szerepel. Mi ennek az 
oka?

A szövetségi előírások mi-
att, és mert nem volt elég 
vörösvári igazolt labdarúgó, 

indultunk Pilisszentiván néven. De remé-
lem, hogy már csak ideig-óráig lesz ez így, 
és a következő bajnokságban már Vörösvár 
néven indulhat a csapat. Szeretném elmon-
dani, hogy az összefogás nagyon sokat se-
gíthet. Pilisszentiván és Pilisvörösvár egy 
utat kell, hogy járjon. Ezt szeretném össze-

EGÉSZSÉGES TESTMOZGÁSOK 
HATHA- ÉS GERINCJÓGA

Egészséges testmozgások címmel indított sorozatunkban ezúttal a 
Hatha- és a gerincjógával foglalkozunk. Vörösvárott mindkét jógát gya-
korolhatjuk, Horváth Evelin jógaoktató segítségével. Mindenekelőtt 
azonban lássuk a Hatha jóga meghatározását.

Nos, aki átlapozta már ezt a köny-
vet, tanúsíthatja, hogy nagyszerű 
dolgokat olvashat benne. Az el-

méleti ismeretek azonban nem sokat érnek 
gyakorlati tapasztalatok nélkül, így érde-
mes kipróbálni mindazt, amiről Yesudian 
ír.

– A Hatha jóga a fizikai gyakorlatokon, 
légzéstechnikákon keresztül és a hozzájuk 
kapcsolódó meditáció segítségével fejti ki 
a hatását – mondja Horváth Evelin. – A 
jóga nemcsak erősít, hanem rugalmasabbá 
és mentálisan is egészségesebbé tesz min-
ket. Megtanuljuk a légzéstechnikákat és 
egyéb stresszoldó gyakorlatokat, amelyek 
segítségével nyugodtabbak és kiegyensú-
lyozottabbak leszünk. A testgyakorlatokat 
ászanáknak nevezzük. A jóga foglalkozások 
során feloldjuk a testben lévő blokkokat.

• Kik járnak elsősorban jógára?

Azt tapasztalom, hogy sokan konkrét céllal 
keresnek meg, szeretnék orvosolni valami-
lyen problémájukat. Vannak, akik egyéb 
sporttevékenységük kiegészítésére használ-
ják a jógát, hogy a nyújtó, nyugtató hatását 
élvezhessék. Vannak, akik gerincproblé-
mákkal, tartáshibával keresnek meg, nekik 
gerincterápiás jógát tartok.

• Ön hogyan került kapcsolatba a jógá-
val?

14 évesen kezdtem el jógázni. Súlyos, kö-
zel 30 fokos gerincferdülésem volt, fűzőt is 
hordtam. A gyógytorna és a jóga együttes 
hatásának köszönhetően ez a ferdülés a 
felére csökkent, nem kellett megműteni a 
gerincemet. Ezért gondoltam azt, hogy ha 
ez működik, akkor nekem ezzel kell fog-
lalkoznom. Budapesten tanultam, Bálint 
János Padma Jóga Stúdiójában, ahol 2007-
ben szereztem meg a jógaoktatói diplomá-

mat. Idén pedig elvégeztem dr. Bene Máté 
gerincterápiás jóga kurzusát, ahol szintén 
oktatói diplomát szereztem. Van olyan ta-
nítványom, akinek ortopéd szakorvos aján-
lotta a gerincterápiás jógát. Ez egyébként a 
Hatha jógán alapul, de nem minden Hatha 
jógában használt gyakorlatot tartalmaz – 
éppen a gerincproblémák miatt. 

• Mi a tapasztalata, miben segít elsősor-
ban a jóga?

A konkrét egészségügyi problémák or-
voslása, azok megelőzése és az általános 
fizikai-lelki erősítés mellett rávesz minket 
arra, hogyan ismerjük meg önmagunkat. 
És hogy hogyan tudjunk továbblépni abból 
az állapotból, amelyben éppen vagyunk. A 
jóga nemcsak a testünket, hanem a tuda-
tunkat, az elménket is fejleszti. Valójában 
mindenkinek ajánlható, akinek nincsen 
valamilyen sérülése, vagy nem egy műtét 
után lábadozik.

Ez a tökéletes egészség útja, neve: Hatha jóga. Testünket pozitív és negatív áramok él-
tetik, és ha ezek az áramok teljes egyensúlyban vannak, akkor egészségünk tökéletes. A 
Hatha jóga (…) jelenti a pozitív Nap- és a negatív Hold-energiák tökéletes ismeretét, 
teljes harmóniában és egyensúlyban való összekapcsolását, a fölöttük való feltétlen ural-
kodni tudást, azaz „ÉN”-ünk igájába kényszerítését. (Selvarajan Yesudian - Haich Er-
zsébet: Sport és Jóga 18. oldal, LAZI Bt., 2000)

• Mikor és hol tartja a vörösvári foglalko-
zásokat?

A Művészetek Házában szerdánként 
Hatha jógát, péntekenként gerincterápiás 
jógát tartok. Szerdán 18.00-19.00-ig, illet-
ve 19.10-20.10-ig tartanak a foglalkozások. 
Pénteken 18.00-19.00-ig tartom a gerincte-
rápiás jógát, de a közeljövőben már haladó 
jógát is tervezek tartani.

• Mennyibe kerül egy óra, és hol lehet rá 
jelentkezni?

Egy foglalkozás 1500 forintba kerül. Re-
gisztrálni személyesen a Művészetek Há-
zában lehet, ahol szórólapokat is elhelyez-
tem. Telefonon is be lehet jelentkezni, a 
06-20-389-7751-es számon. Várok min-
denkit szeretettel!

Várhegyi Ferenc

SPORT

fogni, és nem is engedem, hogy széthúzás 
legyen. A célom, hogy mindkét pilisi vá-
rosban megfelelő szintű felnőtt labdarúgás 
legyen. Ahogy az NB-I-ben kell a Ferenc-
város és az Újpest, úgy kell itt Szentiván 
és Vörösvár. Ne feledjük, hogy a PUFC 
már jelenleg is a szentiváni csapat egyik 
utánpótlás bázisa, miért ne lehetne egyben 
Vörösváré is? Készen állok rá, hogy segít-
sem egy vörösvári felnőtt csapat kialakítását 
és versenyeztetését.

Nos, egyelőre így áll nálunk a felnőtt 
labdarúgás ügye. Nyilván ki kell még forr-
nia, de ha tényleg lesz összefogás, azzal a 
vörösvári foci és a vörösvári szurkolók is 
nyerhetnek. Az egyelőre Piliszentiván II. 
néven futó csapat egy 14 csapatos bajnok-
ságban szerepel. Az első három mérkőzés-
ből egyet megnyert, kettőn döntetlent ért el. 
Kíváncsian várjuk a folytatást!

Várhegyi Ferenc
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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 
gázszerelő mester. 26/330-320 mb: 30/9509-769  
Pilisvörösvár Solymári u. 4.

Külön bejáratú albérletet keres egyedülálló fiatal-
ember Pilisvörösváron október elejétől. Ipartelep 
út és környéke előnyben. Tel.: 0670/7059 232

SZÁMÍTÓGÉPES  
TALPVIZSGÁLAT 

EGYEDI TALPBETÉTEK 

Sporttól egész a 
diabéteszig       

www.edecipo.hu
20/93-85-142

Pilisvörösvár, Fő u 143.

Szeretne társalogni németül,  
vagy csak tanulni? 

Kedélyes hétköznapi beszélgetések 
csak németül, minden témában, 
kívánság szerint minden szinten.

Kellemes szórakozás,  
sikeres tanulás egyben.

Keressen bizalommal:  
06 20/273 06 70

A családsegítő szolgálatnál
Álláskeresők klubja. Heti rendszeres-
séggel csütörtökönként 10:00 – 12:00 
óra között. (Október 2., 9., 16., 30.)  
Álláskeresők, munkanélküliek részére 
egyéni tanácsadásra van lehetőség kizáró-
lag 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) keres-
heti szolgálatunkat. Jelenlegi szükségletek: 
szobabútorok (ruhás szekrények), francia-
ágy vagy kinyitható kanapé, gyermekágy, 
babafelszerelések (babakocsi, újszülöttnek 
való ruha), műszaki berendezések - tur-
mixgép, centrifuga, régi tárcsás mosógép, 
gáztűzhely, gázpalack, hajszárító, bojler, 
hűtő, mikró, vérnyomásmérő, hálózsák és 
angol szótár.
Továbbra is várjuk a felajánlásokat fűtőbe-
rendezésekre (pl.: kéményes gázkonvek-
tor) és tűzifára.
Nagyon szívesen fogadunk gyermek és fia-
tal felnőtt ruhákat és cipőket!

Idősek Klubja
Október 1. 10 óra Idősek Világnapja. Vá-
rosunk gyermekei köszöntik az időseinket

Október 6. 10 óra Megemlékezünk az  
Aradi Vértanúkra

Október 16. Diabétesz sorozat előadó  
dr. Hidas István

Október 22. 10 óra Az 1956-os forradalom 
előtt tisztelgünk

Október 27. 10 óra  Barangolás az iroda-
lomban, irodalmi sorozat

Köszönetnyilvánítás
A Városi „Napos Oldal” Szociális Köz-
pont Családsegítő Szolgálata ezúton sze-
retné megköszönni a Piactér szolgáltatás 
keretein belül nyújtott adományokat 
Fodor Katalinnak, Bodóné G.J. Gyön-
gyinek, Bihari Gabriellának, Tímár Gá-
bornénak és névtelenséget kérő felaján-
lóinak.

Selymesi Erzsébet  
intézményvezető

A VÁROSI NAPOS OLDAL SZOCIÁLIS KÖZPONT  
OKTÓBERI PROGRAMJAI

(Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5.)

PUNCTUM TATTOO

Petik Linda
Solymár

30/323-51-52
www.facebook.com/punctumtattoo

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

FELHÍVÁS ADÓFIZETÉSRE!
Ezúton hívom fel Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a 2014. II. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek 
kommunális adója és gépjárműadó befizetésének határideje 2014. szeptember 15. A befizetéshez szük-
séges postai készpénz-átutalási megbízásokat az adóívvel együtt augusztus hónapban kézbesítettük Önöknek.

Befizetéseiket átutalással is teljesíthetik az alábbi, Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett szám-
laszámokra:

 Iparűzési adó beszedési számla:   14100024-11787949-30000001
 Gépjárműadó beszedési számla:   14100024-11787949-31000004
 Talajterhelési díj számla:   14100024-11787949-32000007
 Építményadó számla:    14100024-11787949-33000000
 Vállalkozók kommunális adója számla:  14100024-11787949-34000003
 Építmény utáni idegenforgalmi számla:  14100024-11787949-35000006
 Eljárási illeték számla:    14100024-11787949-36000009
 Bírság számla:    14100024-11787949-37000002
 Késedelmi pótlék számla:   14100024-11787949-38000005
 Egyéb bevételek beszedési számla:   14100024-11787949-39000008
 Idegen bevételek beszedési számla:  14100024-11787949-40000002
 Magánszemélyek kommunális adója  14100024-11787949-42000008
Kérjük, hogy szíveskedjenek figyelni a befizetési határidő pontos betartására, ellenkező esetben késedelmi pótlék 
kerül felszámításra. Felhívom a hátralékkal rendelkező adózóink figyelmét, hogy hivatalunk jogosult a lejárt tar-
tozás összegére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér- illetve nyugdíjletiltást, gépjár-
mű forgalomból való kivonást, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést indítani.

Előre is köszönjük fegyelmezett adófizetői magatartását, mellyel hozzájárul városunk működési és fejlesztési 
kiadásainak finanszírozásához.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

FELHÍVÁS 
 MAGÁNSZEMÉLYEK  

KOMMUNÁLIS ADÓJÁ-
VAL KAPCSOLATOS  

BEJELENTÉSI  
KÖTELEZETTSÉGEKRE 

A magánszemélyek kommunális adójával kapcso-
latban felhívom figyelmüket, hogy amennyiben 
a kommunális adófizetési kötelezettség alá 
tartozó ingatlan eladásra, vételre, örök-
lésre, ajándékozásra, kisajátításra kerül, 
úgy azt a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjá-
hoz, magánszemélyek kommunális adóbevallási 
nyomtatványon be kell jelenteni.
Ezenkívül a tulajdonosok körében történő sze-
mélyi változásokat illetve a vagyoni értékű 
jog jogosítottjai körében bekövetkező szemé-
lyi változásokat szintén be kell jelenteni. 
Amennyiben a kommunális adó alanyának (tulaj-
donosként vagy haszonélvezőként) bejelentett 
címe megváltozik, úgy azt kérjük a Polgármes-
teri Hivatal adócsoportjához a változást követő 15 
napon belül, kommunális adóbevallás benyújtá-
sával jelezni szíveskedjenek. A változás bejelen-
tését, jellegét a bevalláson a benyújtás okánál 
tudják kitölteni.
Kérdéseikkel forduljanak bátran a Polgármesteri 
Hivatal Adócsoportjához a 26/330-233-as tele-
fonszámon a 108,109,110,111-es mellékeken.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

HIRDETÉSI DÍJAK A 

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁGBAN

Az árak áfával 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

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

Köszönetnyilvánítás 

A Látássérültek Pilis Völgye Egyesülete 
május 23-i közgyűlése különleges alkalom 
volt számunkra, mivel egy olyan házaspárt 
láthattunk vendégül, akik immár második 
alkalommal támogatták egyesületünket.

Ez alkalommal fogadhattuk a 
Tittenberger házaspárt, Józsefet és 
Elizabetet, akik Stockholmból érkeztek. 
Nagy megtiszteltetés ért bennünket azzal, 
hogy elfogadták a meghívásunkat a köz-
gyűlésünkre.

Az egyesület elnöke, Peller Terézia kö-
szöntötte a vendégeket, az egyesület tag-
jait, majd elmondta, hogy a Tittenberger 
házaspár márciusban egy nagyobb összeget 
utalt az egyesület számlájára, s ezt a nagy-
lelkű támogatást megköszönte mind maga, 
mind a tagság nevében. Az elnökség úgy 
döntött, hogy az összeg egy részéből önálló 
életvitelt megkönnyítő segédeszköz pályá-
zatot ír ki a tagság számára (pl. nagyítók, 
beszélő eszközök, Braille-tábla, fehér bot, 
speciális szemüvegek, olvasógép) Ezután 
beszámolót tartott az LPE múlt évi tevé-
kenységeiről, majd kidomborította, hogy 
forrás hiányában felmondta az irodahelyi-
ség bérlését, és a két munkatársat sem tudta 
tovább foglalkoztatni.

Az egyesület munkájáról az ellenőrző 
bizottság elnöke, Krupp György tartott 
beszámolót.Az idei programtervezetben 
szerepel színházlátogatás, egy hétvége Ti-
hanyban, Fehérbot napi rendezvény stb.  

Köszönetünket fejezzük ki a 
Tittenberger házaspárnak a nagylelkű tá-
mogatásért, mellyel hozzájárultak tagja-
ink életvitelének megkönnyítéséhez, és az 
egyesület további működéséhez. 

LPVE 

FÓRUM

A Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub köszö-
netét fejezi ki az alábbi intézményeknek, 
személyeknek, hogy támogatásukkal, se-
gítségükkel hozzájárultak a Vörösvári 
Napokon belüli „Nyugdíjas Nap” sikeres 
megszervezéséhez.

Köszönet a város Önkormányzatának, 
Karácsonyi Erzsike vezette csapatnak a 
finom ebédért, Guth Zoltánnak, a Gimná-
zium igazgatójának az ebédlő használatá-
ért. Waldek úrnak az italokért, Manhertz 
és Ziegler szódásoknak az ásványvizekért 
és a szódákért. Továbbá köszönet Hau 
Jánosnénak, Feith Károlynak a kiállításu-
kért és mindenkinek, akik hozzájárultak 
a rendezvényünk sikeres lebonyolításá-
hoz. Köszönjük a város polgárainak, hogy 
ilyen szép számban ellátogattak rendezvé-
nyünkre.  

A klub vezetősége 

 
Elhunytak:

08.15. Zajzon Lászlóné
 szül. Szauer Mária, 63 év
 Mária u. 9.

08.22. özv. Müller Mátyásné
 szül. Sebestyén Anna, 86 év
 Madách utca 15. 

08.31. Sárközi Lászlóné 
 szül. Horváth Etelka, 71 év
 Svédország, Helsingör

08.31. Breier Mátyásné
 szül. Kaifer Mária, 82 év
 Rózsa u. 16.

08.31. Szabó Róbert, 58 év
 Solymár, Váczi M. u. 12

09.02. Szabó István, 67 év
 György u. 50.

09.03. Feldhoffer Jánosné
 szül. Schreck Erzsébet,  
 93 év, Fő u. 105

09.04. Likó József, 62 év
 Hunyadi ut.19

Cserni Viktória és Manhertz Balázs 
2014. július 26.

Lakatos Nikoletta Éva és Majoros 
Attila

2014. augusztus 23.

Rein Zsuzsa és dr. Gyarmati Péter
2014. augusztus 23.

Házasságot kötöttek:

Anyakönyvi események bejelentése  
a Vörösvári Újság számára:  

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

A Vörösvári Újság az interneten:

http://vorosvariujsag.pilisvorosvar.hu
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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 
gázszerelő mester. 26/330-320 mb: 30/9509-769  
Pilisvörösvár Solymári u. 4.

Külön bejáratú albérletet keres egyedülálló fiatal-
ember Pilisvörösváron október elejétől. Ipartelep 
út és környéke előnyben. Tel.: 0670/7059 232

SZÁMÍTÓGÉPES  
TALPVIZSGÁLAT 

EGYEDI TALPBETÉTEK 

Sporttól egész a 
diabéteszig       

www.edecipo.hu
20/93-85-142

Pilisvörösvár, Fő u 143.

Szeretne társalogni németül,  
vagy csak tanulni? 

Kedélyes hétköznapi beszélgetések 
csak németül, minden témában, 
kívánság szerint minden szinten.

Kellemes szórakozás,  
sikeres tanulás egyben.

Keressen bizalommal:  
06 20/273 06 70

A családsegítő szolgálatnál
Álláskeresők klubja. Heti rendszeres-
séggel csütörtökönként 10:00 – 12:00 
óra között. (Október 2., 9., 16., 30.)  
Álláskeresők, munkanélküliek részére 
egyéni tanácsadásra van lehetőség kizáró-
lag 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) keres-
heti szolgálatunkat. Jelenlegi szükségletek: 
szobabútorok (ruhás szekrények), francia-
ágy vagy kinyitható kanapé, gyermekágy, 
babafelszerelések (babakocsi, újszülöttnek 
való ruha), műszaki berendezések - tur-
mixgép, centrifuga, régi tárcsás mosógép, 
gáztűzhely, gázpalack, hajszárító, bojler, 
hűtő, mikró, vérnyomásmérő, hálózsák és 
angol szótár.
Továbbra is várjuk a felajánlásokat fűtőbe-
rendezésekre (pl.: kéményes gázkonvek-
tor) és tűzifára.
Nagyon szívesen fogadunk gyermek és fia-
tal felnőtt ruhákat és cipőket!

Idősek Klubja
Október 1. 10 óra Idősek Világnapja. Vá-
rosunk gyermekei köszöntik az időseinket

Október 6. 10 óra Megemlékezünk az  
Aradi Vértanúkra

Október 16. Diabétesz sorozat előadó  
dr. Hidas István

Október 22. 10 óra Az 1956-os forradalom 
előtt tisztelgünk

Október 27. 10 óra  Barangolás az iroda-
lomban, irodalmi sorozat

Köszönetnyilvánítás
A Városi „Napos Oldal” Szociális Köz-
pont Családsegítő Szolgálata ezúton sze-
retné megköszönni a Piactér szolgáltatás 
keretein belül nyújtott adományokat 
Fodor Katalinnak, Bodóné G.J. Gyön-
gyinek, Bihari Gabriellának, Tímár Gá-
bornénak és névtelenséget kérő felaján-
lóinak.

Selymesi Erzsébet  
intézményvezető

A VÁROSI NAPOS OLDAL SZOCIÁLIS KÖZPONT  
OKTÓBERI PROGRAMJAI

(Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5.)

PUNCTUM TATTOO

Petik Linda
Solymár

30/323-51-52
www.facebook.com/punctumtattoo

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

FELHÍVÁS ADÓFIZETÉSRE!
Ezúton hívom fel Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a 2014. II. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek 
kommunális adója és gépjárműadó befizetésének határideje 2014. szeptember 15. A befizetéshez szük-
séges postai készpénz-átutalási megbízásokat az adóívvel együtt augusztus hónapban kézbesítettük Önöknek.

Befizetéseiket átutalással is teljesíthetik az alábbi, Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett szám-
laszámokra:

 Iparűzési adó beszedési számla:   14100024-11787949-30000001
 Gépjárműadó beszedési számla:   14100024-11787949-31000004
 Talajterhelési díj számla:   14100024-11787949-32000007
 Építményadó számla:    14100024-11787949-33000000
 Vállalkozók kommunális adója számla:  14100024-11787949-34000003
 Építmény utáni idegenforgalmi számla:  14100024-11787949-35000006
 Eljárási illeték számla:    14100024-11787949-36000009
 Bírság számla:    14100024-11787949-37000002
 Késedelmi pótlék számla:   14100024-11787949-38000005
 Egyéb bevételek beszedési számla:   14100024-11787949-39000008
 Idegen bevételek beszedési számla:  14100024-11787949-40000002
 Magánszemélyek kommunális adója  14100024-11787949-42000008
Kérjük, hogy szíveskedjenek figyelni a befizetési határidő pontos betartására, ellenkező esetben késedelmi pótlék 
kerül felszámításra. Felhívom a hátralékkal rendelkező adózóink figyelmét, hogy hivatalunk jogosult a lejárt tar-
tozás összegére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér- illetve nyugdíjletiltást, gépjár-
mű forgalomból való kivonást, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést indítani.

Előre is köszönjük fegyelmezett adófizetői magatartását, mellyel hozzájárul városunk működési és fejlesztési 
kiadásainak finanszírozásához.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

FELHÍVÁS 
 MAGÁNSZEMÉLYEK  

KOMMUNÁLIS ADÓJÁ-
VAL KAPCSOLATOS  

BEJELENTÉSI  
KÖTELEZETTSÉGEKRE 

A magánszemélyek kommunális adójával kapcso-
latban felhívom figyelmüket, hogy amennyiben 
a kommunális adófizetési kötelezettség alá 
tartozó ingatlan eladásra, vételre, örök-
lésre, ajándékozásra, kisajátításra kerül, 
úgy azt a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjá-
hoz, magánszemélyek kommunális adóbevallási 
nyomtatványon be kell jelenteni.
Ezenkívül a tulajdonosok körében történő sze-
mélyi változásokat illetve a vagyoni értékű 
jog jogosítottjai körében bekövetkező szemé-
lyi változásokat szintén be kell jelenteni. 
Amennyiben a kommunális adó alanyának (tulaj-
donosként vagy haszonélvezőként) bejelentett 
címe megváltozik, úgy azt kérjük a Polgármes-
teri Hivatal adócsoportjához a változást követő 15 
napon belül, kommunális adóbevallás benyújtá-
sával jelezni szíveskedjenek. A változás bejelen-
tését, jellegét a bevalláson a benyújtás okánál 
tudják kitölteni.
Kérdéseikkel forduljanak bátran a Polgármesteri 
Hivatal Adócsoportjához a 26/330-233-as tele-
fonszámon a 108,109,110,111-es mellékeken.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

HIRDETÉSI DÍJAK A 

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁGBAN

Az árak áfával 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

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

Köszönetnyilvánítás 

A Látássérültek Pilis Völgye Egyesülete 
május 23-i közgyűlése különleges alkalom 
volt számunkra, mivel egy olyan házaspárt 
láthattunk vendégül, akik immár második 
alkalommal támogatták egyesületünket.

Ez alkalommal fogadhattuk a 
Tittenberger házaspárt, Józsefet és 
Elizabetet, akik Stockholmból érkeztek. 
Nagy megtiszteltetés ért bennünket azzal, 
hogy elfogadták a meghívásunkat a köz-
gyűlésünkre.

Az egyesület elnöke, Peller Terézia kö-
szöntötte a vendégeket, az egyesület tag-
jait, majd elmondta, hogy a Tittenberger 
házaspár márciusban egy nagyobb összeget 
utalt az egyesület számlájára, s ezt a nagy-
lelkű támogatást megköszönte mind maga, 
mind a tagság nevében. Az elnökség úgy 
döntött, hogy az összeg egy részéből önálló 
életvitelt megkönnyítő segédeszköz pályá-
zatot ír ki a tagság számára (pl. nagyítók, 
beszélő eszközök, Braille-tábla, fehér bot, 
speciális szemüvegek, olvasógép) Ezután 
beszámolót tartott az LPE múlt évi tevé-
kenységeiről, majd kidomborította, hogy 
forrás hiányában felmondta az irodahelyi-
ség bérlését, és a két munkatársat sem tudta 
tovább foglalkoztatni.

Az egyesület munkájáról az ellenőrző 
bizottság elnöke, Krupp György tartott 
beszámolót.Az idei programtervezetben 
szerepel színházlátogatás, egy hétvége Ti-
hanyban, Fehérbot napi rendezvény stb.  

Köszönetünket fejezzük ki a 
Tittenberger házaspárnak a nagylelkű tá-
mogatásért, mellyel hozzájárultak tagja-
ink életvitelének megkönnyítéséhez, és az 
egyesület további működéséhez. 

LPVE 

FÓRUM

A Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub köszö-
netét fejezi ki az alábbi intézményeknek, 
személyeknek, hogy támogatásukkal, se-
gítségükkel hozzájárultak a Vörösvári 
Napokon belüli „Nyugdíjas Nap” sikeres 
megszervezéséhez.

Köszönet a város Önkormányzatának, 
Karácsonyi Erzsike vezette csapatnak a 
finom ebédért, Guth Zoltánnak, a Gimná-
zium igazgatójának az ebédlő használatá-
ért. Waldek úrnak az italokért, Manhertz 
és Ziegler szódásoknak az ásványvizekért 
és a szódákért. Továbbá köszönet Hau 
Jánosnénak, Feith Károlynak a kiállításu-
kért és mindenkinek, akik hozzájárultak 
a rendezvényünk sikeres lebonyolításá-
hoz. Köszönjük a város polgárainak, hogy 
ilyen szép számban ellátogattak rendezvé-
nyünkre.  

A klub vezetősége 

 
Elhunytak:

08.15. Zajzon Lászlóné
 szül. Szauer Mária, 63 év
 Mária u. 9.

08.22. özv. Müller Mátyásné
 szül. Sebestyén Anna, 86 év
 Madách utca 15. 

08.31. Sárközi Lászlóné 
 szül. Horváth Etelka, 71 év
 Svédország, Helsingör

08.31. Breier Mátyásné
 szül. Kaifer Mária, 82 év
 Rózsa u. 16.

08.31. Szabó Róbert, 58 év
 Solymár, Váczi M. u. 12

09.02. Szabó István, 67 év
 György u. 50.

09.03. Feldhoffer Jánosné
 szül. Schreck Erzsébet,  
 93 év, Fő u. 105

09.04. Likó József, 62 év
 Hunyadi ut.19

Cserni Viktória és Manhertz Balázs 
2014. július 26.

Lakatos Nikoletta Éva és Majoros 
Attila

2014. augusztus 23.

Rein Zsuzsa és dr. Gyarmati Péter
2014. augusztus 23.

Házasságot kötöttek:

Anyakönyvi események bejelentése  
a Vörösvári Újság számára:  

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

A Vörösvári Újság az interneten:

http://vorosvariujsag.pilisvorosvar.hu
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Állandó programok:

ÚJ! Fénypont Kreatív Műhely: Cs. Szabó Virág: Mese, Tánc, Csönd - 
09.19,29. 10.10,27. 16:30-18:30 (infó: 06 20 280 2240)
ÚJ! Felnőtt táncoktatás is! Kolibri: csütörtök (infó:06 30 676 9587)
Angel Dance: kedd, csütörtök (Kozsda Eszter: 06 20 503 1702)
Bogár-Zene baba torna: kedd 10-11 (infó:06 20 975 9001)
Gerinc Jóga: péntek 18-19 (infó:06 20 389 77 51)
Gerinc torna: hétfő, csütörtök:18-19(infó:06 70 394 7205)
Joker Dance: hétfő, szerda (Fehérvári Tímea)
Hatha Jóga: szerda 18-19, 19:10-20:10 (bejelentkezés:06 20 389 7751)
Ki-Aikido: hétfő (Vári András)
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)

OKTÓBERI  
PROGRAMOK

október 3. péntek
Spandauer Blasorchester (berlini fúvószenekar) koncertje18 óra

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

közreműködik a Pilis Brass Band
A belépés díjtalan!

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

Hősök tere, Művészetek Háza

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

Városi Könyvtár (Fő utca 82.)

október 5. vasárnap

október 20. hétfő

október 23. csütörtök   

október 24., 25. 

október 30. csütörtök   

október 22. szerda

október 4. szombat

Ünnepi műsor az Idősek napja alkalmából 

„Az Ezeregyéjszaka meséi” – avagy a Rózsamosolyú leány története

Városi Ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére

60 éve a színpadon 

TÖK-jó Buli

Filmvetítés nemzeti ünnepünkre emlékezve

Virágtalálkozó a Szebb Környezetünkért Egyesület szervezésében

15 óra

15 óra

10 óra

17 óra

17 óra

16 óra

12 óra

19 óra

18 óra

Közreműködnek: Vásár Téri Általános Iskola diákjai
Operett műsor: Udvarhelyi Boglárka – Pesti Operett Társulat

belépő: 700,-Ft
ovis előadás

Koszorúzás a Hősök terén majd fáklyás felvonulás a Művészetek Házához

A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes Jubileumi ünnepsége
Meghívó a 11. oldalon

iskolás előadás

Szamárköhögés 1986. Rendezte: Gárdos Péter,  
főbb szerepekben: Garas Dezső, Törőcsik Mari, Hernádi Judit
A belépés díjtalan!

Ünnepi műsor, a Díszpolgári cím és a „Pilisvörösvárért” emlékérmek át-
adása a Művészetek Háza színháztermében

október 6-10. között
Kézműves Játszó ovisoknak

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

őszapó készítés (zártkörű)

A Mű-hely Galéria  
októberi programjai

október 3. 19 óra

Lovak a képzőművészetben, az 
irodalomban és a  
hagyományainkban
Kiállító: Czeglédiné Kenyeres Réka lovas, 
lófestő
A kiállítást Czeglédi Gizella festőművész 
nyitja meg.
Előadó: Vörösvári Színkör

okt. 24. 19 óra

Nyelvünk és őstörténetünk
A pozsonyi csata
Előadó: Dani Pál, történész

Szeptember 26. 19 óra
Subartu-ból indultak el
Előadó: Dani Pál történész

Mű-hely Galéria, Pilisvörösvár,  
Hunyadi u. 70.

A belépés ingyenes.

Meghívó
10. Vörösvári Virágtalálkozó 

2014. október 4-én,  
szombaton 15 órától 19 óráig 

 a Városi Könyvtárban, 
ahová szeptember 25-től már  

leadhatók a felajánlott növények. 

A programból: elvihető növények, 
virághagymák, magok, keressük 

Vörösvár legkülönlegesebb növényét, 
fűszernövények bemutatója, rajzver-
seny, kézműves foglalkozások, zene 
és tánc, és sok-sok meglepetés, aján-
dék. A rendezvényen zárt flakonban 

begyűjtjük a használt főzőolajat.

További információ: 
 www.tegyvalamit.hu.  

és Facebookon  
Szebb Környezetünkért Egyesület. 

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG38
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Állandó programok:

ÚJ! Fénypont Kreatív Műhely: Cs. Szabó Virág: Mese, Tánc, Csönd - 
09.19,29. 10.10,27. 16:30-18:30 (infó: 06 20 280 2240)
ÚJ! Felnőtt táncoktatás is! Kolibri: csütörtök (infó:06 30 676 9587)
Angel Dance: kedd, csütörtök (Kozsda Eszter: 06 20 503 1702)
Bogár-Zene baba torna: kedd 10-11 (infó:06 20 975 9001)
Gerinc Jóga: péntek 18-19 (infó:06 20 389 77 51)
Gerinc torna: hétfő, csütörtök:18-19(infó:06 70 394 7205)
Joker Dance: hétfő, szerda (Fehérvári Tímea)
Hatha Jóga: szerda 18-19, 19:10-20:10 (bejelentkezés:06 20 389 7751)
Ki-Aikido: hétfő (Vári András)
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)

OKTÓBERI  
PROGRAMOK

október 3. péntek
Spandauer Blasorchester (berlini fúvószenekar) koncertje18 óra

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

közreműködik a Pilis Brass Band
A belépés díjtalan!

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

Hősök tere, Művészetek Háza

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

Városi Könyvtár (Fő utca 82.)

október 5. vasárnap

október 20. hétfő

október 23. csütörtök   

október 24., 25. 

október 30. csütörtök   

október 22. szerda

október 4. szombat

Ünnepi műsor az Idősek napja alkalmából 

„Az Ezeregyéjszaka meséi” – avagy a Rózsamosolyú leány története

Városi Ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére

60 éve a színpadon 

TÖK-jó Buli

Filmvetítés nemzeti ünnepünkre emlékezve

Virágtalálkozó a Szebb Környezetünkért Egyesület szervezésében

15 óra

15 óra

10 óra

17 óra

17 óra

16 óra

12 óra

19 óra

18 óra

Közreműködnek: Vásár Téri Általános Iskola diákjai
Operett műsor: Udvarhelyi Boglárka – Pesti Operett Társulat

belépő: 700,-Ft
ovis előadás

Koszorúzás a Hősök terén majd fáklyás felvonulás a Művészetek Házához

A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes Jubileumi ünnepsége
Meghívó a 11. oldalon

iskolás előadás

Szamárköhögés 1986. Rendezte: Gárdos Péter,  
főbb szerepekben: Garas Dezső, Törőcsik Mari, Hernádi Judit
A belépés díjtalan!

Ünnepi műsor, a Díszpolgári cím és a „Pilisvörösvárért” emlékérmek át-
adása a Művészetek Háza színháztermében

október 6-10. között
Kézműves Játszó ovisoknak

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

őszapó készítés (zártkörű)

A Mű-hely Galéria  
októberi programjai

október 3. 19 óra

Lovak a képzőművészetben, az 
irodalomban és a  
hagyományainkban
Kiállító: Czeglédiné Kenyeres Réka lovas, 
lófestő
A kiállítást Czeglédi Gizella festőművész 
nyitja meg.
Előadó: Vörösvári Színkör

okt. 24. 19 óra

Nyelvünk és őstörténetünk
A pozsonyi csata
Előadó: Dani Pál, történész

Szeptember 26. 19 óra
Subartu-ból indultak el
Előadó: Dani Pál történész

Mű-hely Galéria, Pilisvörösvár,  
Hunyadi u. 70.

A belépés ingyenes.

Meghívó
10. Vörösvári Virágtalálkozó 

2014. október 4-én,  
szombaton 15 órától 19 óráig 

 a Városi Könyvtárban, 
ahová szeptember 25-től már  

leadhatók a felajánlott növények. 

A programból: elvihető növények, 
virághagymák, magok, keressük 

Vörösvár legkülönlegesebb növényét, 
fűszernövények bemutatója, rajzver-
seny, kézműves foglalkozások, zene 
és tánc, és sok-sok meglepetés, aján-
dék. A rendezvényen zárt flakonban 

begyűjtjük a használt főzőolajat.

További információ: 
 www.tegyvalamit.hu.  

és Facebookon  
Szebb Környezetünkért Egyesület. 
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ÉVNYITÓ
 A TEMPLOM TÉRI ISKOLÁBAN

 ÉS A PALÁNTA ISKOLÁBAN


