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Ahogy címlapunkon is láthatják, szerkesztősé-
günkben is eluralkodott a karácsonyi hangulat.  
Javában az adventi várakozás időszakában ké-

szítettük e havi számunkat, így nem is csoda, hogy ez a 
téma többször is megjelenik decemberi lapszámunkban. 

Természetesen, emellett ebben a hónapban is készül-
tünk aktuális eseményekkel, beszámolókkal, érdekes-
ségekkel, de most ezek felsorolása helyett szerkesztősé-
günk tagjai nevében Juhász Gyula hangulatos versével 
kívánok a Vörösvári Újság minden kedves Olvasójának 
áldott, békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és igazán 
boldog újesztendőt!

Palkovics Mária

Juhász Gyula - Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Már hagyomány, hogy advent elején 
adventi kézműves vásárt rendez a 
Művészetek Háza. Az árusok a Vá-
rosi Könyvtár hangulatos udvarán 
állították fel sátraikat december 
6-án, vasárnap. Az idén kevesebb 
volt az érdeklődő, mint az előző 
években, ez talán annak is köszön-
hető, hogy elmaradtak a szokásos 
színpadi programok. Képeink íze-
lítőt adnak a nap hangulatából.

„Kenyérnek jöttél éhező világba,
világosságnak sötét éjszakába,
fényes hajnalnak, örök ragyogásnak,
vak zűrzavarba bizonyos tanácsnak.”

            (Túrmezei Erzsébet)

A Vörösvári Újság Olvasóinak  
és Pilisvörösvár Minden Polgárának 
békés, boldog karácsonyi ünnepeket  

és sikeres, örömökben gazdag újesztendőt kívánok!

Gromon István, polgármester
ADVENTI 
VÁSÁR
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25 milliós támogatást nyert  
az önkormányzat

25 millió forint támogatást nyert az önkor-
mányzat a gyermekétkeztetés feltételeink 
javítására, azaz az önkormányzati főző-
konyha felújítására és korszerűsítésére. A 
Magyarország 2015. évi központi költségve-
téséről szóló Gyermekétkeztetés feltételeit ja-
vító fejlesztések támogatása jogcímen rendel-
kezésre álló  1 000 millió forint keretösszeg 
felhasználásnak részletszabályairól szóló 
Pályázati Kiírás értelmében az év közben 
felszabaduló keretösszeg erejéig az eredeti-
leg tartaléklistán szereplő érvényes pályáza-
tokról 2015. november 15-ig új támogatási 
döntést lehetett hozni. Így kaphatta meg 
most mégis a támogatást Vörösvár önkor-
mányzata. Az önkormányzat még június-
ban nyújtotta be a pályázatot, de első körben 
nem nyert támogatást, forráshiány miatt ak-
kor tartaléklistára került. A 25 millió forintot 
2016 végéig lehet felhasználni.

Megújult a Művészetek Háza  
lépcsőháza és folyosója

A Művészetek Háza dolgozói az új igazga-
tó, Berényi Ildikó vezetésével saját kezűleg 
felújították az épület lépcsőházát és folyosó-
ját. Az újonnan kifestett lépcsőházban és a 
folyosón szabványos méretű, egyforma kép-
keretekben egy Vörösvár múltját bemutató 
fotósorozatot függesztettek ki. A felújításnak 
köszönhetően az épület még otthonosabb és 
barátságosabb lett. A fotósorozat további da-
rabjai a színházteremben tekinthetők meg.

HÍREK
Gazdagodott a Manhertz Erzsébet 
téri park

A Szent Erzsébet Otthon saját költségén 
két padot helyeztetett ki a Manhertz Er-
zsébet téren lévő parkba. Korábban az 
önkormányzat a parkban lévő használa-

ton kívüli utcai csapot a Szent Erzsébet 
Otthon kérésre megszüntette, mert útban 
volt az emlékműhöz látogatóknak. Az így 
megújult park még méltóbb környezetet 
biztosít az az öt éve elhunyt otthonalapító, 
Manhertz Erzsébet nővér emlékművének, 
ill. az oda látogatóknak.

Külső védelmi gyakorlat

Az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség és Pilisvörösvár Város Önkormány-
zata szervezésében külső védelmi gya-
korlatot tartott Pilisvörösváron a Liegl & 
DachserKft. hatásterületét érintő utcákban 
és a körforgalomnál november 12-én. A 
gyakorlatban lakosságvédelmi és mentési 
feladatokat oldottak meg az üzem felté-
telezett súlyos balesete következtében ki-
alakult helyzetben. A gyakorlatban részt 
vett a vörösvári polgári védelmi szervezet 
operatív törzse, a Helyi Védelmi Bizottság, 
a Pest Megyei és az Érdi Katasztrófavéde-

lem, a vörösvári rendőrőrs, a Pilisvörösvári 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a két pol-
gárőr egyesület vezetője is. A feltételezett 
helyzet a következő volt: A Liegl & Dachser 
Kft. telephelyén a növényvédőszer-raktár-
épület 9-es  számú tűzszakaszában zárt 
ajtók mellett egy elektromos berendezés 
meghibásodásából tűz alakult ki. A felté-
telezett helyzetben a raktárban tárolt anya-
gok égése során mérgező anyagok kerültek 

a légtérbe, ezért Pilisvörösvár város pol-
gármestere életbe léptette a külső védelmi 
tervet. A kialakult tűz oltása elhúzódott, a 
mentésben résztvevő erők felvonulása és a 
légtérbe került veszélyes anyagok káros ha-
tásai miatt a 10-es számú főúton forgalom-
korlátozásra és az út ideiglenes  lezárására 
került sor, s emiatt nagyjából 20 percig csak 
egy irányban haladhatott a forgalom a te-
lephely előtti körforgalomban. A gyakorlat 
nem okozott nagy torlódást a városban.

Elkészült a sószoba a bölcsődében

A sószobát a bölcsőde melléképületében 
a Városgondnokság munkatársai alakí-
tották ki szerkezetkész állapotig. Ezután 
az összességében legkedvezőbb ajánlatot 
(bruttó: 762 000 Ft) adó Sóker Kristálysó 
Barlang Hunza-Spa Kft. mintegy 15 m2-
nyi parajdi sószikla-darabot épített a falba, 
200 cm magasságban, 7,5 méter falfelüle-

ten, fagerendás keretléces leválasztással. A 
sófalba 3 db 60*60 cm-es világító himalájai 
sótégla prizmát építettek be, a mennyezet-
re pedig Sóker sópárásítót rögzítettek. A 
sószoba egyik sarkában  sóhomokozót ala-
kítottak ki.  A hangulatos bölcsődei sószoba 
készen áll a kicsinyek fogadására.

Kitüntetést kapott Feldhoffer János

Feldhoffer Jánost a Magyarországi Né-
met Ének-, Zene- és Tánckarok Országos 
Tanácsa a magyarországi németek zenei 
kincsének megőrzéséért, valamint zenész 
szakemberek továbbképzéséért 2015. nov-
ember 14-én a Vecsésen megrendezésre ke-
rült Fúvószenekarok VII. Országos Fesz-

tiválján Gungl-József-díjban részesítette. 
Gungl József (1809-1889) magyarországi 
német karmester és zeneszerző volt, több 
száz indulót, polkát, keringőt szerzett, leg-
híresebb darabja a „Magyar induló” címet 
viseli. Szintén a vecsési fesztiválon a Pilisvö-
rösvári Német Nemzetiségi Zenekar kiváló 
művészi teljesítményével Buzás Bálint ve-
zénylete alatt a 2016-os országos LdU-gála 
fellépési lehetőségét nyerte el. A Fúvószene-
kar ez év áprilisában Vecsésen kiemelt arany 
fokozatban részesült. Az arany fokozat azt 
jelenti, hogy egy formáció a zsűri által adha-
tó 100 pontból legalább 91 pontot tud elérni. 
A Fúvószenekar magas színvonalú teljesít-
ményét jelzi, hogy az idei minősítő fesztivá-
lon kiemelt arany fokozatot szerzett.

Ismét új hangszerekkel  
gazdagodott a Német Nemzetiségi 
Fúvószenekar

A Németországi Szövetségi Köztársaság 
a Magyarországi Németek Országos Ön-
kormányzatán keresztül támogatta a Pi-
lisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvósze-
nekar Közhasznú Egyesületet („Gefördert 
durch die Bundesrepublik Deutschland 

über die Landesselbstverwltung der 
Ungarndeutschen”) 1500 EUR-nak 
megfelelő (465 594 Ft) összeggel, me-
lyet az egyesület 2 db új Yamaha YTR 
3335G trombita, valamint 1 db új Yama-
ha YFL311 fuvola vásárlására használha-
tott fel. A teljes vételár 621 600 Ft volt, a 
fennmaradó részt a zenekar saját forrásból 
biztosította.

Karácsonyi díszvilágítás

A lakossági igényeket érzékelve bővítette 
az önkormányzat az előző évekhez képest 
a karácsonyi díszvilágítást.  A nagytemp-
lom és a ligeti templom közelében az idén 
is felszerelték a már megszokott és tavaly 

felújított keretes díszvilágítást, s emel-
lett újításként a Fő téren, a Hősök terén 
és a Vásár téren is LED-es fényfüzéreket 
szereltek a fákra, a Fő téri karácsonyfát 
LED-es fényfüzérekkel, gyertyaláng izzó-
sorokkal és kristálymintás fehér LED-es 
izzósorokkal díszítették, s díszvilágítást 
kapott a betlehem is. A karácsonyi díszvi-
lágítási eszközök beszerzése, összeszere-
lése, felszerelése (és majdani leszerelése) 
összesen 1 464 908 forintba került. A dísz-
világítási eszközöket az Elektrogamma 
Kft. szállította, a felszerelést az Álomszer 
Kft. és az NKI Vill Kft. végezte.

Adventi gyertyagyújtás

Új eleme az idei adventi készülődésnek 
Vörösváron a vasárnapi közös adventi 
gyertyagyújtás a Fő téren. A Művészetek 

Háza szervezésében minden adventi va-
sárnapon délután 5 órakor gyújtják meg 
a város adventi gyertyáját. A gyertyagyúj-
táshoz minden alkalommal rövid ünnep-
ség kapcsolódik, az adventi készülődésről 
szóló rövid beszéddel, irodalmi szemel-
vénnyel, az óvodák, az iskolák, a civil 
egyesületek, az énekkarok és a zenekarok 
részvételével. A műsor után egy pohár for-
ralt bor és egy zsíros kenyér elfogyasztása 
közben alkalom nyílik egy kis kötetlen 
beszélgetésre, kapcsolatápolásra. Az esti 
fények, a közösség öröme mind a gyerme-

kek, mind a felnőttek számára örömtelib-
bé teheti az adventi készület heteit.

Ünnepi év Solymáron

Az idei adventtel ünnepi év vette kez-
detét Solymáron. A település jövőre ün-
nepli 750. évfordulóját, melyet a legelső 
fellelhető írásos dokumentumban való 
említéstől számítanak. Az ünnepségsoro-
zat adventtől adventig tart majd, számos 
színes programmal és rendezvénnyel. A 
rendezvényt november 27-én, egy jégpá-
lya ünnepélyes átadásával nyitották meg a 
templom mögötti téren. A jégpályát bárki 
használhatja napidíj ellenében.

Újrafásítják a Pilisi Parkerdőt

Tavaly decemberben jégkár tizedelte meg 
a hazai erdőket, azonban a társadalmi ösz-
szefogás és az Áder János kezdeményezte 
„S.O.S. – Bajban az erdő!” kampány sikeré-
nek köszönhetően az Országos Erdészeti 
Egyesület most 45 millió forintot tudott 
szétosztani az érintett erdőgazdálkodók-
nak, és 400 hektár erdő ültetése kezdőd-
hetett meg. Az egyesület november 16-án 
a Pilisi Parkerdőben terepi rendezvényen 
mutatta be a köztársasági elnöknek és a 
nagyobb adományozók képviselőinek a 
helyreállítási munkálatok eredménye-
it és az őszi csemeteültetést. Az esemé-
nyen Zambó Péter, az Országos Erdészeti 
Egyesület elnöke megköszönte a példaér-
tékű támogatást. „A jég ugyan súlyos káro-
kat okozott, de felbecsülhetetlen hasznot is 
hajtott. Kiderült, hogy hazánkban milyen 
sok ember viseli szívén az erdők sorsát, mi-
lyen sokan hajlandóak tevőlegesen is kivenni 
részüket a természeti értékek megmentéséből 
… Bizonyossá vált, hogy Magyarország tisz-
tában van azzal, mit érnek számára az er-
dők.” Áder János köztársasági elnök meg-
tekintette, hogyan zajlik az újrafásítás, és 
szintén köszönetét fejezte ki. „Köszönet 
illeti mindazokat, akik a katasztrófa sújtotta 
erdők helyreállításán dolgoztak. Elsősorban 
az erdészeket, akik az elmúlt egy évben ne-
héz körülmények között is megtettek min-
dent az erdők megtisztításáért, biztonságos 
látogathatóságáért.”
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25 milliós támogatást nyert  
az önkormányzat

25 millió forint támogatást nyert az önkor-
mányzat a gyermekétkeztetés feltételeink 
javítására, azaz az önkormányzati főző-
konyha felújítására és korszerűsítésére. A 
Magyarország 2015. évi központi költségve-
téséről szóló Gyermekétkeztetés feltételeit ja-
vító fejlesztések támogatása jogcímen rendel-
kezésre álló  1 000 millió forint keretösszeg 
felhasználásnak részletszabályairól szóló 
Pályázati Kiírás értelmében az év közben 
felszabaduló keretösszeg erejéig az eredeti-
leg tartaléklistán szereplő érvényes pályáza-
tokról 2015. november 15-ig új támogatási 
döntést lehetett hozni. Így kaphatta meg 
most mégis a támogatást Vörösvár önkor-
mányzata. Az önkormányzat még június-
ban nyújtotta be a pályázatot, de első körben 
nem nyert támogatást, forráshiány miatt ak-
kor tartaléklistára került. A 25 millió forintot 
2016 végéig lehet felhasználni.

Megújult a Művészetek Háza  
lépcsőháza és folyosója

A Művészetek Háza dolgozói az új igazga-
tó, Berényi Ildikó vezetésével saját kezűleg 
felújították az épület lépcsőházát és folyosó-
ját. Az újonnan kifestett lépcsőházban és a 
folyosón szabványos méretű, egyforma kép-
keretekben egy Vörösvár múltját bemutató 
fotósorozatot függesztettek ki. A felújításnak 
köszönhetően az épület még otthonosabb és 
barátságosabb lett. A fotósorozat további da-
rabjai a színházteremben tekinthetők meg.

HÍREK
Gazdagodott a Manhertz Erzsébet 
téri park

A Szent Erzsébet Otthon saját költségén 
két padot helyeztetett ki a Manhertz Er-
zsébet téren lévő parkba. Korábban az 
önkormányzat a parkban lévő használa-

ton kívüli utcai csapot a Szent Erzsébet 
Otthon kérésre megszüntette, mert útban 
volt az emlékműhöz látogatóknak. Az így 
megújult park még méltóbb környezetet 
biztosít az az öt éve elhunyt otthonalapító, 
Manhertz Erzsébet nővér emlékművének, 
ill. az oda látogatóknak.

Külső védelmi gyakorlat

Az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség és Pilisvörösvár Város Önkormány-
zata szervezésében külső védelmi gya-
korlatot tartott Pilisvörösváron a Liegl & 
DachserKft. hatásterületét érintő utcákban 
és a körforgalomnál november 12-én. A 
gyakorlatban lakosságvédelmi és mentési 
feladatokat oldottak meg az üzem felté-
telezett súlyos balesete következtében ki-
alakult helyzetben. A gyakorlatban részt 
vett a vörösvári polgári védelmi szervezet 
operatív törzse, a Helyi Védelmi Bizottság, 
a Pest Megyei és az Érdi Katasztrófavéde-

lem, a vörösvári rendőrőrs, a Pilisvörösvári 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a két pol-
gárőr egyesület vezetője is. A feltételezett 
helyzet a következő volt: A Liegl & Dachser 
Kft. telephelyén a növényvédőszer-raktár-
épület 9-es  számú tűzszakaszában zárt 
ajtók mellett egy elektromos berendezés 
meghibásodásából tűz alakult ki. A felté-
telezett helyzetben a raktárban tárolt anya-
gok égése során mérgező anyagok kerültek 

a légtérbe, ezért Pilisvörösvár város pol-
gármestere életbe léptette a külső védelmi 
tervet. A kialakult tűz oltása elhúzódott, a 
mentésben résztvevő erők felvonulása és a 
légtérbe került veszélyes anyagok káros ha-
tásai miatt a 10-es számú főúton forgalom-
korlátozásra és az út ideiglenes  lezárására 
került sor, s emiatt nagyjából 20 percig csak 
egy irányban haladhatott a forgalom a te-
lephely előtti körforgalomban. A gyakorlat 
nem okozott nagy torlódást a városban.

Elkészült a sószoba a bölcsődében

A sószobát a bölcsőde melléképületében 
a Városgondnokság munkatársai alakí-
tották ki szerkezetkész állapotig. Ezután 
az összességében legkedvezőbb ajánlatot 
(bruttó: 762 000 Ft) adó Sóker Kristálysó 
Barlang Hunza-Spa Kft. mintegy 15 m2-
nyi parajdi sószikla-darabot épített a falba, 
200 cm magasságban, 7,5 méter falfelüle-

ten, fagerendás keretléces leválasztással. A 
sófalba 3 db 60*60 cm-es világító himalájai 
sótégla prizmát építettek be, a mennyezet-
re pedig Sóker sópárásítót rögzítettek. A 
sószoba egyik sarkában  sóhomokozót ala-
kítottak ki.  A hangulatos bölcsődei sószoba 
készen áll a kicsinyek fogadására.

Kitüntetést kapott Feldhoffer János

Feldhoffer Jánost a Magyarországi Né-
met Ének-, Zene- és Tánckarok Országos 
Tanácsa a magyarországi németek zenei 
kincsének megőrzéséért, valamint zenész 
szakemberek továbbképzéséért 2015. nov-
ember 14-én a Vecsésen megrendezésre ke-
rült Fúvószenekarok VII. Országos Fesz-

tiválján Gungl-József-díjban részesítette. 
Gungl József (1809-1889) magyarországi 
német karmester és zeneszerző volt, több 
száz indulót, polkát, keringőt szerzett, leg-
híresebb darabja a „Magyar induló” címet 
viseli. Szintén a vecsési fesztiválon a Pilisvö-
rösvári Német Nemzetiségi Zenekar kiváló 
művészi teljesítményével Buzás Bálint ve-
zénylete alatt a 2016-os országos LdU-gála 
fellépési lehetőségét nyerte el. A Fúvószene-
kar ez év áprilisában Vecsésen kiemelt arany 
fokozatban részesült. Az arany fokozat azt 
jelenti, hogy egy formáció a zsűri által adha-
tó 100 pontból legalább 91 pontot tud elérni. 
A Fúvószenekar magas színvonalú teljesít-
ményét jelzi, hogy az idei minősítő fesztivá-
lon kiemelt arany fokozatot szerzett.

Ismét új hangszerekkel  
gazdagodott a Német Nemzetiségi 
Fúvószenekar

A Németországi Szövetségi Köztársaság 
a Magyarországi Németek Országos Ön-
kormányzatán keresztül támogatta a Pi-
lisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvósze-
nekar Közhasznú Egyesületet („Gefördert 
durch die Bundesrepublik Deutschland 

über die Landesselbstverwltung der 
Ungarndeutschen”) 1500 EUR-nak 
megfelelő (465 594 Ft) összeggel, me-
lyet az egyesület 2 db új Yamaha YTR 
3335G trombita, valamint 1 db új Yama-
ha YFL311 fuvola vásárlására használha-
tott fel. A teljes vételár 621 600 Ft volt, a 
fennmaradó részt a zenekar saját forrásból 
biztosította.

Karácsonyi díszvilágítás

A lakossági igényeket érzékelve bővítette 
az önkormányzat az előző évekhez képest 
a karácsonyi díszvilágítást.  A nagytemp-
lom és a ligeti templom közelében az idén 
is felszerelték a már megszokott és tavaly 

felújított keretes díszvilágítást, s emel-
lett újításként a Fő téren, a Hősök terén 
és a Vásár téren is LED-es fényfüzéreket 
szereltek a fákra, a Fő téri karácsonyfát 
LED-es fényfüzérekkel, gyertyaláng izzó-
sorokkal és kristálymintás fehér LED-es 
izzósorokkal díszítették, s díszvilágítást 
kapott a betlehem is. A karácsonyi díszvi-
lágítási eszközök beszerzése, összeszere-
lése, felszerelése (és majdani leszerelése) 
összesen 1 464 908 forintba került. A dísz-
világítási eszközöket az Elektrogamma 
Kft. szállította, a felszerelést az Álomszer 
Kft. és az NKI Vill Kft. végezte.

Adventi gyertyagyújtás

Új eleme az idei adventi készülődésnek 
Vörösváron a vasárnapi közös adventi 
gyertyagyújtás a Fő téren. A Művészetek 

Háza szervezésében minden adventi va-
sárnapon délután 5 órakor gyújtják meg 
a város adventi gyertyáját. A gyertyagyúj-
táshoz minden alkalommal rövid ünnep-
ség kapcsolódik, az adventi készülődésről 
szóló rövid beszéddel, irodalmi szemel-
vénnyel, az óvodák, az iskolák, a civil 
egyesületek, az énekkarok és a zenekarok 
részvételével. A műsor után egy pohár for-
ralt bor és egy zsíros kenyér elfogyasztása 
közben alkalom nyílik egy kis kötetlen 
beszélgetésre, kapcsolatápolásra. Az esti 
fények, a közösség öröme mind a gyerme-

kek, mind a felnőttek számára örömtelib-
bé teheti az adventi készület heteit.

Ünnepi év Solymáron

Az idei adventtel ünnepi év vette kez-
detét Solymáron. A település jövőre ün-
nepli 750. évfordulóját, melyet a legelső 
fellelhető írásos dokumentumban való 
említéstől számítanak. Az ünnepségsoro-
zat adventtől adventig tart majd, számos 
színes programmal és rendezvénnyel. A 
rendezvényt november 27-én, egy jégpá-
lya ünnepélyes átadásával nyitották meg a 
templom mögötti téren. A jégpályát bárki 
használhatja napidíj ellenében.

Újrafásítják a Pilisi Parkerdőt

Tavaly decemberben jégkár tizedelte meg 
a hazai erdőket, azonban a társadalmi ösz-
szefogás és az Áder János kezdeményezte 
„S.O.S. – Bajban az erdő!” kampány sikeré-
nek köszönhetően az Országos Erdészeti 
Egyesület most 45 millió forintot tudott 
szétosztani az érintett erdőgazdálkodók-
nak, és 400 hektár erdő ültetése kezdőd-
hetett meg. Az egyesület november 16-án 
a Pilisi Parkerdőben terepi rendezvényen 
mutatta be a köztársasági elnöknek és a 
nagyobb adományozók képviselőinek a 
helyreállítási munkálatok eredménye-
it és az őszi csemeteültetést. Az esemé-
nyen Zambó Péter, az Országos Erdészeti 
Egyesület elnöke megköszönte a példaér-
tékű támogatást. „A jég ugyan súlyos káro-
kat okozott, de felbecsülhetetlen hasznot is 
hajtott. Kiderült, hogy hazánkban milyen 
sok ember viseli szívén az erdők sorsát, mi-
lyen sokan hajlandóak tevőlegesen is kivenni 
részüket a természeti értékek megmentéséből 
… Bizonyossá vált, hogy Magyarország tisz-
tában van azzal, mit érnek számára az er-
dők.” Áder János köztársasági elnök meg-
tekintette, hogyan zajlik az újrafásítás, és 
szintén köszönetét fejezte ki. „Köszönet 
illeti mindazokat, akik a katasztrófa sújtotta 
erdők helyreállításán dolgoztak. Elsősorban 
az erdészeket, akik az elmúlt egy évben ne-
héz körülmények között is megtettek min-
dent az erdők megtisztításáért, biztonságos 
látogathatóságáért.”
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FOTÓPÁLYÁZAT
Téma: 

Az erdő és én 
A pályázatra beküldött képnek a 

kárpát-medencében kell készülnie az 
erdővel kapcsolatban 

A pályázatban egy személy max. 1 db 
2015-ben készült saját képpel nevezhet.                  

A képeket jpg. formátumban a 
fotopályázat@gmail.com  
email címre kell küldeni

A képnek 1024x768-as felbontásban 
kell lennie

Nyeremények

1. Pendrive+SD kártya

2. SD kártya

3. Pendrive

Abban az esetben, ha a fotón személy 
szerepel, csak akkor nevezhet,  

ha az emailben a fotó mellé csatol egy 
írásos engedély arról, hogy azt a képet, 

amin az illető szerepel,  
ön felhasználhatja a pályázaton. 

Információk: www.szepesiszki.hu

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Tájékoztatom Pilisvörösvár Város Polgárait és minden 
Kedves Ügyfelünket, hogy a 2015. december 23-tól 

2016. január 3-ig tartó igazgatási szünet ideje alatt, – 
halálesettel, sírhelydíjakkal kapcsolatosan – anya-

könyvi ügyeletet tartunk,  
az alábbi időpontokban: 

2015. december 28. (hétfő) 9 órától 10 óráig
2015. december 30.(szerda) 9 órától 10 óráig 

Az anyakönyvi ügyelet helye: Pilisvörösvári Polgár-
mesteri Hivatal  

(Fő tér l. szám, földszint 3. számú iroda) 

Sírhelydíjakkal kapcsolatos  
ügyintézés helye:  

Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1. műszaki 
osztály földszint jobbra)A fent megjelölt időpontokon 
kívül a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésben a te-
metkezési szolgáltatók nyújtanak segítséget.

 
Dr. Krupp Zsuzsanna 

jegyző

Anyakönyvi ügyelet  
a Polgármesteri  

Hivatalban

Igazgatási szünet

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Polgárait és minden 
Kedves Ügyfelünket, hogy a Karácsonyi ünnepekhez 

kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási 
ideje az alábbiak szerint alakul:

2015. december 12. (szombat): 
Munkanap, ügyfélfogadás nincs.

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 
Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi  

CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján illetve a Képviselő testület 16/2015. 

(II. 05.) Kt. sz. határozatában foglaltak szerint a 
Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal  

2015. évi munkarendjében 
2015. december 23. és 2015. december 31.  

közötti időszakra  
IGAZGATÁSI SZÜNETET  

rendelt el.  (5 munkanap)

Az igazgatási szünetre az éves szabadságok kiadása és a 
költséghatékony működés érdekében volt szükség. 

Az igazgatási szünet alatt a Pilisvörösvári Polgármesteri 
Hivatal zárva tart, kizárólag anyakönyvi ügyeletet bizto-
sítunk. Halálesetekkel kapcsolatos anyakönyvi ügyelet 
részleteit külön hirdetményben tesszük közzé. 

Pilisvörösvár, 2015. december 1.
Dr. Krupp Zsuzsanna 

jegyző

Tüdőszűrés 
 

Ezúton értesítem Pilisvörösvár város polgárait, 
hogy a 2016. évi tüdőszűrés

2016. január 5-től 
január 27-ig tart.

A tüdőszűrés helye: Művészetek Háza
(A parkolóból megközelíthető 

hátsó bejáraton keresztül) 
Pilisvörösvár, Fő utca 127. 

A szűrés időpontja: 
Hétfő, szerda: 12-18 óráig

Kedd, csütörtök, péntek: 8-14 óráig 

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára  
ajánlott vizsgálat!

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy 
alkalommal továbbra is ingyenes. 

40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági 
vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által 
országosan elrendelt összeg. 

A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken törté-
nik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, 
de beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. 
A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb 
tanulóknak, akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a 
vizsgálat természetesen ingyenes. 

Pilisvörösvár, 2015. november
Dr. Krupp Zsuzsanna 

jegyző

Bölcsődei hírek
 
A Szent István utcai Tipegő Bölcsődébe a novemberi 
rendes jelentkezés és a december eleji pótjelentkezés 
során összesen 21 pilisvörösvári kisgyermeket írattak 
be a szülők. 

A bölcsőde 26 férőhelyes, ezért még elfogadnak je-
lentkezéseket. 

A jelentkezéshez szükséges nyomtatványok letölthe-
tők a városi honlapról (www.pilisvorosvar.hu), illetve 
beszerezhetők a védőnőknél, és januártól a bölcső-
dében is. Az önkormányzati  bölcsőde gondozási díja 
1163 Ft/nap. 

Lehetőség van időszakos gyermekfelügyelet igénybe-
vételére is, 2000 Ft/nap térítési díjért. 

Az első nevelési nap 2016. január 4-e, a kicsik beszok-
tatása előre meghatározott ütemterv szerint, folyama-
tosan történik.

Dr. Krupp Zsuzsanna 
jegyző

Piaci hirdetmény
 
Tisztelt Piaci Árusok és Látogatók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a karácsonyi ünne-
pekre való tekintettel 2015. december 26-án és 2016. 
január 2-án a Pilisvörösvári Termelői Piac zárva tart.

Megértésüket előre is köszönjük.

Pilisvörösvár, 2015. november 17.

Gromon István 
   polgármester

Lukács evangéliumának első történe-
te Zakariásról és Erzsébetről szól és 
a kijelentés számukra az, hogy tőlük 

származik majd az, aki a Megváltó útját 
előkészíti. Fiuk lesz majd az a Keresztelő 
János, aki hirdeti a pusztába sereglett em-
bereknek: „legyen a görbe út egyenessé, a gö-
röngyös simává, és meglátja minden halandó 
az Isten szabadítását.” (Luk.3,5-6.)

A reformátori bibliatanulmányozás rendje 
szerint hasonlítsuk össze zsinórmérték-
ként a Szentírás nevezett történetét saját 
életünkkel és helyzetünkkel! Zakariás és 
Erzsébet vajon felkészült „nép”-ként áll-e 
az Isten akarata előtt Keresztelő János 
születésének ígérete idején? Minden ke-
gyes erényük (igazak voltak és feddhetet-
lenül éltek 1.rész 6.vers) ellenére azt kell 
mondanunk, hogy nem. Tudjuk, hogy 
imádkoztak, de a gyermekáldás vára-
kozásába minden bizonnyal belefá-
radtak. Zakariás az angyal jelené-
sekor kétkedésével mintha vissza 
akarná utasítani Isten szándékát 
– „amelyek pedig be fognak tel-
jesedni a maguk idejében” (20. 
vers). Zakariás és Erzsébet éle-
tével, hitével nem volt alapvető 
baj, imádkoztak és szolgáltak, 
hűségesek voltak Istenhez és 
egymáshoz, – de már nem a 
gyermekáldás élő reményével. Is-
ten ajándékának elfogadásra nem 
álltak készen. Azonban életük nem 
siklott ki, lelkük kertjének részei nem 
maradtak parlagon, gondozatlanul.

Azt gondolom, a mi helyzetünk sok tekin-
tetben kedvezőtlenebb, mint Zakariásé és 
Erzsébeté. Azt bátran elmondjuk mások-
ról, ha nem imádkoznak, nem szolgálnak, 
nem jönnek a templomba, gyülekezetbe. De 
mi a helyzet a saját életünkkel? Vannak-e 
életünknek parlagon hagyott részei, olyan 
területek, amelyekről lemondtunk, vagy 
amelyekre nem fordítunk elég gondot, ame-
lyekről nem akarunk tudomást venni, vagy 
amelyeket nem ápolunk megfelelően?  Há-
zasságunk működtetése; gyermekeink, uno-
káink nevelése; rokoni kapcsolataink; testi 
egészségünk; lelki életünk, hitünk, istentisz-
teleti közösség, gyülekezetünk feladataiban 
való részvállalás; adakozás és mások meg-
segítése időnkből, erőnkből, tehetségünk-
ből, lehetőségeinkből, pénzünkből; szabad 
időnk felhasználása; hogy csak néhányat 
említsünk életünk különböző területeiről.

HOGY FELKÉSZÜLT NÉPET ÁLLÍTSON 
AZ ÚR ELÉ

Ha nem ültetjük be életünk kertjét megfele-
lő növényekkel, virágokkal, értsd: hasznos 
feladatokkal, célokért való áldozatválla-
lással, egymásért való felelősségvállalással, 
hittel, reménnyel, szeretettel, akkor felve-
ri életünket a dudva, a haszontalanság, a 
gyom, a szenvedély, a szemét, a szenny. Ám 
ha megjelenik valamilyen gyom, az terjed 
is! További értékes területeket, erőt, figyel-
met, jelenlétet von el az életünkből! Hadd 
említsünk egy példát, nem az egyes ember 
életének léptékében, hanem, hogy lássuk, a 
nemzetek összességének nagy léptékében 
is ugyanezek a folyamatok: 

 
A magát valamikor keresztyén gyökerekből 
eredeztető kontinens, a mi jó öreg Euró-
pánk lakói erősen megfáradtak hitükben, 
imádságukban, templomlátogatásukban, 
szolgálatukban. Az önző érdek, az egyéni 
jólét igénye dominál már jó ideje. Ez a kö-
zösnek mondott Európa már nem is találta 
méltónak megemlíteni alkotmányában a 
krisztusi eredetet. (Büszke kiállásnak te-
kinthetjük ezek után, amit a magyar alap-
törvényben találunk a Nemzeti Hitvallás 
címszó alatt.) Csoda-e mindezek után, 
hogy a mindent megengedő, beengedő, 
minden értéket mással összehasonlító, vi-
szonylagossá tévő általános európai gon-
dolkodás parlagon hagyja az istenkérdést, 

a hitet, a keresztyén közösségek világát. 
Krisztus nélküliek lettek a szívek, majd-
nem üresek a templomok. Tele vannak 
viszont az áruházak és bankok. Csoda-e 
ezek után, hogy megjelennek jobbra vá-
gyó népcsoportok, nagyszámú beözön-
lők… Ha pedig hitetlenséget is találnak, 
akkor azt mondják: majd mi megtelepít-
jük a mi hitünket, akár az életeket köve-
telő erőszak rettenetével, hogy ne legyen 
hitetlenség… Csakhogy az a hit már nem 
krisztusi hit lesz…

Zakariás és Erzsébet életének kertjében 
nem nőtt gyom, csak éppen nem nőtt az 
a virág, amit ők szerettek volna: egy gyer-
mek. De imádkoztak tovább, szolgáltak, 
Istenre figyeltek, - ha megfáradt az életük, 
akkor is! Nem kerestek más istent, elfog-

laltságot, hatalmat, gazdagságot, szen-
vedélyt, pótmegoldást. Nem követel-

tek kompenzációt az Istentől, az 
élettől. Isten a maga kegyelméből 
teljesítette be a hűséges házaspár 
életét, tőlük származott Keresz-
telő János, aki segített abban, 
hogy az emberek kigyomlálják 
életük kertjét, az elhanyagolt 
területeket újra Isten dicső-
ségére műveljék (Lukács ev. 3. 
rész). …hogy felkészült nép áll-

hasson az Úr elé.

Halljuk-e Keresztelő János szavát? 
Megkeressük-e, bevalljuk-e életünk 

gyomos területeit? Tisztogatjuk-e 
lelkünket? Felkészülten állunk-e Isten 

ajándékainak elfogadására? Mert van aján-
dék! Számunkra is! Minden űrt és hiányos-
ságot betöltő ajándék: egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz őbenne, az el ne vesszen, ha-
nem örök élete legyen!

 (János ev. 3.rész 16. vers)
Ámen

Áldott Adventet és Karácsonyt!
 Ünnepi köszöntéssel:

Balogh Sándor, lelkipásztorKÖNYVELÉS
Egyéni és társasvállalkozások 
teljeskörű könyvelése és bér-
számfejtése, valamint magán-
személyek SZJA bevallásainak 

elkészítése.

Tel.: (20) 463-9358

Karácsonyi istentiszteletek 
a református templomban:

 
sdecember 24:  du. 15.30
december 25:  de. 11.00
december 26:  de. 11.00
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FOTÓPÁLYÁZAT
Téma: 

Az erdő és én 
A pályázatra beküldött képnek a 

kárpát-medencében kell készülnie az 
erdővel kapcsolatban 

A pályázatban egy személy max. 1 db 
2015-ben készült saját képpel nevezhet.                  

A képeket jpg. formátumban a 
fotopályázat@gmail.com  
email címre kell küldeni

A képnek 1024x768-as felbontásban 
kell lennie

Nyeremények

1. Pendrive+SD kártya

2. SD kártya

3. Pendrive

Abban az esetben, ha a fotón személy 
szerepel, csak akkor nevezhet,  

ha az emailben a fotó mellé csatol egy 
írásos engedély arról, hogy azt a képet, 

amin az illető szerepel,  
ön felhasználhatja a pályázaton. 

Információk: www.szepesiszki.hu

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Tájékoztatom Pilisvörösvár Város Polgárait és minden 
Kedves Ügyfelünket, hogy a 2015. december 23-tól 

2016. január 3-ig tartó igazgatási szünet ideje alatt, – 
halálesettel, sírhelydíjakkal kapcsolatosan – anya-

könyvi ügyeletet tartunk,  
az alábbi időpontokban: 

2015. december 28. (hétfő) 9 órától 10 óráig
2015. december 30.(szerda) 9 órától 10 óráig 

Az anyakönyvi ügyelet helye: Pilisvörösvári Polgár-
mesteri Hivatal  

(Fő tér l. szám, földszint 3. számú iroda) 

Sírhelydíjakkal kapcsolatos  
ügyintézés helye:  

Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1. műszaki 
osztály földszint jobbra)A fent megjelölt időpontokon 
kívül a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésben a te-
metkezési szolgáltatók nyújtanak segítséget.

 
Dr. Krupp Zsuzsanna 

jegyző

Anyakönyvi ügyelet  
a Polgármesteri  

Hivatalban

Igazgatási szünet

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Polgárait és minden 
Kedves Ügyfelünket, hogy a Karácsonyi ünnepekhez 

kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási 
ideje az alábbiak szerint alakul:

2015. december 12. (szombat): 
Munkanap, ügyfélfogadás nincs.

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 
Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi  

CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján illetve a Képviselő testület 16/2015. 

(II. 05.) Kt. sz. határozatában foglaltak szerint a 
Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal  

2015. évi munkarendjében 
2015. december 23. és 2015. december 31.  

közötti időszakra  
IGAZGATÁSI SZÜNETET  

rendelt el.  (5 munkanap)

Az igazgatási szünetre az éves szabadságok kiadása és a 
költséghatékony működés érdekében volt szükség. 

Az igazgatási szünet alatt a Pilisvörösvári Polgármesteri 
Hivatal zárva tart, kizárólag anyakönyvi ügyeletet bizto-
sítunk. Halálesetekkel kapcsolatos anyakönyvi ügyelet 
részleteit külön hirdetményben tesszük közzé. 

Pilisvörösvár, 2015. december 1.
Dr. Krupp Zsuzsanna 

jegyző

Tüdőszűrés 
 

Ezúton értesítem Pilisvörösvár város polgárait, 
hogy a 2016. évi tüdőszűrés

2016. január 5-től 
január 27-ig tart.

A tüdőszűrés helye: Művészetek Háza
(A parkolóból megközelíthető 

hátsó bejáraton keresztül) 
Pilisvörösvár, Fő utca 127. 

A szűrés időpontja: 
Hétfő, szerda: 12-18 óráig

Kedd, csütörtök, péntek: 8-14 óráig 

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára  
ajánlott vizsgálat!

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy 
alkalommal továbbra is ingyenes. 

40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági 
vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által 
országosan elrendelt összeg. 

A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken törté-
nik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, 
de beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. 
A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb 
tanulóknak, akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a 
vizsgálat természetesen ingyenes. 

Pilisvörösvár, 2015. november
Dr. Krupp Zsuzsanna 

jegyző

Bölcsődei hírek
 
A Szent István utcai Tipegő Bölcsődébe a novemberi 
rendes jelentkezés és a december eleji pótjelentkezés 
során összesen 21 pilisvörösvári kisgyermeket írattak 
be a szülők. 

A bölcsőde 26 férőhelyes, ezért még elfogadnak je-
lentkezéseket. 

A jelentkezéshez szükséges nyomtatványok letölthe-
tők a városi honlapról (www.pilisvorosvar.hu), illetve 
beszerezhetők a védőnőknél, és januártól a bölcső-
dében is. Az önkormányzati  bölcsőde gondozási díja 
1163 Ft/nap. 

Lehetőség van időszakos gyermekfelügyelet igénybe-
vételére is, 2000 Ft/nap térítési díjért. 

Az első nevelési nap 2016. január 4-e, a kicsik beszok-
tatása előre meghatározott ütemterv szerint, folyama-
tosan történik.

Dr. Krupp Zsuzsanna 
jegyző

Piaci hirdetmény
 
Tisztelt Piaci Árusok és Látogatók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a karácsonyi ünne-
pekre való tekintettel 2015. december 26-án és 2016. 
január 2-án a Pilisvörösvári Termelői Piac zárva tart.

Megértésüket előre is köszönjük.

Pilisvörösvár, 2015. november 17.

Gromon István 
   polgármester

Lukács evangéliumának első történe-
te Zakariásról és Erzsébetről szól és 
a kijelentés számukra az, hogy tőlük 

származik majd az, aki a Megváltó útját 
előkészíti. Fiuk lesz majd az a Keresztelő 
János, aki hirdeti a pusztába sereglett em-
bereknek: „legyen a görbe út egyenessé, a gö-
röngyös simává, és meglátja minden halandó 
az Isten szabadítását.” (Luk.3,5-6.)

A reformátori bibliatanulmányozás rendje 
szerint hasonlítsuk össze zsinórmérték-
ként a Szentírás nevezett történetét saját 
életünkkel és helyzetünkkel! Zakariás és 
Erzsébet vajon felkészült „nép”-ként áll-e 
az Isten akarata előtt Keresztelő János 
születésének ígérete idején? Minden ke-
gyes erényük (igazak voltak és feddhetet-
lenül éltek 1.rész 6.vers) ellenére azt kell 
mondanunk, hogy nem. Tudjuk, hogy 
imádkoztak, de a gyermekáldás vára-
kozásába minden bizonnyal belefá-
radtak. Zakariás az angyal jelené-
sekor kétkedésével mintha vissza 
akarná utasítani Isten szándékát 
– „amelyek pedig be fognak tel-
jesedni a maguk idejében” (20. 
vers). Zakariás és Erzsébet éle-
tével, hitével nem volt alapvető 
baj, imádkoztak és szolgáltak, 
hűségesek voltak Istenhez és 
egymáshoz, – de már nem a 
gyermekáldás élő reményével. Is-
ten ajándékának elfogadásra nem 
álltak készen. Azonban életük nem 
siklott ki, lelkük kertjének részei nem 
maradtak parlagon, gondozatlanul.

Azt gondolom, a mi helyzetünk sok tekin-
tetben kedvezőtlenebb, mint Zakariásé és 
Erzsébeté. Azt bátran elmondjuk mások-
ról, ha nem imádkoznak, nem szolgálnak, 
nem jönnek a templomba, gyülekezetbe. De 
mi a helyzet a saját életünkkel? Vannak-e 
életünknek parlagon hagyott részei, olyan 
területek, amelyekről lemondtunk, vagy 
amelyekre nem fordítunk elég gondot, ame-
lyekről nem akarunk tudomást venni, vagy 
amelyeket nem ápolunk megfelelően?  Há-
zasságunk működtetése; gyermekeink, uno-
káink nevelése; rokoni kapcsolataink; testi 
egészségünk; lelki életünk, hitünk, istentisz-
teleti közösség, gyülekezetünk feladataiban 
való részvállalás; adakozás és mások meg-
segítése időnkből, erőnkből, tehetségünk-
ből, lehetőségeinkből, pénzünkből; szabad 
időnk felhasználása; hogy csak néhányat 
említsünk életünk különböző területeiről.

HOGY FELKÉSZÜLT NÉPET ÁLLÍTSON 
AZ ÚR ELÉ

Ha nem ültetjük be életünk kertjét megfele-
lő növényekkel, virágokkal, értsd: hasznos 
feladatokkal, célokért való áldozatválla-
lással, egymásért való felelősségvállalással, 
hittel, reménnyel, szeretettel, akkor felve-
ri életünket a dudva, a haszontalanság, a 
gyom, a szenvedély, a szemét, a szenny. Ám 
ha megjelenik valamilyen gyom, az terjed 
is! További értékes területeket, erőt, figyel-
met, jelenlétet von el az életünkből! Hadd 
említsünk egy példát, nem az egyes ember 
életének léptékében, hanem, hogy lássuk, a 
nemzetek összességének nagy léptékében 
is ugyanezek a folyamatok: 

 
A magát valamikor keresztyén gyökerekből 
eredeztető kontinens, a mi jó öreg Euró-
pánk lakói erősen megfáradtak hitükben, 
imádságukban, templomlátogatásukban, 
szolgálatukban. Az önző érdek, az egyéni 
jólét igénye dominál már jó ideje. Ez a kö-
zösnek mondott Európa már nem is találta 
méltónak megemlíteni alkotmányában a 
krisztusi eredetet. (Büszke kiállásnak te-
kinthetjük ezek után, amit a magyar alap-
törvényben találunk a Nemzeti Hitvallás 
címszó alatt.) Csoda-e mindezek után, 
hogy a mindent megengedő, beengedő, 
minden értéket mással összehasonlító, vi-
szonylagossá tévő általános európai gon-
dolkodás parlagon hagyja az istenkérdést, 

a hitet, a keresztyén közösségek világát. 
Krisztus nélküliek lettek a szívek, majd-
nem üresek a templomok. Tele vannak 
viszont az áruházak és bankok. Csoda-e 
ezek után, hogy megjelennek jobbra vá-
gyó népcsoportok, nagyszámú beözön-
lők… Ha pedig hitetlenséget is találnak, 
akkor azt mondják: majd mi megtelepít-
jük a mi hitünket, akár az életeket köve-
telő erőszak rettenetével, hogy ne legyen 
hitetlenség… Csakhogy az a hit már nem 
krisztusi hit lesz…

Zakariás és Erzsébet életének kertjében 
nem nőtt gyom, csak éppen nem nőtt az 
a virág, amit ők szerettek volna: egy gyer-
mek. De imádkoztak tovább, szolgáltak, 
Istenre figyeltek, - ha megfáradt az életük, 
akkor is! Nem kerestek más istent, elfog-

laltságot, hatalmat, gazdagságot, szen-
vedélyt, pótmegoldást. Nem követel-

tek kompenzációt az Istentől, az 
élettől. Isten a maga kegyelméből 
teljesítette be a hűséges házaspár 
életét, tőlük származott Keresz-
telő János, aki segített abban, 
hogy az emberek kigyomlálják 
életük kertjét, az elhanyagolt 
területeket újra Isten dicső-
ségére műveljék (Lukács ev. 3. 
rész). …hogy felkészült nép áll-

hasson az Úr elé.

Halljuk-e Keresztelő János szavát? 
Megkeressük-e, bevalljuk-e életünk 

gyomos területeit? Tisztogatjuk-e 
lelkünket? Felkészülten állunk-e Isten 

ajándékainak elfogadására? Mert van aján-
dék! Számunkra is! Minden űrt és hiányos-
ságot betöltő ajándék: egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz őbenne, az el ne vesszen, ha-
nem örök élete legyen!

 (János ev. 3.rész 16. vers)
Ámen

Áldott Adventet és Karácsonyt!
 Ünnepi köszöntéssel:

Balogh Sándor, lelkipásztorKÖNYVELÉS
Egyéni és társasvállalkozások 
teljeskörű könyvelése és bér-
számfejtése, valamint magán-
személyek SZJA bevallásainak 

elkészítése.

Tel.: (20) 463-9358

Karácsonyi istentiszteletek 
a református templomban:

 
sdecember 24:  du. 15.30
december 25:  de. 11.00
december 26:  de. 11.00
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• Októberben ellenőrzést végzett az ön-
kormányzati főzőkonyhán a NÉBIH. Mi-
ért történt ez, számítottak rá?

Információink szerint egy országos, a 
gyermekétkeztetés színvonalának ellen-
őrzésével kapcsolatos akció, egy úgyneve-
zett minősítési eljárás keretében járt Pi-
lisvörösváron a Nemzeti Élelmiszerlánc 
Biztonsági Hivatal ellenőrzési csapata. A 
környékbeli települések főző- és melegí-
tőkonyháit szintén ellenőrizték korábban, 
így számítottunk az ellenőrzésre. Azon a 
héten egyébként ellenőrizte már a konyhát 
egy másik szakhatóság is (az Állategészség-
ügy), ami a gyermekétkeztetési feladatok 
fontossága miatt jogos és mindennapos. 

A NÉBIH-ellenőrzéshez hasonló mére-
tű átfogó ellenőrzést eddig még nem foly-
tattak a pilisvörösvári főzőkonyhán. Nyolc 
ellenőr több mint hét órán keresztül ellen-
őrizte a teljes főzőkonyhát, az étel kiszál-
lítási útvonalát, a dokumentációt, az áru-
kat, a megfőtt ételt, a munkafolyamatokat. 
Az ellenőrző csapat együtt érkezett a Hír 
TV stábjával. Sajnálatos módon én ezen a 
pénteken éppen szabadságon voltam, így 
az élelmezésvezető egyedül kellett, hogy 
megbirkózzon az ellenőrök csapatával és 
az ellenőröket kísérő háromfős Hír Tv-s 
stábbal.

• Milyen hiányosságokat, problémákat 
találtak az ellenőrzés során?

Valamennyi megállapításról és a hibák ki-
javítására tett valamennyi intézkedésről 
itt a polgármesteri interjúban nem tudok 
részletesen beszámolni, de címszavakban 
az észrevételek a következők voltak: hi-
ányolták az ellenőrök az élelmiszer-biz-
tonsági oktatás dokumentáltságát, kérték a 
munkafolyamatok egy részének átszerve-
zését, hiányoltak egy hűtött ételmaradék-
tárolót, egy biztonsági szabályzatot. Az 

ételmaradéknak az állatmenhelynek, ku-
tyaiskolának történő elszállítását valamint 
az ételhordóknak a főzőkonyha folyósón 
történő elhelyezését meg kell szüntet-
nünk. Hiányoltak egy szárazáru-raktárat, 
egy göngyölegraktárat és a kézfertőtlenítő 
szerek feliratának aktualizálását. Az el-
lenőrzés legnagyobb tanulsága az, hogy a 
konyha szűk, zsúfolt, és az előírások be-
tarthatósága érdekében a jelenleginél több 
helyiségre van szükségünk.

A jegyzőkönyv egyik fontos megálla-
pítása volt, hogy az ellenőrzést megelőző 
napon (csütörtökön) beszerzett és a követ-
kező hétfőre szánt, 54 kg hús az ellenőrzés 
időpontjában még nem fagyott le a hűtőlá-
dában. Ez volt az a húsmennyiség, amelyet 
meg kellett semmisítenünk, bár nem volt 
romlott. Ez a hiba keverte a legnagyobb 
port a médiában, véleményem szerint mél-
tatlanul. Az étkezők megnyugtatása érde-
kében a NÉBIH határozatait, valamint 
intézkedési tervünket elhelyeztük a városi 
honlapon, ott mindenki elolvashatja a tel-
jes anyagot.

• Volt-e valami szankció?

Szankció nem volt. Két határozat szüle-
tett, egy kötelezést tartalmazó határozat, 
illetve egy figyelmeztetést tartalmazó ha-
tározat. Felhívták a figyelmünket a mun-
kaszervezési hiányosságokra, a helyhiány-
ra, az átszervezési teendőkre, az egymást 
keresztező útvonalakra, néhány gépészeti 
hiányosságra. Ezek a hiányosságok szá-
munkra is ismertek voltak, de egyszerre 
nem lehet minden problémát megoldani. A 
főzőkonyha üzemeltetését az Önkormány-
zat 2013 nyarán vette vissza a korábban 
üzemeltető vállalkozótól, aki a konyhát 
igencsak elhanyagolta, lelakta, még tiszta-
sági festést is alig végeztek. Az elmúlt két év 
során az Önkormányzat az ételek minősé-

gének javítása érdekében tett intézkedések 
mellett (új beszállítók felkeresése, drágább, 
minőségi nyersanyagok használata, új stá-
tuszok létesítése) – amelyeknek folyamato-
san jelentős költségigénye van –, több mint 
10 millió forintot költött a konyhára (kony-
hagépek, főzőeszközök cseréje, ételszállító 
autó vásárlása, a főző- és melegítőkonyhák 
tisztasági festése, stb.). Még további felújí-
tásokat is terveztünk, ezért készítettük el, 
és adtunk be még a nyár elején, júniusban 
a Nemzetgazdasági Minisztériumba egy 
kb. 25 millió forintos konyhakorszerűsítési 
pályázatot, de sajnos akkor nem nyertünk 
támogatást.

• Kijavíthatóak, megoldhatóak-e a prob-
lémák és megkezdődött-e a megoldásuk?

A határozatok megérkezése után, sőt 
részben rögtön az ellenőrzés után azon-
nal megkezdtük a hibák kijavítását. Új 
kézfertőtlenítőszer-adagolókat szereztünk 
be, elkészítettük a hiányzó szabályzatot, 
tervezőket és konyhatechnológust bíztunk 
meg a főzőkonyha átalakítási munkálatai-
nak megtervezésére. Szerződést módosítot-
tunk beszállítókkal úgy, hogy minden haj-
nalban érkezzen friss hús a konyhára, így 
nem kell lefagyasztanunk a hétvégére vagy 
a hétfőre szánt húsmennyiséget. Átszervez-
tünk munkafolyamatokat, amelyek alapján 
az ételt több részletben főzik le, így nem áll 
annyit tálalás előtt. Valamennyi intézkedé-
sünkről tervet készítettünk, bár nem volt 
kötelező, s megküldtük a NÉBIH-nek. Dr. 
Zoltai Anna, a NÉBIH Élelmiszer- és Ta-
karmánybiztonsági Igazgatóság, Vendéglá-
tás és Étkeztetés Felügyeleti Osztályának 
osztályvezetője szakmai konzultáció kere-
tében fogadta az önkormányzat szakmai 
delegációját, és alaposan átnézte, vélemé-
nyezte, szakmai tanácsokkal segítette az 
átépítési terveinket. A tervek szakhatósági 

egyeztetésével párhuzamosan tárgyalunk 
majd a Friedrich Schiller Gimnázium igaz-
gatójával is, akinek segítségére számítunk 
a kivitelezés, átalakítás során. Őket egyéb-
ként elég sok méltatlan támadás érte, mert 
a Hír TV-s riportban többször tévesen a 
Schiller Gimnázium konyhájának nevez-
ték az önkormányzati főzőkonyhát.

• Tudható, hogy az az épületrész, ahol a 
főzőkonyha üzemel, elég régi, sok min-
den elavult benne. Van-e terv és pénz a 
felújítására?

A képviselőtestület november 26-i rendes 
ülésén tárgyalta az ellenőrzési jelentést és 
az intézkedési tervet, és úgy döntött, hogy 
saját forrásból, szakaszosan megvalósítja a 
beruházását, hiszen a gyermek- és közét-
keztetés kötelező önkormányzati feladat, 
a főzőkonyhára, gyermekeink egészségé-
re áldozni kell. Néhány nappal később, 
mintegy mesebeli fordulatként s egyben 
mintegy karácsonyi ajándékként kaptuk az 
értesítést, hogy a korábban eredménytelen 
pályázatunkat a Kormány a tartaléklistáról 
több mint 25 millió forinttal a nyertesek 
közé emelte. Ezzel a pályázati támogatás-
sal lehetőségünk lesz a szükséges átalakítási 
munkálatokat és gépészeti beszerzéseket a 
jövő évben megvalósítani.  Összességében 
hálásak lehetünk az ellenőröknek, hiszen 
az ellenőrzés hatására megindult egy olyan 
tervezési, egyeztetési, engedélyeztetési fo-
lyamat, amelynek eredményeképpen – a 
most elnyert pályázati támogatással – egy 
éven belül valósággá válhat az önkormány-
zati főzőkonyha teljes felújítása és moder-
nizálása.

• Téma volt az ülésen, hogy a Pilisvörös-
vári Hagyományőrző Egyesület Helytörté-
neti Gyűjteményét és a Falumúzeumot az 
önkormányzat fenntartásba venné. Eddig 
hogyan működtek? 

A Pilisvörösvári Hagyományőrző Egyesület 
1992-ben a Német Belügyminisztériumhoz 
(Bundesministerium des Innern) benyúj-
tott pályázatán 126.000 német márka támo-
gatást nyert a Falumúzeum létrehozására. 
Ennek a pénznek a felhasználásával sike-
rült az Egyesületnek megvásárolnia, felújí-
tania és jelentős helyi társadalmi összegfo-
gással be is rendeznie a Kápolna u. 10. sz. 
alatti épületet. Így jött létre a Falumúzeum 
(Heimatmuseum), melynek ünnepélyes 
átadására 1993. augusztus 16-án került sor. 

A múzeumot felavatása óta, tehát több 
mint húsz éve az édesanyám, mint a Ha-
gyományőrző Egyesület elnöke tartja fenn, 
működteti és üzemelteti, ingyen, társadal-
mi munkában. Idős kora miatt azonban 
a múzeum gondozása egyre nagyobb ne-
hézséget jelent számára, segítségre lenne 
szüksége. Az Hagyományőrző Egyesület 
tagjainak többsége szintén nem fiatal már, 
a tagság létszáma lecsökkent, a megmaradt 
tagok keveset tudnak segíteni a Falumúze-
um fenntartásában és működtetésében.

• Miért lenne jó, ha önkormányzati fenn-
tartásba kerülne a múzeum?

A múzeumban összegyűjtött régi népi ru-
hák, bútorok, szerszámok, kézimunkák, 
könyvek, fotók, dokumentumok, magnó-, 
dia- és videofelvételek közösségünk elmúlt 
100 éves történetének szinte minden terü-
letét megörökítik, így a Falumúzeum és a 
Helytörténeti Gyűjtemény településünk 
életében pótolhatatlan kulturális, történeti 
és közösségi jelentőséggel bír. Fontos lenne 
a fenntartásához és működtetéséhez szük-
séges biztonságos pénzügyi és szakmai 
háttér megteremtése.  Mind a Pilisvörös-
vári Német Nemzetiségi Önkormányzat, 
mind Pilisvörösvár Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete úgy látja, hogy 
a Falumúzeum és a Helytörténeti Gyűj-
temény fenntartásának és gondozásának a 
legbiztosabb és legjobb módja, a múzeum 
sorsának legmegnyugtatóbb megoldása 
az lenne, ha a múzeum önkormányzati 
tulajdonba és fenntartásba kerülne. Erre 
tettünk most ajánlatot a Hagyományőrző 
Egyesületnek. 

• Ugye, ez most még csak afféle szán-
déknyilatkozat volt a testület részéről. Mi 
kell ahhoz, hogy tényleges tervvé váljon a 
szándék?

Igen, ez egy szándéknyilatkozat. Ha az 
Egyesület az elvi ajánlatot elfogadja, akkor 
az önkormányzat megkezdi a Falumúze-
um önkormányzati fenntartásba adásának-
vételének konkrét feltételeit tartalmazó 
részletes kétoldalú megállapodás kidolgo-
zását. Ennek a megállapodás-tervezetnek 
a leegyeztetése és mindkét fél részéről tör-
ténő hivatalos elfogadása után kerülhetne 
sor a Falumúzeum önkormányzati fenn-
tartásba vételére. A Hagyományőrző Egye-
sülettől január 31-ig várjuk az ajánlatunk-
ra a választ, s amennyiben az pozitív lesz, 
megkezdődhet a részletek kidolgozása és a 
megvalósítás.

• Szerződést bont az önkormányzat a 
FEDASZ Nonprofit Bt.-vel, akik eddig 
családi napközit üzemeltettek a települé-
sen. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzati 
bölcsőde képes ellátni teljes egészében a 
feladatot? 

A szerződést 2013-ban azzal a céllal kötöt-
tük, hogy addig, ameddig a bölcsőde meg-
épül, tegyük lehetővé legalább a családi 
napközi szolgáltatás kedvezőbb igénybevé-
telét a pilisvörösváriak részére. A bölcsőde 
megépült, január 4-án megkezdi működé-
sét, így erre az átmeneti megoldásra már 
nincsen szükség. A bölcsőde kétcsoportos, 
és 26 gyermek gondozására alkalmas.

• Lezajlott a felvételi eljárás. Mit lehet 
tudni, hány gyermekkel indul meg janu-
árban a bölcsi?

A jelenlegi adatok alapján a bölcsőde 21 
gyermekkel kezdi meg a működését, de a 
felvételi kérelmeket év közben is be lehet 

majd nyújtani, tehát a létszám várhatóan 
hamarosan feltöltődik.

• Helyi vízkár-elhárítási tervet fogadott el 
a képviselőtestület. Erre miért volt szük-
ség, hiszen Vörösvár nem árvíz fenyegette 
település?

A földrajzi fekvésünknek köszönhetően 
és az elmúlt évek, évtizedek tapasztalatai 
alapján Pilisvörösváron valóban nincsen 
árvízveszély, de a hirtelen lezúduló, nagy 
mennyiségű csapadék, illetve a hosszú ideig 
tartó intenzív esőzések a város egyes része-
in időnként mégis veszélyeztetik az ingat-
lanokat. Például az Őrhegyi külterületről 
érkező vizek időszakonként veszélyeztetik 
a Szent János utcai és Tó utcai ingatlano-
kat a Szent János árok mentén. Intenzív, 
hosszantartó esőzések során ugyanez a víz 
a Pozsonyi utca északi oldalán lévő ingat-
lanok végét is elárasztja. A Határ utcában a 
mélyebben fekvő ingatlanok telkei szintén 
víz alá kerülnek időszakosan a csapadéko-
sabb időszakokban. 

A vízkár-elhárítási terv rögzíti, hogy ez 
ilyen elöntések elkerülése érdekében mi-
lyen intézkedéseket kell tenni, ill. ha mégis 
bekövetkeznek, akkor a védekezésben ki-
nek mi a faladata, a védekezéshez milyen 
eszközök állnak rendelkezésre, s hogyan 
kell azt végrehajtani. Szerencsés helyzet, 
hogy éppen mostanra készült el az az 
egész városra kiterjedő felszíni vízrendezé-
si és csapadékvíz-elvezetési tanulmányterv, 
amelyen már egy éve dolgozunk, s amely a 
vezérelve lesz a következő években a város 
csapadékvíz-elvezető rendszere fejlesztésé-
nek. Bízom abban, hogy a mostani euró-
pai uniós pályázati ciklusban sikerül majd 
ehhez forrásokat szerezni, s a tanulmány-
tervben foglaltakat az anyagi lehetőségek 
függvényében, fontossági sorrendben, üte-
mezetten meg tudjuk majd valósítani.

Palkovics Mária

FŐZŐKONYHA, 
FALUMÚZEUM, 
VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁS  
 
Interjú 
Gromon István polgármesterrel

E L A D Ó  T E L E K
Akácfa u. 13/a.

Közművek az ingatlan előtt

3.300.000,- Ft
Információ: 06-26-330-233 / 130. mellék

E L A D Ó  T E L E K
Béke u. 3742. hrsz.

620 m2 árok besorolású ingatlan

1.600.000,- Ft
nformáció: 06-26-330-233 / 153. mellék
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• Októberben ellenőrzést végzett az ön-
kormányzati főzőkonyhán a NÉBIH. Mi-
ért történt ez, számítottak rá?

Információink szerint egy országos, a 
gyermekétkeztetés színvonalának ellen-
őrzésével kapcsolatos akció, egy úgyneve-
zett minősítési eljárás keretében járt Pi-
lisvörösváron a Nemzeti Élelmiszerlánc 
Biztonsági Hivatal ellenőrzési csapata. A 
környékbeli települések főző- és melegí-
tőkonyháit szintén ellenőrizték korábban, 
így számítottunk az ellenőrzésre. Azon a 
héten egyébként ellenőrizte már a konyhát 
egy másik szakhatóság is (az Állategészség-
ügy), ami a gyermekétkeztetési feladatok 
fontossága miatt jogos és mindennapos. 

A NÉBIH-ellenőrzéshez hasonló mére-
tű átfogó ellenőrzést eddig még nem foly-
tattak a pilisvörösvári főzőkonyhán. Nyolc 
ellenőr több mint hét órán keresztül ellen-
őrizte a teljes főzőkonyhát, az étel kiszál-
lítási útvonalát, a dokumentációt, az áru-
kat, a megfőtt ételt, a munkafolyamatokat. 
Az ellenőrző csapat együtt érkezett a Hír 
TV stábjával. Sajnálatos módon én ezen a 
pénteken éppen szabadságon voltam, így 
az élelmezésvezető egyedül kellett, hogy 
megbirkózzon az ellenőrök csapatával és 
az ellenőröket kísérő háromfős Hír Tv-s 
stábbal.

• Milyen hiányosságokat, problémákat 
találtak az ellenőrzés során?

Valamennyi megállapításról és a hibák ki-
javítására tett valamennyi intézkedésről 
itt a polgármesteri interjúban nem tudok 
részletesen beszámolni, de címszavakban 
az észrevételek a következők voltak: hi-
ányolták az ellenőrök az élelmiszer-biz-
tonsági oktatás dokumentáltságát, kérték a 
munkafolyamatok egy részének átszerve-
zését, hiányoltak egy hűtött ételmaradék-
tárolót, egy biztonsági szabályzatot. Az 

ételmaradéknak az állatmenhelynek, ku-
tyaiskolának történő elszállítását valamint 
az ételhordóknak a főzőkonyha folyósón 
történő elhelyezését meg kell szüntet-
nünk. Hiányoltak egy szárazáru-raktárat, 
egy göngyölegraktárat és a kézfertőtlenítő 
szerek feliratának aktualizálását. Az el-
lenőrzés legnagyobb tanulsága az, hogy a 
konyha szűk, zsúfolt, és az előírások be-
tarthatósága érdekében a jelenleginél több 
helyiségre van szükségünk.

A jegyzőkönyv egyik fontos megálla-
pítása volt, hogy az ellenőrzést megelőző 
napon (csütörtökön) beszerzett és a követ-
kező hétfőre szánt, 54 kg hús az ellenőrzés 
időpontjában még nem fagyott le a hűtőlá-
dában. Ez volt az a húsmennyiség, amelyet 
meg kellett semmisítenünk, bár nem volt 
romlott. Ez a hiba keverte a legnagyobb 
port a médiában, véleményem szerint mél-
tatlanul. Az étkezők megnyugtatása érde-
kében a NÉBIH határozatait, valamint 
intézkedési tervünket elhelyeztük a városi 
honlapon, ott mindenki elolvashatja a tel-
jes anyagot.

• Volt-e valami szankció?

Szankció nem volt. Két határozat szüle-
tett, egy kötelezést tartalmazó határozat, 
illetve egy figyelmeztetést tartalmazó ha-
tározat. Felhívták a figyelmünket a mun-
kaszervezési hiányosságokra, a helyhiány-
ra, az átszervezési teendőkre, az egymást 
keresztező útvonalakra, néhány gépészeti 
hiányosságra. Ezek a hiányosságok szá-
munkra is ismertek voltak, de egyszerre 
nem lehet minden problémát megoldani. A 
főzőkonyha üzemeltetését az Önkormány-
zat 2013 nyarán vette vissza a korábban 
üzemeltető vállalkozótól, aki a konyhát 
igencsak elhanyagolta, lelakta, még tiszta-
sági festést is alig végeztek. Az elmúlt két év 
során az Önkormányzat az ételek minősé-

gének javítása érdekében tett intézkedések 
mellett (új beszállítók felkeresése, drágább, 
minőségi nyersanyagok használata, új stá-
tuszok létesítése) – amelyeknek folyamato-
san jelentős költségigénye van –, több mint 
10 millió forintot költött a konyhára (kony-
hagépek, főzőeszközök cseréje, ételszállító 
autó vásárlása, a főző- és melegítőkonyhák 
tisztasági festése, stb.). Még további felújí-
tásokat is terveztünk, ezért készítettük el, 
és adtunk be még a nyár elején, júniusban 
a Nemzetgazdasági Minisztériumba egy 
kb. 25 millió forintos konyhakorszerűsítési 
pályázatot, de sajnos akkor nem nyertünk 
támogatást.

• Kijavíthatóak, megoldhatóak-e a prob-
lémák és megkezdődött-e a megoldásuk?

A határozatok megérkezése után, sőt 
részben rögtön az ellenőrzés után azon-
nal megkezdtük a hibák kijavítását. Új 
kézfertőtlenítőszer-adagolókat szereztünk 
be, elkészítettük a hiányzó szabályzatot, 
tervezőket és konyhatechnológust bíztunk 
meg a főzőkonyha átalakítási munkálatai-
nak megtervezésére. Szerződést módosítot-
tunk beszállítókkal úgy, hogy minden haj-
nalban érkezzen friss hús a konyhára, így 
nem kell lefagyasztanunk a hétvégére vagy 
a hétfőre szánt húsmennyiséget. Átszervez-
tünk munkafolyamatokat, amelyek alapján 
az ételt több részletben főzik le, így nem áll 
annyit tálalás előtt. Valamennyi intézkedé-
sünkről tervet készítettünk, bár nem volt 
kötelező, s megküldtük a NÉBIH-nek. Dr. 
Zoltai Anna, a NÉBIH Élelmiszer- és Ta-
karmánybiztonsági Igazgatóság, Vendéglá-
tás és Étkeztetés Felügyeleti Osztályának 
osztályvezetője szakmai konzultáció kere-
tében fogadta az önkormányzat szakmai 
delegációját, és alaposan átnézte, vélemé-
nyezte, szakmai tanácsokkal segítette az 
átépítési terveinket. A tervek szakhatósági 

egyeztetésével párhuzamosan tárgyalunk 
majd a Friedrich Schiller Gimnázium igaz-
gatójával is, akinek segítségére számítunk 
a kivitelezés, átalakítás során. Őket egyéb-
ként elég sok méltatlan támadás érte, mert 
a Hír TV-s riportban többször tévesen a 
Schiller Gimnázium konyhájának nevez-
ték az önkormányzati főzőkonyhát.

• Tudható, hogy az az épületrész, ahol a 
főzőkonyha üzemel, elég régi, sok min-
den elavult benne. Van-e terv és pénz a 
felújítására?

A képviselőtestület november 26-i rendes 
ülésén tárgyalta az ellenőrzési jelentést és 
az intézkedési tervet, és úgy döntött, hogy 
saját forrásból, szakaszosan megvalósítja a 
beruházását, hiszen a gyermek- és közét-
keztetés kötelező önkormányzati feladat, 
a főzőkonyhára, gyermekeink egészségé-
re áldozni kell. Néhány nappal később, 
mintegy mesebeli fordulatként s egyben 
mintegy karácsonyi ajándékként kaptuk az 
értesítést, hogy a korábban eredménytelen 
pályázatunkat a Kormány a tartaléklistáról 
több mint 25 millió forinttal a nyertesek 
közé emelte. Ezzel a pályázati támogatás-
sal lehetőségünk lesz a szükséges átalakítási 
munkálatokat és gépészeti beszerzéseket a 
jövő évben megvalósítani.  Összességében 
hálásak lehetünk az ellenőröknek, hiszen 
az ellenőrzés hatására megindult egy olyan 
tervezési, egyeztetési, engedélyeztetési fo-
lyamat, amelynek eredményeképpen – a 
most elnyert pályázati támogatással – egy 
éven belül valósággá válhat az önkormány-
zati főzőkonyha teljes felújítása és moder-
nizálása.

• Téma volt az ülésen, hogy a Pilisvörös-
vári Hagyományőrző Egyesület Helytörté-
neti Gyűjteményét és a Falumúzeumot az 
önkormányzat fenntartásba venné. Eddig 
hogyan működtek? 

A Pilisvörösvári Hagyományőrző Egyesület 
1992-ben a Német Belügyminisztériumhoz 
(Bundesministerium des Innern) benyúj-
tott pályázatán 126.000 német márka támo-
gatást nyert a Falumúzeum létrehozására. 
Ennek a pénznek a felhasználásával sike-
rült az Egyesületnek megvásárolnia, felújí-
tania és jelentős helyi társadalmi összegfo-
gással be is rendeznie a Kápolna u. 10. sz. 
alatti épületet. Így jött létre a Falumúzeum 
(Heimatmuseum), melynek ünnepélyes 
átadására 1993. augusztus 16-án került sor. 

A múzeumot felavatása óta, tehát több 
mint húsz éve az édesanyám, mint a Ha-
gyományőrző Egyesület elnöke tartja fenn, 
működteti és üzemelteti, ingyen, társadal-
mi munkában. Idős kora miatt azonban 
a múzeum gondozása egyre nagyobb ne-
hézséget jelent számára, segítségre lenne 
szüksége. Az Hagyományőrző Egyesület 
tagjainak többsége szintén nem fiatal már, 
a tagság létszáma lecsökkent, a megmaradt 
tagok keveset tudnak segíteni a Falumúze-
um fenntartásában és működtetésében.

• Miért lenne jó, ha önkormányzati fenn-
tartásba kerülne a múzeum?

A múzeumban összegyűjtött régi népi ru-
hák, bútorok, szerszámok, kézimunkák, 
könyvek, fotók, dokumentumok, magnó-, 
dia- és videofelvételek közösségünk elmúlt 
100 éves történetének szinte minden terü-
letét megörökítik, így a Falumúzeum és a 
Helytörténeti Gyűjtemény településünk 
életében pótolhatatlan kulturális, történeti 
és közösségi jelentőséggel bír. Fontos lenne 
a fenntartásához és működtetéséhez szük-
séges biztonságos pénzügyi és szakmai 
háttér megteremtése.  Mind a Pilisvörös-
vári Német Nemzetiségi Önkormányzat, 
mind Pilisvörösvár Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete úgy látja, hogy 
a Falumúzeum és a Helytörténeti Gyűj-
temény fenntartásának és gondozásának a 
legbiztosabb és legjobb módja, a múzeum 
sorsának legmegnyugtatóbb megoldása 
az lenne, ha a múzeum önkormányzati 
tulajdonba és fenntartásba kerülne. Erre 
tettünk most ajánlatot a Hagyományőrző 
Egyesületnek. 

• Ugye, ez most még csak afféle szán-
déknyilatkozat volt a testület részéről. Mi 
kell ahhoz, hogy tényleges tervvé váljon a 
szándék?

Igen, ez egy szándéknyilatkozat. Ha az 
Egyesület az elvi ajánlatot elfogadja, akkor 
az önkormányzat megkezdi a Falumúze-
um önkormányzati fenntartásba adásának-
vételének konkrét feltételeit tartalmazó 
részletes kétoldalú megállapodás kidolgo-
zását. Ennek a megállapodás-tervezetnek 
a leegyeztetése és mindkét fél részéről tör-
ténő hivatalos elfogadása után kerülhetne 
sor a Falumúzeum önkormányzati fenn-
tartásba vételére. A Hagyományőrző Egye-
sülettől január 31-ig várjuk az ajánlatunk-
ra a választ, s amennyiben az pozitív lesz, 
megkezdődhet a részletek kidolgozása és a 
megvalósítás.

• Szerződést bont az önkormányzat a 
FEDASZ Nonprofit Bt.-vel, akik eddig 
családi napközit üzemeltettek a települé-
sen. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzati 
bölcsőde képes ellátni teljes egészében a 
feladatot? 

A szerződést 2013-ban azzal a céllal kötöt-
tük, hogy addig, ameddig a bölcsőde meg-
épül, tegyük lehetővé legalább a családi 
napközi szolgáltatás kedvezőbb igénybevé-
telét a pilisvörösváriak részére. A bölcsőde 
megépült, január 4-án megkezdi működé-
sét, így erre az átmeneti megoldásra már 
nincsen szükség. A bölcsőde kétcsoportos, 
és 26 gyermek gondozására alkalmas.

• Lezajlott a felvételi eljárás. Mit lehet 
tudni, hány gyermekkel indul meg janu-
árban a bölcsi?

A jelenlegi adatok alapján a bölcsőde 21 
gyermekkel kezdi meg a működését, de a 
felvételi kérelmeket év közben is be lehet 

majd nyújtani, tehát a létszám várhatóan 
hamarosan feltöltődik.

• Helyi vízkár-elhárítási tervet fogadott el 
a képviselőtestület. Erre miért volt szük-
ség, hiszen Vörösvár nem árvíz fenyegette 
település?

A földrajzi fekvésünknek köszönhetően 
és az elmúlt évek, évtizedek tapasztalatai 
alapján Pilisvörösváron valóban nincsen 
árvízveszély, de a hirtelen lezúduló, nagy 
mennyiségű csapadék, illetve a hosszú ideig 
tartó intenzív esőzések a város egyes része-
in időnként mégis veszélyeztetik az ingat-
lanokat. Például az Őrhegyi külterületről 
érkező vizek időszakonként veszélyeztetik 
a Szent János utcai és Tó utcai ingatlano-
kat a Szent János árok mentén. Intenzív, 
hosszantartó esőzések során ugyanez a víz 
a Pozsonyi utca északi oldalán lévő ingat-
lanok végét is elárasztja. A Határ utcában a 
mélyebben fekvő ingatlanok telkei szintén 
víz alá kerülnek időszakosan a csapadéko-
sabb időszakokban. 

A vízkár-elhárítási terv rögzíti, hogy ez 
ilyen elöntések elkerülése érdekében mi-
lyen intézkedéseket kell tenni, ill. ha mégis 
bekövetkeznek, akkor a védekezésben ki-
nek mi a faladata, a védekezéshez milyen 
eszközök állnak rendelkezésre, s hogyan 
kell azt végrehajtani. Szerencsés helyzet, 
hogy éppen mostanra készült el az az 
egész városra kiterjedő felszíni vízrendezé-
si és csapadékvíz-elvezetési tanulmányterv, 
amelyen már egy éve dolgozunk, s amely a 
vezérelve lesz a következő években a város 
csapadékvíz-elvezető rendszere fejlesztésé-
nek. Bízom abban, hogy a mostani euró-
pai uniós pályázati ciklusban sikerül majd 
ehhez forrásokat szerezni, s a tanulmány-
tervben foglaltakat az anyagi lehetőségek 
függvényében, fontossági sorrendben, üte-
mezetten meg tudjuk majd valósítani.

Palkovics Mária

FŐZŐKONYHA, 
FALUMÚZEUM, 
VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁS  
 
Interjú 
Gromon István polgármesterrel

E L A D Ó  T E L E K
Akácfa u. 13/a.

Közművek az ingatlan előtt

3.300.000,- Ft
Információ: 06-26-330-233 / 130. mellék

E L A D Ó  T E L E K
Béke u. 3742. hrsz.

620 m2 árok besorolású ingatlan

1.600.000,- Ft
nformáció: 06-26-330-233 / 153. mellék
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a testület bruttó 2 159 000 forintot biztosít. 
(179/2015. határozat – 12 igen)

Fél státusz bővítés a főzőkonyhán

Pilisvörösvár önkormányzatának főző-
konyhája jelenleg 14,75 státusszal látja el a 
város közétkeztetési feladatait. A főzőkony-
ha biztosítja a város két óvodájának és há-
rom tagóvodájának, a két általános iskolá-
nak, a Napos Oldal Szociális Központnak, 
valamint a Schiller Gimnázium tanulói-
nak, nevelőinek, ellátottjainak étkeztetését. 
A létszámba beletartoznak a főzőkonyhai 
szakácsok, a konyhai kisegítők, valamint 
az intézmények tálalókonyháin dolgozó 
alkalmazottak is. A főzőkonyhai feladatkör 
2016. január 1-jétől tovább bővül a Pilis-
vörösvári Tipegő Bölcsőde megnyitásával, 
mivel a bölcsődei étkeztetést is a főzőkony-
ha fogja biztosítani.  Ezen többletfeladatok 
ellátására az önkormányzat egy részmun-
kaidős, 4 órás (0,5 fő) státuszt biztosított a 
főzőkonyha részére. (180/2015. határozat 
– 12 igen)

Likvidhitel szerződés meghosz-
szabbítása

A Sberbank és az önkormányzat között a 
fizetésiszámla-szerződés 2014. január 1-én 
lépett hatályba. Az ezzel kapcsolatos fo-
lyószámla hitelkeret szerződés 2015. dec-
ember 31-én lejár. A képviselőtestület úgy 
döntött, hogy bár a 2015. évben az önkor-

NÉBIH ellenőrzés a főzőkonyhán

Október 9-én a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal (NÉBIH) egy országos 
ellenőrzési akció keretében egész napos 
ellenőrzést tartott a pilisvörösvári főző-
konyhán. Az ellenőrzés eredményeként 
egy kötelezést tartalmazó határozat, és 
egy figyelmeztetést tartalmazó határozat is 
született. Ezek alapján intézkedési tervet 
készített az önkormányzat, amelyet elküld-
tek a NÉBIH-nek. Ebben összefoglalták a 
hiányosságokat és a megoldásukhoz szük-
séges önkormányzati intézkedéseket. A 
hiányosságok többségét néhány nap alatt 
pótolták, de vannak olyan intézkedések, 
amelyek megtételéhez hosszabb időre, és 
jelentős összegű fedezetre is szükség lesz. 
Az azonnal megtett intézkedések közé tar-
toznak például a következők: élelmiszer-
biztonsági oktatás, húslefagyasztás helyett 
napi beszállítás, a tészta több adagban 
történő lefőzése stb. Bizonyos munkafo-
lyamatok átszervezésének akadálya a hely-
hiány. A helyhiány miatti problémák meg-
oldásához az épület átépítése szükséges. Az 
átépítés lehetséges módjának felmérésére 
2015. 10. 28. napján egy tervezői bejárást 
tartottak, majd az építési engedélyes tervek 
elkészítésére a 2015. 11. 2-i héten megbí-
zást adtak az Éliti Kft-nek. Arra kérték a 
tervezőket, hogy a terveket úgy készítsék 
el, hogy a kivitelezést szakaszosan, az ön-
kormányzati fedezet biztosíthatósága sze-
rint lehessen megvalósítani. A tervezéshez 

mányzat nem szorult folyószámla-hitelre, 
s a stabil gazdálkodás jelenleg is biztosított, 
meghosszabbítja a szerződést 100 000 000 
Ft keretösszeggel a 2016-os évre is, mivel 
a keretnek nincs rendelkezésre tartási díja, 
tehát igénybevétel hiányában nem kerül 
pénzbe az önkormányzatnak. (182/2015. 
határozat – 11 igen, 1 nem)

CSANA szerződés felbontása

A Budapest Környéki Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság 2013. május 14-én kelt 
ítéletével az önkormányzatot bölcsőde léte-
sítésére kötelezte. A Bíróság a megvalósításra 
3 év haladékot adott azzal a feltétellel, hogy 
a bölcsőde megépítéséig az önkormányzat-

nak a családi napközi ellátást biztosítania 
kell. A bírósági kötelezésnek való megfele-
lés érdekében az önkormányzat feladat-el-
látási szerződést kötött a Fedasz Nonprofit 
Kft.-vel és a MiaManó Nonprofit Kft.-vel a 
családi napközi ellátás biztosítására, csopor-
tonként 20-20 000 forint/hó működési hoz-

NET Zrt.-vel annak felderítése érdekében, 
hogy van-e olyan ingatlan Pilisvörösváron, 
amely a fenti okok miatt a Magyar Állam 
tulajdonába került. A NET Zrt. tájékoz-
tatása szerint Pilisvörösváron két olyan 
ingatlan található, amelyek állami tulaj-
donba kerültek a hiteladósok fizetésképte-
lensége miatt. Az önkormányzat helyszíni 
szemlét tartott mindkét ingatlannál, és ala-
posan mérlegelte a tulajdonba vétellel járó 
kötelezettségeket. 

Végül az a döntés született, hogy nem 
kíván élni a jogszabályok adta lehetőség-
gel, és nem kívánja tulajdonba venni a 
közigazgatási területén lévő, állam által át-
vett lakóingatlanokat,  többek között azért, 
mert nincs pontos tájékoztatás arra vonat-
kozóan, hogy mekkora költséggel járna 
az ingatlanok önkormányzati tulajdonba 
kerülése, arról sem, hogy a Magyar Állam 
mekkora összegért vásárolta meg az ingat-
lanokat a jelenlegi bérlőktől, így nem lehet 
megbecsülni, hogy az ingatlan(ok) vissza-
vásárlása esetén mekkora összeg járna az 
önkormányzatnak a visszavásárlási vételár-
ból. (189/2015. határozat – 12 igen)

ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS
2015. NOVEMBER 26.

zájárulással. Közben a bölcsőde elkészült, és 
megnyitásra vár. A MiaManó Családi Nap-
közi 2015. július 1-től megszűnt. A mostani 
ülésen arról döntött a képviselőtestület, hogy 
mivel az önkormányzati bölcsőde januárban 
elindul, így a Fedasz Kft.-vel kötött szerző-
dést az önkormányzat felbontja. (184/2015. 
határozat – 12 igen)

Vételi ajánlat Csobánkától

Október elején érkezett egy megkeresés 
a hivatalhoz, melyben Csobánka Község 
Önkormányzata vételi ajánlatot tett a Ha-
tárréti víztározó területén elhelyezkedő 
gátőrház Pilisvörösvár Város Önkormány-
zatának tulajdonában lévő 1/3 részére. 
Vörösvár tulajdoni hányadát Csobánka 
önkormányzata 2 millió forintért kívánta 
megvásárolni. Az önkormányzat értékbecs-
lővel felbecsültette az ingatlanrész értékét. 
E szerint az 1/3 tulajdoni hányad értéke 
4 300 000 Ft.  A testület azt a határozatot 
hozta, hogy a gátőrház épületének 1/3-ad 
tulajdoni hányadát nem értékesíti Csobán-
ka Község Önkormányzatának, mivel a 
felajánlott vételár az értékbecslés szerinti 
ár felét sem éri el, továbbá, mivel az önkor-
mányzat, mint résztulajdonos továbbra is 
fenn kívánja tartani beleszólási lehetőségét 
a tóval és környezetével kapcsolatos dönté-
sekbe. (185/2015. – 11 igen, 1 tartózkodás)

Otthonvédelmi akcióterv

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter júliusi 
levelében tájékoztatta az önkormányzatot 
arról, hogy az Otthonvédelmi akcióterv 
keretében felállításra került a Nemzeti 
Eszközkezelő Zrt. (NET Zrt.), a szociáli-
san legrászorultabb hiteladósok lakásainak 
megvásárlása érdekében. Az Otthonvédel-
mi akcióterv keretében a szociálisan leg-
rászorultabb hiteladósok kérelmezhetik 
a NET Zrt.-nél, hogy lakóingatlanukat a 
Magyar Állam vásárolja meg. Amennyiben 
fennállnak a törvényben meghatározott 
feltételek, úgy az állam gondoskodik az 
ilyen személyek lakóingatlanának megvá-
sárlásáról, és ezt követően közreműködik 
abban, hogy a megvásárolt ingatlanban 
bérleti díj fizetése ellenében a hiteladós és a 
vele egy háztartásban élő személyek lakha-
tása továbbra is biztosított legyen. 
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter 2015. 
július 27. napján kelt levelében tájékoztatta 
Önkormányzatunkat arról, hogy a telepü-
lési önkormányzatok számára a jogszabályi 
keretek lehetőséget biztosítanak arra, hogy 
kezdeményezzék a területükön található, a 
NEK Zrt. által megvásárolt ingatlanok in-
gyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
Az önkormányzat bizonyos feltételek vál-
lalásával kérheti, hogy a közigazgatási te-
rületén lévő, állam által átvett lakóingatlan 
ingyenesen a tulajdonába kerüljön.

A Belügyminiszter levele alapján az 
önkormányzat felvette a kapcsolatot a 

Helyi vízkár-elhárítási terv

A Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazga-
tóság január 21-én levélben megkereste 
az önkormányzatot, hogy a helyi vízkár-
elhárítási tervet küldjük meg. Erre a le-
vélre válaszolva az önkormányzat jelezte 
az Igazgatóságnak, hogy Pilisvörösvárt 
földrajzi fekvésének köszönhetően nem 
veszélyezteti árvíz. A Közép-Duna-Völgyi 
Vízügyi Igazgatóság Vízrendezési és Ön-
tözési Osztálya ennek ellenére a 2015. au-
gusztus 11-én kelt állásfoglalásában arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy mivel Pilis-
vörösvár területén több vízfolyás és kisebb 
tó is található, a vonatkozó jogszabályok 
alapján köteles a település vízkár-elhárítási 
tervet készíteni, és azt 2015. december 10-
ig 2 példányban jóváhagyásra az Igazga-
tóság részére megküldeni. Az utasításnak 
megfelelően az önkormányzat elkészítette 
a vízkár-elhárítási tervet. A vízkár-elhárí-
tási védelmi terv bevezetésként ismerteti a 
település adottságait, vízrajzát és meghatá-
rozza a település vízkárok általi veszélyez-
tetettségét, majd számba veszi az árvíz és 
helyi vízkár elleni védekezés feladatait, to-
vábbá tartalmazza a védekezési időszakon 
kívüli feladatokat, mellyel fel lehet készül-
ni az esetleges káreseményekre. (190/2015 
– 12 igen) (A témáról bővebben a polgármes-
teri interjúban olvashatnak).

Ajánlat a Falumúzeum  
és a Helytörténeti Gyűjtemény  
önkormányzati fenntartásba  
vételére

A Pilisvörösvári Hagyományőrző Egyesület 
elnöke, Gromon Andrásné júliusi levelé-
ben azzal a kéréssel fordult a Pilisvörösvári 
Német Nemzetiségi Önkormányzat képvi-
selőtestületéhez, hogy személyesen egyez-
tessenek a Falumúzeum működtetésének 
aktuális kérdéseiről, jövőjéről, a 2013-ban 
kötött négyoldalú megállapodáson alapuló 
együttműködés tapasztalatairól. 

Karácsony Lajosné
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a testület bruttó 2 159 000 forintot biztosít. 
(179/2015. határozat – 12 igen)

Fél státusz bővítés a főzőkonyhán

Pilisvörösvár önkormányzatának főző-
konyhája jelenleg 14,75 státusszal látja el a 
város közétkeztetési feladatait. A főzőkony-
ha biztosítja a város két óvodájának és há-
rom tagóvodájának, a két általános iskolá-
nak, a Napos Oldal Szociális Központnak, 
valamint a Schiller Gimnázium tanulói-
nak, nevelőinek, ellátottjainak étkeztetését. 
A létszámba beletartoznak a főzőkonyhai 
szakácsok, a konyhai kisegítők, valamint 
az intézmények tálalókonyháin dolgozó 
alkalmazottak is. A főzőkonyhai feladatkör 
2016. január 1-jétől tovább bővül a Pilis-
vörösvári Tipegő Bölcsőde megnyitásával, 
mivel a bölcsődei étkeztetést is a főzőkony-
ha fogja biztosítani.  Ezen többletfeladatok 
ellátására az önkormányzat egy részmun-
kaidős, 4 órás (0,5 fő) státuszt biztosított a 
főzőkonyha részére. (180/2015. határozat 
– 12 igen)

Likvidhitel szerződés meghosz-
szabbítása

A Sberbank és az önkormányzat között a 
fizetésiszámla-szerződés 2014. január 1-én 
lépett hatályba. Az ezzel kapcsolatos fo-
lyószámla hitelkeret szerződés 2015. dec-
ember 31-én lejár. A képviselőtestület úgy 
döntött, hogy bár a 2015. évben az önkor-

NÉBIH ellenőrzés a főzőkonyhán

Október 9-én a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal (NÉBIH) egy országos 
ellenőrzési akció keretében egész napos 
ellenőrzést tartott a pilisvörösvári főző-
konyhán. Az ellenőrzés eredményeként 
egy kötelezést tartalmazó határozat, és 
egy figyelmeztetést tartalmazó határozat is 
született. Ezek alapján intézkedési tervet 
készített az önkormányzat, amelyet elküld-
tek a NÉBIH-nek. Ebben összefoglalták a 
hiányosságokat és a megoldásukhoz szük-
séges önkormányzati intézkedéseket. A 
hiányosságok többségét néhány nap alatt 
pótolták, de vannak olyan intézkedések, 
amelyek megtételéhez hosszabb időre, és 
jelentős összegű fedezetre is szükség lesz. 
Az azonnal megtett intézkedések közé tar-
toznak például a következők: élelmiszer-
biztonsági oktatás, húslefagyasztás helyett 
napi beszállítás, a tészta több adagban 
történő lefőzése stb. Bizonyos munkafo-
lyamatok átszervezésének akadálya a hely-
hiány. A helyhiány miatti problémák meg-
oldásához az épület átépítése szükséges. Az 
átépítés lehetséges módjának felmérésére 
2015. 10. 28. napján egy tervezői bejárást 
tartottak, majd az építési engedélyes tervek 
elkészítésére a 2015. 11. 2-i héten megbí-
zást adtak az Éliti Kft-nek. Arra kérték a 
tervezőket, hogy a terveket úgy készítsék 
el, hogy a kivitelezést szakaszosan, az ön-
kormányzati fedezet biztosíthatósága sze-
rint lehessen megvalósítani. A tervezéshez 

mányzat nem szorult folyószámla-hitelre, 
s a stabil gazdálkodás jelenleg is biztosított, 
meghosszabbítja a szerződést 100 000 000 
Ft keretösszeggel a 2016-os évre is, mivel 
a keretnek nincs rendelkezésre tartási díja, 
tehát igénybevétel hiányában nem kerül 
pénzbe az önkormányzatnak. (182/2015. 
határozat – 11 igen, 1 nem)

CSANA szerződés felbontása

A Budapest Környéki Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság 2013. május 14-én kelt 
ítéletével az önkormányzatot bölcsőde léte-
sítésére kötelezte. A Bíróság a megvalósításra 
3 év haladékot adott azzal a feltétellel, hogy 
a bölcsőde megépítéséig az önkormányzat-

nak a családi napközi ellátást biztosítania 
kell. A bírósági kötelezésnek való megfele-
lés érdekében az önkormányzat feladat-el-
látási szerződést kötött a Fedasz Nonprofit 
Kft.-vel és a MiaManó Nonprofit Kft.-vel a 
családi napközi ellátás biztosítására, csopor-
tonként 20-20 000 forint/hó működési hoz-

NET Zrt.-vel annak felderítése érdekében, 
hogy van-e olyan ingatlan Pilisvörösváron, 
amely a fenti okok miatt a Magyar Állam 
tulajdonába került. A NET Zrt. tájékoz-
tatása szerint Pilisvörösváron két olyan 
ingatlan található, amelyek állami tulaj-
donba kerültek a hiteladósok fizetésképte-
lensége miatt. Az önkormányzat helyszíni 
szemlét tartott mindkét ingatlannál, és ala-
posan mérlegelte a tulajdonba vétellel járó 
kötelezettségeket. 

Végül az a döntés született, hogy nem 
kíván élni a jogszabályok adta lehetőség-
gel, és nem kívánja tulajdonba venni a 
közigazgatási területén lévő, állam által át-
vett lakóingatlanokat,  többek között azért, 
mert nincs pontos tájékoztatás arra vonat-
kozóan, hogy mekkora költséggel járna 
az ingatlanok önkormányzati tulajdonba 
kerülése, arról sem, hogy a Magyar Állam 
mekkora összegért vásárolta meg az ingat-
lanokat a jelenlegi bérlőktől, így nem lehet 
megbecsülni, hogy az ingatlan(ok) vissza-
vásárlása esetén mekkora összeg járna az 
önkormányzatnak a visszavásárlási vételár-
ból. (189/2015. határozat – 12 igen)

ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS
2015. NOVEMBER 26.

zájárulással. Közben a bölcsőde elkészült, és 
megnyitásra vár. A MiaManó Családi Nap-
közi 2015. július 1-től megszűnt. A mostani 
ülésen arról döntött a képviselőtestület, hogy 
mivel az önkormányzati bölcsőde januárban 
elindul, így a Fedasz Kft.-vel kötött szerző-
dést az önkormányzat felbontja. (184/2015. 
határozat – 12 igen)

Vételi ajánlat Csobánkától

Október elején érkezett egy megkeresés 
a hivatalhoz, melyben Csobánka Község 
Önkormányzata vételi ajánlatot tett a Ha-
tárréti víztározó területén elhelyezkedő 
gátőrház Pilisvörösvár Város Önkormány-
zatának tulajdonában lévő 1/3 részére. 
Vörösvár tulajdoni hányadát Csobánka 
önkormányzata 2 millió forintért kívánta 
megvásárolni. Az önkormányzat értékbecs-
lővel felbecsültette az ingatlanrész értékét. 
E szerint az 1/3 tulajdoni hányad értéke 
4 300 000 Ft.  A testület azt a határozatot 
hozta, hogy a gátőrház épületének 1/3-ad 
tulajdoni hányadát nem értékesíti Csobán-
ka Község Önkormányzatának, mivel a 
felajánlott vételár az értékbecslés szerinti 
ár felét sem éri el, továbbá, mivel az önkor-
mányzat, mint résztulajdonos továbbra is 
fenn kívánja tartani beleszólási lehetőségét 
a tóval és környezetével kapcsolatos dönté-
sekbe. (185/2015. – 11 igen, 1 tartózkodás)

Otthonvédelmi akcióterv

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter júliusi 
levelében tájékoztatta az önkormányzatot 
arról, hogy az Otthonvédelmi akcióterv 
keretében felállításra került a Nemzeti 
Eszközkezelő Zrt. (NET Zrt.), a szociáli-
san legrászorultabb hiteladósok lakásainak 
megvásárlása érdekében. Az Otthonvédel-
mi akcióterv keretében a szociálisan leg-
rászorultabb hiteladósok kérelmezhetik 
a NET Zrt.-nél, hogy lakóingatlanukat a 
Magyar Állam vásárolja meg. Amennyiben 
fennállnak a törvényben meghatározott 
feltételek, úgy az állam gondoskodik az 
ilyen személyek lakóingatlanának megvá-
sárlásáról, és ezt követően közreműködik 
abban, hogy a megvásárolt ingatlanban 
bérleti díj fizetése ellenében a hiteladós és a 
vele egy háztartásban élő személyek lakha-
tása továbbra is biztosított legyen. 
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter 2015. 
július 27. napján kelt levelében tájékoztatta 
Önkormányzatunkat arról, hogy a telepü-
lési önkormányzatok számára a jogszabályi 
keretek lehetőséget biztosítanak arra, hogy 
kezdeményezzék a területükön található, a 
NEK Zrt. által megvásárolt ingatlanok in-
gyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
Az önkormányzat bizonyos feltételek vál-
lalásával kérheti, hogy a közigazgatási te-
rületén lévő, állam által átvett lakóingatlan 
ingyenesen a tulajdonába kerüljön.

A Belügyminiszter levele alapján az 
önkormányzat felvette a kapcsolatot a 

Helyi vízkár-elhárítási terv

A Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazga-
tóság január 21-én levélben megkereste 
az önkormányzatot, hogy a helyi vízkár-
elhárítási tervet küldjük meg. Erre a le-
vélre válaszolva az önkormányzat jelezte 
az Igazgatóságnak, hogy Pilisvörösvárt 
földrajzi fekvésének köszönhetően nem 
veszélyezteti árvíz. A Közép-Duna-Völgyi 
Vízügyi Igazgatóság Vízrendezési és Ön-
tözési Osztálya ennek ellenére a 2015. au-
gusztus 11-én kelt állásfoglalásában arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy mivel Pilis-
vörösvár területén több vízfolyás és kisebb 
tó is található, a vonatkozó jogszabályok 
alapján köteles a település vízkár-elhárítási 
tervet készíteni, és azt 2015. december 10-
ig 2 példányban jóváhagyásra az Igazga-
tóság részére megküldeni. Az utasításnak 
megfelelően az önkormányzat elkészítette 
a vízkár-elhárítási tervet. A vízkár-elhárí-
tási védelmi terv bevezetésként ismerteti a 
település adottságait, vízrajzát és meghatá-
rozza a település vízkárok általi veszélyez-
tetettségét, majd számba veszi az árvíz és 
helyi vízkár elleni védekezés feladatait, to-
vábbá tartalmazza a védekezési időszakon 
kívüli feladatokat, mellyel fel lehet készül-
ni az esetleges káreseményekre. (190/2015 
– 12 igen) (A témáról bővebben a polgármes-
teri interjúban olvashatnak).

Ajánlat a Falumúzeum  
és a Helytörténeti Gyűjtemény  
önkormányzati fenntartásba  
vételére

A Pilisvörösvári Hagyományőrző Egyesület 
elnöke, Gromon Andrásné júliusi levelé-
ben azzal a kéréssel fordult a Pilisvörösvári 
Német Nemzetiségi Önkormányzat képvi-
selőtestületéhez, hogy személyesen egyez-
tessenek a Falumúzeum működtetésének 
aktuális kérdéseiről, jövőjéről, a 2013-ban 
kötött négyoldalú megállapodáson alapuló 
együttműködés tapasztalatairól. 

Karácsony Lajosné
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A Német Nemzetiségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 
15-én megtartott rendkívüli ülésén napi-
rendre tűzte a Gromon Andrásnéval való 
személyes egyeztetést. Az egyeztetésen 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének tagjai és a Ha-
gyományőrző Egyesület elnöke mellett 
meghívottként részt vett Gromon István 
polgármester, Berényi Ildikó, a Művésze-
tek Háza igazgatója és a Polgármesteri 
Hivatal illetékesei is. Az ülésen Gromon 
Andrásné kérte a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Önkormányzat és Pilisvörös-
vár Város Önkormányzatának nagyobb 
szerepvállalását a Falumúzeum működ-
tetésében.

Az ülésen jelenlévők közös álláspontja 
az volt, hogy a Falumúzeum műköteté-
sére és a Helytörténeti Gyűjtemény gon-
dozására a jelenlegi körülmények között 
a legjobb megoldásnak az tűnik, hogy ha 
az önkormányzat vállalná magára a Falu-
múzeum működtetését, üzemeltetését. 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete most megfontolta 
ezt a javaslatot, és úgy döntött, hogy az 
önkormányzat ezért kész egy kétolda-
lú megállapodást kötni a Pilisvörösvári 
Hagyományőrző Egyesülettel a Falumú-
zeum fenntartására és működtetésére, va-
lamint a Helytörténeti Gyűjtemény gon-
dozására, a következő elvek mentén:

– az önkormányzat kötelezettséget 
vállalna arra, hogy a Falumúzeumot az 
eddigi arculat és szellemiség változatla-
nul hagyása mellett működtetné, a Mű-
vészetek Háza intézményi keretei között, 
a Hagyományőrző Egyesület szakmai fel-
ügyelete mellett, 

– az önkormányzat vállalná a Falumú-
zeum Kápolna u. 1. sz. alatti épületének 
karbantartását, szükség szerinti felújítá-
sát, viselné az épület üzemeltetési költ-
ségeit (rezsiköltségek), és fizetné a Falu-
múzeum fenntartásában közreműködő 
alkalmazottakat,

– az önkormányzat elvégeztetné a 
helytörténeti gyűjtemény katalogizálását, 
gondoskodna a működési engedély meg-
szerzéséről és az előírásoknak való folya-
matos megfelelésről,

– a Hagyományőrző Egyesület aján-
dékozással az önkormányzat tulajdonába 
adná a Kápolna u. 10. sz. alatti ingatlant, 
Gromon Andrásné pedig a Helytörténeti 
Gyűjtemény anyagát azzal, hogy cserébe 
az önkormányzat kötelezettséget vállalna 
arra, hogy az ingatlant a vagyonrende-
letében a  forgalomképtelen ingatlanok 
közé sorolja, s a Falumúzeum épületét 
mindenkor és kizárólag a Falumúzeum 
céljára tartja fenn, magát a múzeumot 
fenntartja és működteti, a benne elhelye-
zett Helytörténeti Gyűjteményt megőrzi, 
gondozza, a közönség számára bemutat-
ja, és lehetőség szerint tovább gazdagítja. 
(188/2015. határozat – 12 igen)

Egyéb határozatok:

181/2015. – Pilisvörösvár Város Önkor-
mányzatra, a Pilisvörösvári Polgármes-
teri Hivatalra és az Önkormányzat által 
fenntartott intézményekre vonatkozó 
2016. évi belső ellenőrzési terv elfoga-
dása

183/2015. – Az önkormányzat 2016. évi 
költségvetési koncepciójának elfogadása

186/2015 – Beszámoló a Pilisvörösvár és 
Környéke Szociális Intézményfenntartó 
Társulás működéséről

187/2015. – A Pilisvörösvár és Környéke 
Szociális Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása 
elfogadásáról

188/2015. – A Művészetek Háza – Kul-
turális Központ és Városi Könyvtár, 
Pilisvörösvár Alapító okiratának módo-
sításáról, módosító okiratának elfogadá-
sáról

191/2015. – Pest megye önálló NUTS 
2-es régióvá válásával kapcsolatos állás-
foglalásról

Rendeletek:

2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. 
(II. 06.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról

A képviselőtestület által hozott határo-
zatok és rendeletek megtalálhatóak a 
városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu/
Vörösvári vagyok/Önkormányzat/Ön-
kormányzati dokumentumok).

Iparűzési adó  
feltöltési  

és bevallási határidő 
2015. december 20.

Ismételt felhívás
 
Felhívom Tisztelt Adózóink figyelmét a 2015. évi 
iparűzési adó feltöltési kötelezettség teljesítésére. 
 
Tájékoztatom adózóinkat, hogy amennyiben az 
adózónak az adóévet megelőző adóévben az 
éves szinten számított árbevétele meghaladta 
a 100 millió forintot, úgy adóelőleg feltöltési 
kötelezettsége van. Az adóelőleget az adóévben 
az adóévi várható fizetendő adóösszegére ki kell 
egészíteni. 

Az iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegét az erre 
rendszeresített bevallási nyomtatványon 2015. 
december 20. napjáig kell bevallani és megfi-
zetni is az önkormányzati adóhatósághoz. 

A feltöltéshez szükséges „Bevallás a helyi ipar-
űzési adóelőleg kiegészítéséről” szóló nyom-
tatványt a hivatal adócsoportjánál szerezhetik be 
vagy a www.pilisvorosvar.hu weboldal 
Vállalkozó vagyok / Nyomtatványok 
helyről vagy a Vörösvári (környékbeli) vagyok/ 
Polgármesteri Hivatal/ Letölthető dokumen-
tumok/Gazdálkodási osztály dokumentumai 
közül tölthető le.

Az adóelőleg-kiegészítés összegét az alábbi, 
Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett számla-
számra átutalással kell teljesíteni: 

Iparűzési adó beszedési számla: 
14100024-11787949-30000001

Kérem, hogy szíveskedjenek figyel-
ni a feltöltési kötelezettség bevallásának 
és megfizetésének pontos határidejére.  
Ha az adózó esedékességig az adóévi várható adó 
összegét – figyelemmel az adóév során megfize-
tett előleg összegére is – nem fizette meg legalább 
90%-os mértékben, a befizetett előleg és az adó 
90%-ának különbözete után 20%-ig terjedő mu-
lasztási bírságot fizet.

Együttműködésüket köszönöm:
 

Dr. Krupp Zsuzsanna 
jegyző

E L A D Ó  T E L E K
Szondi u. 108.

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

az ingatlan előtt 

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

E L A D Ó  T E L E K

Arany János u. 1/a. II/5.
45 m2 nettó alapterületű, 2 szoba, 

étkező-konyha, előszoba, fürdő-
szoba, WC, kamra és franciaerkély 

helyiségekből álló tetőtéri lakás  
 7.400.000,- Ft

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

Felhívás magánfőző 
adóbevallási  

kötelezettségére!
 
Felhívom Tisztelt Magánfőzőink figyelmét, hogy a Jöt. 
67/A. § (4) bekezdése alapján a magánfőző az előál-
lított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és 
adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év 
január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti 
önkormányzati adóhatósághoz.

A Jöt. 64. § (6) bekezdése alapján a magánfőzés kere-
tében előállított párlat adója évi 1000 Ft, amelyet a 
magánfőző a lakóhelye szerinti önkormányzati 
adóhatósághoz fizet meg.

A magánfőzés adóját, – ha 2015-ben előállított 
magánfőzött párlatot – 2016. január 15-ig az 
önkormányzat által kibocsátott csekken vagy átutalás-
sal az alábbi, Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett 
számlaszámra is teljesíthetik: 

Helyi jövedéki adó:  
14100024-11787949-47000003

Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött 
párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan 
adóbevallási és adófizetési kötelezettsége.

A bevallási nyomtatvány a www.pilisvorosvar.hu 
weboldalon a Vörösvári (környékbeli) vagyok / 
Polgármesteri Hivatal / Letölthető dokumentu-
mok/ Gazdálkodási osztály dokumentumainál, 
magánfőző – bevallás előállított magánfőzött 
párlat után néven letölthető, illetve a Polgármeste-
ri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy Adócsoportjában is 
beszerezhető.

Kérdéseikkel a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához 
fordulhatnak a 26/330-233-as telefonszámon a 108, 
109, 110, 111-es mellékeken.

Dr. Krupp Zsuzsanna 
jegyző

A POLGÁRMESTERI 
HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

A DMRV Duna Menti Regionális  
Vízmű Zrt. Értékesítési Osztálya

VÍZMÉRŐ LEOLVASÓ
munkakörbe munkatársat keres,   

szentendrei munkavégzési hellyel.
Feladatai:
• Vízmérők határidőre történő leolva-
sása speciális eszközökkel • Vízmérők 
hitelességének, állapotának ellenőrzé-
se • Felhasználó tájékoztatása.

Feltételek:
• Középfokú végzettség • B kategó-
riás jogosítvány • Büntetlen előélet.

Előnyt jelent:
• Vízvezeték vagy csőszerelő  
végzettség • Saját gépjármű.

Jelentkezni fényképes szakmai ön-
életrajzzal, 2015. december 18-ig  
a DMRV ZRT. 2600 Vác, Kodály Zoltán 
út 3. postacímen vagy az oneletrajzok@
dmrvzrt.hu e-mail címen lehet.

DMRV ZRT.

E L A D Ó  T E L E K
Csuka u. 4728 hrsz.
509 m2 alapterületű ingatlan,  

45 m2 alapterületű téglaépítmény-
nyel: víz, villany ingatlanon belül, 

gáz az ingatlan előtt

6.500.000,- Ft
 Információ: 06-26-330-233 / 130. mellék
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A Német Nemzetiségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 
15-én megtartott rendkívüli ülésén napi-
rendre tűzte a Gromon Andrásnéval való 
személyes egyeztetést. Az egyeztetésen 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének tagjai és a Ha-
gyományőrző Egyesület elnöke mellett 
meghívottként részt vett Gromon István 
polgármester, Berényi Ildikó, a Művésze-
tek Háza igazgatója és a Polgármesteri 
Hivatal illetékesei is. Az ülésen Gromon 
Andrásné kérte a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Önkormányzat és Pilisvörös-
vár Város Önkormányzatának nagyobb 
szerepvállalását a Falumúzeum működ-
tetésében.

Az ülésen jelenlévők közös álláspontja 
az volt, hogy a Falumúzeum műköteté-
sére és a Helytörténeti Gyűjtemény gon-
dozására a jelenlegi körülmények között 
a legjobb megoldásnak az tűnik, hogy ha 
az önkormányzat vállalná magára a Falu-
múzeum működtetését, üzemeltetését. 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete most megfontolta 
ezt a javaslatot, és úgy döntött, hogy az 
önkormányzat ezért kész egy kétolda-
lú megállapodást kötni a Pilisvörösvári 
Hagyományőrző Egyesülettel a Falumú-
zeum fenntartására és működtetésére, va-
lamint a Helytörténeti Gyűjtemény gon-
dozására, a következő elvek mentén:

– az önkormányzat kötelezettséget 
vállalna arra, hogy a Falumúzeumot az 
eddigi arculat és szellemiség változatla-
nul hagyása mellett működtetné, a Mű-
vészetek Háza intézményi keretei között, 
a Hagyományőrző Egyesület szakmai fel-
ügyelete mellett, 

– az önkormányzat vállalná a Falumú-
zeum Kápolna u. 1. sz. alatti épületének 
karbantartását, szükség szerinti felújítá-
sát, viselné az épület üzemeltetési költ-
ségeit (rezsiköltségek), és fizetné a Falu-
múzeum fenntartásában közreműködő 
alkalmazottakat,

– az önkormányzat elvégeztetné a 
helytörténeti gyűjtemény katalogizálását, 
gondoskodna a működési engedély meg-
szerzéséről és az előírásoknak való folya-
matos megfelelésről,

– a Hagyományőrző Egyesület aján-
dékozással az önkormányzat tulajdonába 
adná a Kápolna u. 10. sz. alatti ingatlant, 
Gromon Andrásné pedig a Helytörténeti 
Gyűjtemény anyagát azzal, hogy cserébe 
az önkormányzat kötelezettséget vállalna 
arra, hogy az ingatlant a vagyonrende-
letében a  forgalomképtelen ingatlanok 
közé sorolja, s a Falumúzeum épületét 
mindenkor és kizárólag a Falumúzeum 
céljára tartja fenn, magát a múzeumot 
fenntartja és működteti, a benne elhelye-
zett Helytörténeti Gyűjteményt megőrzi, 
gondozza, a közönség számára bemutat-
ja, és lehetőség szerint tovább gazdagítja. 
(188/2015. határozat – 12 igen)

Egyéb határozatok:

181/2015. – Pilisvörösvár Város Önkor-
mányzatra, a Pilisvörösvári Polgármes-
teri Hivatalra és az Önkormányzat által 
fenntartott intézményekre vonatkozó 
2016. évi belső ellenőrzési terv elfoga-
dása

183/2015. – Az önkormányzat 2016. évi 
költségvetési koncepciójának elfogadása

186/2015 – Beszámoló a Pilisvörösvár és 
Környéke Szociális Intézményfenntartó 
Társulás működéséről

187/2015. – A Pilisvörösvár és Környéke 
Szociális Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása 
elfogadásáról

188/2015. – A Művészetek Háza – Kul-
turális Központ és Városi Könyvtár, 
Pilisvörösvár Alapító okiratának módo-
sításáról, módosító okiratának elfogadá-
sáról

191/2015. – Pest megye önálló NUTS 
2-es régióvá válásával kapcsolatos állás-
foglalásról

Rendeletek:

2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. 
(II. 06.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról

A képviselőtestület által hozott határo-
zatok és rendeletek megtalálhatóak a 
városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu/
Vörösvári vagyok/Önkormányzat/Ön-
kormányzati dokumentumok).

Iparűzési adó  
feltöltési  

és bevallási határidő 
2015. december 20.

Ismételt felhívás
 
Felhívom Tisztelt Adózóink figyelmét a 2015. évi 
iparűzési adó feltöltési kötelezettség teljesítésére. 
 
Tájékoztatom adózóinkat, hogy amennyiben az 
adózónak az adóévet megelőző adóévben az 
éves szinten számított árbevétele meghaladta 
a 100 millió forintot, úgy adóelőleg feltöltési 
kötelezettsége van. Az adóelőleget az adóévben 
az adóévi várható fizetendő adóösszegére ki kell 
egészíteni. 

Az iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegét az erre 
rendszeresített bevallási nyomtatványon 2015. 
december 20. napjáig kell bevallani és megfi-
zetni is az önkormányzati adóhatósághoz. 

A feltöltéshez szükséges „Bevallás a helyi ipar-
űzési adóelőleg kiegészítéséről” szóló nyom-
tatványt a hivatal adócsoportjánál szerezhetik be 
vagy a www.pilisvorosvar.hu weboldal 
Vállalkozó vagyok / Nyomtatványok 
helyről vagy a Vörösvári (környékbeli) vagyok/ 
Polgármesteri Hivatal/ Letölthető dokumen-
tumok/Gazdálkodási osztály dokumentumai 
közül tölthető le.

Az adóelőleg-kiegészítés összegét az alábbi, 
Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett számla-
számra átutalással kell teljesíteni: 

Iparűzési adó beszedési számla: 
14100024-11787949-30000001

Kérem, hogy szíveskedjenek figyel-
ni a feltöltési kötelezettség bevallásának 
és megfizetésének pontos határidejére.  
Ha az adózó esedékességig az adóévi várható adó 
összegét – figyelemmel az adóév során megfize-
tett előleg összegére is – nem fizette meg legalább 
90%-os mértékben, a befizetett előleg és az adó 
90%-ának különbözete után 20%-ig terjedő mu-
lasztási bírságot fizet.

Együttműködésüket köszönöm:
 

Dr. Krupp Zsuzsanna 
jegyző

E L A D Ó  T E L E K
Szondi u. 108.

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

az ingatlan előtt 

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

E L A D Ó  T E L E K

Arany János u. 1/a. II/5.
45 m2 nettó alapterületű, 2 szoba, 

étkező-konyha, előszoba, fürdő-
szoba, WC, kamra és franciaerkély 

helyiségekből álló tetőtéri lakás  
 7.400.000,- Ft

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

Felhívás magánfőző 
adóbevallási  

kötelezettségére!
 
Felhívom Tisztelt Magánfőzőink figyelmét, hogy a Jöt. 
67/A. § (4) bekezdése alapján a magánfőző az előál-
lított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és 
adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év 
január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti 
önkormányzati adóhatósághoz.

A Jöt. 64. § (6) bekezdése alapján a magánfőzés kere-
tében előállított párlat adója évi 1000 Ft, amelyet a 
magánfőző a lakóhelye szerinti önkormányzati 
adóhatósághoz fizet meg.

A magánfőzés adóját, – ha 2015-ben előállított 
magánfőzött párlatot – 2016. január 15-ig az 
önkormányzat által kibocsátott csekken vagy átutalás-
sal az alábbi, Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett 
számlaszámra is teljesíthetik: 

Helyi jövedéki adó:  
14100024-11787949-47000003

Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött 
párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan 
adóbevallási és adófizetési kötelezettsége.

A bevallási nyomtatvány a www.pilisvorosvar.hu 
weboldalon a Vörösvári (környékbeli) vagyok / 
Polgármesteri Hivatal / Letölthető dokumentu-
mok/ Gazdálkodási osztály dokumentumainál, 
magánfőző – bevallás előállított magánfőzött 
párlat után néven letölthető, illetve a Polgármeste-
ri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy Adócsoportjában is 
beszerezhető.

Kérdéseikkel a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához 
fordulhatnak a 26/330-233-as telefonszámon a 108, 
109, 110, 111-es mellékeken.

Dr. Krupp Zsuzsanna 
jegyző

A POLGÁRMESTERI 
HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

A DMRV Duna Menti Regionális  
Vízmű Zrt. Értékesítési Osztálya

VÍZMÉRŐ LEOLVASÓ
munkakörbe munkatársat keres,   

szentendrei munkavégzési hellyel.
Feladatai:
• Vízmérők határidőre történő leolva-
sása speciális eszközökkel • Vízmérők 
hitelességének, állapotának ellenőrzé-
se • Felhasználó tájékoztatása.

Feltételek:
• Középfokú végzettség • B kategó-
riás jogosítvány • Büntetlen előélet.

Előnyt jelent:
• Vízvezeték vagy csőszerelő  
végzettség • Saját gépjármű.

Jelentkezni fényképes szakmai ön-
életrajzzal, 2015. december 18-ig  
a DMRV ZRT. 2600 Vác, Kodály Zoltán 
út 3. postacímen vagy az oneletrajzok@
dmrvzrt.hu e-mail címen lehet.

DMRV ZRT.

E L A D Ó  T E L E K
Csuka u. 4728 hrsz.
509 m2 alapterületű ingatlan,  

45 m2 alapterületű téglaépítmény-
nyel: víz, villany ingatlanon belül, 

gáz az ingatlan előtt

6.500.000,- Ft
 Információ: 06-26-330-233 / 130. mellék
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                         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)

HIRDETÉSI DÍJAK A VÖRÖSVÁRI ÚJSÁGBAN

A hirdetések grafikai tervezését is vállaljuk a hirdetési díj 30%-áért.
Az árak ÁFA-val együtt értendők.

A Pilisvörösvári  
Önkéntes Tűzoltók  

telefonszáma:  

06 (70) 215 1909

A Vörösvári Újság  
az interneten:

http://vorosvariujsag.
pilisvorosvar.hu

A PILISVÖRÖSVÁRI ÖNKÉNTES  
TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI

Tűzesetek
A legutóbbi lapzárta óta tűzoltóink 3 alkalommal avatkoztak be, 
mindhárom alkalommal tűzeseteknél.

Lakossági bejelentés alapján vonultunk ki november 11-én a 
késő esti órákban a Piliscsabai utca és az Őrhegy utca keresztező-
déséhez. A jelzett helyen egy elektromos oszlopra felszerelt közvi-
lágítási lámpatest teljes terjedelmében égett, vélhetően elektromos 
zárlat következtében. A helyszínt és környezetét a rendőrséggel 
közösen lezártuk, és biztosítottuk, hogy az esetleges forgalom ne 
zavarja a beavatkozást, valamint hogy a leeső és megolvadt, izzó 
műanyagcseppek ne okozzanak további kárt. Az elektromos tűz 
miatt a környező utcák közvilágítása megszűnt, amit a helyszínre 
érkező ELMÜ szakemberek visszaállítottak. A teljesen megsem-
misült lámpatest pótlása megtörtént, így a kereszteződésben a köz-
lekedés éjszakai is biztonságos.

A következő tűzeset november 20-án a délutáni órákban volt, 
szintén az Őrhegy utcában. Egy családi ház homlokzati oldalfalán 
elhelyezett elektromos doboz és környezete kapott lángra, és a tűz 
továbbterjedt a tetőszerkezet felé. A szomszédok a tüzet két da-
rab kézi tűzoltókészülékkel a kiérkezésünk előtt eloltották, meg-
akadályozva annak továbbterjedését és a súlyosabb káresemény 
kialakulását. A raj a helyszínre érve azonnal áramtalanította az 
épületet, és elzárta a gázt, majd a családi ház padlásterét átvizs-
gálva felügyelte az átszellőztetést. A káreset során senki sem sérült 
meg. A keletkezet elektromos tűz vizsgálatát a kiérkező elektro-
mos szakemberek megkezdték.

M ivel az eddigi elnökség mandátuma az alapszabály 
szerint 5 év után lejárt, a 2015. november 19-i köz-
gyűlésen új elnökséget választott a Vörösvárért Köz-

életi Egyesület.
Az eddigi elnökségnek három tagja volt: Gromon István 

elnök, valamint Kimmelné Sziva Mária és Sax László elnök-
helyettesek.

A leköszönő elnökség nevében Gromon István elnök kö-
szönte meg a tagságnak az eddigi támogatást, röviden meg-
emlékezve az elmúlt 5 év munkájáról és sikereiről, kiemelve 

TISZTÚJÍTÁS A VÖRÖSVÁRÉRT 
KÖZÉLETI EGYESÜLETBEN

Tűzoltóink harmadik beavatkozása december 3-án a Lévai ut-
cai tűzesetnél történt a kora esti órákban. Egy családi ház egyik 
szobájában bútorok égtek mintegy 6-7 m2-en. A kiérkezésünk előtt 
a szomszédok és a helyszínre érkezett rendőrök megkezdték a tűz 
oltását, és az épületben életvitelszerűen élő idős lakót is kimentet-
ték. A fővárosi egységekkel együtt átvizsgáltuk az épületet, és a még 
izzó részeket egy D vízsugárral lefeketítettük. A súlyos égési sérü-
léseket szenvedett személyt a mentők a helyszínen ellátták, majd 
kórházba szállították. A tűz keletkezési okának vizsgálatát az oltást 
követően a katasztrófavédelem  szakértői megkezdték.

Riaszthatóság
Az év eddig eltelt közel 50 hete alatt egyesületünk tagjai 7733 órát 
voltak riasztható állapotban, településünk védelme érdekében. 
Ebből nappal 3745 órát,  éjjel pedig 3988 órát.

PÖTE

a 2010. évi és a 2014. évi önkormányzati választási győzelmet, 
valamint az önkormányzati munkában az elmúlt öt év során 
elért eredményeket.

Az új elnökséget titkos szavazással, az új jogszabályok 
alapján módosított alapszabály szerint választották meg. A 
tagság újabb öt évre Gromon Istvánt választotta meg elnök-
nek. Az új, ötfős elnökség további tagjai: Kimmelné Sziva 
Mária elnökhelyettes, Pándi Gábor elnökhelyettes, Preszl Gá-
bor elnökségi tag, Dr. Keglevich György elnökségi tag. Az új 
elnökség mandátuma 5 évre, azaz 2020-ig szól.
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A kétféle eredményes megmérette-
tés annak a munkának, önértéke-
lésnek és fejlesztésnek az eredmé-

nye ami a Szent Erzsébet Otthonban az 
Idősgondozás Manhertz elve® alkalma-
zásával 2010 óta folyamatos. Az önértéke-
lés kiterjed a megbízhatóság, a hozzáértés, 
az előzékenység, a kommunikáció és a 
biztonság ellenőrzésére. A vezetési irány-
elvekben a célok állandóak,  folyamatos a 
javításra való készség, a jövőbe tekintés, a 
szolgáltatást igénybe vevők elvárásainak 
való megfelelés, és a dolgozók szakmai 
fejlődésének elősegítése.

A Magyar Minőség Háza aranyérem át-
adására november 3-án került sor. Miért is 
érdemelte ki a Fizioterápiás központ a Ma-
gyar Minőség Háza aranyérmét?

A Szent Erzsébet Otthon 2010 óta mű-
ködő Fizioterápiás Centrumában az esz-
közök korszerűek, az asszisztencia empa-
tikus és szolgálatkész, a kezelés szervezett. 
A lakók, függetlenül attól, hogy a nyug-
díjasházban, gondozási intézetben vagy 
ápolási intézetben  élnek, egyaránt igény-
be vehetik a kezeléseket. Az intézmény 
szakorvosa minden új lakóval felveszi a 
kapcsolatot, megvizsgálja és megállapítja a 
szükséges kezelések fajtáját, mennyiségét, 
a kezeléssel elért eredményt ellenőrzi. A 
kezelések napi rendszerességgel, a lakókkal 
előre egyeztetett időpontban történnek, ki-
véve, ha azt az orvos másképp rendeli el. A 
Centrum szolgáltatásait nemcsak a Szent 
Erzsébet Otthonban élők vehetik igénybe, 
hanem Pilisvörösváron és környékén élők 
is. Az intézet dolgozói is (a munkaidő előtt 
vagy után, orvosi beutalóval, valamint a 
vezetőség engedélyével) részesülhetnek az 

A KIVÁLÓSÁG KULCSA 
A MEGÚJULÁS 
KÉPESSÉGE 

FELÁLLÍTOTTÁK  
A VÁROS KARÁCSONYFÁJÁT

 FIZETETT HIRDETÉS

Az európai minőségügy hét keretében két megtisztelő esemény ré-
szese lehetett a Szent Erzsébet Otthon és a Szent Erzsébet Szociális 
Alapítvány. Az Otthon Fizioterápiás központja a Magyar Minőség 
Háza aranyérmében részesült, a Sister Elisabeth által elképzelt, 
az Alapítvány kuraóriuma és szakemberek által rendszerbe foglalt 
Idősgondozás Manhertz-elve® pedig a Minőség-innováció 2015 
pályázat Egészségügyi és Szociális Szervezetek csoportjában díj-
nyertes lett, és így egyedüliként jogosultságot szerzett a nemzet-
közi pályázaton való részvételre, bemutatkozásra.

orvos által szükségesnek tartott kezelés-
ben. A Centrum működése és a személy-
zet szakmai tudása, emberi hozzáállása 
a beteg elégedettségi kérdőívek tanúsága 
szerint kiváló.

A Szent Erzsébet Otthon Fizioterápiás 
Centruma jogosan érdemelte ki a Magyar 
Minőség Háza aranyérmét.

A másik örömteli eseményre az Európai 
Minőség hét 2015 keretében november 10-
én a Gellért Szállóban került sor, amikor 
az Szent Erzsébet Szociális Alapítvány Az 
Idősgondozás Manhertz-elve® című díj-
nyertes pályázata rövid előadás és prezen-
táció keretében bemutatkozhatott.

Az esemény előzménye, hogy Az Euró-
pai Minőségügyi Szervezet Magyar Nem-
zeti Bizottsága "Minőség és innováció 2015" 
címmel pályázatot írt ki szociális és egész-
ségügyi szervezetek részére. A Szent Er-
zsébet Szociális Alapítvány pályamunkája, 
amely Az Idősgondozás Manhertz-elve® 
alapján folyó munkát mutatta be a benyúj-
tott pályázatok közül egyetlenként nyerte el 
azt a lehetőséget, hogy nemzetközi színtéren 
is bemutassa a Sister Elisabeth által elindí-
tott elven működő Szent Erzsébet Otthont. 

Mi is az az újdonság, ami a Szent Erzsé-
bet Otthont kiemeli az általában megszo-
kott idősotthonok sorából?  Általában az 
idősek részére vagy nyugdíjasházak, vagy 
gondozási otthonok vagy ápolási intézetek 
érhetők el kapcsolódási pontok nélkül. A 
külön-külön működő intézményekben, 
ha a lakó az egészségi állapotában változás 
következik be, akkor felmondják a szerző-
dését, és az idős ember új helyet kereshet 
magának. Ennek az állapotnak a meg-
szüntetésére ad megoldást, mutat példát 

a Magyar Termék Nagydíjjal kitüntetett 
Idősgondozás Manhertz-elve® rendszer. 

A Szent Erzsébet Otthonban, az Idős-
gondozás Manhertz-elve® referencia in-
tézményében  a Nyugdíjasház 45 fő aktív 
nyugdíjasnak nyújt lakhatási lehetőséget 
és szolgáltatást, a Gondozási Intézetet 
170 fő napi 4 órát meghaladó gondozási 
szükségletű idős veheti igénybe, az Ápolá-
si Intézetben 35 fő ápolást, illetve szoros 
felügyeletet igénylő beteg elhelyezésére 
van lehetőség.

Az Otthon dolgozói szolgálatnak te-
kintik munkájukat, a mentálhigiénés 
munkatársak gondoskodnak a minden-
napi programokról, kézműveskedésről, 
játékról, filmvetítésekről. Az otthon kápol-
nájában mindennap szentmisét mutatnak 

Bognár Györgyi szakmai igazgató
a kitüntetés átvétele után

Sas D. Gyula alelnök, a rendszer 
kidolgozója átveszi a kitüntetést  
Dr. Molnár Pál elnök úrtól.

be a nyugdíjas éveiket itt töltő katolikus 
papok (jezsuita szerzetesek, egyházme-
gyés atyák), értékes lelkiségi előadásokat, 
lelkigyakorlatokat tartanak, igény szerint 
gondoskodnak a lakók lelki vezetéséről. 
Vasárnaponként református lelkipásztor is 
meglátogatja az otthont.  

A Szent Erzsébet Otthon működését az 
állami normatíván, a lakók térítési díján, a 
nyugdíjasház bérleti díján, az ápolási inté-
zet bevételén túl a Szent Erzsébet Szociális 
Alapítvány Közhasznú Szervezet támoga-
tása biztosítja. Az Otthon 2007 évi anyagi 
nehézségeinek leküzdésében az Alapít-
vány vezetése által kidolgozott gazdálko-
dási rendszernek volt döntő szerepe. Az 
Intézmény számviteli rendszere úgy van 
kialakítva, hogy a nyugdíjasház, a gondo-
zási intézet és az ápolási intézet befektetett 
eszközei, forgóeszközei, bevételei, költsé-
gei és ráfordításai elkülöníthetőek legye-
nek. Az eredményt az év végi beszámoló 
összeállításakor tevékenységenként is meg 
kell állapítani. 

Lehet, hogy nem ez az egyetlen idős-
gondozási út, de a bemutatott modell tel-
jes szolgáltatást tud nyújtani, az időskorral 
járó nehézségek, félelmek megoldása fel-
oldhatóvá válnak. Az Idősgondozás Man-
hertz-elve® szerint működtetett többlép-
csős gondozási forma biztosítja azt, hogy 
az idősödő emberek szabad döntésük alap-
ján megtalálják azt a biztonságot, ahol a 
legtovább élhetik független, értékes, élmé-
nyekben gazdag életüket.

A pályázat elkészítőit az a cél vezérelte, 
hogy minél szélesebb körben megismer-
tessék  Sister Elizabeth életművét, és ez-
által áldozatos életének emléket állítsanak. 
Ezt fogja szolgálni a pályázat által elnyert 
nemzetközi bemutatkozás is.

Raduj Klára

ESEMÉNY
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Bognár Györgyi szakmai igazgató
a kitüntetés átvétele után

Sas D. Gyula alelnök, a rendszer 
kidolgozója átveszi a kitüntetést  
Dr. Molnár Pál elnök úrtól.

be a nyugdíjas éveiket itt töltő katolikus 
papok (jezsuita szerzetesek, egyházme-
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Vasárnaponként református lelkipásztor is 
meglátogatja az otthont.  
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állami normatíván, a lakók térítési díján, a 
nyugdíjasház bérleti díján, az ápolási inté-
zet bevételén túl a Szent Erzsébet Szociális 
Alapítvány Közhasznú Szervezet támoga-
tása biztosítja. Az Otthon 2007 évi anyagi 
nehézségeinek leküzdésében az Alapít-
vány vezetése által kidolgozott gazdálko-
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kialakítva, hogy a nyugdíjasház, a gondo-
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eszközei, forgóeszközei, bevételei, költsé-
gei és ráfordításai elkülöníthetőek legye-
nek. Az eredményt az év végi beszámoló 
összeállításakor tevékenységenként is meg 
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Lehet, hogy nem ez az egyetlen idős-
gondozási út, de a bemutatott modell tel-
jes szolgáltatást tud nyújtani, az időskorral 
járó nehézségek, félelmek megoldása fel-
oldhatóvá válnak. Az Idősgondozás Man-
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A pályázat elkészítőit az a cél vezérelte, 
hogy minél szélesebb körben megismer-
tessék  Sister Elizabeth életművét, és ez-
által áldozatos életének emléket állítsanak. 
Ezt fogja szolgálni a pályázat által elnyert 
nemzetközi bemutatkozás is.

Raduj Klára
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EGY DÉLUTÁN TÖBB ÉRZÉKNEK

 HIRDETÉS ESEMÉNYEK

Az ABS zenekar idén ünnepli 10 
éves jubileumát. A katonazenekar 
tagjai Zeneakadémiát végzett mű-

vésztanárok, akik e kerek évforduló alkal-
mából turnéra indultak. A koncertsorozat 
állomásai közt Pilisvörösvár is szerepelt. A 
helyi zeneiskolában muzsikáltak novem-
ber 19-én, ahol a szokásos indulók mellett 
több örökzöldet is előadtak, például Frank 
Sinatra ismertebb dalait.  

A koncerttel párhuzamosan az épület-
ben kiállítás is nyílt, Lengyel Rebeka kép-
zőművész-tanár alkotásaiból. A kiállítással 
egybekötött ünnepséget Oláhné Szabó 
Anita, a Zeneiskola igazgatója nyitotta 
meg. Majd Bölcskey Miklós, az Eszterházy 
Károly Főiskola tanára mondott beszédet a 
kiállított művekről. Hangsúlyozta, milyen 
fontos jelentőséggel bír egy-egy jól kivá-
lasztott pillanat megörökítése festmény 
formájában, azokban az időkben, amikor 
percenként több tucat szelfit készítenek 
az emberek. Amikor a fotó már nem más, 
csak egy kattintás, és sok esetben már nincs 
mögötte valódi tartalom, vagy gondolat.

A Zeneiskola november 19-én egy 10 éves katonazene-
kar, az ABS koncertjének és Lengyel Rebeka képzőmű-
vész-tanár helyi érdekeltségű kiállításmegnyitójának 
is helyet adott. Így igazi szemet, fület gyönyörködtető 
rendezvényen vehetett részt a közönség.

Lengyel Rebeka munkáira általában 
jellemző a meleg színek használata. Álta-
lánosan kedvelt témája a tájképek mellett a 
macskák, így ez évi kiállításán több macs-
káról készült kép is szerepel. Érdeklődik a 
fotózás iránt is, képei elkészítéséhez gyak-
ran használja saját fotóit alapul. Ez évi ki-
állítása abban különbözik a többitől, hogy 
idén több Pilisvörösvárral kapcsolatos ké-
pét állítja ki, melyek egytől egyik megvásá-
rolhatók. A képekért befolyt összeget a Pán 
Zenei Alapítványnak ajánlotta fel.

Szabó-Nyulász Melinda

2015. DECEMBER 21
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A „Jugendbegegnungsstätte”, azaz 
„Fiatalok találkozási helye” névre 
egyre inkább rászolgál a Sváb Sa-

rok épülete. A Werischwarer Heimatwerk 
ifjú csapatával rendszeresen tevékenyke-
dünk itt, ez a székhelyünk. Talán már ez is 
elég a találkozási hely fiatalokkal való be-
népesítéséhez, azonban mostanában több 
korosztály is rendszeres látogatója a hely-
nek. Ez köszönhető a Sváb Sarok adottsá-

gainak, a kiállításoknak és nem utolsó sor-
ban az óvónőknek, pedagógusoknak. Az 
előző években is akadtak csoportok, akik 
nem csak kiállítást nézni jöttek, hanem 
foglalkozásokat, feladatokat is szerettek 
volna kipróbálni. A lassan elmúló év sok 
rendhagyó órával kedveskedett a gyerekek-
nek. Tavasszal megismerkedtünk a mán-
gorlóval és annak használatával. A gyere-
kek kipróbálhatták, milyen nehéz munka 
egy sváb kötényt kimángorolni vagy, ahogy 

itt mondják: „mángolni”. Közben nagy 
öröm volt nekik az is, ha a lovas kocsin 
húztam őket az udvarban. A borospince 
rendbe hozása után lelkesen tekintették 
meg a szőlőművelés és borkészítés eszkö-
zeit, végezetül megismerkedhettek a must-
készítés folyamatával.

Márton naphoz közeledve a tollfosztás 
szokásvilágával ismerkedtünk meg. A gye-
rekek lelkesen állták körbe a tollal teli asz-
talt, majd a történetek után ki is próbálták 
a fosztást. Némelyik csoport kis párnácskát 
is készített a lefosztott tollból, melyet ma-
gukkal is vihettek. 

RENDHAGYÓ 
NÉPISMERET ÓRÁK  
A SVÁB SAROKBAN

A hideg idő beálltával, a sparherd hasz-
nálatával ismerkedtünk meg az üstház-
ban. A fiúk a kocsiszínben kipróbálták, 
hogyan lehet baltával fát hasítani, közben 
megbeszéltük, régen mikből lehetett gyúj-
tóst csinálni, végül vágtunk is puhafából 
gyújtósnak valót. Kipróbáltuk a kukori-
cacsutkát, a száraz venyigét, a rőzsét és 

a Jancsi-pad használata közben kelet-
kező faforgácsot is. Közben a lányokkal 
a sparherd adta meleget kihasználtuk, 
tésztát kezdtünk gyúrni. Kipróbáltuk a 
tésztanyújtást és sodrást, megismerked-
tünk a különböző hagyományos konyhai 
tárgyakkal. Mikor kellő vékonyságúra 
sodorták a gyerekek, megmutattam, mi-
lyen formára is lehet vágni, metélni a 
tésztát. Megbeszéltük azt is, hogy melyik 
fajta tésztából, milyen hagyományos étel 

készülhet. Végezetül egy kis csemegét is 
készítettünk magunknak. Kis koromban a 
nagymamám tésztagyúrás után, legalább 
egy levél tésztát felvágott kb. 10x10 cm-es 
kockákra, majd a gáztűzhelyre tett öntött-
vas lapon megsütötte. Elmesélte, hogy a 
dédimama ezt még a sparherd platniján 
készítette. Gyerekkorunkban ez nagy 
kedvenc volt, így gondoltam kipróbálhat-
nánk, hogy a mai chipshez szokott gyere-
kek mit szólnak egy ilyen egyszerű ropog-
tatnivalóhoz. Nagy sikert aratott náluk.

A tapasztalatom az, hogy a mai modern 
technika mellett felnövő gyerekek igen is 
fogékonyak ezekre a munkálatokra. A sok 
csoport után úgy érzem, hogy hiánypótló-
ak ezek az órák, hiszen sokszor problémát 
jelentett a tojás feltörése, a balta megfogása, 
de akár a tűz begyújtása is. 

Vidám, dolgos és tanulságos órákat 
töltöttünk együtt. Hálás vagyok azon pe-
dagógusoknak, akik fontosnak tartják a 
gyerekek ilyen jellegű oktatását. Igénylik, 
hogy a gyerekek ne csak tankönyvekből ta-
nulják a paraszti élet munkálatait, hanem 
ha lehetőség van rá, ki is próbálhassák, és 
megtapasztalhassák. Bár a rendszeres diák-
fogadás még nem megoldott, mivel délelőt-
tönként a Művészetek Házában dolgozom, 
de bízom benne, hogy a vezetőség továbbra 
is engedélyezi majd számomra ezeket a 
rendhagyó órákat, és a közeljövőben vég-

leges megoldást találunk majd erre a prob-
lémára. Bízom benne, hogy hagyományt és 
rendszert sikerül majd ezen órákból, foglal-
kozásokból csinálni.

Zsámboki Szabolcs

A VÁROSI NAPOS OLDAL SZOCIÁLIS 
KÖZPONT OKTÓBERI PROGRAMJAI  

(Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5.)

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATNÁL:
Álláskeresők klubja: Heti rendszerességgel csütörtökönként 10:00-12:00 óra között.
(Január 7., 14., 21., 28.)
Álláskeresők, munkanélküliek részére egyéni tanácsadásra van lehetőség kizárólag 
előzetes telefonos időpont egyeztetés alapján a 06 26/331-399-es telefonszámon.
Piactér: a hely, ahol önzetlenül felajánlhatja megunt bútorait, tárgyait, illetve ahol 
közzé teheti kívánságait. Ez ügyben bármikor (hétköznap 8-16 h között) kereshe-
ti szolgálatunkat. Jelenlegi szükségletek: gyermekágy, babafelszerelések (babakocsi, 
újszülöttnek való ruha), műszaki berendezések turmixgép, centrifuga, mosógép, 
elektromos kávéfőző, gáztűzhely, gázpalack, hajszárító, elektromos hősugárzó, bojler, 
hűtő, mikró, vérnyomásmérő, vércukormérő, magyar-angol szótár, laptop.
A télre való tekintettel folyamatosan várjuk a felajánlásokat fűtőberendezésekre  
(pl.: kéményes gázkonvektor, kályha, hősugárzó, fatüzelésű kazán) és tűzifára. Na-
gyon szívesen fogadunk gyermek és fiatal felnőtt ruhákat és cipőket!

MI MÁSBAN NYÚJT SEGÍTSÉGET A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT?
Forduljon hozzánk:
– ha ügyes-bajos dolgai intézéséhez segítségre van szüksége
– ha anyagi problémái vannak
– ha információra van szüksége
– ha krízishelyzetbe került
– ha baj van
– ha nincs kihez forduljon segítségért

IDŐSEK KLUBJA
2016. január 6. Utószilveszter Budapesten
2016. január 21. 10 óra: Diabétesz sorozat, előadó dr. Hidas István
2016. január 25. 10.30. Helytörténeti előadássorozat, előadó Botzheim István

Köszönetnyilvánítás
A Városi „Napos Oldal” Szociális Központ Családsegítő Szolgálata ezúton szeretné 
megköszönni a Piactér szolgáltatás keretein belül nyújtott adományokat névtelensé-
get kérő felajánlóinak.

Selymesi Erzsébet intézményvezető
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A „Jugendbegegnungsstätte”, azaz 
„Fiatalok találkozási helye” névre 
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rok épülete. A Werischwarer Heimatwerk 
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nem csak kiállítást nézni jöttek, hanem 
foglalkozásokat, feladatokat is szerettek 
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itt mondják: „mángolni”. Közben nagy 
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RENDHAGYÓ 
NÉPISMERET ÓRÁK  
A SVÁB SAROKBAN
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(Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5.)
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NYUGDÍJAS ÉVZÁRÓ

A Művészetek Háza megtelt az idei 
évzáróra. A megnyitón Guth Ferenc 
elnökhelyettes üdvözölte a megje-

lent klubtagokat és a meghívott vendégeket: 
Gromon István polgármestert, Kimmelné 
Sziva Mária alpolgármestert és Berényi Ildi-
kót a Művészetek Háza vezetőjét.

Az idei év is eseménydús volt a Nyugdí-
jas Klub életében – hangzott el a rendezvé-
nyen. Részt vettünk a városi rendezvénye-
ken, a klub Nosztalgia Dalköre is minden 
rendezvényen fellépett: a március 15-i 
ünnepségen, a majálison, a májusfa felál-
lításánál, a Hősök Napján, a Betelepedési 

emlékmű avatáson, a Vörösvári Napokon, 
a szüreti rendezvényen, a bányásznapon, 
az október 23-i megemlékezésen, valamint 
részt vettünk a Soproni és az Egri Országos 
Fesztiválon, ahol oklevelekkel jutalmazták 
a klub együttesét.

Felkerestük a testvérvárosunkat, az er-
délyi Borszéket. A pilisszántói és a csolnoki 
társklubjaink meghívásainak is eleget tet-
tünk. Három bált rendeztünk: a farsangit, 
a locsolóbált és az évzáró bált.  Az idén 14 
alkalommal voltunk kirándulni. Főleg a 
fürdőket szeretik a nyugdíjasok, de voltunk 
Pannonhalmán és Szarvason is. Összesen 
közel 1000 fő vett részt a kirándulásainkon.

Az éves beszámoló után a nap fénypont-
ja következett: az 50. házasságukat ünneplő 
klubtagjaink köszöntése. Hat párunk volt 
idén: Bubrovszki-Probszt Borbála, Gyar-
mati József-Fülöp Anna, Porkoláb Károly-
Kammerer Rozália, Skoda József-Győri 

Éva, Tagscherer Márton-Dombai Anna, 
Takács József-Révai Margit. Előbb a klub 
vezetősége és tagjai, majd városunk pol-
gármestere, Gromon István és Kimmelné 
Sziva Mária alpolgármester köszöntötte az 
ünnepelteket.

Az évzáró hivatalos része után műsor 
következett: A Széchenyi utcai óvodások 
műsora után klubtagunk Szedunka Fe-
rencné mondott verset. Őt a Szabadság ut-
cai óvodások műsora követte, majd a klub 
Margaréta tánccsoportja. Ezután Herbszt 
György klubtagunk mondott el egy sváb 
mondókát, és a klub Nosztalgia Dalköré-
nek műsorával ért véget a műsor. A végén 
közösen elénekeltük a nyugdíjas indulót. 
A műsor után szendvicseket és italokat fo-
gyaszthattak a nyugdíjas klubtagok.

A jó hangulatú délután este bállal ért 
véget, ahol a Pilisvörösvári Német Nemze-
tiségi Fúvószenekar húzta a talpalávalót. Jó 
hangulatban ért végett az évzáró a késő esti 
órákban.

Prohászka István,  
a Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub elnöke

Dieses Jahr fand der Nationalitä-
tennachmittag der Werischwarer 
Deutschen Nationalitätenselbst-

verwaltung am 22. November im Theater-
saal des Hauses der Künste statt.
Diese Veranstaltung ist eine respektab-
le Leistung der Werischwarer Deutschen 
– einerseits gebührt für sein Erschaffen, 
für seine Etablierung den Mitgliedern der 
deutschen Selbstverwaltung Dank, ande-
rerseits den Teilnehmern der einzelnen 
Darbietungen, in Konkreta den Weri-
schwarer Nationalitätenvereinen, -chören, 
-tanzgruppen sowie den Pädagoginnen, 
Kindern und Jugendlichen der hiesigen 
Kindergärten, Grundschulen und des 
Schiller-Gymnasiums.

Der Nationalitätennachmittag ist eine 
Feier und ein Forum zugleich. Feier, weil 
vor dem Angesicht der Werischwarer Ge-
meinde alle Vereine und Bildungseinrich-
tungen eine Kostprobe davon geben kön-
nen, womit sie sich das ganze Jahr über 
beschäftigt haben. Diese Kostprobe fiel 
auch heuer eindrucksvoll aus: Das Pub-
likum hat alle Aufführungen mit herzli-
chem Applaus honoriert.

Die Reihe der Auftretenden wurde 
durch die Werischwarer Blaskapelle eröff-
net. Sie stimmte – wie sie dies auch zu an-
deren feierlichen Anlässen in Werischwar 
macht – auf den Nachmittag mit wohltem-
perierten Klängen ein.

Als nächstes traten die Kinder des Kin-
dergartens in der Zrínyi Straße auf, die 
Sprüche, deutsche Kreisspiele und Kin-
dertänze in der Werischwarer Mundart 
vortrugen.

Auf die Kinder folgte die älteste Gene-
ration, nämlich der Nostalgie-Gesangkreis, 
geleitet von Piroska Holló.

DEUTSCHER NATIONALITÄTEN- 
NACHMITTAG

ESEMÉNYEK

Zur großen Freude der Zuschauer ge-
reichten auch dieses Jahr die Aufführun-
gen der Schüler und Schülerinnen des 
Friedrich Schiller Gymnasiums: die Klasse 
11.a tanzten Walzer und Polka, der sich 
Márk Szép und Martin Milbich – ebenfalls 
Schiller-Gymnasiasten – mit ihrem sehr 
schönen Akkordeon-Spiel anschlossen.

Nach der Musik kam wieder Gesang 
von bester Qualität: der Werischwarer Na-
tionalitätengemischtchor trug – unter Be-
gleitung von Norbert Sax und Árpád Wies-
zt – deutsche (Volks)Lieder vor.

Die Reihe der Darbietungen unterbrach 
ein kurzer Ausflug in die Vergangenheit: 
es wurde eine Videoaufnahme gezeigt, auf 
der ältere Werischwarer Damen (Paasl) 
alleine und im Chor alte Lieder gesungen 
bzw. gebetet haben. Es war ergreifend zu 
sehen, mit welch gespannter Aufmerksam-
keit und in welcher Stille das Publikum 
dem Videofilm zuschaute.

Als nächstes betraten die Kinder der 
Deutschen Nationalitätengrundschule auf 
dem Marktplatz die 
Bühne. Zuerst erzählte 
Annamária Sörös über 
„Ein[en] Tag bei der 
Oma“, darauf folgten 
die Klasse 3.a mit der 
„Dritte[n] Jahreszeit, 
der Herbst“ (begleitet 
auf Flöte durch Janka 
Gerőfi-Gerhardt, auf 
der Trompete durch 
Bence Zsolt Stéhli), 
das Gedicht „Böser Be-
sen“ von Emma Teréz 
Vörös vorgetragen, die 
Klasse 4.a mit „Lusti-
ge[n] schwäbische[n] 

Geschichten bei den Großeltern“ (gespielt 
von Léna und Xavér Klein, Lilla Majnek, 
Szabolcs Krupp, Bernadett Nick, Ferenc Né-
meth, Réka Rákosfalvi und Csenge Sóskú-
ti). Schließlich trugen die drei Klassen der 
Schule am Marktplatz gemeinsam schwä-
bische Volkslieder aus Schaumar (begleitet 
von Norbert Sax und Xavér Klein) vor. Das 
gemeinsame Singen aller zweisprachigen 
Klasse der Schule kann man mit Recht als 
Höhepunkt des Nachmittags betrachten 
– die Idee, alle Kinder der zweisprachigen 
Klassenzüge gemeinsam singen zu lassen, 
ist ebenso ohnegleichen in der Region, wie 
auch die Qualität der einstudierten Lieder 
ein unvergessliches Erlebnis bot.

Die kleinen Kinder wechselten sich 
durch eine neue Formation in Werischwar 
ab: durch das Werischwarer Heimatwerk. 
Das Heimatwerk ist ein sehr treffender 
Name für die Gruppe der Jugendlichen 
(Leiter: Szabolcs Zsámboki), da das Wort 
„Werk“ gleichzeitig Arbeit, Handlung, 
künstlerisches Schaffen, aber auch Betrieb 

und auch Triebwerk bedeutet und in einem 
Wort all das symbolisiert, das zur Ars Poetica 
des Heimatwerks gehört: die Aufrechterhal-
tung der schwäbischen Traditionen durch 
aktive Sammelarbeit. Die Mitglieder des 
Heimatwerks trugen wunderschön – mal 
dynamisch, mal zart, mal altehrwürdig, mal 
modern – klingende Lieder vor.

Vorletzte Auftretende war die Erwach-
senengruppe des Ungarndeutschen Volks-
tanzensembles, das diesmal die Branauer 
Stimmungen, die Faschingseröffnung und 
Fröhliche Tänze vortrug.

Und als letzter Programmpunkt erklan-
gen im Vortrag der Jugendkapelle Pilis Brass 
Band allen Anwesenden bekannte Märsche 
und Polkas, wodurch der Nachmittag, der 
sich bereits in den Abend erstreckte, in fröh-
licher Stimmung zu Ende ging.

Der Nationalitätennachmittag ist, wie 
eingangs erwähnt, nicht nur eine – das Ka-
lenderjahr abschließende, für die ganze Ge-
meinde gedachte – Feier, sondern auch ein 
Forum, auf dem sich Alt und Jung treffen, 
miteinander über Gott und die Welt reden, 
sich über die Kinder, Enkelkinder freuen 
kann. Die Bedeutung dieser Veranstal-
tung und den Respekt vor der Leistung der 
Teilnehmer zeigt auch der Umstand, dass 
Bürgermeister István Gromon mit Gemah-
lin sowie die Mitglieder des Werischwarer 
Stadtrates zugegen waren.

Der Nachmittag ist ein Geschenk der 
Werischwarer Deutschen Selbstverwaltung 
und der teilnehmenden Vereine an alle We-
rischwarer, die ihrem Wirken Aufmerksam-
keit schenken und unterstützen.

In dieser Veranstaltung steckt jedes Jahr 
viel Arbeit, viele Anstrengung, viel guter Wil-
le. Unser herzlichstes Dankeschön dafür!

Márta Müller

A vörösvári Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat nov. 22.-én rendezte meg 
az idei Nemzetiségi Délutánját a Mű-
vészetek Háza színháztermében. A 
nemzetiségi délutánt a nemzetiségi 
önkormányzat tagjai több, mint tíz 
évvel ezelőtt hívták életre, és az ötlet 
azóta a vörösvári közösségi élet egy 
fontos eseményévé vált. A nemzetiségi 
délután a vörösvári helyi német kultú-
ra iránt érdeklődő, annak ápolásában 
részt vevő polgárok számára ünnepség 
és fórum egyszerre. A régi és új nem-
zetiségi egyesületek idős és fiatal tagjai, 
a nemzetiségi óvodák és iskolák diákjai 
egyaránt bemutathatják az érdeklődő 
(és minden fellépőt lelkes tapssal ho-
noráló) közönség színe előtt éves mun-
kájuk, teljesítményük egy szeletét. Az 
idei nemzetiségi délután is nagy sikert 
aratott – a cikk ennek a sok szeretettel 
összeállított ünnepnek a részleteit, a 
délután fénypontjait és kellemes meg-
lepetéseit tekinti át.

Müller  Márta
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délyi Borszéket. A pilisszántói és a csolnoki 
társklubjaink meghívásainak is eleget tet-
tünk. Három bált rendeztünk: a farsangit, 
a locsolóbált és az évzáró bált.  Az idén 14 
alkalommal voltunk kirándulni. Főleg a 
fürdőket szeretik a nyugdíjasok, de voltunk 
Pannonhalmán és Szarvason is. Összesen 
közel 1000 fő vett részt a kirándulásainkon.

Az éves beszámoló után a nap fénypont-
ja következett: az 50. házasságukat ünneplő 
klubtagjaink köszöntése. Hat párunk volt 
idén: Bubrovszki-Probszt Borbála, Gyar-
mati József-Fülöp Anna, Porkoláb Károly-
Kammerer Rozália, Skoda József-Győri 

Éva, Tagscherer Márton-Dombai Anna, 
Takács József-Révai Margit. Előbb a klub 
vezetősége és tagjai, majd városunk pol-
gármestere, Gromon István és Kimmelné 
Sziva Mária alpolgármester köszöntötte az 
ünnepelteket.

Az évzáró hivatalos része után műsor 
következett: A Széchenyi utcai óvodások 
műsora után klubtagunk Szedunka Fe-
rencné mondott verset. Őt a Szabadság ut-
cai óvodások műsora követte, majd a klub 
Margaréta tánccsoportja. Ezután Herbszt 
György klubtagunk mondott el egy sváb 
mondókát, és a klub Nosztalgia Dalköré-
nek műsorával ért véget a műsor. A végén 
közösen elénekeltük a nyugdíjas indulót. 
A műsor után szendvicseket és italokat fo-
gyaszthattak a nyugdíjas klubtagok.

A jó hangulatú délután este bállal ért 
véget, ahol a Pilisvörösvári Német Nemze-
tiségi Fúvószenekar húzta a talpalávalót. Jó 
hangulatban ért végett az évzáró a késő esti 
órákban.

Prohászka István,  
a Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub elnöke

Dieses Jahr fand der Nationalitä-
tennachmittag der Werischwarer 
Deutschen Nationalitätenselbst-

verwaltung am 22. November im Theater-
saal des Hauses der Künste statt.
Diese Veranstaltung ist eine respektab-
le Leistung der Werischwarer Deutschen 
– einerseits gebührt für sein Erschaffen, 
für seine Etablierung den Mitgliedern der 
deutschen Selbstverwaltung Dank, ande-
rerseits den Teilnehmern der einzelnen 
Darbietungen, in Konkreta den Weri-
schwarer Nationalitätenvereinen, -chören, 
-tanzgruppen sowie den Pädagoginnen, 
Kindern und Jugendlichen der hiesigen 
Kindergärten, Grundschulen und des 
Schiller-Gymnasiums.

Der Nationalitätennachmittag ist eine 
Feier und ein Forum zugleich. Feier, weil 
vor dem Angesicht der Werischwarer Ge-
meinde alle Vereine und Bildungseinrich-
tungen eine Kostprobe davon geben kön-
nen, womit sie sich das ganze Jahr über 
beschäftigt haben. Diese Kostprobe fiel 
auch heuer eindrucksvoll aus: Das Pub-
likum hat alle Aufführungen mit herzli-
chem Applaus honoriert.

Die Reihe der Auftretenden wurde 
durch die Werischwarer Blaskapelle eröff-
net. Sie stimmte – wie sie dies auch zu an-
deren feierlichen Anlässen in Werischwar 
macht – auf den Nachmittag mit wohltem-
perierten Klängen ein.

Als nächstes traten die Kinder des Kin-
dergartens in der Zrínyi Straße auf, die 
Sprüche, deutsche Kreisspiele und Kin-
dertänze in der Werischwarer Mundart 
vortrugen.

Auf die Kinder folgte die älteste Gene-
ration, nämlich der Nostalgie-Gesangkreis, 
geleitet von Piroska Holló.

DEUTSCHER NATIONALITÄTEN- 
NACHMITTAG

ESEMÉNYEK

Zur großen Freude der Zuschauer ge-
reichten auch dieses Jahr die Aufführun-
gen der Schüler und Schülerinnen des 
Friedrich Schiller Gymnasiums: die Klasse 
11.a tanzten Walzer und Polka, der sich 
Márk Szép und Martin Milbich – ebenfalls 
Schiller-Gymnasiasten – mit ihrem sehr 
schönen Akkordeon-Spiel anschlossen.

Nach der Musik kam wieder Gesang 
von bester Qualität: der Werischwarer Na-
tionalitätengemischtchor trug – unter Be-
gleitung von Norbert Sax und Árpád Wies-
zt – deutsche (Volks)Lieder vor.

Die Reihe der Darbietungen unterbrach 
ein kurzer Ausflug in die Vergangenheit: 
es wurde eine Videoaufnahme gezeigt, auf 
der ältere Werischwarer Damen (Paasl) 
alleine und im Chor alte Lieder gesungen 
bzw. gebetet haben. Es war ergreifend zu 
sehen, mit welch gespannter Aufmerksam-
keit und in welcher Stille das Publikum 
dem Videofilm zuschaute.

Als nächstes betraten die Kinder der 
Deutschen Nationalitätengrundschule auf 
dem Marktplatz die 
Bühne. Zuerst erzählte 
Annamária Sörös über 
„Ein[en] Tag bei der 
Oma“, darauf folgten 
die Klasse 3.a mit der 
„Dritte[n] Jahreszeit, 
der Herbst“ (begleitet 
auf Flöte durch Janka 
Gerőfi-Gerhardt, auf 
der Trompete durch 
Bence Zsolt Stéhli), 
das Gedicht „Böser Be-
sen“ von Emma Teréz 
Vörös vorgetragen, die 
Klasse 4.a mit „Lusti-
ge[n] schwäbische[n] 

Geschichten bei den Großeltern“ (gespielt 
von Léna und Xavér Klein, Lilla Majnek, 
Szabolcs Krupp, Bernadett Nick, Ferenc Né-
meth, Réka Rákosfalvi und Csenge Sóskú-
ti). Schließlich trugen die drei Klassen der 
Schule am Marktplatz gemeinsam schwä-
bische Volkslieder aus Schaumar (begleitet 
von Norbert Sax und Xavér Klein) vor. Das 
gemeinsame Singen aller zweisprachigen 
Klasse der Schule kann man mit Recht als 
Höhepunkt des Nachmittags betrachten 
– die Idee, alle Kinder der zweisprachigen 
Klassenzüge gemeinsam singen zu lassen, 
ist ebenso ohnegleichen in der Region, wie 
auch die Qualität der einstudierten Lieder 
ein unvergessliches Erlebnis bot.

Die kleinen Kinder wechselten sich 
durch eine neue Formation in Werischwar 
ab: durch das Werischwarer Heimatwerk. 
Das Heimatwerk ist ein sehr treffender 
Name für die Gruppe der Jugendlichen 
(Leiter: Szabolcs Zsámboki), da das Wort 
„Werk“ gleichzeitig Arbeit, Handlung, 
künstlerisches Schaffen, aber auch Betrieb 

und auch Triebwerk bedeutet und in einem 
Wort all das symbolisiert, das zur Ars Poetica 
des Heimatwerks gehört: die Aufrechterhal-
tung der schwäbischen Traditionen durch 
aktive Sammelarbeit. Die Mitglieder des 
Heimatwerks trugen wunderschön – mal 
dynamisch, mal zart, mal altehrwürdig, mal 
modern – klingende Lieder vor.

Vorletzte Auftretende war die Erwach-
senengruppe des Ungarndeutschen Volks-
tanzensembles, das diesmal die Branauer 
Stimmungen, die Faschingseröffnung und 
Fröhliche Tänze vortrug.

Und als letzter Programmpunkt erklan-
gen im Vortrag der Jugendkapelle Pilis Brass 
Band allen Anwesenden bekannte Märsche 
und Polkas, wodurch der Nachmittag, der 
sich bereits in den Abend erstreckte, in fröh-
licher Stimmung zu Ende ging.

Der Nationalitätennachmittag ist, wie 
eingangs erwähnt, nicht nur eine – das Ka-
lenderjahr abschließende, für die ganze Ge-
meinde gedachte – Feier, sondern auch ein 
Forum, auf dem sich Alt und Jung treffen, 
miteinander über Gott und die Welt reden, 
sich über die Kinder, Enkelkinder freuen 
kann. Die Bedeutung dieser Veranstal-
tung und den Respekt vor der Leistung der 
Teilnehmer zeigt auch der Umstand, dass 
Bürgermeister István Gromon mit Gemah-
lin sowie die Mitglieder des Werischwarer 
Stadtrates zugegen waren.

Der Nachmittag ist ein Geschenk der 
Werischwarer Deutschen Selbstverwaltung 
und der teilnehmenden Vereine an alle We-
rischwarer, die ihrem Wirken Aufmerksam-
keit schenken und unterstützen.

In dieser Veranstaltung steckt jedes Jahr 
viel Arbeit, viele Anstrengung, viel guter Wil-
le. Unser herzlichstes Dankeschön dafür!

Márta Müller

A vörösvári Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat nov. 22.-én rendezte meg 
az idei Nemzetiségi Délutánját a Mű-
vészetek Háza színháztermében. A 
nemzetiségi délutánt a nemzetiségi 
önkormányzat tagjai több, mint tíz 
évvel ezelőtt hívták életre, és az ötlet 
azóta a vörösvári közösségi élet egy 
fontos eseményévé vált. A nemzetiségi 
délután a vörösvári helyi német kultú-
ra iránt érdeklődő, annak ápolásában 
részt vevő polgárok számára ünnepség 
és fórum egyszerre. A régi és új nem-
zetiségi egyesületek idős és fiatal tagjai, 
a nemzetiségi óvodák és iskolák diákjai 
egyaránt bemutathatják az érdeklődő 
(és minden fellépőt lelkes tapssal ho-
noráló) közönség színe előtt éves mun-
kájuk, teljesítményük egy szeletét. Az 
idei nemzetiségi délután is nagy sikert 
aratott – a cikk ennek a sok szeretettel 
összeállított ünnepnek a részleteit, a 
délután fénypontjait és kellemes meg-
lepetéseit tekinti át.

Müller  Márta
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Életének 84. évében, hosszú betegség után, mégis váratlanul 2015. november 24-én 
elhunyt Keszléri József, korábbi pilisvörösvári tanácselnök majd alpolgármester. Te-
metése 2015. december 2-án (szerdán) 13 órakor volt a pilisszentiváni temetőben. 
Temetését Filó Kristóf budakeszi plébános, korábbi pilisvörösvári káplán végezte.

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI  

KÖNYVTÁRBAN

Jamie Oliver: 
Otthonos ízek 
100 klasszikus recept  
– szeretteid örömére.

 
 

Dr. Csernus Imre:  
A Nő – Csajsziknak:  

A híres pszichiáter 2007-
es a Nő című könyvének 

bővített változata.

Szvetlana 
Alekszijevics: 
Elhordott múltjaink 
Az utópia hangjai című 
ciklus ötödik darabja.

Dávid Ádám: Millennium  
expressz – A fogoly 

Az európai helyszíneken 
játszódó A potyautas után 

a trilógia második része 
Amerikában folytatódik.

Hakan Nesser: 
A felügyelő és a csend
Izgalmas skandináv 
krimi egy erdőmélyi 
szektáról.

 
Carl-Johan Forssén 

Ehrlin: Aludj el szépen, 
Bendegúz!

Igazi altató kortárs mese 
3-6 éveseknek.

Camilla Lackberg: 
A toronyőr  
Egy menekülő anya a 
kisfiával, hátborzongató 
titkok Grskär szigetén 
az ódon világítótorony 
körül.

Anna Gavalda: Billie 
Egy könyv az együttérzés 
hatalmáról, és a folytonos 
kudarcokon való tovább-

lépésről.

K eszléri József 1932. október 10-én 
született egy szegény pilisszentivá-
ni kétgyermekes sváb családban. 

Szülei – az annak idején igen későinek 
számító – harmincas éveik közepén há-
zasodtak össze. Édesapja és édesanyja is 
sokgyerekes családból származott. Édes-
anyja Isztimérről került Pilisszentivánra, 
bátyjának, Reichardt Andrásnak – az első 
pilisszentiváni plébánosnak – a háztartási 
segítőjeként. Édesanyja másik katolikus 
pap testvére Prohászka Ottokár mellett lá-
tott el titkári teendőket Székesfehérváron. 
Édesapja a plébánia szomszédjában lakó 
Keszler József volt, akinek a háború előtt, 
mint állami tisztviselőnek (angyalföldi ál-
lomásfőnök volt) előírták, hogy Keszlerről 
Keszléri-re magyarosítsa a nevét. 

Iskolai tanulmányait Pilisszentivá-
non kezdte, majd az esztergomi Feren-
ces Gimnáziumban folytatta. Budapest 
ostroma után édesapját B-listázták, mert 
Erdély visszacsatolása idején a MÁV-nál 
dolgozott. A B-lista miatt édesapja nyug-
díját a minimumra csökkentették, így 
szülei egy idő után nem tudták fizetni az 
egyházi gimnáziummal járó taníttatási 
költségeket, ezért 1948-49-ben átjelentke-
zett az Árpád Gimnáziumba, s ott szerzett 
érettségi bizonyítványt 1951-ben. 

Érettségi után felvételizett a Műsza-
ki Egyetemre, de nem vették fel, mivel 
édesapja B-listás volt. Így aztán fizikai 
dolgozóként helyezkedett el a Ganz Vil-
lamossági Művekben, ahol szorgalmasan 
dolgozott, s munkája mellett marós szak-
munkás-bizonyítványt szerzett. Alapvető-
en mégis humán érdeklődésű volt. Napi 
munkája után rendszeresen egy-egy ver-
ses vagy novellás kötettel tért haza, amit a 
kicsiny fizetéséből vásárolt. Később beirat-
kozott a Műszaki Egyetem szervezetéből 
önállósult Közgazdaság-tudományi Egye-
tem főiskolai karára. (1953-tól Marx Ká-
roly Közgazdaság-tudományi Egyetem). 
Itt szerzett felsőfokú filozófiai képesítést. 

1958-ban megnősült, akkor költözött 
Pilisvörösvárra. Felesége Manhertz Etelka, 
a Pilisvörösvári Szakmunkásképző Intézet 
későbbi gazdasági igazgatóhelyettese. Há-
zasságukból öt gyermekük született. Mind-
nyájan diplomás felnőttek lettek: Etelka 
orvos, József erdőmérnök, Erzsébet közép-
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iskolai biológia-kémia tanár, Gyöngyvér 
óvodapedagógus, Orsolya középiskolai an-
goltanár. Öt gyermeküktől eddig 16 unoká-
juk született: 5 leány és 11 fiú.

Fiatal korában versenyszerűen sak-
kozott, sakkmesteri minősítést szerzett. 
Szenvedélyesen szerette a természetet is, 
feleségével, gyermekeivel, majd később 
unokáival rengeteget kirándult a környe-
ző pilisi és budai hegyekben, és távolabbi 
vidékeken is.

1964-től az Országos Takarékpénztár 
Pilisvörösvári Fiókjában (OTP) dolgozott 
mint tisztviselő, majd a Pest Megyei OTP-
központba helyezték.

A közéletben fiatal kora óta részt vett. 
Még a Ganz gyárban, az ötvenes évek 
elején belépett a pártba. A 80-as évek ele-
jén a párt keresett valakit, akit a község 
vezetőjének lehetne választani. Így ta-
lálták meg őt is, és felkérték, hogy vállal-
ja a jelöltséget. Vállalta, s 1982-ben – az 
országban elsőként kettős jelölés nyomán 
– Pilisvörösvár tanácselnökévé választot-
ták. Ezt a tisztséget töltötte be egészen a 
rendszerváltozásig, 1990 októberéig. A 
rendszerváltozás idején a németországi 
Gröbenzellel kialakított, ma is élő testvér-
városi kapcsolat egyik megalapozója volt, 
a testvérvárosi megállapodást ő írta alá 
1989 őszén Dr. Bernd Rieder gröbenzelli 
polgármesterrel.

A rendszerváltozás után 1990-től 
1994-ig önkormányzati képviselő, 1994-
től 1998-ig alpolgármester volt, majd 66 
évesen visszavonult a közélettől, s ettől 
kezdve unokáinak és kedvenc hobbijá-
nak, a kertészkedésnek élt. Szőlészkedett, 
borászkodott. Már 1971-től alapító tagja 
volt a Kovács László Kertbarát Körnek, s 
aktív tag maradt évtizedeken át. Nyugdí-
jas éveiben kiváló sajátkészítésű boraival 
többször nyert díjat a pilisvörösvári bor-
versenyen. 1998 és 2003 között öt éven 
keresztül az ő saját szőlőből készült fehér-
borát ítélte a zsűri a legjobbnak. A 2003-as 
díjátadáskor így nyilatkozott: 

„Apámtól örököltem ezt a szenvedélyt, aki 
még a múlt század harmincas éveiben kezdte 
a kertészkedést és szőlészkedést. Sokat tanul-
tam apám öccsétől, aki nagyon értett a bo-
rokhoz, hiszen Budafokon volt pincemester. 
A Klapkai utcai lakótelep helyén volt 1200 

négyszögöl homokos talajú szőlőnk. Míg a 
19. századi filoxérajárvány után Vörösváron 
majdnem mindenki a direkt termésű, ellen-
álló Nova és Otelló szőlőket termesztette, 
mi a régi nemes fajtákat. A homokos tala-
jon ugyanis a filoxéra kevésbé veszélyes. Így 
aztán kitűnő borokat érleltünk mindig is a 
pincénkben. A lakótelep megépülte után a 
kisajátításért kapott pénzből az utca másik 
felében vettem egy szőlőst. Az Otellót meg-
hagytam, de a Nova helyett nemes fajtákat 
telepítettem. Az elmúlt években elért ered-
ményeim azt bizonyítják, hogy Vörösváron 
is lehet jó minőségű szőlőt és bort termelni.” 

Az utóbbi években betegeskedett, de 
azért továbbra is tevékenykedett a kert-
ben, a ház körül. 2015. október 25-én még 
részt vett a városházán az első pilisvörös-
vári önkormányzat megalakulásának 25. 
évfordulója alkalmából rendezett emlék-
ülésen. Hosszan mesélt az életéről. Me-
sélt az édesapjáról, aki vallásosan nevelte 
őket. Elmesélte, hogyan lett párttag azért, 
hogy felvegyék az egyetemre, hogyan vé-
gezte munkáját az OTP-ben, s hogyan lett 
később tanácselnök. „Mindig azt kerestem, 
hogyan tudok békés módszerekkel: szeretet-
tel, meggyőzéssel, jóakarattal valamit tenni 
a közösségért.” „Kettős ember vagyok. Ez 
azt jelenti, hogy hívő vagyok – most is, ma is 
az vagyok –, de baloldali érzelmű. Baloldali 
vagyok, de hívő, katolikus.”

Mikor ezeket a nagyon mély, őszinte 
és emberi szavait hallgattuk, még nem 
gondoltuk, hogy ez volt az utolsó köz-
szereplése. Tudtuk, hogy beteg, maga is 
mondta, de azért azt hittük, hogy még 
évekig élhet. Az utóbbi hetekben is egész 
jól volt, gereblyézett az udvaron, söprö-
gette a faleveleket. November 23-án éjfél-
tájban azonban rosszul lett, erős fejfájásra 
panaszkodott. Mentőt hívtak hozzá, kór-
házba került, s másnap, november 24-én 
kora este meghalt.

Korábban többször mondta családtag-
jainak, hogy szeretné, hogy ha meghal, 
akkor Pilisszentivánon temessék el, ezért 
a pilisszentiváni temetőben helyezték 
örök nyugalomba.

Emlékét tisztelettel és megbecsüléssel 
megőrizzük.

Gromon István polgármester
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gromon, lieber lstvan,

mit tiefer Betroffenheit müssen wir in Gröbenzell vom Tod des Altbürgermeisters Jó-
zsef Kezslérj Kenntnis nehmen. Mit 84 Jahren ist er nach langer Krankheit von uns 
gegangen. József Kezslérj war vor mehr als 25 Jahren, der ungarische Gründervater der 
Partnerschaft zwischen Pilisvörösvar und Gröbenzell. Er hat zusammen mit unserem 
Altbürgermeister Dr. Bernd Rieder die Urkunde zur Stadtepartnerschaft unterzeichnet.
lm Namen der Bürgerinnen und Bürger Gröbenzells und des gesamten Gemeinderates 
darf ich auf diesem Wege die Anteilnahme unserer Gemeinde am Todes von Jó-
zsef Kezslérj übermitteln. Wir werden dem Verstorbenen, hier in Gröbenzell als 
Gründervater, unserer mehr als 25-jahrigen Partnerschaft und Freundschaft immer 
ein ehrenden Gedenken bewahren. Als äulßeres Zeichen unserer Anteilnahme haben 
wir veranlasst, dass am Grabe von József Kezsléri ein Kranz der Gemeinde Gröbenzell 
nieder gelegt wird.
Mit freundlichen Grülßen

Martin Schäfer    Michael Leonbacher
1.Bürgermeister   Gemeinderat, Referent für Partnerschaften

Lieber Herr Bürgermeister Gromon,

Mit großer Betroffenheit habe ich vom Tode unseres lieben Freundes Josef Keszleri 
Kenntnis nehmen müssen. Ohne ihn wäre die Partnerschaft zwischen Gröbenzell und 
Werischwar nicht entstanden. Ich hatte so vile schöne und erfüllende Begegnungen 
mit ihm und werde ihn nicht vergessen. Ich werde seiner Frau kondolieren.

Bernd Rieder
Altbürgermeister, Gröbenzell

Lieber Herr Bürgermeister Gromon,
die Nachricht vom Tod von József Keszléri hat uns im Deutsch-Ungarischen Verein 
in Gröbenzell sehr getroffen. Wir haben nicht nur einen guten Freund verloren, József 
war auch einer der Gründer der Partnerschaft zwischen Pilisvörösvár und Gröbenzell, 
die seit über 25 Jahre besteht. József ist dieser Partnerschaft viel zu verdanken.

József ist uns geschieden,
doch im Herzen geblieben. 

Wir, vom Deutsch-Ungarischen Verein Gröbenzell, werden József in guter Erinnerung 
behalten und nehmen in Gedanken an Eurer Trauer teil. 

Thomas Möller –Partnerschaftsreferent
Deutsch-Ungarischer Verein Gröbenzell e.V. (DUVG)

Lieber Herr Bürgermeister Gromon, 

Mit großer Trauer und Bestürzung haben wir die Todesnachricht gelesen.
Leider können wir morgen nicht an der Beerdigung teilnehmen, da dies einfach zu 
kurzfristig ist. Dennoch haben wir heute natürlich einen Trauerkranz bei einem 
Blumengeschäft in Auftrag gegeben (Eleonore Velte kümmert sich hierum). Der 
Kranz mit der Trauerschleife der Gemeinde Wehrheim müsste dann morgen bei der 
Beerdigung da sein. 
 In stiller Trauer gedenken wir József Keszléri, der als Bürgermeister auch die Kontakte 
zur Gemeinde Wehrheim gepflegt hat und über den auch die Freundschaft in früherer 
Zeit gelebt wurde. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
 Mit herzlichen Grüßen und verbunden mit den freundschaftlichen Trauergrüßen von 
Wehrheim nach Werischwar verbleiben wir

Gregor Sommer, Bürgermeister, Gemeinde Wehrheim
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Életének 84. évében, hosszú betegség után, mégis váratlanul 2015. november 24-én 
elhunyt Keszléri József, korábbi pilisvörösvári tanácselnök majd alpolgármester. Te-
metése 2015. december 2-án (szerdán) 13 órakor volt a pilisszentiváni temetőben. 
Temetését Filó Kristóf budakeszi plébános, korábbi pilisvörösvári káplán végezte.

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI  

KÖNYVTÁRBAN

Jamie Oliver: 
Otthonos ízek 
100 klasszikus recept  
– szeretteid örömére.

 
 

Dr. Csernus Imre:  
A Nő – Csajsziknak:  

A híres pszichiáter 2007-
es a Nő című könyvének 

bővített változata.

Szvetlana 
Alekszijevics: 
Elhordott múltjaink 
Az utópia hangjai című 
ciklus ötödik darabja.

Dávid Ádám: Millennium  
expressz – A fogoly 

Az európai helyszíneken 
játszódó A potyautas után 

a trilógia második része 
Amerikában folytatódik.

Hakan Nesser: 
A felügyelő és a csend
Izgalmas skandináv 
krimi egy erdőmélyi 
szektáról.

 
Carl-Johan Forssén 

Ehrlin: Aludj el szépen, 
Bendegúz!

Igazi altató kortárs mese 
3-6 éveseknek.

Camilla Lackberg: 
A toronyőr  
Egy menekülő anya a 
kisfiával, hátborzongató 
titkok Grskär szigetén 
az ódon világítótorony 
körül.

Anna Gavalda: Billie 
Egy könyv az együttérzés 
hatalmáról, és a folytonos 
kudarcokon való tovább-

lépésről.

K eszléri József 1932. október 10-én 
született egy szegény pilisszentivá-
ni kétgyermekes sváb családban. 

Szülei – az annak idején igen későinek 
számító – harmincas éveik közepén há-
zasodtak össze. Édesapja és édesanyja is 
sokgyerekes családból származott. Édes-
anyja Isztimérről került Pilisszentivánra, 
bátyjának, Reichardt Andrásnak – az első 
pilisszentiváni plébánosnak – a háztartási 
segítőjeként. Édesanyja másik katolikus 
pap testvére Prohászka Ottokár mellett lá-
tott el titkári teendőket Székesfehérváron. 
Édesapja a plébánia szomszédjában lakó 
Keszler József volt, akinek a háború előtt, 
mint állami tisztviselőnek (angyalföldi ál-
lomásfőnök volt) előírták, hogy Keszlerről 
Keszléri-re magyarosítsa a nevét. 

Iskolai tanulmányait Pilisszentivá-
non kezdte, majd az esztergomi Feren-
ces Gimnáziumban folytatta. Budapest 
ostroma után édesapját B-listázták, mert 
Erdély visszacsatolása idején a MÁV-nál 
dolgozott. A B-lista miatt édesapja nyug-
díját a minimumra csökkentették, így 
szülei egy idő után nem tudták fizetni az 
egyházi gimnáziummal járó taníttatási 
költségeket, ezért 1948-49-ben átjelentke-
zett az Árpád Gimnáziumba, s ott szerzett 
érettségi bizonyítványt 1951-ben. 

Érettségi után felvételizett a Műsza-
ki Egyetemre, de nem vették fel, mivel 
édesapja B-listás volt. Így aztán fizikai 
dolgozóként helyezkedett el a Ganz Vil-
lamossági Művekben, ahol szorgalmasan 
dolgozott, s munkája mellett marós szak-
munkás-bizonyítványt szerzett. Alapvető-
en mégis humán érdeklődésű volt. Napi 
munkája után rendszeresen egy-egy ver-
ses vagy novellás kötettel tért haza, amit a 
kicsiny fizetéséből vásárolt. Később beirat-
kozott a Műszaki Egyetem szervezetéből 
önállósult Közgazdaság-tudományi Egye-
tem főiskolai karára. (1953-tól Marx Ká-
roly Közgazdaság-tudományi Egyetem). 
Itt szerzett felsőfokú filozófiai képesítést. 

1958-ban megnősült, akkor költözött 
Pilisvörösvárra. Felesége Manhertz Etelka, 
a Pilisvörösvári Szakmunkásképző Intézet 
későbbi gazdasági igazgatóhelyettese. Há-
zasságukból öt gyermekük született. Mind-
nyájan diplomás felnőttek lettek: Etelka 
orvos, József erdőmérnök, Erzsébet közép-

BÚCSÚ KESZLÉRI JÓZSEFTŐL

iskolai biológia-kémia tanár, Gyöngyvér 
óvodapedagógus, Orsolya középiskolai an-
goltanár. Öt gyermeküktől eddig 16 unoká-
juk született: 5 leány és 11 fiú.

Fiatal korában versenyszerűen sak-
kozott, sakkmesteri minősítést szerzett. 
Szenvedélyesen szerette a természetet is, 
feleségével, gyermekeivel, majd később 
unokáival rengeteget kirándult a környe-
ző pilisi és budai hegyekben, és távolabbi 
vidékeken is.

1964-től az Országos Takarékpénztár 
Pilisvörösvári Fiókjában (OTP) dolgozott 
mint tisztviselő, majd a Pest Megyei OTP-
központba helyezték.

A közéletben fiatal kora óta részt vett. 
Még a Ganz gyárban, az ötvenes évek 
elején belépett a pártba. A 80-as évek ele-
jén a párt keresett valakit, akit a község 
vezetőjének lehetne választani. Így ta-
lálták meg őt is, és felkérték, hogy vállal-
ja a jelöltséget. Vállalta, s 1982-ben – az 
országban elsőként kettős jelölés nyomán 
– Pilisvörösvár tanácselnökévé választot-
ták. Ezt a tisztséget töltötte be egészen a 
rendszerváltozásig, 1990 októberéig. A 
rendszerváltozás idején a németországi 
Gröbenzellel kialakított, ma is élő testvér-
városi kapcsolat egyik megalapozója volt, 
a testvérvárosi megállapodást ő írta alá 
1989 őszén Dr. Bernd Rieder gröbenzelli 
polgármesterrel.

A rendszerváltozás után 1990-től 
1994-ig önkormányzati képviselő, 1994-
től 1998-ig alpolgármester volt, majd 66 
évesen visszavonult a közélettől, s ettől 
kezdve unokáinak és kedvenc hobbijá-
nak, a kertészkedésnek élt. Szőlészkedett, 
borászkodott. Már 1971-től alapító tagja 
volt a Kovács László Kertbarát Körnek, s 
aktív tag maradt évtizedeken át. Nyugdí-
jas éveiben kiváló sajátkészítésű boraival 
többször nyert díjat a pilisvörösvári bor-
versenyen. 1998 és 2003 között öt éven 
keresztül az ő saját szőlőből készült fehér-
borát ítélte a zsűri a legjobbnak. A 2003-as 
díjátadáskor így nyilatkozott: 

„Apámtól örököltem ezt a szenvedélyt, aki 
még a múlt század harmincas éveiben kezdte 
a kertészkedést és szőlészkedést. Sokat tanul-
tam apám öccsétől, aki nagyon értett a bo-
rokhoz, hiszen Budafokon volt pincemester. 
A Klapkai utcai lakótelep helyén volt 1200 

négyszögöl homokos talajú szőlőnk. Míg a 
19. századi filoxérajárvány után Vörösváron 
majdnem mindenki a direkt termésű, ellen-
álló Nova és Otelló szőlőket termesztette, 
mi a régi nemes fajtákat. A homokos tala-
jon ugyanis a filoxéra kevésbé veszélyes. Így 
aztán kitűnő borokat érleltünk mindig is a 
pincénkben. A lakótelep megépülte után a 
kisajátításért kapott pénzből az utca másik 
felében vettem egy szőlőst. Az Otellót meg-
hagytam, de a Nova helyett nemes fajtákat 
telepítettem. Az elmúlt években elért ered-
ményeim azt bizonyítják, hogy Vörösváron 
is lehet jó minőségű szőlőt és bort termelni.” 

Az utóbbi években betegeskedett, de 
azért továbbra is tevékenykedett a kert-
ben, a ház körül. 2015. október 25-én még 
részt vett a városházán az első pilisvörös-
vári önkormányzat megalakulásának 25. 
évfordulója alkalmából rendezett emlék-
ülésen. Hosszan mesélt az életéről. Me-
sélt az édesapjáról, aki vallásosan nevelte 
őket. Elmesélte, hogyan lett párttag azért, 
hogy felvegyék az egyetemre, hogyan vé-
gezte munkáját az OTP-ben, s hogyan lett 
később tanácselnök. „Mindig azt kerestem, 
hogyan tudok békés módszerekkel: szeretet-
tel, meggyőzéssel, jóakarattal valamit tenni 
a közösségért.” „Kettős ember vagyok. Ez 
azt jelenti, hogy hívő vagyok – most is, ma is 
az vagyok –, de baloldali érzelmű. Baloldali 
vagyok, de hívő, katolikus.”

Mikor ezeket a nagyon mély, őszinte 
és emberi szavait hallgattuk, még nem 
gondoltuk, hogy ez volt az utolsó köz-
szereplése. Tudtuk, hogy beteg, maga is 
mondta, de azért azt hittük, hogy még 
évekig élhet. Az utóbbi hetekben is egész 
jól volt, gereblyézett az udvaron, söprö-
gette a faleveleket. November 23-án éjfél-
tájban azonban rosszul lett, erős fejfájásra 
panaszkodott. Mentőt hívtak hozzá, kór-
házba került, s másnap, november 24-én 
kora este meghalt.

Korábban többször mondta családtag-
jainak, hogy szeretné, hogy ha meghal, 
akkor Pilisszentivánon temessék el, ezért 
a pilisszentiváni temetőben helyezték 
örök nyugalomba.

Emlékét tisztelettel és megbecsüléssel 
megőrizzük.

Gromon István polgármester

TESTVÉRVÁROSOK RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁSAI

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gromon, lieber lstvan,

mit tiefer Betroffenheit müssen wir in Gröbenzell vom Tod des Altbürgermeisters Jó-
zsef Kezslérj Kenntnis nehmen. Mit 84 Jahren ist er nach langer Krankheit von uns 
gegangen. József Kezslérj war vor mehr als 25 Jahren, der ungarische Gründervater der 
Partnerschaft zwischen Pilisvörösvar und Gröbenzell. Er hat zusammen mit unserem 
Altbürgermeister Dr. Bernd Rieder die Urkunde zur Stadtepartnerschaft unterzeichnet.
lm Namen der Bürgerinnen und Bürger Gröbenzells und des gesamten Gemeinderates 
darf ich auf diesem Wege die Anteilnahme unserer Gemeinde am Todes von Jó-
zsef Kezslérj übermitteln. Wir werden dem Verstorbenen, hier in Gröbenzell als 
Gründervater, unserer mehr als 25-jahrigen Partnerschaft und Freundschaft immer 
ein ehrenden Gedenken bewahren. Als äulßeres Zeichen unserer Anteilnahme haben 
wir veranlasst, dass am Grabe von József Kezsléri ein Kranz der Gemeinde Gröbenzell 
nieder gelegt wird.
Mit freundlichen Grülßen

Martin Schäfer    Michael Leonbacher
1.Bürgermeister   Gemeinderat, Referent für Partnerschaften

Lieber Herr Bürgermeister Gromon,

Mit großer Betroffenheit habe ich vom Tode unseres lieben Freundes Josef Keszleri 
Kenntnis nehmen müssen. Ohne ihn wäre die Partnerschaft zwischen Gröbenzell und 
Werischwar nicht entstanden. Ich hatte so vile schöne und erfüllende Begegnungen 
mit ihm und werde ihn nicht vergessen. Ich werde seiner Frau kondolieren.

Bernd Rieder
Altbürgermeister, Gröbenzell

Lieber Herr Bürgermeister Gromon,
die Nachricht vom Tod von József Keszléri hat uns im Deutsch-Ungarischen Verein 
in Gröbenzell sehr getroffen. Wir haben nicht nur einen guten Freund verloren, József 
war auch einer der Gründer der Partnerschaft zwischen Pilisvörösvár und Gröbenzell, 
die seit über 25 Jahre besteht. József ist dieser Partnerschaft viel zu verdanken.

József ist uns geschieden,
doch im Herzen geblieben. 

Wir, vom Deutsch-Ungarischen Verein Gröbenzell, werden József in guter Erinnerung 
behalten und nehmen in Gedanken an Eurer Trauer teil. 

Thomas Möller –Partnerschaftsreferent
Deutsch-Ungarischer Verein Gröbenzell e.V. (DUVG)

Lieber Herr Bürgermeister Gromon, 

Mit großer Trauer und Bestürzung haben wir die Todesnachricht gelesen.
Leider können wir morgen nicht an der Beerdigung teilnehmen, da dies einfach zu 
kurzfristig ist. Dennoch haben wir heute natürlich einen Trauerkranz bei einem 
Blumengeschäft in Auftrag gegeben (Eleonore Velte kümmert sich hierum). Der 
Kranz mit der Trauerschleife der Gemeinde Wehrheim müsste dann morgen bei der 
Beerdigung da sein. 
 In stiller Trauer gedenken wir József Keszléri, der als Bürgermeister auch die Kontakte 
zur Gemeinde Wehrheim gepflegt hat und über den auch die Freundschaft in früherer 
Zeit gelebt wurde. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
 Mit herzlichen Grüßen und verbunden mit den freundschaftlichen Trauergrüßen von 
Wehrheim nach Werischwar verbleiben wir

Gregor Sommer, Bürgermeister, Gemeinde Wehrheim
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BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSOK

Az év bármely időszakában előfor-
dulhat, hogy „megszabadítják” 
értékeitől, de ennek lehetősége 

nagyobb az év végi ünnepek előtt zajló 
bevásárlások időszakában. Az üzleteket és 
piacokat ilyenkor vastagabb pénztárcával 
keressük fel, és autónk is gyorsan megtelik 
csomagokkal. 

A tolvajok vásárlás során kiemelhetik ér-
tékeit a táskából egy alkalmas pillanatban, 
és felfeszíthetik kocsiját a parkolóban, vagy 
feltörhetik távollétében lakását. Fontos, 
hogy vigyázzon értékeire, legyen körülte-
kintő, mert nem várt meglepetésben lehet 
része annak, aki óvatlan. 

Mint minden évben most is közreadjuk 
a bűncselekmények megelőzésére vonatko-
zó hasznos tudnivalókat, melyek segíthet-
nek abban, hogy elkerülje a bajt.  

Zseblopás és alkalmi lopás

A zsebtolvaj rendszerint nem erőszakos, a 
kiszemelt dolgot egy mozdulattal szerzi meg. 

Van, aki ügyes ujjaival kiemeli a zsebek 
és szatyrok tartalmát, de van a zsebmetsző, 
aki már vágóeszközt (szikét) alkalmaz. A 
tett helyszínei: autóbuszok, villamosok, 
bevásárlóközpontok vagy bárhol, ahol na-
gyobb ember tömeg mozog így az áldozat 
közvetlen közelébe férkőzhetnek.

Fogadja meg tanácsainkat és meg-
előzi a bajt! 

• Lehetőleg ne vigyen magával a szüksé-
gesnél több készpénzt, fizessen bankkár-
tyával, értékes dolgokat utcán ruha alatt 
viseljen ne feltűnő módon!
• Bankkártyája mellett ne legyen felírva 
PIN kódja, mert ellopása esetén az auto-
matából számláját kifosztják. 
• Az értékeit tartsa mindig szeme előtt, 
tömegben karja alá szorítva, és ne a bevá-
sárlókocsiba dobva, pultra helyezve, vagy 
bárhol őrizetlenül! 

KÖZBIZTONSÁG

• Biztos helyre tegye értékeit, a ruházat 
belső zsebébe, több helyre, vagy zárt táska 
aljára, és tartsa testközelben szorosan és 
szem előtt, ellenőrizve sértetlenségét! 
• A forgatagot lehetőség szerint kerülje, 
és figyeljen fel a gyanúsan viselkedőre, aki 
Önt szemmel tartja, vagy indokolatlanul 
megszólítja!
• Utazása során ne hagyja őrizetlenül cso-
magjait még rövid időre sem, és ne bízza rá 
idegen személyre, akkor sem, ha szimpati-
kus modorú! Használja a csomagmegőrzőt! 
• Tetten ért tolvajjal ne szálljon szembe 
egyedül, mivel az érték megtartása érdeké-
ben erőszakot alkalmazhat, és Ön sérülést 
szenvedhet! Kérje a közelben tartózkodók 
segítségét, ha tudja, értesítse a rendőrséget, 
majd tegyen feljelentést, ennek nem aka-
dálya, ha nincs pontos információja a tettes 
személyéről (a zseblopás értéktől függetle-
nül bűncselekménynek minősül). 
Ajánlás a gépkocsi feltörés elkerü-
lésére:
• Semmit ne hagyjon az utastérben látható 
helyen! Az üléseken hátrahagyott tárgyak 
vonzzák a tolvajt. A gépjármű nem érték-
megőrző!
• Használja parkolás alatt a járműve vé-
delmi, riasztó berendezéseit. 
• A gépkocsi ajtaját, valamint ablakait 
mindig zárja le miután távozott. Az indí-
tókulcsot, járműve iratait tartsa magánál, 
biztonságos helyen, ne tudják azt illetékte-
lenek megszerezni. 
• Lehetőség szerint kijelölt parkolóban 
álljon le. Sötétedéskor parkoljon megvilá-
gított, vagy lehetőleg forgalmas helyen. 
• A vásárlást követően, amikor már be-
pakolt a kocsijába, ne hagyja őrizetlenül 
járművét mivel a tolvaj megfigyelheti, és 
feltörheti a csomagtartót. Elindulás előtt 
vizsgálja meg a zárszerkezetet, ablakokat, 
azok tömítését, mivel azon észlelt sérülé-
sek, rongálások feltörésre, illetve annak kí-
sérletére utalhatnak. 

RALI ÉS FUTÁS

Két éve írtunk először Szóda Ákosról és a Szóda-Rich-
tár SE-ről. A vörösvári fiatalember autóversenyzői, 
illetve futóverseny szervezői tevékenységével és ambí-
cióival foglalkoztunk akkoriban. Most arról érdeklőd-
tünk, mi történt vele az elmúlt két évben, és milyen 
tervei vannak 2016-ra.

• Nos, mi újság, hogy telt az elmúlt két 
éved? Folytatattad a ralizást és a futóver-
seny szervezést?

2014-ben és idén is raliztam, de futóver-
seny szervezésre csak idén, a Vörösvári 
Napok keretében volt lehetőségünk. Ez a 
Slötyi körüli verseny már jobban sikerült, 
mint az első, amelyet az iparterületen ren-
deztünk meg. Több volt az induló, jó volt 
a hangulat, és ez nagy lökést adott. Már azt 
tervezgetem, hogy milyen legyen a követ-
kező.

• És milyen lesz?

Szeretnék egy városközpontban zajló futó-
versenyt szervezni, egyelőre május elejére 
gondolom az időpontot. A pontos útvo-
nalat még meg kell tervezni, ezért jövő év 
elején szeretnék egyeztetni az önkormány-
zattal is a versenyről. Abban bízom, ha jó 
útvonalon és jó időpontban lesz a verseny, 
akkor még többen eljönnek. Budapesten 
nagyon népszerűek az utcai futóversenyek, 
más városokban is kedvelik őket, idén pél-
dául Dorogon is volt egy jó rendezvény.

• Szurkolok, hogy nálunk is összejöjjön 
a dolog. Megkérlek, hogy időben értesíts 
minket, hogyan áll a szervezés, hogy az 
olvasókat is tudjuk majd tájékoztatni a 
rendezvényről.

Természetesen!

• Akkor rá is térhetünk a ralizásra. Hogy 
ment tavaly az autózás?

A Magyar Amatőr Rali Bajnokságban 
(MARB) versenyeztünk, amelyet a Magyar 
Nemzeti Autósport Szövetség szervez. Az 
Északi régió Nyugati csoportjában, a ko-
rábban is használt Suzuki Swifttel álltunk 
rajthoz. Korábban Richtár Róbert volt a 

navigátorom, de ő időhiány miatt nem tu-
dott ezzel foglalkozni, így Szauter Zita lett 
a mitfahrerem. Hat versenyen indultunk, 
álltunk dobogón is, összességében jól sike-
rült az évünk. Jobban, mint az idei.

• Miért, mi történt idén?

2015-ben a Keleti Régióban versenyeztünk. 
Pontosabban ez is kétfelé bomlik, a Keleti 
Régiónak van egy keleti és egy északi ága, 
az összértékelésben viszont Északi Régi-
ónak hívják. Tudom, kicsit furcsa, de így 
van. Az első versenyen még a régi Suzuki-
val megcsíptünk egy második helyet, de a 
folytatásban már láttuk, hogy ha mindenki 
eljön a versenyekre, akkor a mi autónkkal 
már nem lehet dobogós helyen végezni. 
Ezért a negyedik-ötödik versenyre kibé-
reltünk egy modernebb Swiftet, amely a 
másodosztályú OB-n is szerepelt. Sajnos, 
az első alkalommal komoly műszaki gond-
jaink akadtak. Az elromlott hőgomba rossz 
jelet adott a motorvezérlő számítógépnek, 
így rengeteg üzemanyag került be az égés-
térbe. Olyan sok, hogy a kocsi egyszerűen 
nem működött rendesen, le is fulladtunk 
vele. A versenyt ugyan be tudtuk fejezni, 
de csak hatodikak lettünk. És az egész így 
rosszabb volt, mintha a régi kocsival men-
tünk volna.

• De ha jól értem, a következő futamon 
ennek ellenére újra ezzel a géppel álltatok 
rajthoz.

Igen, mert két futamra kötöttük le a kocsit. 
Erre a versenyre kijavították a korábbi hi-
bát, az autó kapott egy új, rövidebb váltót 
is, és ez így már sokkal jobb volt. Csakhogy 
ezt a kocsit menet közben kellett megta-
nulnunk, s mivel az előző futamon nem 

tudtunk vele versenytempóban haladni, 
minden új volt a számunkra. Emiatt hi-
báztunk is néhányszor, így csak negyedi-
kek lettünk, lemaradtunk a dobogóról. Az 
utolsó futamon pedig már időhiány miatt 
nem álltunk rajthoz.

• Hogyan értékeled ennek alapján az idei 
évedet?

Felemás érzések vannak bennem. Jó, hogy 
ki tudtunk próbálni egy új, korszerűbb au-
tót, de rossz, hogy nem voltunk vele ered-
ményesek. Viszont látjuk, hogy a dobogós 
eredmények eléréshez vagy a régi kocsit 
kell továbbfejlesztenünk, vagy pedig kor-
szerűbbet kell bérelnünk. De még nem tu-
dom, hogy indulok-e jövőre, vagy sem.

• Miért?

Mert csábít a ralikrossz is, Wieszt Janko 
például nagyon ajánlgatja, hogy próbáljam 
ki. De ha megyek is a ralikrosszban, csakis 
egy ottani Suzuki kupában versenyeznék. 
Nyilván a támogatóimmal is egyeztetnem 
kell még, hogy ők mit szeretnének. 

• Kik segítenek téged?

A Praktikus Kft., a WILU, a www.
raklapgyartas.hu, a Krausz Mezőgazdasági 
Bolt és a Türk-Műanyag Bt.

• Mikor dől el, hogy a ralit vagy a 
ralikrosszt választod-e?

A tél folyamán ki kell derülnie. Ahogy a fu-
tóversenynek is, így nem fogok unatkozni a 
jövő év elején sem. 

• Jó döntést, és aztán sikeres versenyzést 
és szervezést kívánok!

Köszönöm szépen!
Várhegyi Ferenc

• Ha feltörték járművét, semmihez ne 
nyúljon, őrizze meg azt eredeti állapotá-
ban, majd rendőrséget értesítse, és várja 
meg a helyszínen a hatóság tagjait. 
A vásárlások helyszínén, főleg piacokon 
jelen vannak a „seftesek” akik becsapják a 
hiszékeny embert jó áron kínálva a keresett 
árut, sokszor előre elkérve a pénzt azzal, 
hogy hozzák a terméket, majd eltűnnek 
nyomtalanul. 
• Lehetőleg csak olyantól vásároljon, aki 
kijelölt árusító hellyel rendelkezik, legális 
helyen árul, és nem aluljáróban táskából 
kínál ezt-azt. 
• Kizárólag akkor adja át a vételárat, ami-
kor kézhez kapja a terméket, és ne adjon át 
pénzt előre, bármilyen kedvező ígéretet kap.

Betöréses lopás 

• A távollétünk ideje alatt a lakásunkban 
megjelenhet a „hívatlan vendég” a betörő, 
aki percek alatt elvégzi „munkáját”. Véd-
jük meg a magánéletünk féltett szféráját! 
• Szereltessen szakemberrel korszerű több 
ponton záródó zárszerkezetet ajtajára, 
mely lehetőleg több csapos zárbetéttel ren-

delkezik. 
• Alkalmazzon lakása védelmére jelző-ri-
asztó készüléket, mely távjelzést tud külde-
ni valamely vagyonvédelmi cég diszpécser 
központjába, így betörés észlelésekor azon-
nal történik intézkedés.
• Minden alkalommal használja a védel-
mi eszközöket, zárja a zárat, kapcsolja be 
a riasztót! 
• Ajánlott „házi leltárt” készíteni, feltün-
tetve azon értékeinket (például műszaki 
cikk esetén pontos típus megjelölés, gyári 
szám, más tárgyak esetén méretek, jellem-
zők) melyek eltulajdonítás esetén a felta-
láláshoz, precíz alapot adnak a hatóság 
részére. 
A biztonság eléréséhez sokszor nem va-
lamilyen drága eszközre, vagy sok pénzre 
van szükség, hanem odafigyelésre, kellő 
óvatosságra értékeink védelme érdekében, 
ezért legyen résen, mert megéri!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

AZ ÜNNEPI VÁSÁRLÁS NEM VÁRT  
MEGLEPETÉSE? 
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BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSOK

Az év bármely időszakában előfor-
dulhat, hogy „megszabadítják” 
értékeitől, de ennek lehetősége 

nagyobb az év végi ünnepek előtt zajló 
bevásárlások időszakában. Az üzleteket és 
piacokat ilyenkor vastagabb pénztárcával 
keressük fel, és autónk is gyorsan megtelik 
csomagokkal. 

A tolvajok vásárlás során kiemelhetik ér-
tékeit a táskából egy alkalmas pillanatban, 
és felfeszíthetik kocsiját a parkolóban, vagy 
feltörhetik távollétében lakását. Fontos, 
hogy vigyázzon értékeire, legyen körülte-
kintő, mert nem várt meglepetésben lehet 
része annak, aki óvatlan. 

Mint minden évben most is közreadjuk 
a bűncselekmények megelőzésére vonatko-
zó hasznos tudnivalókat, melyek segíthet-
nek abban, hogy elkerülje a bajt.  

Zseblopás és alkalmi lopás

A zsebtolvaj rendszerint nem erőszakos, a 
kiszemelt dolgot egy mozdulattal szerzi meg. 

Van, aki ügyes ujjaival kiemeli a zsebek 
és szatyrok tartalmát, de van a zsebmetsző, 
aki már vágóeszközt (szikét) alkalmaz. A 
tett helyszínei: autóbuszok, villamosok, 
bevásárlóközpontok vagy bárhol, ahol na-
gyobb ember tömeg mozog így az áldozat 
közvetlen közelébe férkőzhetnek.

Fogadja meg tanácsainkat és meg-
előzi a bajt! 

• Lehetőleg ne vigyen magával a szüksé-
gesnél több készpénzt, fizessen bankkár-
tyával, értékes dolgokat utcán ruha alatt 
viseljen ne feltűnő módon!
• Bankkártyája mellett ne legyen felírva 
PIN kódja, mert ellopása esetén az auto-
matából számláját kifosztják. 
• Az értékeit tartsa mindig szeme előtt, 
tömegben karja alá szorítva, és ne a bevá-
sárlókocsiba dobva, pultra helyezve, vagy 
bárhol őrizetlenül! 

KÖZBIZTONSÁG

• Biztos helyre tegye értékeit, a ruházat 
belső zsebébe, több helyre, vagy zárt táska 
aljára, és tartsa testközelben szorosan és 
szem előtt, ellenőrizve sértetlenségét! 
• A forgatagot lehetőség szerint kerülje, 
és figyeljen fel a gyanúsan viselkedőre, aki 
Önt szemmel tartja, vagy indokolatlanul 
megszólítja!
• Utazása során ne hagyja őrizetlenül cso-
magjait még rövid időre sem, és ne bízza rá 
idegen személyre, akkor sem, ha szimpati-
kus modorú! Használja a csomagmegőrzőt! 
• Tetten ért tolvajjal ne szálljon szembe 
egyedül, mivel az érték megtartása érdeké-
ben erőszakot alkalmazhat, és Ön sérülést 
szenvedhet! Kérje a közelben tartózkodók 
segítségét, ha tudja, értesítse a rendőrséget, 
majd tegyen feljelentést, ennek nem aka-
dálya, ha nincs pontos információja a tettes 
személyéről (a zseblopás értéktől függetle-
nül bűncselekménynek minősül). 
Ajánlás a gépkocsi feltörés elkerü-
lésére:
• Semmit ne hagyjon az utastérben látható 
helyen! Az üléseken hátrahagyott tárgyak 
vonzzák a tolvajt. A gépjármű nem érték-
megőrző!
• Használja parkolás alatt a járműve vé-
delmi, riasztó berendezéseit. 
• A gépkocsi ajtaját, valamint ablakait 
mindig zárja le miután távozott. Az indí-
tókulcsot, járműve iratait tartsa magánál, 
biztonságos helyen, ne tudják azt illetékte-
lenek megszerezni. 
• Lehetőség szerint kijelölt parkolóban 
álljon le. Sötétedéskor parkoljon megvilá-
gított, vagy lehetőleg forgalmas helyen. 
• A vásárlást követően, amikor már be-
pakolt a kocsijába, ne hagyja őrizetlenül 
járművét mivel a tolvaj megfigyelheti, és 
feltörheti a csomagtartót. Elindulás előtt 
vizsgálja meg a zárszerkezetet, ablakokat, 
azok tömítését, mivel azon észlelt sérülé-
sek, rongálások feltörésre, illetve annak kí-
sérletére utalhatnak. 

RALI ÉS FUTÁS

Két éve írtunk először Szóda Ákosról és a Szóda-Rich-
tár SE-ről. A vörösvári fiatalember autóversenyzői, 
illetve futóverseny szervezői tevékenységével és ambí-
cióival foglalkoztunk akkoriban. Most arról érdeklőd-
tünk, mi történt vele az elmúlt két évben, és milyen 
tervei vannak 2016-ra.

• Nos, mi újság, hogy telt az elmúlt két 
éved? Folytatattad a ralizást és a futóver-
seny szervezést?

2014-ben és idén is raliztam, de futóver-
seny szervezésre csak idén, a Vörösvári 
Napok keretében volt lehetőségünk. Ez a 
Slötyi körüli verseny már jobban sikerült, 
mint az első, amelyet az iparterületen ren-
deztünk meg. Több volt az induló, jó volt 
a hangulat, és ez nagy lökést adott. Már azt 
tervezgetem, hogy milyen legyen a követ-
kező.

• És milyen lesz?

Szeretnék egy városközpontban zajló futó-
versenyt szervezni, egyelőre május elejére 
gondolom az időpontot. A pontos útvo-
nalat még meg kell tervezni, ezért jövő év 
elején szeretnék egyeztetni az önkormány-
zattal is a versenyről. Abban bízom, ha jó 
útvonalon és jó időpontban lesz a verseny, 
akkor még többen eljönnek. Budapesten 
nagyon népszerűek az utcai futóversenyek, 
más városokban is kedvelik őket, idén pél-
dául Dorogon is volt egy jó rendezvény.

• Szurkolok, hogy nálunk is összejöjjön 
a dolog. Megkérlek, hogy időben értesíts 
minket, hogyan áll a szervezés, hogy az 
olvasókat is tudjuk majd tájékoztatni a 
rendezvényről.

Természetesen!

• Akkor rá is térhetünk a ralizásra. Hogy 
ment tavaly az autózás?

A Magyar Amatőr Rali Bajnokságban 
(MARB) versenyeztünk, amelyet a Magyar 
Nemzeti Autósport Szövetség szervez. Az 
Északi régió Nyugati csoportjában, a ko-
rábban is használt Suzuki Swifttel álltunk 
rajthoz. Korábban Richtár Róbert volt a 

navigátorom, de ő időhiány miatt nem tu-
dott ezzel foglalkozni, így Szauter Zita lett 
a mitfahrerem. Hat versenyen indultunk, 
álltunk dobogón is, összességében jól sike-
rült az évünk. Jobban, mint az idei.

• Miért, mi történt idén?

2015-ben a Keleti Régióban versenyeztünk. 
Pontosabban ez is kétfelé bomlik, a Keleti 
Régiónak van egy keleti és egy északi ága, 
az összértékelésben viszont Északi Régi-
ónak hívják. Tudom, kicsit furcsa, de így 
van. Az első versenyen még a régi Suzuki-
val megcsíptünk egy második helyet, de a 
folytatásban már láttuk, hogy ha mindenki 
eljön a versenyekre, akkor a mi autónkkal 
már nem lehet dobogós helyen végezni. 
Ezért a negyedik-ötödik versenyre kibé-
reltünk egy modernebb Swiftet, amely a 
másodosztályú OB-n is szerepelt. Sajnos, 
az első alkalommal komoly műszaki gond-
jaink akadtak. Az elromlott hőgomba rossz 
jelet adott a motorvezérlő számítógépnek, 
így rengeteg üzemanyag került be az égés-
térbe. Olyan sok, hogy a kocsi egyszerűen 
nem működött rendesen, le is fulladtunk 
vele. A versenyt ugyan be tudtuk fejezni, 
de csak hatodikak lettünk. És az egész így 
rosszabb volt, mintha a régi kocsival men-
tünk volna.

• De ha jól értem, a következő futamon 
ennek ellenére újra ezzel a géppel álltatok 
rajthoz.

Igen, mert két futamra kötöttük le a kocsit. 
Erre a versenyre kijavították a korábbi hi-
bát, az autó kapott egy új, rövidebb váltót 
is, és ez így már sokkal jobb volt. Csakhogy 
ezt a kocsit menet közben kellett megta-
nulnunk, s mivel az előző futamon nem 

tudtunk vele versenytempóban haladni, 
minden új volt a számunkra. Emiatt hi-
báztunk is néhányszor, így csak negyedi-
kek lettünk, lemaradtunk a dobogóról. Az 
utolsó futamon pedig már időhiány miatt 
nem álltunk rajthoz.

• Hogyan értékeled ennek alapján az idei 
évedet?

Felemás érzések vannak bennem. Jó, hogy 
ki tudtunk próbálni egy új, korszerűbb au-
tót, de rossz, hogy nem voltunk vele ered-
ményesek. Viszont látjuk, hogy a dobogós 
eredmények eléréshez vagy a régi kocsit 
kell továbbfejlesztenünk, vagy pedig kor-
szerűbbet kell bérelnünk. De még nem tu-
dom, hogy indulok-e jövőre, vagy sem.

• Miért?

Mert csábít a ralikrossz is, Wieszt Janko 
például nagyon ajánlgatja, hogy próbáljam 
ki. De ha megyek is a ralikrosszban, csakis 
egy ottani Suzuki kupában versenyeznék. 
Nyilván a támogatóimmal is egyeztetnem 
kell még, hogy ők mit szeretnének. 

• Kik segítenek téged?

A Praktikus Kft., a WILU, a www.
raklapgyartas.hu, a Krausz Mezőgazdasági 
Bolt és a Türk-Műanyag Bt.

• Mikor dől el, hogy a ralit vagy a 
ralikrosszt választod-e?

A tél folyamán ki kell derülnie. Ahogy a fu-
tóversenynek is, így nem fogok unatkozni a 
jövő év elején sem. 

• Jó döntést, és aztán sikeres versenyzést 
és szervezést kívánok!

Köszönöm szépen!
Várhegyi Ferenc

• Ha feltörték járművét, semmihez ne 
nyúljon, őrizze meg azt eredeti állapotá-
ban, majd rendőrséget értesítse, és várja 
meg a helyszínen a hatóság tagjait. 
A vásárlások helyszínén, főleg piacokon 
jelen vannak a „seftesek” akik becsapják a 
hiszékeny embert jó áron kínálva a keresett 
árut, sokszor előre elkérve a pénzt azzal, 
hogy hozzák a terméket, majd eltűnnek 
nyomtalanul. 
• Lehetőleg csak olyantól vásároljon, aki 
kijelölt árusító hellyel rendelkezik, legális 
helyen árul, és nem aluljáróban táskából 
kínál ezt-azt. 
• Kizárólag akkor adja át a vételárat, ami-
kor kézhez kapja a terméket, és ne adjon át 
pénzt előre, bármilyen kedvező ígéretet kap.

Betöréses lopás 

• A távollétünk ideje alatt a lakásunkban 
megjelenhet a „hívatlan vendég” a betörő, 
aki percek alatt elvégzi „munkáját”. Véd-
jük meg a magánéletünk féltett szféráját! 
• Szereltessen szakemberrel korszerű több 
ponton záródó zárszerkezetet ajtajára, 
mely lehetőleg több csapos zárbetéttel ren-

delkezik. 
• Alkalmazzon lakása védelmére jelző-ri-
asztó készüléket, mely távjelzést tud külde-
ni valamely vagyonvédelmi cég diszpécser 
központjába, így betörés észlelésekor azon-
nal történik intézkedés.
• Minden alkalommal használja a védel-
mi eszközöket, zárja a zárat, kapcsolja be 
a riasztót! 
• Ajánlott „házi leltárt” készíteni, feltün-
tetve azon értékeinket (például műszaki 
cikk esetén pontos típus megjelölés, gyári 
szám, más tárgyak esetén méretek, jellem-
zők) melyek eltulajdonítás esetén a felta-
láláshoz, precíz alapot adnak a hatóság 
részére. 
A biztonság eléréséhez sokszor nem va-
lamilyen drága eszközre, vagy sok pénzre 
van szükség, hanem odafigyelésre, kellő 
óvatosságra értékeink védelme érdekében, 
ezért legyen résen, mert megéri!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

AZ ÜNNEPI VÁSÁRLÁS NEM VÁRT  
MEGLEPETÉSE? 
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„Nekem nagyon fontos,  
sőt mindennél fontosabb a lóval való 
személyes kapcsolat, az odafigyelés”

Nem véletlen, hogy ebben a lap-
számunkban évértékelésekkel 
foglalkozunk. Ilyenkor szoktunk 

számot vetni, és felidézni a korábbi hóna-
pok történetét. Ujvári Barbarával, díjugra-
tó bajnokunkkal folytatjuk a sort, de a vele 
való beszélgetésből nemcsak az derül ki, 
milyen volt az éve sportolóként, hanem az 
is, mennyire összeegyeztethető a sport és 
a tanulás. Remélem, ez mások számára is 
mintát ad.

• Barbara, idén mi volt a legnagyobb 
sportsikered?

Nálunk a naptári év a fedett pályás idő-
szakkal kezdődik, és ennek lezárását je-
lenti a márciusi fedett pályás országos baj-
nokság. Az idén is megmérettem magam, 
és a fiatal lovasok között a dobogó máso-
dik fokára állhattam fel. Nagyon kedves 
számomra ez a verseny, mivel 2011-ben, 
15 évesen itt nyertem az első országos baj-
noki címemet.

• Utólag is gratulálok! És mi a helyzet 
külföldön? Mely nemzetközi viadalokon 
álltál rajthoz?

Tavasszal a szlovákiai Somorjában ver-
senyeztem egy CSI** erősségű tornán. 
Egyéniben, és a magyar csapat tagjaként is 
helyt álltam. Ennél is meghatározóbb volt 
viszont a hely szelleme, az olimpiai szintű 
körülmények. Bár Somorja hozzánk na-
gyon közel van, még nem volt alkalmam itt 
versenyezni. A helyszín, a lovas infrastruk-
túra láttán szó szerint tátva maradt a szám, 
Nyugat-Európában sem láttam olyan lovas 
létesítményt, mint szlovákiai szomszé-
dunknál.

Ezt követően egy ugyancsak CSI** 
erősségű versenyen indultam Budapesten 
júniusban, ahol szintén helyezett voltam. A 
verseny után kicsit melankolikus hangulat-
ba kerültem, ugyanis hű társamnak, Tháli-
ának ez volt a búcsúversenye, mivel korára 
és állapotára való tekintettel bekövetkezett 
a nyugdíjazása, a továbbiakban a tenyész-
tésben kap szerepet. Most úgy látom, hogy 

Tháliával a sportpályafutásom legfénye-
sebb, nemzetközi szinten is jegyzett szaka-
sza lezárult.

• A fényképeidet nézegetve egyre többször 
tűnik fel egy szürke ló is. Lancelot nevű 
pónid óta nem láttalak szürke nyergében. 
Ki ez az újonc?

Nem terveztem, de így alakult: lehetősé-
gem volt a rendkívül jó adottságú, de kicsit 
alacsony növésű Stakkato’s Star B nevű 
lovamat elcserélni, így jutottam hozzá a 
kimondhatatlan nevű Conscience-hez. 
Ő egy 2009-es holsteini, figyelemre méltó 
vérvonalból született herélt (Cassini II x 
Exorbitant xx ). Mindig is szerettem vol-
na egy fiatal, kvalitásos lovat. Vele most 
dolgozni kell, aztán a korosztályában fog 
versenyezni.

• Hogy teltek az utóbbi hónapjaid?

Aktív versenyzés helyett más feladatok felé 
is orientálódtam, hiszen sosem titkoltam, 
hogy a lovassport minden szeglete érde-
kel. Elsőként megszereztem a szakedzői 
képesítést, majd júliusban Németország 

felé vettem az irányt: elfogadtam az egy-
kori német olimpikon, az 1988-as szöuli, 
egyéniben bronzérmes díjugrató Kartsen 
Huck felkérését, és a szakmai stábját erősí-
tettem. Köztudott, hogy a németek milyen 
eredményekkel büszkélkedhetnek a ló- és 
lovassportok területén, most napi szinten 
láthattam, hogy a német munkamorál, a 
rengeteg tapasztalat, az átlagon felüli kö-
rülmények hogy juttatják a világ élvonalá-
ba e nemzet lovasait. 

• Minden szép és jó volt?

Majdnem. A németek lóállományát, cél-
tudatosságát, munkához való hozzáál-
lását csak tisztelni lehet. Minden adott a 
szakmai felkészüléshez és fejlődéshez, a 
legújabb trendek alkalmazásához, végső 
soron a csúcseredményekhez. Olyan lo-
vakkal dolgozhattam, amelyek ára három-
százezer és egymillió euró között mozgott. 
Az értékek ellenére azonban inkább tárgy-
ként, eszközként tekintenek az állatra, míg 
én a partneri viszonyt preferálom. Sőt, csak 
azt! Nekem nagyon fontos, sőt mindennél 
fontosabb a lóval való személyes kapcsolat, 

az odafigyelés, az állat minden rezdülésé-
nek az értelmezése, az ehhez történő alkal-
mazkodás. A napi munkát is ennek függ-
vényében alakítom, soha nem erőltetem 
rájuk görcsösen az akaratomat, a papíron 
megtervezett penzumot. Idegen lovak ese-
tében pedig a lehető legrövidebb idő alatt 
kiegyezek velük, az erősségeiket helyezem 
előtérbe, azt kérem inkább tőlük. Az eltár-
gyiasult szemléletmódot soha nem fogom 
a sajátomnak érezni. De a lelkük mélyén 
a vér profik is így éreznek, csak őket már 
bedarálta a sportipar, a mindenek feletti 
eredménycentrikusság.

• Emiatt a nézetkülönbség miatt vagy 
most itthon?

Dehogy! Visszavárnak, hiszen ha nem 
respektáltuk volna kölcsönösen egymást, 
nem tudtunk volna az élsportért közösen 
dolgozni. Alattam a nagy terhelés ellené-
re egy ló sem sérült le, ami miatt nagyon 
megnőtt az ázsióm, és ezzel hitelesítést 
nyert, és elfogadottá vált a módszerem, 
a „filozófiám”. Működött a pluralizmus, 
ami még engem is meglepett. (Nevet.) 
Érdekességképp még elmondom, hogy 
feltöltöttem a sportpályafutásommal kap-
csolatos információkat egy nemzetközi 
adatbankba, így további megkereséseim is 
vannak tulajdonképpen jó nevű dán, hol-
land és francia ménesektől, tehát mehet-
nék a nagyvilágba…

• Akkor ismét megkérdezem: mi tart itt-
hon?

Azért vagyok itthon, mert szeptembertől 
folytatom a tanulmányaimat: másodéves 
vagyok a Pázmány nemzetközi tanulmá-
nyok szakán, amit most nagyon élvezek, 
egyre jobbak a tárgyak, közben pedig le-
velezőn végzem a hageni egyetem közgaz-
daságtudomány szakát Németországban. 
Imádom a lovakat, a lovassportot, de eldön-
töttem, hivatásnak civil pályát választok. 
Most tanulmányi versenyekre járok, tudo-
mányos diákköri dolgozatot írok, napilap-
ban publikálok, és nemzetközi kérdésekkel 
kapcsolatos angol nyelvű blogot vezetek, 
valamint a francia nyelvet tanulom. Kü-
lön öröm, hogy a sportteljesítményemet az 
egyetemen is becsülik: a napokban kaptam 
meg azt a kiemelt ösztöndíjat, amelyre a ta-
nulmányaik mellett kiemelkedő sport- vagy 
művészeti tevékenységet folytató hallgatók 
pályázhattak.

• Akkor most a nyerget szögre akasztod?

Soha! A ló az életem része marad, a ver-
senysporttól meg eszem ágában nincs el-
szakadni. Ha nem is azon a szinten és 
intenzitással, mint Tháliával, de a fiatal 
Consciencel a 7 éves lovak korosztályában 
szeretnék versenyezni itthon és nemzet-
köziben egyaránt. Csak előtte teljesítem a 
külügyminisztériumban 2016 tavaszán ese-
dékes gyakorlatomat.

Várhegyi Ferenc

Köszöni szépen, jól van. Mivel a PUFC-nak nem kell a felnőtt fo-
cival bajlódnia, szépen, csendben végzi a dolgát. Neveli, képzi és 
versenyezteti az ifjú labdarúgókat, és örül, ha felfedez néhány ügyes 
gyereket. Hogy mindez milyen eredményekkel jár, kiderül az alábbi 
összeállításunkból.

Általános hírek

Nagy élményt jelentett, hogy 11 egyesületi játékos, akik a Templom téri általános 
iskolában tanulnak, játékos bekísérők lehettek a Magyarország − Feröer-szigetek vá-
logatott labdarúgó mérkőzésen. A magyar győzelemmel zárult meccset a gyerekek 
ingyen nézhették meg. Az erről készült fényképek megtekinthetők a http://pufc.hu/
magyarorszag-feroer-szigetek/ oldalon.

A PUFC a TAO program keretében egy 9 személyes kisbuszt vásárolt, amely nagy 
segítséget jelent a gyermekek mérkőzésekre való szállításában.

Bozsik torna korosztályok

A bozsikos korosztályoknál az MLSZ előírásainak, és az eddigi vörösvári gyakorlat-
nak megfelelően a legfontosabb a sportág megszerettetése, maga a játék, és az, hogy 
lehetőség szerint minden gyermek fejlődjön. A fenti négy korosztály 2015 őszén ösz-
szesen kilenc tornán vett részt.

A PUFC ezen kívül megszervezett két nagyobb, önálló Bozsik-tornát is, amelye-
ken alkalmanként több mint 300 óvodás és alsó tagozatos iskolás vett részt. A pilisvö-
rösvári oktatási intézményekbe járó gyermekek mellett a környező településekről is 
érkeztek fiatalok. A hatórás programban tíz állomáson próbálták ki magukat a gye-
rekek, többek között sorversenyben, fogócskában, célba rúgásban, kapura lövésben, 
szerepjátékban, párharcban és négykapus játékban is.

Pest megyei bajnokságban játszó csapatok

U-14

A formálódó csapat ősszel már versenyrendszerben működő bajnokságban indult, 
ahol a játékosok remekül alkalmazkodtak a nagyobb pályamérethez és a hosszabb 
játékidőhöz. Az idő előrehaladtával egyre jobban felvették a ritmust, és ez a lendület 
kitartott az őszi bajnokság végéig. December elején az első helyen állnak, de egy ké-
sőbb lejátszandó, elmaradt mérkőzés eredménye még befolyásolhatja az eredményt. 
A jó helyezés ellenére látszanak a hiányosságok is, amelyek kiküszöbölése a téli fel-
készülés egyik feladata lesz. Szerencsére a fiúk lelkesek és elszántak.

U-16

Ez a csapat már régebben játszik együtt, így jobban ismerik egymást a játékosok. 
Ennek is köszönhető, hogy a győzelmek mellé csak egy döntetlen csúszott be, így ve-
zetik a tabellát. A fiatalok fizikailag erősebbek lettek, és játékban is jobb teljesítményt 
nyújtanak, mint korábban – de lehetnének többen is. A létszámgondok miatt télen új 
játékosokat is kell igazolni.

U-19

A PUFC legidősebb csapata, negyedik helyen végzett. Ez nem rossz, de az edzők 
szerint több van bennük. Technikailag kifejezetten ügyes játékosok is akadnak köz-
tük, akik kiegészülnek azokkal, akik fel tudnak nőni hozzájuk. Sajnos, ebben a kor-
osztályban már markánsan megjelenő probléma, hogy a sok tanulás és a fiúk egyéb 
érdeklődése miatt az edzéslátogatottság elmarad az optimálistól, így nehezebb is ha-
ladni velük.

Összességében a PUFC szép és eredményes idényt zárt, de az edzők látják, hogy 
miben kell még fejlődniük a játékosoknak és a csapatoknak. A tavaszi szezonra való 
felkészülés már ennek a jegyében fog zajlani – remélhetőleg látható eredménnyel.

Várhegyi Ferenc

ÉVÉRTÉKELÉS 
UJVÁRY  
BARBARÁVAL
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„Nekem nagyon fontos,  
sőt mindennél fontosabb a lóval való 
személyes kapcsolat, az odafigyelés”

Nem véletlen, hogy ebben a lap-
számunkban évértékelésekkel 
foglalkozunk. Ilyenkor szoktunk 

számot vetni, és felidézni a korábbi hóna-
pok történetét. Ujvári Barbarával, díjugra-
tó bajnokunkkal folytatjuk a sort, de a vele 
való beszélgetésből nemcsak az derül ki, 
milyen volt az éve sportolóként, hanem az 
is, mennyire összeegyeztethető a sport és 
a tanulás. Remélem, ez mások számára is 
mintát ad.

• Barbara, idén mi volt a legnagyobb 
sportsikered?

Nálunk a naptári év a fedett pályás idő-
szakkal kezdődik, és ennek lezárását je-
lenti a márciusi fedett pályás országos baj-
nokság. Az idén is megmérettem magam, 
és a fiatal lovasok között a dobogó máso-
dik fokára állhattam fel. Nagyon kedves 
számomra ez a verseny, mivel 2011-ben, 
15 évesen itt nyertem az első országos baj-
noki címemet.

• Utólag is gratulálok! És mi a helyzet 
külföldön? Mely nemzetközi viadalokon 
álltál rajthoz?

Tavasszal a szlovákiai Somorjában ver-
senyeztem egy CSI** erősségű tornán. 
Egyéniben, és a magyar csapat tagjaként is 
helyt álltam. Ennél is meghatározóbb volt 
viszont a hely szelleme, az olimpiai szintű 
körülmények. Bár Somorja hozzánk na-
gyon közel van, még nem volt alkalmam itt 
versenyezni. A helyszín, a lovas infrastruk-
túra láttán szó szerint tátva maradt a szám, 
Nyugat-Európában sem láttam olyan lovas 
létesítményt, mint szlovákiai szomszé-
dunknál.

Ezt követően egy ugyancsak CSI** 
erősségű versenyen indultam Budapesten 
júniusban, ahol szintén helyezett voltam. A 
verseny után kicsit melankolikus hangulat-
ba kerültem, ugyanis hű társamnak, Tháli-
ának ez volt a búcsúversenye, mivel korára 
és állapotára való tekintettel bekövetkezett 
a nyugdíjazása, a továbbiakban a tenyész-
tésben kap szerepet. Most úgy látom, hogy 

Tháliával a sportpályafutásom legfénye-
sebb, nemzetközi szinten is jegyzett szaka-
sza lezárult.

• A fényképeidet nézegetve egyre többször 
tűnik fel egy szürke ló is. Lancelot nevű 
pónid óta nem láttalak szürke nyergében. 
Ki ez az újonc?

Nem terveztem, de így alakult: lehetősé-
gem volt a rendkívül jó adottságú, de kicsit 
alacsony növésű Stakkato’s Star B nevű 
lovamat elcserélni, így jutottam hozzá a 
kimondhatatlan nevű Conscience-hez. 
Ő egy 2009-es holsteini, figyelemre méltó 
vérvonalból született herélt (Cassini II x 
Exorbitant xx ). Mindig is szerettem vol-
na egy fiatal, kvalitásos lovat. Vele most 
dolgozni kell, aztán a korosztályában fog 
versenyezni.

• Hogy teltek az utóbbi hónapjaid?

Aktív versenyzés helyett más feladatok felé 
is orientálódtam, hiszen sosem titkoltam, 
hogy a lovassport minden szeglete érde-
kel. Elsőként megszereztem a szakedzői 
képesítést, majd júliusban Németország 

felé vettem az irányt: elfogadtam az egy-
kori német olimpikon, az 1988-as szöuli, 
egyéniben bronzérmes díjugrató Kartsen 
Huck felkérését, és a szakmai stábját erősí-
tettem. Köztudott, hogy a németek milyen 
eredményekkel büszkélkedhetnek a ló- és 
lovassportok területén, most napi szinten 
láthattam, hogy a német munkamorál, a 
rengeteg tapasztalat, az átlagon felüli kö-
rülmények hogy juttatják a világ élvonalá-
ba e nemzet lovasait. 

• Minden szép és jó volt?

Majdnem. A németek lóállományát, cél-
tudatosságát, munkához való hozzáál-
lását csak tisztelni lehet. Minden adott a 
szakmai felkészüléshez és fejlődéshez, a 
legújabb trendek alkalmazásához, végső 
soron a csúcseredményekhez. Olyan lo-
vakkal dolgozhattam, amelyek ára három-
százezer és egymillió euró között mozgott. 
Az értékek ellenére azonban inkább tárgy-
ként, eszközként tekintenek az állatra, míg 
én a partneri viszonyt preferálom. Sőt, csak 
azt! Nekem nagyon fontos, sőt mindennél 
fontosabb a lóval való személyes kapcsolat, 

az odafigyelés, az állat minden rezdülésé-
nek az értelmezése, az ehhez történő alkal-
mazkodás. A napi munkát is ennek függ-
vényében alakítom, soha nem erőltetem 
rájuk görcsösen az akaratomat, a papíron 
megtervezett penzumot. Idegen lovak ese-
tében pedig a lehető legrövidebb idő alatt 
kiegyezek velük, az erősségeiket helyezem 
előtérbe, azt kérem inkább tőlük. Az eltár-
gyiasult szemléletmódot soha nem fogom 
a sajátomnak érezni. De a lelkük mélyén 
a vér profik is így éreznek, csak őket már 
bedarálta a sportipar, a mindenek feletti 
eredménycentrikusság.

• Emiatt a nézetkülönbség miatt vagy 
most itthon?

Dehogy! Visszavárnak, hiszen ha nem 
respektáltuk volna kölcsönösen egymást, 
nem tudtunk volna az élsportért közösen 
dolgozni. Alattam a nagy terhelés ellené-
re egy ló sem sérült le, ami miatt nagyon 
megnőtt az ázsióm, és ezzel hitelesítést 
nyert, és elfogadottá vált a módszerem, 
a „filozófiám”. Működött a pluralizmus, 
ami még engem is meglepett. (Nevet.) 
Érdekességképp még elmondom, hogy 
feltöltöttem a sportpályafutásommal kap-
csolatos információkat egy nemzetközi 
adatbankba, így további megkereséseim is 
vannak tulajdonképpen jó nevű dán, hol-
land és francia ménesektől, tehát mehet-
nék a nagyvilágba…

• Akkor ismét megkérdezem: mi tart itt-
hon?

Azért vagyok itthon, mert szeptembertől 
folytatom a tanulmányaimat: másodéves 
vagyok a Pázmány nemzetközi tanulmá-
nyok szakán, amit most nagyon élvezek, 
egyre jobbak a tárgyak, közben pedig le-
velezőn végzem a hageni egyetem közgaz-
daságtudomány szakát Németországban. 
Imádom a lovakat, a lovassportot, de eldön-
töttem, hivatásnak civil pályát választok. 
Most tanulmányi versenyekre járok, tudo-
mányos diákköri dolgozatot írok, napilap-
ban publikálok, és nemzetközi kérdésekkel 
kapcsolatos angol nyelvű blogot vezetek, 
valamint a francia nyelvet tanulom. Kü-
lön öröm, hogy a sportteljesítményemet az 
egyetemen is becsülik: a napokban kaptam 
meg azt a kiemelt ösztöndíjat, amelyre a ta-
nulmányaik mellett kiemelkedő sport- vagy 
művészeti tevékenységet folytató hallgatók 
pályázhattak.

• Akkor most a nyerget szögre akasztod?

Soha! A ló az életem része marad, a ver-
senysporttól meg eszem ágában nincs el-
szakadni. Ha nem is azon a szinten és 
intenzitással, mint Tháliával, de a fiatal 
Consciencel a 7 éves lovak korosztályában 
szeretnék versenyezni itthon és nemzet-
köziben egyaránt. Csak előtte teljesítem a 
külügyminisztériumban 2016 tavaszán ese-
dékes gyakorlatomat.

Várhegyi Ferenc

Köszöni szépen, jól van. Mivel a PUFC-nak nem kell a felnőtt fo-
cival bajlódnia, szépen, csendben végzi a dolgát. Neveli, képzi és 
versenyezteti az ifjú labdarúgókat, és örül, ha felfedez néhány ügyes 
gyereket. Hogy mindez milyen eredményekkel jár, kiderül az alábbi 
összeállításunkból.

Általános hírek

Nagy élményt jelentett, hogy 11 egyesületi játékos, akik a Templom téri általános 
iskolában tanulnak, játékos bekísérők lehettek a Magyarország − Feröer-szigetek vá-
logatott labdarúgó mérkőzésen. A magyar győzelemmel zárult meccset a gyerekek 
ingyen nézhették meg. Az erről készült fényképek megtekinthetők a http://pufc.hu/
magyarorszag-feroer-szigetek/ oldalon.

A PUFC a TAO program keretében egy 9 személyes kisbuszt vásárolt, amely nagy 
segítséget jelent a gyermekek mérkőzésekre való szállításában.

Bozsik torna korosztályok

A bozsikos korosztályoknál az MLSZ előírásainak, és az eddigi vörösvári gyakorlat-
nak megfelelően a legfontosabb a sportág megszerettetése, maga a játék, és az, hogy 
lehetőség szerint minden gyermek fejlődjön. A fenti négy korosztály 2015 őszén ösz-
szesen kilenc tornán vett részt.

A PUFC ezen kívül megszervezett két nagyobb, önálló Bozsik-tornát is, amelye-
ken alkalmanként több mint 300 óvodás és alsó tagozatos iskolás vett részt. A pilisvö-
rösvári oktatási intézményekbe járó gyermekek mellett a környező településekről is 
érkeztek fiatalok. A hatórás programban tíz állomáson próbálták ki magukat a gye-
rekek, többek között sorversenyben, fogócskában, célba rúgásban, kapura lövésben, 
szerepjátékban, párharcban és négykapus játékban is.

Pest megyei bajnokságban játszó csapatok

U-14

A formálódó csapat ősszel már versenyrendszerben működő bajnokságban indult, 
ahol a játékosok remekül alkalmazkodtak a nagyobb pályamérethez és a hosszabb 
játékidőhöz. Az idő előrehaladtával egyre jobban felvették a ritmust, és ez a lendület 
kitartott az őszi bajnokság végéig. December elején az első helyen állnak, de egy ké-
sőbb lejátszandó, elmaradt mérkőzés eredménye még befolyásolhatja az eredményt. 
A jó helyezés ellenére látszanak a hiányosságok is, amelyek kiküszöbölése a téli fel-
készülés egyik feladata lesz. Szerencsére a fiúk lelkesek és elszántak.

U-16

Ez a csapat már régebben játszik együtt, így jobban ismerik egymást a játékosok. 
Ennek is köszönhető, hogy a győzelmek mellé csak egy döntetlen csúszott be, így ve-
zetik a tabellát. A fiatalok fizikailag erősebbek lettek, és játékban is jobb teljesítményt 
nyújtanak, mint korábban – de lehetnének többen is. A létszámgondok miatt télen új 
játékosokat is kell igazolni.

U-19

A PUFC legidősebb csapata, negyedik helyen végzett. Ez nem rossz, de az edzők 
szerint több van bennük. Technikailag kifejezetten ügyes játékosok is akadnak köz-
tük, akik kiegészülnek azokkal, akik fel tudnak nőni hozzájuk. Sajnos, ebben a kor-
osztályban már markánsan megjelenő probléma, hogy a sok tanulás és a fiúk egyéb 
érdeklődése miatt az edzéslátogatottság elmarad az optimálistól, így nehezebb is ha-
ladni velük.

Összességében a PUFC szép és eredményes idényt zárt, de az edzők látják, hogy 
miben kell még fejlődniük a játékosoknak és a csapatoknak. A tavaszi szezonra való 
felkészülés már ennek a jegyében fog zajlani – remélhetőleg látható eredménnyel.

Várhegyi Ferenc

ÉVÉRTÉKELÉS 
UJVÁRY  
BARBARÁVAL
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 Apa: Neubrand Gábor   
 Anya: Thoma Ildikó

11.26. Sütő Lili 
 Apa: Sütő Attila   
 Anya: Szalai Nikoletta

Házasságot kötöttek:

Dr. Simon Tünde Bernadett 
és Dr. Müller Márton

július 4.

 Elhunytak:
10.26.  Neubrandt György, 66 év 
 Diófa u. 13/a.

11.13. Schön Antal Ferenc, 82 év  
 Csobánkai u. 9.

11.18.  Krammer István, 77 év  
 Mátyás király u. 11.

11.19. Szomolányi Károlyné 
 szül. Kolerits Erika, 70 év  
 Sirály u. 39.

11.26. Karitsánszky Ferenc, 57 év 
 Munkácsy M. u. 7.

11.27. Lieber Jánosné 
 szül. Velencei Borbála, 83 év  
 Szt. Erzsébet u. 16.

11.27. Bogár Jánosné 
 szül. Bátori Marianna, 49 év  
 Nagyváradi u. 4.

12.03. özv. Spiegelberger Péterné 
 szül. Háber Julianna, 86 év  
 Tompa Mihály u. 18.

 
A FIDESZ és a KDNP  

pilisvörösvári szervezete  

a város minden polgárának  

meghitt, békés  

karácsonyi ünnepeket kíván.

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik Stéhli Pétert utolsó földi útjára 
elkísérték, koszorút, virágot helyeztek 
el a sírjára. 

Stéhli család

Advent környékén a Parlamentben

Amikor Harrach Pé ter, a Magyar KDNP 
Szövetség el nöke meghívóját kezünkbe 
vettük, tudtuk, 
hogy olyan párbe-
szédre hív a poli-
tikus bennünket, 
vörösvári KDNP-
seket is, ami a vi-
lág, az ország fő 
problémáira pró-
bál választ adni. 
November 19-én a 
„Menekültáradat-
felelősségvállalás 
és segítségnyújtás” 
volt téma a Parla-
ment Felsőházi termében. 

Speidl Bianka, a Migrációs Intézet egyik 
szakembere 20 percben taglalta az iszlám 
hitűek radikalizálódását, az ahhoz vezető 
utat. A kezdetekkor a muszlimok lehető-
séget kaptak nyugati befogadó országoktól 
mecsetek építésére. A liberális környezet-
ben simán alkalmazkodtak a környezethez 
(pl.: fejkendő viselése, munkanélküliség). 
Speidl Bianka szerint az iszlám nem vallás, 
hanem politikai rendszer. 2009-ben például 
a németországi török bevándorlóknak csak 
21%-a tartotta Németországot otthonának. 
A befogadó ország rövid időn belül ellen-
ségükké vált. Az új nemzedékek már régen 
más életet élnek, agresszívvé váltak, gyújto-
gatnak, garázdálkodnak, a belőlük kiváló 
szélsőségesek robbantgatnak.

Maróth Miklós professzor, a Magyar Tu-
dományos Akadémia tagja a muzulmán és 
keresztény kultúra együttélését magyaráz-
ta. „Az igazság csak náluk lehet” mondta 
a tanár úr. Míg a kereszténység egy hitval-
lást ismer, az iszlámnak több hitvallása is 
van. A muzulmánok azt állítják, - a pro-
fesszor szerint- hogy az ő hitvallásukat a 
keresztény és zsidó vallás is elfogadja, ami 
természetesen nem igaz. Az iszlám a ma-
gánéletre ad törvényeket. Pl.: hogyan kell 
egy nőnek viselkednie, hol s mikor kell fej-
kendőt hordania, ám az állami törvényeket 
nem kell, nem fontos betartani. A törvénye-
ket ki is lehet játszani. Láthattunk rá elég 
példát a TV-ben. A muszlimok, a hinduk, 
a buddhisták túlnyomó többségével lehetne 
élni, de mindhárom vallás szélsőséges hívei 
törnek előre.

Simicskó István, honvédelmi miniszte-
rünk a bevándorlás biztonsági fenntartásá-
nak katonai feladatairól beszélt. Azokról az 
elvégzett munkákról számolt be, melyekkel 
nap, mint nap szembesülünk. Miniszter úr 
beszélt a biztonsági határzár megépítésé-
ről, Schengen védelméről, a rendőrség és 
katonaság páratlan összefogásáról, s arról 
a hadtestről, mely végre 15 év után felállt. 

FÓRUMFÓRUM

Simicskó miniszter úr megjegyezte, hogy a 
világban 250 millió migráns él. Az ő ván-
dorlásuk, a hozzá csapódó éghajlati ka-
tasztrófák (szárazság, özönvizek, vízhiány, 
élelmiszerhiány) nagy-nagy kihívást jelen-
tenek majd Európára és személy szerint 
ránk is. Az ökumenikus segélyszervezetek, 
a Katolikus Karitász, a Jezsuita menekült-
szolgálat, a Református Menekültmisszió 
képviselői mind-mind hangjukat adták 
és erőteljesen ellenezték a kvótarendszert. 
Szinte az összes felszólaló beszélt arról, 
hogy a keresztény közösséget üldözik leg-
inkább a világon. Soha nem gyilkoltak le 
annyi keresztényt, mint napjainkban. Szí-
riában most zajlik a keresztény holokauszt.

Orbán Viktor miniszterelnök a felszó-
lalók szerint azért lett fekete bárány, mert 
a kereszténység megvédésére törekszik, s 
ezen véleményével kisebbségben van Euró-
pában. A miniszterelnök úr neve elhangzá-
sakor szűnni nem akaró taps zúgott a hall-
gatóság részéről.

Pilisvörösváron a „Védjük meg hazán-
kat” aláírásgyűjtés sikeresen zajlik, az itt 
élő gondolkodó emberek nagy többsége 
felismeri és megérti a felhívást. Köszönjük 
minden segítőnek részvételt!

Dr. Gábeli Zoltánné

Mi lesz velünk  
Európa?

 A Vörösvári Polgári Estek keretében ez-
úttal Lóránt Károly mérnök-közgazdász 
előadásában kaptunk áttekintést Európa 
és benne hazánk lehetséges jövőjéről.

Jelen helyzetünk megértéséhez azon-
ban vissza kell menni a nem is távoli 
múltba, amikor az Európai Szén- és Acél-
közösség majd ebből a két évtizeden át 
sikeresen működő Európai  Európai Gaz-
dasági Közösség nevű szerveződés utáni 
bővítések eredményeként megalakult az 
Európai Unió. Feladva az addigi sikert 
biztosító alapelvek többségét az immár 
különböző gazdasági fejlettségű és adott-
ságú országok érdekeinek figyelmen kívül 
hagyásával, a maastrichti kritériumok be-
tartásának kötelező tételével és különösen 
az egységes pénz, az euro politikai dön-
tés alapján kikényszerített bevezetésével 
megágyazott a nehézségek fokozódásá-
nak. Az addigi támogató (keynesiánus) 
gazdaságpolitikát felváltó neoliberális, 
vagyis a piac mindenhatóságát hirdető 
elvek lassuló növekedést, magas munka-
nélküliséget, növekvő jövedelemkülönb-
séget hoztak az annak idején még csábító 
felzárkóztatás helyett. 

A dolgok megnevezésének lehetet-
lensége a ránk kényszerített politikailag 
korrekt stílus keretében, akadályozza a 
problémák valódi okainak feltárását, te-
hetetlenséghez vezetett, aminek csak kö-
vetkezménye a migránsáradat. A beván-
dorlók gazdasági és kulturális okok miatti 
integrálhatatlansága egyre nyilvánvalóbb, 
és mint Párizsban kiderült, mérhetetlen 
veszélyeket rejt. Minden eszközzel meg 
kell akadályozni, hogy bármi módon  hoz-
zánk is kerüljenek. Szerencsére már nem 
vagyunk egyedül ebben a küzdelemben. A 
Visegrádi Négyek országai között egyre ja-
vuló együttműködés mutathat számunkra 
kiutat és mások számára példát. Csak re-
ménykedni tudunk, hogy ezen országok 
vezetőiben megvan az elhatározottság és 
józan bölcsesség ahhoz, meg tudjunk ma-
radni magyaroknak és európaiknak.      

Összeállította:
Szirmayné Schirling Zsuzsa

Olvasói levél

Kedves Szabolcs!
Örömmel olvastam a Vörösvári Újságban 
a régi, sváb szüretelési szokásokkal kapcso-
latban írott cikkeit. Gratulálok!!! Annyira 
élethűen adta vissza a szüret menetét, hogy 
egyből eszembe jutottak a régi, saját szü-
reteink. Az Őrhegyen (Wochtpéjg – nem 
biztos, hogy jól írtam le svábul) volt egy 
kb. 360 négyszögöles szőlőnk, a Tácsik 
pékség utcájában, a viadukt után jobbra a 
hatodik volt a családunk területe. (Sajnos 
már nem tudom beazonosítani, még 1975-
ben eladtuk és két pesti család vette meg. 
A szőlőt elfelezték, mert a terület két utcá-
ra nyílott − a fenti rész az Őrhegy utcáról 
volt megközelíthető). Az új tulajdonosok 
kivágták a szőlőtőkéket, házikót építettek, 
konyhakertet és virágos kertet telepítettek. 
Az Őrhegy utcáról nyíló telekrész gazdát 
cserélt, egy vörösvári család vette meg, akik 
nagyon rendben tartják, nyaralónak hasz-
nálják, mert a családi ház körül nagyon 

pici udvaruk van csak, és a „telken” a gye-
rekek kitombolhatják magukat. 

Szerettem a szőlőbe járni kacsolni, ka-
pálni, kötözni. A kapálás könnyen ment, 
mert a terep homokos volt, nem kellett túl 
nagy erőt kifejteni. (Azért be kell vallanom, 
hogy szívesen akkor mentem, ha sütött a 
nap, ha jó idő volt. Időnként jól le is ég-
tem, amikor minden előzetes napfürdő 
nélkül nekivetkőztem, és a hátam bánta a 
hirtelen jött sugarakat. Édesanyám hiába 
figyelmeztetett, hogy vigyázni kell, nem 
hallgattam rá. Még csodálkoztam is, hogy 
ő „hosszúujjúban” dolgozott, persze ő tud-
ta, miért. Aztán saját káromon én is megta-
nultam, hogy mi a teendő.)

A levágott venyigét hazaszállítottuk, és 
azzal gyújtottunk be, aprófa helyett hasz-
náltuk. Amikor már jól kiszáradt a venyi-
ge és méretre törtük, jól porzott. Sokszor 
inkább nem melegítettem meg az ebédet, 
mert nem akartam begyújtani a sparheltbe 
(nyáron, 30 fokban!). Az ötvenes évek vé-
gén járunk, akkor voltam 12 éves. Később, 
gimnazista koromban csak a nyári szünet-
ben jártam a szőlőbe, mert kollégiumban 
laktam négy évig.

Hej, és a szüretek! A nagy-család is 
készülődött az eseményre, ki-ki vérmér-
séklete szerint. Ugyanis, ha nálunk szüret 
volt, valahogy mindig rossz(abb) idő volt, 
szinte kivétel nélkül szemerkélt az eső. 
A szüretet nem lehetett időben későbbre 
tolni, és egyébként is már minden segítőt 
összetrombitáltunk, minden elő volt ké-
szítve a nagy eseményre. A szőlőfürtök/
szemek egy része a földön, vizes füvön 
hevert már. Nálunk is nova volt elsősor-
ban, meg kék „batyuszőlő” (pinglvepae), 
ez utóbbinak örültünk, mert gyorsabban 
ment a szedés. Mi gyerekek is betakartuk 
a homokba a szőlőszemeket, de a felnőt-
tek persze ránk szóltak, hogy ez nem járja. 
Végigéltem az összes munkafázist, min-
den úgy volt, ahogy Ön, kedves Szabolcs, 
leírta.

A cikkek olvasása közben újra előjöttek 
a régi emlékek, a szüleim, a rokonok, isme-
rősök arca, akik sajnos nagyrészt már nin-
csenek közöttünk. De hallom a hangjukat, 
látom a mozdulataikat, és boldog vagyok, 
hogy részese lehettem mindannak, amit 
együtt átéltünk/megéltünk. És köszönöm 
Önnek ezt az élményt! A sváb kifejezése-
ket, szavakat, szinte hallom apám/anyám 
hangját, amikor figyelmeztettek, hogy ne 
menjünk a pincébe, mert forr a bor. (Sajnos 
nem tudom svábul leírni az intő szavakat.) 
Egyszer aztán az egyik barátnőmmel még-
is próbálkoztunk, vittünk magunkkal égő 
gyertyát, és amikor annak lángja el kezdett 
„imbolyogni”, mintha a szél fújná, rögtön 
visszajöttünk a pincéből. Ezt persze sohase 
meséltük el a szüleinknek…

Izgalmas volt, amikor a szürke ruhás fi-
náncok jöttek ellenőrizni, persze leginkább 
akkor, amikor a szülők dolgoztak, nem vol-
tak otthon, és bennünket, gyerekeket kér-
deztek ki, hogy mennyi bor van a pincében, 
hány hordó, stb. Várták, hogy a családok 
lebukjanak, mert talán nem vallották be a 
teljes mennyiséget, akkor pedig büntetést 
kellett fizetniük.

Kedves Szabolcs!
A „jégvermes” cikkeit is nagyon élveztem! 
Az összes sváb kifejezést így újra feleleve-
nítettem. Gyerekkoromban mi is vittük a 
húst a lábosban/fazékban a Müller jégve-
rembe a Mozi utcában. Az edény nagyságá-
tól függött, hogy 5 vagy 10 Ft-ot fizettünk-e 
érte. Hét közben – amikor éppen lehetett 
egyáltalán húst kapni – vittük az edényt, és 
vasárnap reggel, a hetes mise után mentem 
érte, utána készült a vasárnapi ebéd. Na-
gyon emlékszem az egész családra, Müller 
nénire és bácsira, kedves emberek voltak.

A temető alatti réten a „jegesek” felfogták 
a vizet, és a nagy hidegben hizlalták a jeget. 
Jókora táblákat hasítottak ki, lehettek úgy 
60-80 cm vastagok és 40 cm szélesek (ezt 
talán Müller Marci bácsi tudná megmon-
dani), majd a táblákat lovas kocsira rakták, 
és vitték a jégverembe. Onnan sok került 
Budapestre is, mert az akkori jégszekrénye-
ket ezekkel a jégtömbökkel kellett „etetni”. 
Apám is egy ideig a Müller jegeseknél dol-
gozott, sokat mesélt arról, hogy osztották 
szét a jeget a pesti „naccságéknál”, a bérház 
udvarán kiabáltak, hogy „itt a jeges” és aki-
nek kellett a jég, jött érte, vagy jobb esetben 
felvitték az emeletre.

De jó volt visszaemlékezni! Eszembe 
jutottak azok az emberek, akik abban az 
időben a környezetemben éltek – jó így rá-
juk gondolni, emlékezni.

Kedves Szabolcs!
Remélem, hogy a sok munkája, gyűjtése 
egy helyen megtalálható már most is, vagy 
egybe gyűjtik. Remélem, hogy a német 
nemzetiségi iskolák is érdeklődést mutat-
nak, és valahogy beiktatják a tantervükbe. 
Kár lenne, ha e sok munka eredménye el-
kallódna. Kár, hogy a sváb nyelv kihalóban 
van, már nem beszéljük. Ezért is értékelem 
nagyra az olyan emberek munkáját, mint 
az Önét is, akik fáradtságot nem kímélve 
gyűjtik, mentik a hagyományokat, hogy 
mindez a jövő nemzedéknek is megma-
radjon. Ehhez a munkájához kívánok 
Önnek − éppen most, amikor mindent 
globalizálni próbálnak egyesek − sok erőt, 
kitartást, energiát és sok sikert.

Elnézést kérek, hogy kissé hosszúra si-
keredett személyes irományom, de elragad-
tak az emlékek és már hetek óta készültem 
Önnek írni, hogy újra megköszönjem a re-
mek cikkeket.

Müller Katalin
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felelősségvállalás 
és segítségnyújtás” 
volt téma a Parla-
ment Felsőházi termében. 

Speidl Bianka, a Migrációs Intézet egyik 
szakembere 20 percben taglalta az iszlám 
hitűek radikalizálódását, az ahhoz vezető 
utat. A kezdetekkor a muszlimok lehető-
séget kaptak nyugati befogadó országoktól 
mecsetek építésére. A liberális környezet-
ben simán alkalmazkodtak a környezethez 
(pl.: fejkendő viselése, munkanélküliség). 
Speidl Bianka szerint az iszlám nem vallás, 
hanem politikai rendszer. 2009-ben például 
a németországi török bevándorlóknak csak 
21%-a tartotta Németországot otthonának. 
A befogadó ország rövid időn belül ellen-
ségükké vált. Az új nemzedékek már régen 
más életet élnek, agresszívvé váltak, gyújto-
gatnak, garázdálkodnak, a belőlük kiváló 
szélsőségesek robbantgatnak.

Maróth Miklós professzor, a Magyar Tu-
dományos Akadémia tagja a muzulmán és 
keresztény kultúra együttélését magyaráz-
ta. „Az igazság csak náluk lehet” mondta 
a tanár úr. Míg a kereszténység egy hitval-
lást ismer, az iszlámnak több hitvallása is 
van. A muzulmánok azt állítják, - a pro-
fesszor szerint- hogy az ő hitvallásukat a 
keresztény és zsidó vallás is elfogadja, ami 
természetesen nem igaz. Az iszlám a ma-
gánéletre ad törvényeket. Pl.: hogyan kell 
egy nőnek viselkednie, hol s mikor kell fej-
kendőt hordania, ám az állami törvényeket 
nem kell, nem fontos betartani. A törvénye-
ket ki is lehet játszani. Láthattunk rá elég 
példát a TV-ben. A muszlimok, a hinduk, 
a buddhisták túlnyomó többségével lehetne 
élni, de mindhárom vallás szélsőséges hívei 
törnek előre.

Simicskó István, honvédelmi miniszte-
rünk a bevándorlás biztonsági fenntartásá-
nak katonai feladatairól beszélt. Azokról az 
elvégzett munkákról számolt be, melyekkel 
nap, mint nap szembesülünk. Miniszter úr 
beszélt a biztonsági határzár megépítésé-
ről, Schengen védelméről, a rendőrség és 
katonaság páratlan összefogásáról, s arról 
a hadtestről, mely végre 15 év után felállt. 

FÓRUMFÓRUM

Simicskó miniszter úr megjegyezte, hogy a 
világban 250 millió migráns él. Az ő ván-
dorlásuk, a hozzá csapódó éghajlati ka-
tasztrófák (szárazság, özönvizek, vízhiány, 
élelmiszerhiány) nagy-nagy kihívást jelen-
tenek majd Európára és személy szerint 
ránk is. Az ökumenikus segélyszervezetek, 
a Katolikus Karitász, a Jezsuita menekült-
szolgálat, a Református Menekültmisszió 
képviselői mind-mind hangjukat adták 
és erőteljesen ellenezték a kvótarendszert. 
Szinte az összes felszólaló beszélt arról, 
hogy a keresztény közösséget üldözik leg-
inkább a világon. Soha nem gyilkoltak le 
annyi keresztényt, mint napjainkban. Szí-
riában most zajlik a keresztény holokauszt.

Orbán Viktor miniszterelnök a felszó-
lalók szerint azért lett fekete bárány, mert 
a kereszténység megvédésére törekszik, s 
ezen véleményével kisebbségben van Euró-
pában. A miniszterelnök úr neve elhangzá-
sakor szűnni nem akaró taps zúgott a hall-
gatóság részéről.

Pilisvörösváron a „Védjük meg hazán-
kat” aláírásgyűjtés sikeresen zajlik, az itt 
élő gondolkodó emberek nagy többsége 
felismeri és megérti a felhívást. Köszönjük 
minden segítőnek részvételt!

Dr. Gábeli Zoltánné

Mi lesz velünk  
Európa?

 A Vörösvári Polgári Estek keretében ez-
úttal Lóránt Károly mérnök-közgazdász 
előadásában kaptunk áttekintést Európa 
és benne hazánk lehetséges jövőjéről.

Jelen helyzetünk megértéséhez azon-
ban vissza kell menni a nem is távoli 
múltba, amikor az Európai Szén- és Acél-
közösség majd ebből a két évtizeden át 
sikeresen működő Európai  Európai Gaz-
dasági Közösség nevű szerveződés utáni 
bővítések eredményeként megalakult az 
Európai Unió. Feladva az addigi sikert 
biztosító alapelvek többségét az immár 
különböző gazdasági fejlettségű és adott-
ságú országok érdekeinek figyelmen kívül 
hagyásával, a maastrichti kritériumok be-
tartásának kötelező tételével és különösen 
az egységes pénz, az euro politikai dön-
tés alapján kikényszerített bevezetésével 
megágyazott a nehézségek fokozódásá-
nak. Az addigi támogató (keynesiánus) 
gazdaságpolitikát felváltó neoliberális, 
vagyis a piac mindenhatóságát hirdető 
elvek lassuló növekedést, magas munka-
nélküliséget, növekvő jövedelemkülönb-
séget hoztak az annak idején még csábító 
felzárkóztatás helyett. 

A dolgok megnevezésének lehetet-
lensége a ránk kényszerített politikailag 
korrekt stílus keretében, akadályozza a 
problémák valódi okainak feltárását, te-
hetetlenséghez vezetett, aminek csak kö-
vetkezménye a migránsáradat. A beván-
dorlók gazdasági és kulturális okok miatti 
integrálhatatlansága egyre nyilvánvalóbb, 
és mint Párizsban kiderült, mérhetetlen 
veszélyeket rejt. Minden eszközzel meg 
kell akadályozni, hogy bármi módon  hoz-
zánk is kerüljenek. Szerencsére már nem 
vagyunk egyedül ebben a küzdelemben. A 
Visegrádi Négyek országai között egyre ja-
vuló együttműködés mutathat számunkra 
kiutat és mások számára példát. Csak re-
ménykedni tudunk, hogy ezen országok 
vezetőiben megvan az elhatározottság és 
józan bölcsesség ahhoz, meg tudjunk ma-
radni magyaroknak és európaiknak.      

Összeállította:
Szirmayné Schirling Zsuzsa

Olvasói levél

Kedves Szabolcs!
Örömmel olvastam a Vörösvári Újságban 
a régi, sváb szüretelési szokásokkal kapcso-
latban írott cikkeit. Gratulálok!!! Annyira 
élethűen adta vissza a szüret menetét, hogy 
egyből eszembe jutottak a régi, saját szü-
reteink. Az Őrhegyen (Wochtpéjg – nem 
biztos, hogy jól írtam le svábul) volt egy 
kb. 360 négyszögöles szőlőnk, a Tácsik 
pékség utcájában, a viadukt után jobbra a 
hatodik volt a családunk területe. (Sajnos 
már nem tudom beazonosítani, még 1975-
ben eladtuk és két pesti család vette meg. 
A szőlőt elfelezték, mert a terület két utcá-
ra nyílott − a fenti rész az Őrhegy utcáról 
volt megközelíthető). Az új tulajdonosok 
kivágták a szőlőtőkéket, házikót építettek, 
konyhakertet és virágos kertet telepítettek. 
Az Őrhegy utcáról nyíló telekrész gazdát 
cserélt, egy vörösvári család vette meg, akik 
nagyon rendben tartják, nyaralónak hasz-
nálják, mert a családi ház körül nagyon 

pici udvaruk van csak, és a „telken” a gye-
rekek kitombolhatják magukat. 

Szerettem a szőlőbe járni kacsolni, ka-
pálni, kötözni. A kapálás könnyen ment, 
mert a terep homokos volt, nem kellett túl 
nagy erőt kifejteni. (Azért be kell vallanom, 
hogy szívesen akkor mentem, ha sütött a 
nap, ha jó idő volt. Időnként jól le is ég-
tem, amikor minden előzetes napfürdő 
nélkül nekivetkőztem, és a hátam bánta a 
hirtelen jött sugarakat. Édesanyám hiába 
figyelmeztetett, hogy vigyázni kell, nem 
hallgattam rá. Még csodálkoztam is, hogy 
ő „hosszúujjúban” dolgozott, persze ő tud-
ta, miért. Aztán saját káromon én is megta-
nultam, hogy mi a teendő.)

A levágott venyigét hazaszállítottuk, és 
azzal gyújtottunk be, aprófa helyett hasz-
náltuk. Amikor már jól kiszáradt a venyi-
ge és méretre törtük, jól porzott. Sokszor 
inkább nem melegítettem meg az ebédet, 
mert nem akartam begyújtani a sparheltbe 
(nyáron, 30 fokban!). Az ötvenes évek vé-
gén járunk, akkor voltam 12 éves. Később, 
gimnazista koromban csak a nyári szünet-
ben jártam a szőlőbe, mert kollégiumban 
laktam négy évig.

Hej, és a szüretek! A nagy-család is 
készülődött az eseményre, ki-ki vérmér-
séklete szerint. Ugyanis, ha nálunk szüret 
volt, valahogy mindig rossz(abb) idő volt, 
szinte kivétel nélkül szemerkélt az eső. 
A szüretet nem lehetett időben későbbre 
tolni, és egyébként is már minden segítőt 
összetrombitáltunk, minden elő volt ké-
szítve a nagy eseményre. A szőlőfürtök/
szemek egy része a földön, vizes füvön 
hevert már. Nálunk is nova volt elsősor-
ban, meg kék „batyuszőlő” (pinglvepae), 
ez utóbbinak örültünk, mert gyorsabban 
ment a szedés. Mi gyerekek is betakartuk 
a homokba a szőlőszemeket, de a felnőt-
tek persze ránk szóltak, hogy ez nem járja. 
Végigéltem az összes munkafázist, min-
den úgy volt, ahogy Ön, kedves Szabolcs, 
leírta.

A cikkek olvasása közben újra előjöttek 
a régi emlékek, a szüleim, a rokonok, isme-
rősök arca, akik sajnos nagyrészt már nin-
csenek közöttünk. De hallom a hangjukat, 
látom a mozdulataikat, és boldog vagyok, 
hogy részese lehettem mindannak, amit 
együtt átéltünk/megéltünk. És köszönöm 
Önnek ezt az élményt! A sváb kifejezése-
ket, szavakat, szinte hallom apám/anyám 
hangját, amikor figyelmeztettek, hogy ne 
menjünk a pincébe, mert forr a bor. (Sajnos 
nem tudom svábul leírni az intő szavakat.) 
Egyszer aztán az egyik barátnőmmel még-
is próbálkoztunk, vittünk magunkkal égő 
gyertyát, és amikor annak lángja el kezdett 
„imbolyogni”, mintha a szél fújná, rögtön 
visszajöttünk a pincéből. Ezt persze sohase 
meséltük el a szüleinknek…

Izgalmas volt, amikor a szürke ruhás fi-
náncok jöttek ellenőrizni, persze leginkább 
akkor, amikor a szülők dolgoztak, nem vol-
tak otthon, és bennünket, gyerekeket kér-
deztek ki, hogy mennyi bor van a pincében, 
hány hordó, stb. Várták, hogy a családok 
lebukjanak, mert talán nem vallották be a 
teljes mennyiséget, akkor pedig büntetést 
kellett fizetniük.

Kedves Szabolcs!
A „jégvermes” cikkeit is nagyon élveztem! 
Az összes sváb kifejezést így újra feleleve-
nítettem. Gyerekkoromban mi is vittük a 
húst a lábosban/fazékban a Müller jégve-
rembe a Mozi utcában. Az edény nagyságá-
tól függött, hogy 5 vagy 10 Ft-ot fizettünk-e 
érte. Hét közben – amikor éppen lehetett 
egyáltalán húst kapni – vittük az edényt, és 
vasárnap reggel, a hetes mise után mentem 
érte, utána készült a vasárnapi ebéd. Na-
gyon emlékszem az egész családra, Müller 
nénire és bácsira, kedves emberek voltak.

A temető alatti réten a „jegesek” felfogták 
a vizet, és a nagy hidegben hizlalták a jeget. 
Jókora táblákat hasítottak ki, lehettek úgy 
60-80 cm vastagok és 40 cm szélesek (ezt 
talán Müller Marci bácsi tudná megmon-
dani), majd a táblákat lovas kocsira rakták, 
és vitték a jégverembe. Onnan sok került 
Budapestre is, mert az akkori jégszekrénye-
ket ezekkel a jégtömbökkel kellett „etetni”. 
Apám is egy ideig a Müller jegeseknél dol-
gozott, sokat mesélt arról, hogy osztották 
szét a jeget a pesti „naccságéknál”, a bérház 
udvarán kiabáltak, hogy „itt a jeges” és aki-
nek kellett a jég, jött érte, vagy jobb esetben 
felvitték az emeletre.

De jó volt visszaemlékezni! Eszembe 
jutottak azok az emberek, akik abban az 
időben a környezetemben éltek – jó így rá-
juk gondolni, emlékezni.

Kedves Szabolcs!
Remélem, hogy a sok munkája, gyűjtése 
egy helyen megtalálható már most is, vagy 
egybe gyűjtik. Remélem, hogy a német 
nemzetiségi iskolák is érdeklődést mutat-
nak, és valahogy beiktatják a tantervükbe. 
Kár lenne, ha e sok munka eredménye el-
kallódna. Kár, hogy a sváb nyelv kihalóban 
van, már nem beszéljük. Ezért is értékelem 
nagyra az olyan emberek munkáját, mint 
az Önét is, akik fáradtságot nem kímélve 
gyűjtik, mentik a hagyományokat, hogy 
mindez a jövő nemzedéknek is megma-
radjon. Ehhez a munkájához kívánok 
Önnek − éppen most, amikor mindent 
globalizálni próbálnak egyesek − sok erőt, 
kitartást, energiát és sok sikert.

Elnézést kérek, hogy kissé hosszúra si-
keredett személyes irományom, de elragad-
tak az emlékek és már hetek óta készültem 
Önnek írni, hogy újra megköszönjem a re-
mek cikkeket.

Müller Katalin



 2015. DECEMBER 35VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG34

JANUÁRI  
PROGRAMOK

Január 6. szerda 
FOLTVARRÁS 18.00 

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

18.30

Művészetek Háza (Fő utca 127.)Január 7. csütörtök  

KÖNYVKLUB

18.30

Művészetek Háza (Fő utca 127.)Január 28. csütörtök 

Ifi filmklub 
Buster Keaton: A generális 

18.30

Művészetek Háza (Fő utca 127.)Január 8. péntek   

„Lelkünk doktorai a filmek” Filmklub
Rozsda és csont c. film 

18.30

Művészetek Háza (Fő utca 127.)Január 29. péntek   

„Lelkünk doktorai a filmek” Filmklub
Corelli kapitány mandolinja c. film

19.00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)Január 9. szombat   

SZÍNHÁZI ELŐADÁS: A DINNYÉK c. parasztkabaré
Móricz Zsigmond négy egyfelvonásosa  

19.00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)Január 22. péntek    

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL: 
Jókai Anna: Én, szegény Sudár Anna  
előadja: Bálint Márta

17.00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)Január 14. csütörtök    

Ifi filmklub 
Juno c. film

18.00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)Január 20. szerda

FOLTVARRÁS

16.00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)Január 17. vasárnap

Kreatív Műhely – NEMEZELÉS
Anyagköltség: 600 Ft

10-14.00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)Január 23. szombat 

Kreatív Műhely – NEMEZELÉS
Anyagköltség: 600 Ft

18.30

Művészetek Háza (Fő utca 127.)Január 21. csütörtök 

KÖNYVKLUB

ESEMÉNYNAPTÁR

18.30

Művészetek Háza (Fő utca 127.)Január 15. péntek 

SZÜLŐI TANODA – a felnőtté válás rögös útján járva 

18.30 HONISMERETI KLUB  

Jókai Anna
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NAGYSZABÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI 
ÚTÉPÍTÉSEK KEZDŐDTEK

Kihasználva az alkalmas időjárást, november 18-án megkezdődtek azok a belterületi 
útépítések, amelyek keretében az önkormányzat saját forrásból, szilárd burkolattal 
kívánja ellátni a város különböző vasúti megállóihoz vezető, jelenleg még burko-

latlan utcákat. 
Az építkezés a Harcsa utca, Amur utca és Ponty utca azon szakaszain kezdődött meg, 

amelyeken a tavaktól el lehet jutni a Vörösvárbánya vasúti megállóig. Ez az útszakasz 542 
méter hosszon, 5 méter szélességben készül el, 41,5 millió forint összköltséggel. Ez az út 
várhatóan még ebben az évben, karácsony előtt elkészül.

Alkalmas időjárás esetén az útépítési projekt januárban a Szent János utca, a Tó utca és 
a Tompa Mihály utca végének szilárd burkolatú úttal való összekötésével folytatódik. Ez 
az útépítés 134 m  méter hosszon, 3,2-3,4 méter változó szélességben valósul meg, bruttó 7 
893 000 Ft forintos összköltséggel.

Szintén januárban kezdődik ugyanezen projekt keretében, szintén saját forrásból a 
Szabadságliget (Karátsonyi-liget) vasúti megállóhely és a Szabadság út közötti burkolat-
lan szakaszon az aszfaltos út megépítése. Ez az építkezés 211 méter hosszon és 4-5 méter 
változó szélességben valósul meg, bruttó 19.138.900 forintos költséggel. 

A kivitelező mindhárom helyszínen a közbeszerzésen legkedvezőbb ajánlatot tevő 
Stone-Dekor Kft.

Kedvező időjárás esetén legkésőbb március végére mindhárom út elkészülhet.


