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MÁRCIUS 15. 
VÖRÖSVÁRON

Március tizenötödikén délelőtt 11 órakor már ki-
sebb tömeg gyűlt össze a Hősök terén, ahol a 
vörösvári önkormányzat tartotta ünnepi megem-
lékezését. A Német Nemzetiségi Fúvószenekar a 
korán érkezőket is muzsikával szórakoztatta, mi-
közben a nap előbújt a felhők mögül, és igen barát-
ságos hangulatú ünnepség kezdődött.

A Himnusz közös eléneklése után a 
Templom téri Általános Iskola 5.b, 
6.a és 2.b osztályának tanulói tar-

tottak színes előadást énekkel, szavalással 
és a forradalmi események felidézésével. A 
gyerekeket Szalóné Bakonyi Judit készítet-
te fel a nagyszabású előadásra.

A diákok zenés műsora után Gromon 
István polgármester mondott ünnepi be-
szédet. A polgármester a nagy francia for-

radalom hármas jelszavának megvalósu-
lását vizsgálta történelmünk jelentősebb 
forradalmainak tükrében. Mint kiemelte, 
a szabadság az a jelszó, amiért az emberek 
szinte bármit képesek megtenni: elhagyják 
szülőföldjüket, életüket kockáztatva meg-
szöknek a fogságból, vagy akár öngyilkos 
merénylőként eldobják a saját és elveszik 
mások életét. Az egyenlőségért még csak-
csak harcolnak, bár amikor az egyenlőt-
lenség nekik kedvez, kevésbé hajlamosak 
fellépni ellene. A testvériség azonban, úgy 

tűnik, csak a szavak szintjén valósul meg. 
Igazából nem szeretnénk odaadni a sa-
játunkat a másiknak, nem adunk többet, 
mint amit muszáj, és nem emeljük fel az 
elesetteket magunk mellé. A polgármester 
szerint vissza kell térni a megbocsátás, sze-
retet keresztény lelkületéhez, mert csak így 
valósulhat meg a hármas jelszó által festett 
élhető, új világ.

„A Szabadság, egyenlőség, testvériség! 
eszméi tehát véleményem 
szerint részben azért nem 
valósultak meg a mai na-
pig, mert szívünk mélyén 
nem akartuk elég őszintén 
a megvalósulásukat. Mert 
a magunk számára köve-
teltük ugyan a szabadsá-
got, az egyenlőséget és a 
testvéries bánásmódot, de 
mi magunk kevésbé bizto-
sítottuk az egyenlő jogokat 
és egyenlő esélyt mások-
nak, s kevésbé viselked-
tünk másokkal szemben 
önzetlenül és testvériesen.

[…] A felvilágosodás nagy alakjai, és 
nyomukban a XIX. és XX. századi forra-
dalmárok jelentős része is azt hitte, hogy a 
Szabadság, egyenlőség, testvériség! világa 
megvalósítható a keresztény istenkép és a 
keresztény erkölcs nélkül is. Más szóval: 
hogy az ember a saját hajánál fogva ki tud-
ja húzni magát a vízből, meg tudja váltani 
saját magát.

Ez az elképzelés tévesnek bizonyult. 
A nagy francia forradalom óta eltelt közel 
két és fél évszázad története ugyanis meg-
mutatta, hogy a keresztény istenkép és a 
keresztény erkölcs nélkül a szabadságért 
indított küzdelem újra és újra önkényes-
ségbe csap át, az egyenlőségért folytatott 
küzdelem a kettős mérce áldozatává válik, 
a testvériség pedig silány érdekszövetségbe 
süllyed. Hiba volt tehát a középkori vallá-
si babonák, a vallási fanatizmus, az egy-
házi visszaélések, az egyház gazdagsága 
és képmutatása elleni harc során magát a 
kereszténység lényegét is elutasítani, azaz 

a fürdővízzel együtt a gyereket is kidobni.
 […] Ha tehát közelebb akarunk jutni a 

Szabadság, egyenlőség, testvériség! világá-
hoz, akkor meggyőződésem szerint vissza 
kell térnünk a felvilágosodás óta elvetett 
keresztény istenképhez és erkölcshöz. A 
Szabadság, egyenlőség, testvériség! világa 
ugyanis vagy békés úton fog megvalósulni, 
vagy sehogy. És megvalósulása éppen any-
nyira van közel vagy távol, amilyen mérték-
ben nemcsak másoktól követeljük, hanem 
mi magunk is biztosítjuk ezen eszmények 
érvényesülését. Nemzetközi szinten, or-
szágos szinten, és itt helyben, Pilisvörösvá-
ron.”

Gromon István beszéde után Máté Mik-
lós csodálatos citerajátékát hallgathattuk 
meg, majd a fúvószenekar zenei aláfesté-
sével civil szervezetek és pártok képviselői 
helyezték el koszorúikat a szobornál. 

Az egész műsor alatt a Történelmi Lo-
vas Egyesület és a Kosbor Hagyományőrző 
Lovas Élet huszárai és huszárlányai álltak 
díszőrséget, a lovak pedig hangosan prüsz-
költek a műsor nekik tetsző részeinél.

Baumann Viola

ÜNNEP

Tájékoztató a  
2015. május 1-jei ünneppel  
kapcsolatos munkarendről

a Pilisvörösvári Polgármesteri 
Hivatalban

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. május 1. nap-
ján (pénteken) a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Pilisvörösvár, 2015. április 2.
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Vitathatatlanul az elmúlt hónap egyik legnagyobb 
eseménye, hogy nemrégiben átadták a kétszintű 
csomópontot, és a vasút alatt áthaladó aluljárón 

végre megindult a forgalom. Ugyan még nincs teljesen ké-
szen a csomópont, de ezzel talán ezen a szakaszon már 
csökkenhetnek a forgalmi dugók, bár az ürömi körforga-
lom építése még mindig nagyon megnehezíti a fővárosba 
való bejutást. Reméljük, ezt is már csak néhány hónapig 
kell elviselni az arra közlekedőknek. Az aluljáróról képes 
összeállítást találnak e havi számunkban.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat azzal a kéréssel 
fordult az önkormányzathoz, hogy átvenné a Vásár téri 
iskola fenntartását. A témával részletesebben is foglalko-
zunk, mostani számunkban a polgármester és a képvi-
selőtestület álláspontját ismerhetik meg, következő szá-
munkban pedig a nemzetiségi önkormányzat véleményét 
olvashatják majd.

Idén is megrendezték városunkban a Nemzetközi Kő-
konferenciát, melyről Fogarasy Attila írt cikket, Zsámbo-
ki Szabolcs írásából pedig az derül ki, hogy hol voltak, és 
mire használták a jégvermeket Vörösváron.

Zene képekben és szavakban – mindig nehéz feladat 
egy-egy koncert hangulatát visszaadni az újság hasábjain 
keresztül, mostani számunkban kettőre is kísérletet te-
szünk, hiszen beszámolunk egy fúvós- és egy csellótalál-
kozóról. A március 15-i ünnepségről is ebben a számunk-
ban olvashatnak, a folyamatban lévő fejlesztéseket pedig 
képekben mutatjuk meg Önöknek.

Reméljük, ebben a hónapban is találnak kedvükre való 
olvasnivalót!

Palkovics Mária

Amikor születtem, nem jeleztek nagyot 
messiás-mutató különös csillagok, 
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.

A többiek láttak egy síró porontyot, 
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot, 
mintha babusgatná a szép napkorongot.

Maga adta nékem édessége teljét, 
úgy ajándékozta anyasága tejét, 
hogy egyszer földnek bennem kedve teljék.

Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna 
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna, 
az én köszönetem így is kevés volna.

(Mécs László: A királyfi három bánata  
– részlet)
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csomópontot, és a vasút alatt áthaladó aluljárón 

végre megindult a forgalom. Ugyan még nincs teljesen ké-
szen a csomópont, de ezzel talán ezen a szakaszon már 
csökkenhetnek a forgalmi dugók, bár az ürömi körforga-
lom építése még mindig nagyon megnehezíti a fővárosba 
való bejutást. Reméljük, ezt is már csak néhány hónapig 
kell elviselni az arra közlekedőknek. Az aluljáróról képes 
összeállítást találnak e havi számunkban.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat azzal a kéréssel 
fordult az önkormányzathoz, hogy átvenné a Vásár téri 
iskola fenntartását. A témával részletesebben is foglalko-
zunk, mostani számunkban a polgármester és a képvi-
selőtestület álláspontját ismerhetik meg, következő szá-
munkban pedig a nemzetiségi önkormányzat véleményét 
olvashatják majd.

Idén is megrendezték városunkban a Nemzetközi Kő-
konferenciát, melyről Fogarasy Attila írt cikket, Zsámbo-
ki Szabolcs írásából pedig az derül ki, hogy hol voltak, és 
mire használták a jégvermeket Vörösváron.

Zene képekben és szavakban – mindig nehéz feladat 
egy-egy koncert hangulatát visszaadni az újság hasábjain 
keresztül, mostani számunkban kettőre is kísérletet te-
szünk, hiszen beszámolunk egy fúvós- és egy csellótalál-
kozóról. A március 15-i ünnepségről is ebben a számunk-
ban olvashatnak, a folyamatban lévő fejlesztéseket pedig 
képekben mutatjuk meg Önöknek.

Reméljük, ebben a hónapban is találnak kedvükre való 
olvasnivalót!

Palkovics Mária

Amikor születtem, nem jeleztek nagyot 
messiás-mutató különös csillagok, 
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.

A többiek láttak egy síró porontyot, 
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot, 
mintha babusgatná a szép napkorongot.

Maga adta nékem édessége teljét, 
úgy ajándékozta anyasága tejét, 
hogy egyszer földnek bennem kedve teljék.

Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna 
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna, 
az én köszönetem így is kevés volna.

(Mécs László: A királyfi három bánata  
– részlet)
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Költözik a Járási Hivatal,  
kormányablak létesül 

Ideiglenesen elköltözik a Járási Hivatal 
hatósági és gyámügyi osztálya: a Fő utca 
66. sz. alatti épület átalakítási ideje alatt az 
okmányiroda épülete mellé telepített kon-
ténerekben kap helyet a két osztály, a Lévai 
köz 1. szám alatt. A tervek szerint a költö-
zésre április 27-én kerül sor, az ügyfelek 
fogadását igyekeznek fennakadás nélkül 
megoldani. A Fő utca 66. szám alatti épü-
letben beépítik a tetőteret, hogy ott kapja-
nak helyet a jelenleg a földszinten működő 
irodák, az alsó szintet pedig átalakítják egy 
nagy ügyfélfogadó térré, amelyben helyet 
kap majd a kormányablak is. 

A várhatóan késő őszre elkészülő kor-
mányablakban kb. háromszáz ügyet tud-
nak majd elintézni a választópolgárok (csa-
ládalapítással, gyermekneveléssel, szociális 
támogatásokkal, autóátírással kapcsolatos 
ügyek, állampolgári eljárással kapcsolatos 
ügyek stb.). A jelenlegi, papír alapú iratfor-
galmat jelentős mértékben fel fogja váltani 
az elektronikus irattovábbítás, amelynek 
révén az állam és az ügyfelek is időt és 
pénzt takaríthatnak meg.

Építik az ürömi körforgalmat

Április elejére látványosabb szakaszába ér-
kezett az ürömi jelzőlámpás csomópont 
körforgalommá alakítása. Megépítették a 
körpálya 10-es út nyomvonalán kívülre eső 
részét, és erre terelték rá a kétirányú forgal-
mat, hogy a pálya többi részét is megépíthes-
sék. A körforgalom 60 méter átmérőjű lesz, 
és öt leágazással készül, az átadását nyárra 
tervezik. A Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő 
Zrt. beruházásában zajló kivitelezés célja, 
hogy csökkenjen az állandó torlódás a 10-es 
út Üröm és Solymár közötti szakaszán.

A körforgalom építésével párhuzamo-
san folyik a Bécsi úti szintbeni vasúti átjáró 
kiváltását célzó kivitelezés. Az épülő, 2 km 
hosszú új útpálya nyomvonala a körforga-
lomtól indulva átível a vasút és az Arany-
hegyi patak felett, majd a jelenlegi vasúti 
átjárótól délre köt vissza a Bécsi útba. 

A beruházás Budapest belterületi részén 
is zajlik: a Kocsis Sándor utca és a Pomázi 
út között az Aranyvölgy utcát 2x1 forgalmi 
sávon szélesítik, külön gyalogos járdával és 
kerékpárúttal. A korszerűsítésnek szintén 
része a Pomázi úti felüljáró csatlakozó út-
jainak megépítése.

Nem változik a vasúti menetrend

Április 24-ig hirdette meg a MÁV legutóbbi 
vágányzári menetrendjét a Budapest–Esz-
tergom vonalra. A következő időszakra vo-
natkozóan közzétett vasúti menetrend nem 
tartalmaz változást a korábbiakhoz képest, 
a vonatok tehát június 17-éig ugyanúgy 
közlekednek, mint eddig. A következő 
menetrendi változásra június 18-ától szá-
míthatunk. Az érvényes menetrend megta-
lálható a városi honlapon a Kiemelt infor-
mációk között.

Arany minősítés táncosainknak

Arany minősítésben részesült a Német 
Nemzetiségi Táncegyüttes alsó tagoza-
tos iskolás csoportja. A gyerekek március 
22-én a Landesrat kilencedik alkalommal 
megrendezett Országos Német Nemze-
tiségi Gyermektánc-minősítőjének elővá-
logatóján vettek részt, ahol a hét fellépő 
csoport közül harmadikként léptek a Cse-
peli Munkásotthon színpadára. Táncuk, 
a Spöttertanz aus Werischwar (Vörösvári 
csúfolódós) nemcsak a zsűri elismerését 
vívta ki, hanem a közönség körében is nagy 
sikert aratott. A táncosokat a Musikanten 
aus Werischwar formáció kísérte. A tán-
cokat Ziegler Katalin, Mirk Júlia és Mirk 
Szilvia tanította be.

100. születésnap

Századik születésnapján népes család 
köszöntötte Kovács Béláné Marika né-
nit március 11-én, a Mű-hely Galériában 
megrendezett ünnepségen. Mire az ünne-
pelt megérkezett, már mindenki összegyűlt 
a fogadására, közeli családtagok, rokonok, 
barátok, így igazi meglepetés várta Marika 
nénit, aki meghatódva fogadta a gratuláci-
ókat, a szeretetteljes beszédeket, köszönté-
seket és az ajándékokat.

Már hagyomány, hogy a századik szü-
letésnapjukat ünneplőket a városvezetés is 
köszönti. Az ünnepségre így eljött Gromon 
István polgármester is, aki az önkormány-
zat és saját nevében adott át ajándékot, 
és átadta Orbán Viktor miniszterelnök 
köszöntő emléklapját is. A kerek évfordu-
lóhoz szerkesztőségünk is gratulál, és jó 
egészséget kíván!

Nem kerül nemzetiségi  
fenntartásba a piliscsabai óvoda

A piliscsabai német nemzetiségi önkor-
mányzat kezdeményezte a Piliscsabai 
Napsugár Óvoda egy kétcsoportos tagóvo-
dájának átvételét a 2015-2016. nevelési év-
től kezdve. A Bajcsy-Zsilinszky úti óvodát – 
szándékaik szerint – a Hauck János Német 
Nemzetiségi Általános Iskola szakmai és 
szervezeti szempontból önálló intézmény-
egységeként működtették volna. Az óvoda 
nevelőtestülete nem támogatta az átvételi 
szándékot, és a szülők képviselői is nem-
mel szavaztak. A piliscsabai önkormányzat 
képviselőtestülete végül április 14-ei ülésén 
elutasította a nemzetiségi önkormányzat 
kérését, így az óvoda idén biztos nem ke-
rül a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
fenntartásába.

Petíció a borszéki gyógyfürdő 
befejezéséért

Félbemaradt a multifunkcionális gyógyfür-
dő építése Pilisvörösvár erdélyi testvértele-
pülésén, Borszéken. Az építkezés költségei 
eddig 3 millió euróra rúgtak, de a munká-
latoknak csak a feléig sikerült eljutni, mi-
vel 2012-ben az akkori kormányváltással 
a Román Kormány leállította a projekthez 
eredetileg rendelt pénzalapok további fo-

lyósítását. Borszék ezért petíciót intézett 
Románia Kormányához, a Hargita Megyei 
Tanácshoz és a Hargita Megyei Prefektus 
Intézményéhez, kérve, hogy biztosítsanak 
jogi alapot a borszéki balneoklimatikus 
központ fejlesztésének befejezéséhez. Eh-
hez arra lenne szükség, hogy a helyi önkor-
mányzat mellett a megyei tanács is lehető-
séget kapjon a beruházás támogatására, így 
kölcsönök segítségével finanszírozhatnák 
az Idegenforgalmi Világszervezet jelenté-
se és az ENSZ Fejlesztési Programja által 
egyaránt javasolt fejlesztést.

A petíciót az interneten a http://www.
statiuneaborsec.ro/hu/ oldalon lehet aláírni.

Visszatértek a Pilisbe  
a fekete gólyák

Magyarországon ritka, fokozottan védett 
fekete gólyapár rakott fészket a pilisi er-
dőkben.  A madarak már tavaly nyáron is 
itt fészkeltek, a Pilismaróti Erdészet terü-
letén, és sikeresen felnevelték három fióká-
jukat, akik kirepültek a családi fészekből. 
A területhű pár nemrégiben visszatért, és 
elfoglalta tavalyi fészkét.

A fehér „rokonával” ellentétben az em-
ber jelenlétét nem kedvelő, háborítatlan 
környezetet igénylő fekete gólya kedvelt 
élőhelyei a nyugalmas vízfolyásokkal, ta-
vakkal váltakozó erdős területek, melyek-
ből nem hiányozhatnak az öreg hagyásfák 
vagy az egykori legelőerdőkből származó 
kocsányos tölgyek. Megérkezésük és a fi-
ókák kikelése közötti, 30-40 napos kotlási 
időszakban különösen érzékenyek a za-
varásra, ezért a költőpár nyugalmát a már 
korábban kialakított, mintegy 150 méter 
sugarú védőzónával biztosítják az erdészet 
munkatársai. A következő hónapokban 
megfelelő távolságból kísérik figyelemmel 
a fészek életét, és bíznak abban, hogy a 
költést, majd a 65-70 napos fiókanevelést 
követően (előreláthatólag júliusban) újra 
jól fejlett és egészséges fiókák repülhetnek 
ki a fészekből és fedezhetik fel a Parkerdőn 
kívüli világot. 

Pályázat defibrillátorra

A Pilisi-medence Egészségügyi Alapítvány pályázatot hirdet iskolák, munkahe-
lyek, intézmények részére. Az Alapítvány egy-egy Medtronic CR+ félautomata 
defibrillátort (AED) ad használatra összesen 8 (nyolc) eredményes pályázónak.
A pályázat célja: 
- annak elérése, hogy térségünkben minél több nagyobb létszámú és/vagy nagy for-
galmú intézménye, munkahelye rendelkezzen félautomata defibrillátor készülékkel
- a nyertes pályázóknál minél több alkalmazott ismerje meg és készségszinten sajátít-
sa el az újraélesztés során szükséges teendőket, valamint a készülék kezelését

Feltételek:
- a pályázó telephelye és működése Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Piliscsaba, Solymár, 
Pilisszántó, vagy Csobánka településeken található
- a pályázó részéről szándék megfogalmazása, hogy területén megfelelő helyet bizto-
sít az eszköz optimális elhelyezéséhez
- a pályázó vállalja az eszköz használata során szükséges elektróda pótlását
- a pályázó vállalja az eszköz szükséges időszakos műszaki bemérését
- a pályázó vállalja, hogy munkatársai/alkalmazottai közül legalább 3 fő kiképzését 
engedélyezi.

Az Alapítvány vállalja, hogy:
- a készüléket térítésmentes használatra átadja a nyertes pályázóknak
- térítésmentesen elvégzi a nyertes pályázók kijelölt dolgozóinak elméleti és gyakor-
lati újraélesztés-képzését

A pályázatok értékelési szempontjai:
- határidőn belül beadott pályázat, mely tartalmazza a pályázó adatait (telephely 
címe, alkalmazotti/tanulói létszám, ügyfélforgalom, főbb tevékenységek, elérhető-
ség)
- nyilatkozat megtétele a feltételek vállalásáról

Beadási határidő: 2015. június 19.
Elbírálás: 2015. június 30.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a Pilisi-medence Egészségügyi Alapít-
vány címére (2085 Pilisvörösvár, Fő út 188.)

A Vörösvári Újság az interneten:
http://vorosvariujsag.pilisvorosvar.hu

E L A D Ó  T E L E K
Csuka u. 4728 hrsz

509 m2, 45 m2 felépítmény, víz, vil-
lany ingatlanon belül, a gázhálózat 

az ingatlan előtt 

7.635.000,- Ft
 Információ: 06-26-330-233 / 153. mellék
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megoldani. A Fő utca 66. szám alatti épü-
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irodák, az alsó szintet pedig átalakítják egy 
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révén az állam és az ügyfelek is időt és 
pénzt takaríthatnak meg.

Építik az ürömi körforgalmat

Április elejére látványosabb szakaszába ér-
kezett az ürömi jelzőlámpás csomópont 
körforgalommá alakítása. Megépítették a 
körpálya 10-es út nyomvonalán kívülre eső 
részét, és erre terelték rá a kétirányú forgal-
mat, hogy a pálya többi részét is megépíthes-
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vívta ki, hanem a közönség körében is nagy 
sikert aratott. A táncosokat a Musikanten 
aus Werischwar formáció kísérte. A tán-
cokat Ziegler Katalin, Mirk Júlia és Mirk 
Szilvia tanította be.

100. születésnap

Századik születésnapján népes család 
köszöntötte Kovács Béláné Marika né-
nit március 11-én, a Mű-hely Galériában 
megrendezett ünnepségen. Mire az ünne-
pelt megérkezett, már mindenki összegyűlt 
a fogadására, közeli családtagok, rokonok, 
barátok, így igazi meglepetés várta Marika 
nénit, aki meghatódva fogadta a gratuláci-
ókat, a szeretetteljes beszédeket, köszönté-
seket és az ajándékokat.

Már hagyomány, hogy a századik szü-
letésnapjukat ünneplőket a városvezetés is 
köszönti. Az ünnepségre így eljött Gromon 
István polgármester is, aki az önkormány-
zat és saját nevében adott át ajándékot, 
és átadta Orbán Viktor miniszterelnök 
köszöntő emléklapját is. A kerek évfordu-
lóhoz szerkesztőségünk is gratulál, és jó 
egészséget kíván!

Nem kerül nemzetiségi  
fenntartásba a piliscsabai óvoda

A piliscsabai német nemzetiségi önkor-
mányzat kezdeményezte a Piliscsabai 
Napsugár Óvoda egy kétcsoportos tagóvo-
dájának átvételét a 2015-2016. nevelési év-
től kezdve. A Bajcsy-Zsilinszky úti óvodát – 
szándékaik szerint – a Hauck János Német 
Nemzetiségi Általános Iskola szakmai és 
szervezeti szempontból önálló intézmény-
egységeként működtették volna. Az óvoda 
nevelőtestülete nem támogatta az átvételi 
szándékot, és a szülők képviselői is nem-
mel szavaztak. A piliscsabai önkormányzat 
képviselőtestülete végül április 14-ei ülésén 
elutasította a nemzetiségi önkormányzat 
kérését, így az óvoda idén biztos nem ke-
rül a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
fenntartásába.

Petíció a borszéki gyógyfürdő 
befejezéséért

Félbemaradt a multifunkcionális gyógyfür-
dő építése Pilisvörösvár erdélyi testvértele-
pülésén, Borszéken. Az építkezés költségei 
eddig 3 millió euróra rúgtak, de a munká-
latoknak csak a feléig sikerült eljutni, mi-
vel 2012-ben az akkori kormányváltással 
a Román Kormány leállította a projekthez 
eredetileg rendelt pénzalapok további fo-

lyósítását. Borszék ezért petíciót intézett 
Románia Kormányához, a Hargita Megyei 
Tanácshoz és a Hargita Megyei Prefektus 
Intézményéhez, kérve, hogy biztosítsanak 
jogi alapot a borszéki balneoklimatikus 
központ fejlesztésének befejezéséhez. Eh-
hez arra lenne szükség, hogy a helyi önkor-
mányzat mellett a megyei tanács is lehető-
séget kapjon a beruházás támogatására, így 
kölcsönök segítségével finanszírozhatnák 
az Idegenforgalmi Világszervezet jelenté-
se és az ENSZ Fejlesztési Programja által 
egyaránt javasolt fejlesztést.

A petíciót az interneten a http://www.
statiuneaborsec.ro/hu/ oldalon lehet aláírni.

Visszatértek a Pilisbe  
a fekete gólyák

Magyarországon ritka, fokozottan védett 
fekete gólyapár rakott fészket a pilisi er-
dőkben.  A madarak már tavaly nyáron is 
itt fészkeltek, a Pilismaróti Erdészet terü-
letén, és sikeresen felnevelték három fióká-
jukat, akik kirepültek a családi fészekből. 
A területhű pár nemrégiben visszatért, és 
elfoglalta tavalyi fészkét.

A fehér „rokonával” ellentétben az em-
ber jelenlétét nem kedvelő, háborítatlan 
környezetet igénylő fekete gólya kedvelt 
élőhelyei a nyugalmas vízfolyásokkal, ta-
vakkal váltakozó erdős területek, melyek-
ből nem hiányozhatnak az öreg hagyásfák 
vagy az egykori legelőerdőkből származó 
kocsányos tölgyek. Megérkezésük és a fi-
ókák kikelése közötti, 30-40 napos kotlási 
időszakban különösen érzékenyek a za-
varásra, ezért a költőpár nyugalmát a már 
korábban kialakított, mintegy 150 méter 
sugarú védőzónával biztosítják az erdészet 
munkatársai. A következő hónapokban 
megfelelő távolságból kísérik figyelemmel 
a fészek életét, és bíznak abban, hogy a 
költést, majd a 65-70 napos fiókanevelést 
követően (előreláthatólag júliusban) újra 
jól fejlett és egészséges fiókák repülhetnek 
ki a fészekből és fedezhetik fel a Parkerdőn 
kívüli világot. 

Pályázat defibrillátorra

A Pilisi-medence Egészségügyi Alapítvány pályázatot hirdet iskolák, munkahe-
lyek, intézmények részére. Az Alapítvány egy-egy Medtronic CR+ félautomata 
defibrillátort (AED) ad használatra összesen 8 (nyolc) eredményes pályázónak.
A pályázat célja: 
- annak elérése, hogy térségünkben minél több nagyobb létszámú és/vagy nagy for-
galmú intézménye, munkahelye rendelkezzen félautomata defibrillátor készülékkel
- a nyertes pályázóknál minél több alkalmazott ismerje meg és készségszinten sajátít-
sa el az újraélesztés során szükséges teendőket, valamint a készülék kezelését

Feltételek:
- a pályázó telephelye és működése Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Piliscsaba, Solymár, 
Pilisszántó, vagy Csobánka településeken található
- a pályázó részéről szándék megfogalmazása, hogy területén megfelelő helyet bizto-
sít az eszköz optimális elhelyezéséhez
- a pályázó vállalja az eszköz használata során szükséges elektróda pótlását
- a pályázó vállalja az eszköz szükséges időszakos műszaki bemérését
- a pályázó vállalja, hogy munkatársai/alkalmazottai közül legalább 3 fő kiképzését 
engedélyezi.

Az Alapítvány vállalja, hogy:
- a készüléket térítésmentes használatra átadja a nyertes pályázóknak
- térítésmentesen elvégzi a nyertes pályázók kijelölt dolgozóinak elméleti és gyakor-
lati újraélesztés-képzését

A pályázatok értékelési szempontjai:
- határidőn belül beadott pályázat, mely tartalmazza a pályázó adatait (telephely 
címe, alkalmazotti/tanulói létszám, ügyfélforgalom, főbb tevékenységek, elérhető-
ség)
- nyilatkozat megtétele a feltételek vállalásáról

Beadási határidő: 2015. június 19.
Elbírálás: 2015. június 30.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a Pilisi-medence Egészségügyi Alapít-
vány címére (2085 Pilisvörösvár, Fő út 188.)

A Vörösvári Újság az interneten:
http://vorosvariujsag.pilisvorosvar.hu

E L A D Ó  T E L E K
Csuka u. 4728 hrsz

509 m2, 45 m2 felépítmény, víz, vil-
lany ingatlanon belül, a gázhálózat 

az ingatlan előtt 

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

A fenntartóváltás témájában megkér-
deztük a Pilisvörösvári Német Nem-
zetiségi Önkormányzatot is. Válaszuk 
lapzárta után érkezett, így a fenntartó-
váltás körüli dilemmákról még a követ-
kező számunkban is olvashatnak.

• Leghosszabban tárgyalt téma volt a leg-
utóbbi ülésen a Vásár téri iskola fenntar-
tóváltásának az ügye. E szerint a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat jelezte, hogy 
fenntartásába venné az iskolát. Mi a lé-
nyege ennek a kérésnek, és mi az önkor-
mányzat álláspontja az ügyben?

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi tör-
vény szerint a nemzetiségi önkormányza-
tok köznevelési intézményt létesíthetnek és 
tarthatnak fenn, illetve a törvényben meg-
határozott feltételekkel átvehetik más szerv 
által létesített köznevelési intézmények 
fenntartói jogát.

Sax László úr, a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 2015. 
március 4-én hivatalos levélben jelezte, 
hogy a Pilisvörösvári Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat élni kíván ezzel a lehe-
tőséggel, és kezdeményezi a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ által fenn-
tartott Pilisvörösvári Német Nemzetiségi 
Iskola elnevezésű köznevelési intézmény 
(azaz a Vásár téri iskola) fenntartói jo-
gának a 2015/16. tanévtől történő átvé-
telét. Egyben kérte, hogy az intézmény 
átvételének kérdését Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
mint az intézmény működtetője a soron 
következő ülésén tárgyalja meg. (A nem-
zeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény 
szerint az érintett települési önkormány-
zatot egyetértési jog illeti meg a döntés 
meghozatalakor.)

A kérelem alapján a március 26-i tes-
tületi ülésre előterjesztés készült, amely-
ben   számba vettük a pilisvörösvári köz-
oktatás, ezen belül a nemzetiségi oktatás 
jelenlegi helyzetét, valamint egy esetleges 
fenntartóváltás lehetséges előnyeit és hát-
rányait.

• Mi a jelenlegi helyzet?

Pilisvörösváron jelenleg két állami fenn-
tartású, de önkormányzati működtetésű 
általános iskola működik: a Pilisvörösvári 
Német Nemzetiségi Általános Iskola (Vá-
sár téri iskola) és a Templom Téri Német 
Nemzetiségi Általános Iskola. Mindkét 
általános iskolában német nemzetiségi ne-
velés-oktatás folyik, 2012 szeptembere óta 
pedig mindkét iskolában német nemzeti-
ségi kétnyelvű oktatás is, évfolyamonként 
egy-egy osztályban, felmenő rendszerben. 
A Templom téri iskolába 713 tanuló jár, 
a Vásár téri iskolába 401 tanuló. A német 
nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók 
összlétszáma a Templom téri iskolában 
96,6 %, a Vásár téri iskolában 98,25 %.

• Milyen előnyökkel járna, ha az iskola 
fenntartója nem az állam (azaz a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ), ha-
nem a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi 
Önkormányzat lenne?

A legnagyobb előny az lenne, hogy ez eset-
ben az iskola magasabb összegű állami 
támogatásban részesülne, mivel az állam 
a nemzetiségi önkormányzatok által fenn-
tartott intézményeket magasabb szinten fi-
nanszírozza, mint az állami fenntartásban 
lévőket. A Magyarország 2015. évi közpon-
ti költségvetéséről szóló törvény alapján 
ugyanis az Országgyűlés a nemzetiségi 
önkormányzat részére az általa fenntartott 
nevelési-oktatási intézményben a peda-
gógus-munkakörben, ill. a nevelő-, oktató 
munkát közvetlenül segítő munkakörben 
foglalkoztatottak után átlagbér alapú támo-
gatást, valamint működési támogatást álla-
pít meg. A nemzetiségi önkormányzatok 
által igényelhető támogatás megegyezik az 
egyházi intézményfenntartók támogatásá-

nak összegével, tehát jóval magasabb, mint 
az állami fenntartású iskolák fenntartására 
jutó összeg.

Konkrétan ez a következőket jelen-
ti: Amennyiben a köznevelési intézmény 
nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot lát 
el, ott 8 tanulóként kell 1 fő pedagógus 
álláshelyet biztosítani, míg a normál óra-
tervű iskoláknál – iskolatípustól függően – 
11-12,5 tanulónként jár 1 pedagógus állás-
hely. A nemzetiségi önkormányzatnak járó 
állami támogatásból tehát több tanári stá-
tuszt és több csoportbontást lehetne finan-
szírozni. Ezen felül a PNNÖ igényelhetne 
160 000 Ft/fő működési támogatást is.

• Milyen hátrányai lehetnének a fenntar-
tóváltásnak?

A legfontosabb hátrány az lenne, hogy a 
Templom téri iskola nem élvezhetné mind-
azokat az előnyöket, amelyeket a Vásár 
téri iskola, sőt, az egyoldalú változás több 
szempontból is kifejezetten hátrányosan 
érintené a Templom téri iskolát. A fenn-
tartóváltás következtében ugyanis a Vásár 
téren több pénz lenne csoportbontásokra, 
taneszközökre, pedagógus-továbbképzé-
sekre stb., mint a Templom téren. A ma-
gasabb finanszírozásából fakadó – remélt 
vagy valós – előnyök miatt a Vásár téri 
iskola vonzereje nyilvánvalóan megnőne, 
az iskolában túljelentkezés alakulna ki. 
A túljelentkezés miatt az iskola kénytelen 
lenne válogatni a jelentkezők közül. Ez a 
válogatás előre megjósolhatóan a Vásár téri 
iskola részére pozitív, a Templom téri isko-
la részére negatív szelekciós hatással járna. 
Kialakulna egy kvázi elitiskola a Vásár té-
ren és egy kvázi szegregált iskola a Temp-
lom téren. Felborulna a jelenlegi egyensúly, 
megszűnne az esélyegyenlőség Pilisvörös-

váron a közoktatásban. Ezek a nyilvánva-
ló és alapvető hátrányok. De ezeken kívül 
vannak még egyéb kérdőjelek, bizonyta-
lanságok is.

• Mik ezek a kérdőjelek, bizonytalansá-
gok?

Az a dokumentum, amit a PNNÖ eljut-
tatott az önkormányzathoz (Appel László 
közoktatási szakértő „Feljegyzése”), az in-
tézmény fenntartásának és működtetésé-
nek kiadási oldalát egyáltalán nem taglalja, 
csak és kizárólag a bevételi oldalt. A fel-
jegyzésből tehát még nagy vonalakban sem 
állapítható meg, hogy a csábítónak tűnő 
bevételekhez milyen kiadások társulnának. 
Például nincsen benne kalkuláció arra vo-
natkozóan, hogy PNNÖ-fenntartás esetén 
az iskola hány pedagógust alkalmazna, 
azok bére és járulékai milyen összeget 
tenne ki, ill. az egyéb fenntartási költségek 
összege mennyi lenne. Nincs kalkuláció 
arra vonatkozóan, hogy az iskola működ-
tetése an PNNÖ-nek mibe kerülne: milyen 
személyi feltételeket kellene biztosítania a 
gazdálkodáshoz, mennyi lenne a rezsikölt-
ség, az épület karbantartásának költsége 
stb. Nincs állásfoglalás azzal kapcsolatban, 
hogy ki fedezné a tanulói étkezési költsé-
geket. Nincs állásfoglalás és kalkuláció arra 
vonatkozóan, hogy az önkormányzatra 
mint az épület tulajdonosára a további-
akban milyen felújítási, esetleg bővítési 
kötelezettségek hárulnának, hiszen az is-
kola már jelenleg is zsúfolt, a további cso-
portbontásokhoz várhatóan helyiségeket 
kell majd biztosítani. Nincs állásfoglalás a 
„technikai” személyzet további foglalkoz-
tatására vonatkozóan. Nincs kalkuláció, 
állásfoglalás a gazdasági szervezet működ-
tetéséről.

• A testület végül hogyan döntött? Az elő-
nyöket vagy a hátrányokat látta túlsúly-
ban lévőnek?

A testületi vita – amelyre meghívtuk a 
PNNÖ tagjait, a két általános iskola igaz-
gatóját és a tankerületi igazgatót is – rend-
kívül hosszú volt, s összesen közel négy 
órán át tartott. Szinte minden képviselő 
kifejtette véleményét, A képviselő-testület 
döntő többsége egyetértett abban, hogy a 
jelenlegi pilisvörösvári körülmények között 
a fenntartóváltás szakmailag és erkölcsi-
leg, gazdaságilag és pénzügyileg egyaránt 
aggályos, és óriási kockázatokat rejtene 
magában. A szavazáskor a jelenlévő 11 
képviselőből 9 képviselő elutasította a kez-
deményezést, 2 képviselő tartózkodott.

A döntés a testület minden tagja szá-
mára nehéz volt, különös tekintettel arra, 
hogy a képviselők többsége maga is a pi-
lisvörösvári német nemzetiséghez tartozó-
nak vallja magát, és szívén viseli a német 
nemzetiség sorsát. De a döntő többség úgy 
gondolja, hogy az esélyegyenlőség, a város 
közösségének egysége és békéje mindenek 
fölött álló szempont, amit még egy egyéb-

ként jó szándékú és nemes cél megvalósí-
tása érdekében sem szabad veszélyeztetni.

• Egy másik nehézséggel is meg kellett 
küzdenie a testületnek: lemondott a Mű-
vészetek Háza igazgatónője, Balasi Anikó. 
Hogyan érintette ez a képviselő-testüle-
tet, és hogyan tovább?

Berkiné Balasi Anikó lemondása váratlanul 
ért mindnyájunkat. Igazgató asszonyt más-
fél évvel ezelőtt, 2013 nyarán másodszor 
bíztuk meg a Művészetek Háza magasabb 
vezetői feladatainak ellátásával (mandátu-
ma 2018. augusztus 15-ig szólt), s eddigi 
munkájával mindannyian meg voltunk 
elégedve. Az Ügyrendi-, Oktatási és Kul-
turális bizottság alig egy jó hónapja, febru-
ár 25-án tárgyalta az intézmény 2014. évi 
beszámolóját, és azt sok dicséret mellett 6 
igen egyhangú szavazattal fogadta el. Nagy 
terveink voltak az idei Vörösvári Napokra 
is, amelyet az eddigihez képest megújított 
keretek között terveztünk megrendezni. 
Ebben a helyzetben hidegzuhanyként ért, 
amikor március 6-án igazgató asszony fel-
keresett irodámban, és kérte munkaviszo-
nyának közös megegyezéssel történő meg-
szüntetését. Hosszasan elbeszélgettünk, 
próbáltam igazgató asszonyt maradásra 
bírni, de ő néhány nappal később, március 
11-én írásban is megerősítette szándékát. 

A testület március 26-án tárgyalta a té-
mát, s úgy döntött, hogy hozzájárul dr. 
Berkiné Balasi Anikó munkaviszonyának 
közös meggyezéssel, 2015. június 30-i 
határidővel történő megszüntetéséhez, 
és igazgató asszonyt az utolsó hónapra a 
munkavégzés alól mentesíti, ezzel 1 havi 
jutalomban részesíti. A testület a határozat-
ban sajnálatát fejezte az intézményvezető 
asszony döntése miatt, megköszönte közel 
nyolcéves magas színvonalú intézményve-
zetői és művelődésszervezői munkáját, s 
további pályafutásához sok sikert kívánt. 
Egyúttal döntött a testület a Művésze-
tek Háza – Kulturális Központ és Városi 
Könyvtár, Pilisvörösvár intézményvezetői 
feladatainak ellátására vonatkozó pályázat 
kiírásáról is. A pályázat április 13-án jelent 
meg a Kormányzati Személyügyi Szolgál-
tató és Közigazgatási Képzési Központ in-
ternetes oldalán, 30 napos pályázati határ-
idővel. Amennyiben a pályázat sikeres lesz, 
a május végi testületi ülésen dönthetünk az 
új igazgató személyéről.

• Az idei évben is együttműködési megál-
lapodást kötött a képviselőtestület a rend-
őrséggel. Miben áll ez pontosan, miért jó 
lakosságnak?

2007 óta minden évben, tehát az idén már 
kilencedik alkalommal kötünk megállapo-
dást a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság-
gal a rendőrségről szóló 1994. évi törvény 
alapján, a város köz- és vagyonbiztonságá-
nak, közrendjének, közlekedési rendjének 
javítása érdekében. A dolog lényege az, 
hogy minden év elején számba vesszük a 

közbiztonsággal kapcsolatos legfontosabb 
helyi problémákat, s azok megoldásához 
egy írásos megállapodás keretében anyagi 
támogatást, segítséget adunk a Pilisvörös-
vári Rendőrőrsnek. Az idei évben a gépko-
csi-feltörések, a csalások, az ittas vezetésből 
eredő szabálysértések, a szabálytalan par-
kolások és a gyorshajtás elleni hatékonyabb 
fellépést, valamint az egyenruhás rendőri 
állomány gyalogos közterületi jelenlétének 
növelését jelöltük meg célul, s ennek segí-
tésére a Pilisvörösvári Rendőrőrse részére 
400 000 Ft összegű támogatást biztosítunk.

Palkovics Mária

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYE

KATA hatálya alá  
tartozó adóalany  

iparűzési adóbevallási  
kötelezettsége           

Tájékoztatom Tisztelt Vállalkozóinkat, hogy 
amennyiben már létező vállalkozóként 
2014. január 1-től vagy 2014. év közben a 
KATA szerinti 2,5 millió forint adóalapú adó-
zásra tértek át, s azt változás bejelentő lapon az 
önkormányzati adóhatóságunkhoz bejelentették, 
valamint a korábbi adózási formájukat érintő idő-
szakot záró bevallással lezárták, úgy 2015. má-
jus 31-ig iparűzési adóbevallási kötelezett-
ségük nincsen, mivel fix összegű adót fizetnek, 
adóelőlegek helyett.

Amennyiben új vállalkozóként 2014. január 
1-től vagy 2014. év közben kezdett és a KATA 
szerinti 2,5 millió forint adóalapú adózást 
választotta, akkor ennek tényét bejelentkező 
lapon az önkormányzati adóhatósághoz be kell 
jelenteni, viszont 2015. május 31-ig iparűzési 
adóbevallási kötelezettsége nincsen, mert 
fix összegű adót fizet, adóelőlegek helyett.

Azon KATA hatálya alá tartozó vállalkozókat, akik 
nem a 2,5 millió forint adóalapú adózást vá-
lasztották, továbbra is adóbevallás benyúj-
tási kötelezettség terheli. 

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

Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző
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A KÖZOKTATÁSBAN 
AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG  
A LEGFONTOSABB
INTERJÚ GROMON ISTVÁN  
POLGÁRMESTERREL

A fenntartóváltás témájában megkér-
deztük a Pilisvörösvári Német Nem-
zetiségi Önkormányzatot is. Válaszuk 
lapzárta után érkezett, így a fenntartó-
váltás körüli dilemmákról még a követ-
kező számunkban is olvashatnak.

• Leghosszabban tárgyalt téma volt a leg-
utóbbi ülésen a Vásár téri iskola fenntar-
tóváltásának az ügye. E szerint a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat jelezte, hogy 
fenntartásába venné az iskolát. Mi a lé-
nyege ennek a kérésnek, és mi az önkor-
mányzat álláspontja az ügyben?

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi tör-
vény szerint a nemzetiségi önkormányza-
tok köznevelési intézményt létesíthetnek és 
tarthatnak fenn, illetve a törvényben meg-
határozott feltételekkel átvehetik más szerv 
által létesített köznevelési intézmények 
fenntartói jogát.

Sax László úr, a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 2015. 
március 4-én hivatalos levélben jelezte, 
hogy a Pilisvörösvári Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat élni kíván ezzel a lehe-
tőséggel, és kezdeményezi a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ által fenn-
tartott Pilisvörösvári Német Nemzetiségi 
Iskola elnevezésű köznevelési intézmény 
(azaz a Vásár téri iskola) fenntartói jo-
gának a 2015/16. tanévtől történő átvé-
telét. Egyben kérte, hogy az intézmény 
átvételének kérdését Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
mint az intézmény működtetője a soron 
következő ülésén tárgyalja meg. (A nem-
zeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény 
szerint az érintett települési önkormány-
zatot egyetértési jog illeti meg a döntés 
meghozatalakor.)

A kérelem alapján a március 26-i tes-
tületi ülésre előterjesztés készült, amely-
ben   számba vettük a pilisvörösvári köz-
oktatás, ezen belül a nemzetiségi oktatás 
jelenlegi helyzetét, valamint egy esetleges 
fenntartóváltás lehetséges előnyeit és hát-
rányait.

• Mi a jelenlegi helyzet?

Pilisvörösváron jelenleg két állami fenn-
tartású, de önkormányzati működtetésű 
általános iskola működik: a Pilisvörösvári 
Német Nemzetiségi Általános Iskola (Vá-
sár téri iskola) és a Templom Téri Német 
Nemzetiségi Általános Iskola. Mindkét 
általános iskolában német nemzetiségi ne-
velés-oktatás folyik, 2012 szeptembere óta 
pedig mindkét iskolában német nemzeti-
ségi kétnyelvű oktatás is, évfolyamonként 
egy-egy osztályban, felmenő rendszerben. 
A Templom téri iskolába 713 tanuló jár, 
a Vásár téri iskolába 401 tanuló. A német 
nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók 
összlétszáma a Templom téri iskolában 
96,6 %, a Vásár téri iskolában 98,25 %.

• Milyen előnyökkel járna, ha az iskola 
fenntartója nem az állam (azaz a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ), ha-
nem a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi 
Önkormányzat lenne?

A legnagyobb előny az lenne, hogy ez eset-
ben az iskola magasabb összegű állami 
támogatásban részesülne, mivel az állam 
a nemzetiségi önkormányzatok által fenn-
tartott intézményeket magasabb szinten fi-
nanszírozza, mint az állami fenntartásban 
lévőket. A Magyarország 2015. évi közpon-
ti költségvetéséről szóló törvény alapján 
ugyanis az Országgyűlés a nemzetiségi 
önkormányzat részére az általa fenntartott 
nevelési-oktatási intézményben a peda-
gógus-munkakörben, ill. a nevelő-, oktató 
munkát közvetlenül segítő munkakörben 
foglalkoztatottak után átlagbér alapú támo-
gatást, valamint működési támogatást álla-
pít meg. A nemzetiségi önkormányzatok 
által igényelhető támogatás megegyezik az 
egyházi intézményfenntartók támogatásá-

nak összegével, tehát jóval magasabb, mint 
az állami fenntartású iskolák fenntartására 
jutó összeg.

Konkrétan ez a következőket jelen-
ti: Amennyiben a köznevelési intézmény 
nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot lát 
el, ott 8 tanulóként kell 1 fő pedagógus 
álláshelyet biztosítani, míg a normál óra-
tervű iskoláknál – iskolatípustól függően – 
11-12,5 tanulónként jár 1 pedagógus állás-
hely. A nemzetiségi önkormányzatnak járó 
állami támogatásból tehát több tanári stá-
tuszt és több csoportbontást lehetne finan-
szírozni. Ezen felül a PNNÖ igényelhetne 
160 000 Ft/fő működési támogatást is.

• Milyen hátrányai lehetnének a fenntar-
tóváltásnak?

A legfontosabb hátrány az lenne, hogy a 
Templom téri iskola nem élvezhetné mind-
azokat az előnyöket, amelyeket a Vásár 
téri iskola, sőt, az egyoldalú változás több 
szempontból is kifejezetten hátrányosan 
érintené a Templom téri iskolát. A fenn-
tartóváltás következtében ugyanis a Vásár 
téren több pénz lenne csoportbontásokra, 
taneszközökre, pedagógus-továbbképzé-
sekre stb., mint a Templom téren. A ma-
gasabb finanszírozásából fakadó – remélt 
vagy valós – előnyök miatt a Vásár téri 
iskola vonzereje nyilvánvalóan megnőne, 
az iskolában túljelentkezés alakulna ki. 
A túljelentkezés miatt az iskola kénytelen 
lenne válogatni a jelentkezők közül. Ez a 
válogatás előre megjósolhatóan a Vásár téri 
iskola részére pozitív, a Templom téri isko-
la részére negatív szelekciós hatással járna. 
Kialakulna egy kvázi elitiskola a Vásár té-
ren és egy kvázi szegregált iskola a Temp-
lom téren. Felborulna a jelenlegi egyensúly, 
megszűnne az esélyegyenlőség Pilisvörös-

váron a közoktatásban. Ezek a nyilvánva-
ló és alapvető hátrányok. De ezeken kívül 
vannak még egyéb kérdőjelek, bizonyta-
lanságok is.

• Mik ezek a kérdőjelek, bizonytalansá-
gok?

Az a dokumentum, amit a PNNÖ eljut-
tatott az önkormányzathoz (Appel László 
közoktatási szakértő „Feljegyzése”), az in-
tézmény fenntartásának és működtetésé-
nek kiadási oldalát egyáltalán nem taglalja, 
csak és kizárólag a bevételi oldalt. A fel-
jegyzésből tehát még nagy vonalakban sem 
állapítható meg, hogy a csábítónak tűnő 
bevételekhez milyen kiadások társulnának. 
Például nincsen benne kalkuláció arra vo-
natkozóan, hogy PNNÖ-fenntartás esetén 
az iskola hány pedagógust alkalmazna, 
azok bére és járulékai milyen összeget 
tenne ki, ill. az egyéb fenntartási költségek 
összege mennyi lenne. Nincs kalkuláció 
arra vonatkozóan, hogy az iskola működ-
tetése an PNNÖ-nek mibe kerülne: milyen 
személyi feltételeket kellene biztosítania a 
gazdálkodáshoz, mennyi lenne a rezsikölt-
ség, az épület karbantartásának költsége 
stb. Nincs állásfoglalás azzal kapcsolatban, 
hogy ki fedezné a tanulói étkezési költsé-
geket. Nincs állásfoglalás és kalkuláció arra 
vonatkozóan, hogy az önkormányzatra 
mint az épület tulajdonosára a további-
akban milyen felújítási, esetleg bővítési 
kötelezettségek hárulnának, hiszen az is-
kola már jelenleg is zsúfolt, a további cso-
portbontásokhoz várhatóan helyiségeket 
kell majd biztosítani. Nincs állásfoglalás a 
„technikai” személyzet további foglalkoz-
tatására vonatkozóan. Nincs kalkuláció, 
állásfoglalás a gazdasági szervezet működ-
tetéséről.

• A testület végül hogyan döntött? Az elő-
nyöket vagy a hátrányokat látta túlsúly-
ban lévőnek?

A testületi vita – amelyre meghívtuk a 
PNNÖ tagjait, a két általános iskola igaz-
gatóját és a tankerületi igazgatót is – rend-
kívül hosszú volt, s összesen közel négy 
órán át tartott. Szinte minden képviselő 
kifejtette véleményét, A képviselő-testület 
döntő többsége egyetértett abban, hogy a 
jelenlegi pilisvörösvári körülmények között 
a fenntartóváltás szakmailag és erkölcsi-
leg, gazdaságilag és pénzügyileg egyaránt 
aggályos, és óriási kockázatokat rejtene 
magában. A szavazáskor a jelenlévő 11 
képviselőből 9 képviselő elutasította a kez-
deményezést, 2 képviselő tartózkodott.

A döntés a testület minden tagja szá-
mára nehéz volt, különös tekintettel arra, 
hogy a képviselők többsége maga is a pi-
lisvörösvári német nemzetiséghez tartozó-
nak vallja magát, és szívén viseli a német 
nemzetiség sorsát. De a döntő többség úgy 
gondolja, hogy az esélyegyenlőség, a város 
közösségének egysége és békéje mindenek 
fölött álló szempont, amit még egy egyéb-

ként jó szándékú és nemes cél megvalósí-
tása érdekében sem szabad veszélyeztetni.

• Egy másik nehézséggel is meg kellett 
küzdenie a testületnek: lemondott a Mű-
vészetek Háza igazgatónője, Balasi Anikó. 
Hogyan érintette ez a képviselő-testüle-
tet, és hogyan tovább?

Berkiné Balasi Anikó lemondása váratlanul 
ért mindnyájunkat. Igazgató asszonyt más-
fél évvel ezelőtt, 2013 nyarán másodszor 
bíztuk meg a Művészetek Háza magasabb 
vezetői feladatainak ellátásával (mandátu-
ma 2018. augusztus 15-ig szólt), s eddigi 
munkájával mindannyian meg voltunk 
elégedve. Az Ügyrendi-, Oktatási és Kul-
turális bizottság alig egy jó hónapja, febru-
ár 25-án tárgyalta az intézmény 2014. évi 
beszámolóját, és azt sok dicséret mellett 6 
igen egyhangú szavazattal fogadta el. Nagy 
terveink voltak az idei Vörösvári Napokra 
is, amelyet az eddigihez képest megújított 
keretek között terveztünk megrendezni. 
Ebben a helyzetben hidegzuhanyként ért, 
amikor március 6-án igazgató asszony fel-
keresett irodámban, és kérte munkaviszo-
nyának közös megegyezéssel történő meg-
szüntetését. Hosszasan elbeszélgettünk, 
próbáltam igazgató asszonyt maradásra 
bírni, de ő néhány nappal később, március 
11-én írásban is megerősítette szándékát. 

A testület március 26-án tárgyalta a té-
mát, s úgy döntött, hogy hozzájárul dr. 
Berkiné Balasi Anikó munkaviszonyának 
közös meggyezéssel, 2015. június 30-i 
határidővel történő megszüntetéséhez, 
és igazgató asszonyt az utolsó hónapra a 
munkavégzés alól mentesíti, ezzel 1 havi 
jutalomban részesíti. A testület a határozat-
ban sajnálatát fejezte az intézményvezető 
asszony döntése miatt, megköszönte közel 
nyolcéves magas színvonalú intézményve-
zetői és művelődésszervezői munkáját, s 
további pályafutásához sok sikert kívánt. 
Egyúttal döntött a testület a Művésze-
tek Háza – Kulturális Központ és Városi 
Könyvtár, Pilisvörösvár intézményvezetői 
feladatainak ellátására vonatkozó pályázat 
kiírásáról is. A pályázat április 13-án jelent 
meg a Kormányzati Személyügyi Szolgál-
tató és Közigazgatási Képzési Központ in-
ternetes oldalán, 30 napos pályázati határ-
idővel. Amennyiben a pályázat sikeres lesz, 
a május végi testületi ülésen dönthetünk az 
új igazgató személyéről.

• Az idei évben is együttműködési megál-
lapodást kötött a képviselőtestület a rend-
őrséggel. Miben áll ez pontosan, miért jó 
lakosságnak?

2007 óta minden évben, tehát az idén már 
kilencedik alkalommal kötünk megállapo-
dást a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság-
gal a rendőrségről szóló 1994. évi törvény 
alapján, a város köz- és vagyonbiztonságá-
nak, közrendjének, közlekedési rendjének 
javítása érdekében. A dolog lényege az, 
hogy minden év elején számba vesszük a 

közbiztonsággal kapcsolatos legfontosabb 
helyi problémákat, s azok megoldásához 
egy írásos megállapodás keretében anyagi 
támogatást, segítséget adunk a Pilisvörös-
vári Rendőrőrsnek. Az idei évben a gépko-
csi-feltörések, a csalások, az ittas vezetésből 
eredő szabálysértések, a szabálytalan par-
kolások és a gyorshajtás elleni hatékonyabb 
fellépést, valamint az egyenruhás rendőri 
állomány gyalogos közterületi jelenlétének 
növelését jelöltük meg célul, s ennek segí-
tésére a Pilisvörösvári Rendőrőrse részére 
400 000 Ft összegű támogatást biztosítunk.
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Tájékoztatom Tisztelt Vállalkozóinkat, hogy 
amennyiben már létező vállalkozóként 
2014. január 1-től vagy 2014. év közben a 
KATA szerinti 2,5 millió forint adóalapú adó-
zásra tértek át, s azt változás bejelentő lapon az 
önkormányzati adóhatóságunkhoz bejelentették, 
valamint a korábbi adózási formájukat érintő idő-
szakot záró bevallással lezárták, úgy 2015. má-
jus 31-ig iparűzési adóbevallási kötelezett-
ségük nincsen, mivel fix összegű adót fizetnek, 
adóelőlegek helyett.

Amennyiben új vállalkozóként 2014. január 
1-től vagy 2014. év közben kezdett és a KATA 
szerinti 2,5 millió forint adóalapú adózást 
választotta, akkor ennek tényét bejelentkező 
lapon az önkormányzati adóhatósághoz be kell 
jelenteni, viszont 2015. május 31-ig iparűzési 
adóbevallási kötelezettsége nincsen, mert 
fix összegű adót fizet, adóelőlegek helyett.

Azon KATA hatálya alá tartozó vállalkozókat, akik 
nem a 2,5 millió forint adóalapú adózást vá-
lasztották, továbbra is adóbevallás benyúj-
tási kötelezettség terheli. 

Kérdéseikkel forduljanak bátran a Polgármesteri 
Hivatal Adócsoportjának iparűzési adóval foglal-
kozó kollégáihoz 26/330-233-as telefonszámon a 
111-es illetve 109-es melléken.
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Együttműködési megállapodás 
a rendőrséggel

Ezen az ülésen döntött az idei együtt-
működési megállapodásról is a testület. A 
megállapodás rögzíti mind a rendőrség, 
mind az önkormányzat által vállalt felada-
tokat a város biztonsága érdekében. A rend-

őrség egyeztetett napokon egy fő szolgála-
tos rendőrt biztosít a közterületi feladatok 
végrehajtásának segítésére (pl. szabálytalan 
parkolás), szolgálati öltözetben, szolgálati 
felszereléssel – ezzel szolgálva a szabály-
sértőkkel szembeni hatékonyabb fellépést. 
Emellett kiemelten figyelik a közterüle-
teket a rongálások, lopások, gépkocsi-fel-
törések megakadályozása érdekében, és 
gyakorta mérnek sebességet a város terü-

letén belül, a gyorshajtás elleni 
küzdelem jegyében. Az önkor-
mányzat pedig vállalta, hogy az 
együttműködés érdekében a Pi-
lisvörösvári Rendőrőrs számára 
400 000 Ft támogatást biztosít. 
(38/2015. határozat – 11 igen)

Lemondott a Művészetek 
Háza igazgatója
A képviselőtestület 2013-ban 
(második alkalommal) dr. Ber-
kiné Balasi Anikót bízta meg 
öt év határozott időre – 2013. 

Koczka Gábor  
rendőrőrsparancsnok

Egyéb határozatok:
42/2015. – a dr. Vajda Fogászati Betéti 
Társaság benyújtott telephely-bejegyzési 
kérelméről

Rendeletek:

5/2015. (III.30.) – A Helyi Építési Sza-
bályzatról szóló 16/2014. (VI. 02.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról

6/2015. (III.30.) – Az önkormányzat 2014. 
évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 06.) 
önkormányzati rendelet módosításáról.

7/2015. (III.30.) – Az önkormányzat 2015. 
évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 06.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

8/2015. (III. 30.) – Pilisvörösvár Város Ön-
kormányzatának Szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról

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

ÖNKORMÁNYZATI  
DÖNTÉSEK

2015. MÁRCIUS 26-I  
RENDES ÜLÉS

Rendőrségi beszámoló 2014.

Elfogadta a képviselőtestület a rendőrség 
2014-es évre vonatkozó beszámolóját. Eb-
ből többek között kiderül, hogy városunk-
ban tavaly összesen 274 bűncselekmény 
történt, melyek nagyrészt vagyon elleni 
bűncselekmények: lopás (86 eset), csalás 
(12 eset), lopás lakóépületből (30 eset), 
személygépkocsi-feltörés (10 eset). A 10-es 
út túlterheltségéből és a közlekedési szabá-
lyok gyakori áthágásából adódóan a balese-
ti statisztika továbbra is szomorú: tavaly 17 
személyi sérüléssel járó és 3 halálos kime-
netelű baleset történt városunk területén, 
mind a három a 10-es főúton.

2014-ben jelentősen csökkent a 
gépkocsilopások és a lopások száma, ugyan-
akkor nőtt a gépkocsi-feltörések, a csalások 
és az ittas vezetésből eredő szabálysértések 
száma. Az ülésen jelen volt Koczka Gábor, 
a vörösvári rendőrőrs parancsnoka, akit 
a testület felkért, hogy tegyen meg min-
den erőfeszítést annak érdekében, hogy 
Pilisvörösváron ezen bűncselekmények, 
valamint a gyorshajtások és a szabálytalan 
parkolások száma csökkenjen. Továbbá azt 
is kérték a képviselők, hogy amennyiben 
lehetséges, növeljék az egyenruhás rend-
őrök gyalogos jelenlétét a közterületeken. 
Koczka Gábor mindkét kérés esetében 
együttműködéséről biztosította a testületet. 
(37/2015. határozat – 11 igen)

augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig – 
a Művészetek Háza – Kulturális Központ 
és Városi Könyvtár intézményvezetői fel-
adatainak ellátásával. Az igazgató asszony 
2015. március 11. napján kelt levelében 
azonban kérelmezte munkaviszonyának 
közös megegyezéssel, 2015. június 30-ával 
történő megszüntetését. A kérelmet a tes-
tület elfogadta, megköszönte Balasi Anikó 
eddigi munkáját, és az igazgatóasszonyt 
az utolsó egy havi munka alól – mintegy 
jutalomként – mentesítette. Döntés szü-
letett továbbá arról, hogy az intézményve-
zetői poszt betöltésére pályázatot írnak ki. 
(39/2015. határozat – 11 igen)

Kérelem az iskola fenntartásának 
átvételére

Sax László, a Pilisvörösvári Német Nemze-
tiségi Önkormányzat elnöke 2015. március 

4-én hivatalos levélben jelezte Gromon 
István polgármesternek, hogy a Pilisvörös-
vári Német Nemzetiségi Önkormányzat 
élni kíván a nemzeti köznevelésről szóló, 
valamint a nemzetiségek jogairól szóló tör-
vényben biztosított intézményfenntartói 
jogkörével, ezért kezdeményezi a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ által 
fenntartott Pilisvörösvári Német Nemze-
tiségi Iskola (Vásár téri iskola) fenntartói 
jogának a 2015/16. tanévtől történő átvéte-
lét. Egyben kérte, hogy Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
kezdeményezést a soron következő ülésén 
tárgyalja meg, és kifejezte reményét, hogy 
az ügyben pozitív döntés születik.

A kérésnek megfelelően a képviselőtes-
tület március 26-i ülésén napirendre tűzte 
a témát. Az ülésen meghívottként jelen vol-
tak a nemzetiségi önkormányzat képviselői 
és mindkét iskola (a Vásár téri és a Temp-
lom téri) igazgatónője. A napirend tárgya-
lása közel négy órán át tartott. A hosszas 
tárgyalás után a testület végül úgy döntött, 
hogy a kérés nem eléggé megalapozott és 
kidolgozott ahhoz, hogy ebben a formában 
támogatni tudják. (36/2015. határozat – 9 
igen, 2 tartózkodás)

Gyógytornász  
a Szakorvosi Rendelőben

A Szakorvosi Rendelőintézetben évek óta 
dr. Balogh Emese látta el a gyógytorná-
szi feladatokat, vállalkozóként. Külföldi 
tartózkodása miatt 2014 augusztusától 
szüneteltette tevékenységét, majd tavaly  
decemberben bejelentette végleges kül-
földre távozási szándékát, ezért az intéz-
mény az idei évtől közös megegyezéssel 
megszüntette a vállalkozói szerződést. 
2014 augusztusa óta Mikó Laura gyógy-
tornász látja el a feladatot a rendelőinté-
zettel kötött megbízási szerződés alapján. 
Az intézmény azonban idén április 1-től 
saját, közalkalmazotti jogviszonyban fog-
lalkoztatott gyógytornászt alkalmazna, 
ezért kérte a képviselőtestületet, hogy a 
rendelőintézet saját költségvetésének ter-

hére ettől az időponttól 
engedélyezzen erre a 
célra 1 fő 8 órás közal-
kalmazotti státuszt. A 
képviselőtestület támo-
gatta a kérést - mind-
addig, amíg az önkor-
mányzati támogatás 
nélkül finanszírozható.
(41/2015. határozat – 11 
igen)

Használati  
megállapodás a  
Szent Erzsébet  
Otthonnal 

Évek óta létező problé-
ma, hogy a Kisfaludy utca végén nincsen 
biztonságos közlekedésre alkalmas járda. 
Az önkormányzat megvizsgálta a kérdéses 
területet, és megállapította, hogy az utca 
egyik oldalán az oszlopok és más akadályo-
zó tényezők miatt biztosan nem lehet jár-
dát létesíteni, azonban az utcának a Szent 
Erzsébet Otthon előtti, a csapadékvíz-elve-
zető árkon belül futó szakasza a terület tel-
jes megtisztítását követően alkalmas lehet a 
járda kialakítására. Ez a terület azonban a 
Szent Erzsébet Otthon tulajdonában van.

A használati szerződés szerint a Szent 
Erzsébet Otthon tulajdonában lévő Szent 
Erzsébet utca 135. szám alatti ingatlan 
részhasználata úgy valósulna meg, hogy 
az otthon kerítésén kívüli, hozzávetőleg 
130 méter hosszú keskeny sávot az otthon 
az önkormányzat ingyenes használatába 
adja. Az önkormányzat ezt a jelenleg bok-
ros-fás területet a növényzettől megtisztít-
ja, a talajt kiegyenlíti és murvával leteríti. 
Az így kialakított járda tisztántartásáról is 
az önkormányzat gondoskodik, beleértve a 
síkosság-mentesítést is. Vállalja továbbá az 
önkormányzat, hogy a Manhertz Erzsébet-
emlékmű közelében álló utcai vízcsapot 
saját költségén locsolócsappá alakítja. Az 
otthon garantálja a saját területén kialakí-
tott járda gyalogosközlekedésre való köz-
célú használatának zavartalan biztosítását.
(43/2015. határozat – 11 igen) 

Kisteherautó a Városgondnoksági 
Osztály részére

A Magyarországi Németek Önkormány-
zata által kiírt, 2014. évi „Essen auf 
Rädern” pályázaton Pilisvörösvár Né-
met Nemzetiségi Önkormányzata nyert 
egy új kisbuszt a Napos Oldal Szociális 
központ számára, így visszakerült az ön-
kormányzat használatába a Napos Oldal 
által korábban használt, önkormányzati 
tulajdonú, 9 éves Ford Transit kisbusz. A 
mostanra több mint 160.000 kilométert 
futott járművet jelenleg a Városgondnok-
sági Osztály használja városüzemeltetési 
feladatok ellátásához, de a kisbusz helyett 

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYE

Óvodai beíratási  
időszak

Pilisvörösvár Város Önkormányzata értesíti a Ked-
ves Szülőket, hogy az általa fenntartott önkor-
mányzati óvodákban a 2015/2016. nevelési évre, 
az óvodai beíratások időpontja

2015. május 11-13. (hétfőtől szerdáig)
A beíratás helye: a gyermek lakóhelye 

szerinti  
körzeti óvoda.

Az óvodai körzetek jegyzéke megtalálható a városi 
és intézményi honlapokon.
A jelentkezéseket az Ügyrendi-, Oktatási- és Kul-
turális Bizottság által elfogadott hivatalos „Óvodai 
jelentkezési lap 2015/2016” és mellékletei kitölté-
sével kell lebonyolítani. 

A beíratáshoz szükséges dokumentumok: 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lak-
címkártyája, TAJ-kártya,
- óvodai jelentkezési lap és mellékletei,
- a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lak-
címkártyája,
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szak-
értői vélemény,
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről 
készült határozat. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 2015. szeptember 1-től hatályos 8.§ (2) 
bekezdése szerint „A gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától leg-
alább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz 
részt…”.
Az óvodavezető írásban értesíti a szülőt a felvételi 
eljárás eredményéről.
A jelentkezést követően az óvodavezető döntése 
ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt 
napon belül jogorvoslati kérelemmel fordul-
hat a fenntartó felé. Az Óvodai jelentkezé-
si lap 2015/2016. és mellékletei a www.
pilisvorosvar.hu honlapról letölthetők, illet-
ve az óvodákban és a Polgármesteri Hivatalban 
átvehetők. Kérem a Kedves Szülőket, hogy a fent 
megjelölt időpontokban kérjék gyermekük felvé-
telét az óvodába, s a jelentkezési lapokat a mel-
lékletükkel együtt előre kitöltve vigyék magukkal.

Dr. Krupp Zsuzsanna
 jegyző

A Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai

inkább egy duplafülkés, platós teherautó-
ra lenne szükségük. Ezért úgy döntött a 
képviselőtestület, hogy a kisbuszt értékesí-
tik, és helyette az érte kapott pénzből egy 
duplafülkés, platós kisteherautót vásárol-
nak, amely jobban segíti a feladatellátást. 
(44/2015. határozat – 11 igen) 
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dr. Balogh Emese látta el a gyógytorná-
szi feladatokat, vállalkozóként. Külföldi 
tartózkodása miatt 2014 augusztusától 
szüneteltette tevékenységét, majd tavaly  
decemberben bejelentette végleges kül-
földre távozási szándékát, ezért az intéz-
mény az idei évtől közös megegyezéssel 
megszüntette a vállalkozói szerződést. 
2014 augusztusa óta Mikó Laura gyógy-
tornász látja el a feladatot a rendelőinté-
zettel kötött megbízási szerződés alapján. 
Az intézmény azonban idén április 1-től 
saját, közalkalmazotti jogviszonyban fog-
lalkoztatott gyógytornászt alkalmazna, 
ezért kérte a képviselőtestületet, hogy a 
rendelőintézet saját költségvetésének ter-

hére ettől az időponttól 
engedélyezzen erre a 
célra 1 fő 8 órás közal-
kalmazotti státuszt. A 
képviselőtestület támo-
gatta a kérést - mind-
addig, amíg az önkor-
mányzati támogatás 
nélkül finanszírozható.
(41/2015. határozat – 11 
igen)

Használati  
megállapodás a  
Szent Erzsébet  
Otthonnal 

Évek óta létező problé-
ma, hogy a Kisfaludy utca végén nincsen 
biztonságos közlekedésre alkalmas járda. 
Az önkormányzat megvizsgálta a kérdéses 
területet, és megállapította, hogy az utca 
egyik oldalán az oszlopok és más akadályo-
zó tényezők miatt biztosan nem lehet jár-
dát létesíteni, azonban az utcának a Szent 
Erzsébet Otthon előtti, a csapadékvíz-elve-
zető árkon belül futó szakasza a terület tel-
jes megtisztítását követően alkalmas lehet a 
járda kialakítására. Ez a terület azonban a 
Szent Erzsébet Otthon tulajdonában van.

A használati szerződés szerint a Szent 
Erzsébet Otthon tulajdonában lévő Szent 
Erzsébet utca 135. szám alatti ingatlan 
részhasználata úgy valósulna meg, hogy 
az otthon kerítésén kívüli, hozzávetőleg 
130 méter hosszú keskeny sávot az otthon 
az önkormányzat ingyenes használatába 
adja. Az önkormányzat ezt a jelenleg bok-
ros-fás területet a növényzettől megtisztít-
ja, a talajt kiegyenlíti és murvával leteríti. 
Az így kialakított járda tisztántartásáról is 
az önkormányzat gondoskodik, beleértve a 
síkosság-mentesítést is. Vállalja továbbá az 
önkormányzat, hogy a Manhertz Erzsébet-
emlékmű közelében álló utcai vízcsapot 
saját költségén locsolócsappá alakítja. Az 
otthon garantálja a saját területén kialakí-
tott járda gyalogosközlekedésre való köz-
célú használatának zavartalan biztosítását.
(43/2015. határozat – 11 igen) 

Kisteherautó a Városgondnoksági 
Osztály részére

A Magyarországi Németek Önkormány-
zata által kiírt, 2014. évi „Essen auf 
Rädern” pályázaton Pilisvörösvár Né-
met Nemzetiségi Önkormányzata nyert 
egy új kisbuszt a Napos Oldal Szociális 
központ számára, így visszakerült az ön-
kormányzat használatába a Napos Oldal 
által korábban használt, önkormányzati 
tulajdonú, 9 éves Ford Transit kisbusz. A 
mostanra több mint 160.000 kilométert 
futott járművet jelenleg a Városgondnok-
sági Osztály használja városüzemeltetési 
feladatok ellátásához, de a kisbusz helyett 

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYE

Óvodai beíratási  
időszak

Pilisvörösvár Város Önkormányzata értesíti a Ked-
ves Szülőket, hogy az általa fenntartott önkor-
mányzati óvodákban a 2015/2016. nevelési évre, 
az óvodai beíratások időpontja

2015. május 11-13. (hétfőtől szerdáig)
A beíratás helye: a gyermek lakóhelye 

szerinti  
körzeti óvoda.

Az óvodai körzetek jegyzéke megtalálható a városi 
és intézményi honlapokon.
A jelentkezéseket az Ügyrendi-, Oktatási- és Kul-
turális Bizottság által elfogadott hivatalos „Óvodai 
jelentkezési lap 2015/2016” és mellékletei kitölté-
sével kell lebonyolítani. 

A beíratáshoz szükséges dokumentumok: 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lak-
címkártyája, TAJ-kártya,
- óvodai jelentkezési lap és mellékletei,
- a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lak-
címkártyája,
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szak-
értői vélemény,
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről 
készült határozat. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 2015. szeptember 1-től hatályos 8.§ (2) 
bekezdése szerint „A gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától leg-
alább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz 
részt…”.
Az óvodavezető írásban értesíti a szülőt a felvételi 
eljárás eredményéről.
A jelentkezést követően az óvodavezető döntése 
ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt 
napon belül jogorvoslati kérelemmel fordul-
hat a fenntartó felé. Az Óvodai jelentkezé-
si lap 2015/2016. és mellékletei a www.
pilisvorosvar.hu honlapról letölthetők, illet-
ve az óvodákban és a Polgármesteri Hivatalban 
átvehetők. Kérem a Kedves Szülőket, hogy a fent 
megjelölt időpontokban kérjék gyermekük felvé-
telét az óvodába, s a jelentkezési lapokat a mel-
lékletükkel együtt előre kitöltve vigyék magukkal.

Dr. Krupp Zsuzsanna
 jegyző

A Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai

inkább egy duplafülkés, platós teherautó-
ra lenne szükségük. Ezért úgy döntött a 
képviselőtestület, hogy a kisbuszt értékesí-
tik, és helyette az érte kapott pénzből egy 
duplafülkés, platós kisteherautót vásárol-
nak, amely jobban segíti a feladatellátást. 
(44/2015. határozat – 11 igen) 
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Tájékoztató
az avar és kerti hulladékok nyílttéri  

égetésének pilisvörösvári szabályairól

A híradásokban sokat hallani arról, hogy 2015. március 05-én hatályba lépett az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, amely szerint „ha jogszabály 
másként nem rendelkezik - lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben a 
belterületi ingatlanok használata során keletkezett növényi hulladék szabadtéri égetése tilos.”

A híradások alapján a jogszabályt sokan úgy értelmezték, hogy országosan, egyetemlegesen, 
egész évben tilos mindenféle zöldhulladék-égetés. Ez azonban tévedés. A belügyminiszteri 
rendelet idézett részének ugyanis hangsúlyos része az a kitétele, hogy: „ha jogszabály másképp 
nem rendelkezik”. Jogszabály lehet például egy helyi önkormányzati rendelet is. A magasabb 
szintű jogszabály tehát tudatosan és szándékosan megadta a lehetőséget arra, hogy egy-egy 
település a helyi viszonyoknak és sajátosságoknak megdelelően szabályozza a zöldhulladék-
égetés szabályait. Szó sincsen tehát valamilyen egyetemleges tiltásról.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 5-i ülésén fogadta el 
az új köztisztasági rendeletét (A helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok 
rendjéről, a település tisztaságáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 3/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelet), s ebben rögzítette a növényi 
hulladékok szabadtéri égetésének helyi szabályait.

A rendelet 13. §-a szabályozza az avar és a kerti hulladék égetésének szabályait, az alábbiak 
szerint:
13. § (1) Az avar és a kerti hulladék megsemmisítése házi komposztálás vagy égetés útján is 
történhet.
(2) Az avart és a kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen és telken szabad égetni úgy, 
hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne 
okozzon.
(3) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulla-
dékot (PVC, veszélyes hulladék).
(4) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környe-
zetére veszélyt ne jelentsen.
(5) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, 
s veszély esetén vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
(6) A tüzelés, illetve a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felsze-
reléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a 
tűz eloltható.
(7) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a jelen rendelet nem ad felmentést.

Mivel tehát Pilisvörösváron a fenti önkormányzati rendelet (mint „egyéb jogsza-
bály”) engedi a fent leírtak szerint az avar- és a kertihulladék-égetést, így ez a te-
vékenység Pilisvörösváron a helyi rendelet előírásainak betartásával szabályosan 
végezhető.

Az avar- és a kertihulladék-égetéssel kapcsolatos esetleges további kérdéseiket Paul Csabának 
tehetik fel a Műszaki Osztályon (26-330-233/149 mellék)

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Tájékoztató  
házszámozási eljárás  
következő lépcsőjéről

2014. júliusában minden olyan pilisvörösvári ingatlan postaládájába 
általános szórólapot juttattunk el, ahol azt tapasztaltuk, hogy az adott 
ingatlan házszámmal nem rendelkezik, vagy a házszám nem beazo-
nosítható. Ezt megelőzően, illetve azóta folyamatosan a Vörösvári 
Újságban és a városi honlapon keresztül is jeleztük az ingatlantulaj-
donosok felé, hogy a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi a házszámok 
feltüntetését. A házszámmal nem rendelkező ingatlanokról nyilván-
tartást vettünk fel, ami alapja a következő ellenőrzési lépcső végre-
hajtásának.

A házszámok feltüntetésével kapcsolatos ellenőrzést az Önkormány-
zat közterület-felügyelői 2015. áprilisában folytatják egyedi hatósági 
eljárások formájában. Az ellenőrzésen tapasztaltak alapján a ház-
számmal nem rendelkező ingatlan tulajdonosát/kezelőjét/használó-
ját névre szóló, egyedi határozattal felszólítjuk a házszám kihelyezé-
sére. Aki a határozat jogerőre emelkedésétől a határozatban megjelölt 
30 napos határidőre a házszámot nem helyezi ki az ingatlanára, az 
maximum 500.000 forintig terjedő bírsággal sújtható.

A házszámok kihelyezésével kapcsolatos gyakorlati tudnivalók a köz-
terület és városrésznevek, valamint a házszámozás megállapításáról, 
illetve azok jelöléséről szóló 8/2003. (IV.01.) számú önkormányzat 
rendelet alapján:

- a házszámozást a közterületről jól látható táblán feltüntetett szám-
mal kell ellátni,

- a házszámtáblát – hacsak fizikai akadálya nincs – a kaputól jobbra, a 
házfalra (kerítésre) kell elhelyezni,

- a házszámtábla az ingatlan sorszámán kívül tartalmazhatja a közte-
rület rövidítés nélküli elnevezését is a házszám előtt vagy fölött kiírva,

- az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles az ingatlant 
(épületet, beépítetlen telket) a fentiekben részletezett házszámtáb-
lával ellátni és annak tisztántartásáról láthatóságáról és karbantartá-
sáról gondoskodni,
- a megváltozott házszámok tábláit a tájékozódás zavartalanságának 
biztosítása érdekében az átszámozástól számított két évig eredeti 
helyükön kell hagyni és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni. Az 
új házszámtáblát az áthúzott régi mellé kell elhelyezni. Az áthúzott 
házszámtáblát két év múltán el kell távolítani.

A házszámok kihelyezésével kapcsolatos tudnivalókat a Polgármesteri 
Hivatal Műszaki Osztályán Drávai Zsuzsanna ügyintézővel egyeztethe-
tik. (26-330-233/147 mellék)

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző 

Telefonszámok:    Központról hívható telefon mellékek:  Háziorvosi rendelők telefonszámai:

Központ:  06-26/330-422  Recepció:   10, 23  dr. Für Zoltán 06-26/333-931
  06-26/330-027  Fogászat:   21  dr. Fekete Sándor 06-26/333-931
  06-26/330-303  Gyerekrendelő:  31  dr. Tamás Ferenc 06-26/333-934
  06-26/530-249  Vezető asszisztens:  20  dr. Rezessy Bálint 06-26/333-934
  06-26/530-248  Gazd.igazgató:  19  dr. Kárász Szabolcs 06-26/333-934
Igazgatóság 06-26/330-144   Titkárság:   13  dr. Hidas István 06-26/333-934
Fax:   06-26/330-427   Munkaügy:   28  dr. Selmeci Gábor 06-26/330-298

Védőnők:           30/511-0254, 06-26/330-395       Ifjúsági rendelő: 06-26/330-595

RENDELÉSI IDŐKSzakorvosi Rendelő 2015. március

Tel. Rendelés Orvos Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
39 Sebészet  Dr. Nemescsói Ferenc, Dr. Vámos László, Dr. Benyó Imre 8:00 –13:00 8:00 – 13:00  –   – 8:00 – 13:00

39 Sebészet Dr. Somogyi Zoltán – – – 8:00 – 13:00 –

39 Sebészet Dr. Miklós Imre – 14:30 – 18:30 8:00 – 13:00 – –

39 Érsebészet (előjegyzés 17:00–19:00) (beut.) Dr. Darabos Gábor – – 15:30 – 20:00 – –

34 Röntgen (beut.), Rtg. felvétel készítés Dr. Huszár Daniella, Dr. Major Emőke 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00

40 Ultrahang (előjegyzés, beut.) Dr. Huszár Daniella, Dr. Major Emőke 10:00 – 11:00 10:00 – 12:00 10:00 – 12:00 10:00 – 12:00 –

330-343 Laboratórium (vérvétel 7:00 – 9:00 előjegyzésre) (előj.: 10 és 14 óra között (beut.) 7:00 – 14:00 7:00 – 14:00 7:00 – 14:00 7:00 – 14:00 7:00 – 14:00

35 Belgyógyászat – Kardiológia (előj., beut.) Dr. Balogh Gyula 8:00 – 13:00 – – – –

35 Belgyógyászat – Kardiológia (előj., beut.) Dr. Monostory Enikő – – – 13:00 – 18:00 – 

35 Belgyógyászat – Kardiológia (előj., beut.) Dr. Haberényi Pál – 7:00 – 13:00 7:00 – 13:00 – 7:00 – 13:00

35 Diabetológia (előjegyzés, beut.) Dr. Kis János  – – 16:00 – 20:00 – –

32 Reumatológia (előjegyzés, beut.) Dr. Szakmári Mária – 14:00 – 20:00    – 8:00 – 15:00 –

32 Reumatológia (előjegyzés, beut.)                        Dr. Lányi Éva 14:30 – 19:30 – szünetel – –

32 Reumatológia (előjegyzés, beut.) Dr. Laczkó Hajnalka – 8:00– 13:00 – – 8:00 – 12:00

32 Reumatológia (előjegyzés, beut.) Dr. Mészáros Jolán – – 7:30 – 13:30 –  – 

30/ 512-8408 Reumatológia (előjegyzés, beut.) (Solymár) Dr. Szakmári Mária – 8:00 – 13:00 – – –

25 Szemészet (előjegyzés) Dr. Szabó Szilvia 8:30 – 13:30 – – – –

25 Szemészet (előjegyzés) Dr. Tóth Margit – 14:00 – 18:00 –  – –

25 Szemészet (előjegyzés) Dr. Kálmán Kinga – 8:00 – 12:30 8:00 – 12:00 – 8:00 – 12:00

25 Szemészet (előjegyzés) Dr. Jakab Ágnes – – – 8:00 – 12:30 –

30/512-8408 Szemészet (Solymár) Dr. Kálmán Kinga – 14:00 – 18:00 – – –

12 Fül-orr-gégészet (előjegyzés) Dr. Csányi Márta  – –  – 8:00  – 13:00 –

12 Fül-orr-gégészet (előjegyzés) Dr. Balogh László – – 16:00 – 19:00 – –

12 Fül-orr-gégészet (előjegyzés)  
(csak a hónap első szerdája és csütörtöke) – – 16:00 – 19:00 

Dr. Csányi Márta
8:00  – 13:00

Dr. Balogh László

12 Fül-orr-gégészet, audiológia (előj.) Dr. Gaál Andrea 14:00 – 18:00 – – – –

360-290 Fül-orr-gégészet (Solymár) Dr. Taller Gabriella 7:30 – 10:00 – –  – –

15 Nőgyógyászat (előj.) minden páratlan héten Dr. Mihályi István – – – – –

15 Nőgyógyászat (előj.) minden páros héten Dr. Mihályi István – – – – –

15 Nőgyógyászat (előj.) minden páratlan héten Dr. Bánkúti Ernő – – 15:00 – 19:00 – –

15 Nőgyógyászat (előjegyzés) Dr. Bánkúti Ernő 9:00 – 14:00 – – 9:00 – 14:00 –

15 Nőgyógyászat (előjegyzés) Dr. Mauks György – 15:00 – 19:00 – 15:00 – 19:00 –

15 Nőgyógyászat (előjegyzés) Dr. Polyák János 15:00 – 19:00 – – – 8:00 – 13:00

11 Urológia (gyermek, felnőtt) (előj.) Dr. Sulya Bálint – – – 16:00 – 20:00 –

11 Urológia (előjegyzés) Dr. Molnár Ádám – 16:00 – 19:00 – – –

Bőrgyógyászat (előjegyzés) Dr. Bense Márta 8:00 – 13:00 – 8:00 – 13:00 – –

14 Ideggyógyászat (előjegyzés, beut.) Dr. Marián Éva  – 13:00 – 19:00 8:00 – 14:00 – –

14 Ideggyógyászat (előjegyzés, beut.) Dr. Hajnády Györgyi 14:00 – 17:00 8:00 – 12:00 – 8:00 – 13:00
7:00 – 8:00 UH –

36 Pszichológia (előjegyzés) Gecse Andrea – 9:00 – 19:00 9:00 – 19:00 – – 

38 Pszichiátria (előjegyzés) Dr. Ternován Szilvia 8:30 – 13:30 9:00 – 14:00  – –  –  

                                Pszichoterápia (előjegyzés)  
Csak pszichiátrián előjegyzett betegek

Dr. Ternován Szilvia – – 8:30 – 14:30 – – 

38 Pszichiátria (előjegyzés) Dr. Scodnik Anikó – – – 8:00 – 14:00 –

38 Pszichiátriai rehabilitáció (előjegyzés) Dr. Scodnik Anikó – – – – 8:00 – 12:00

29 Felnőtt pulmon.- allergológia (beut.)    Dr. Matesz István 16:00 – 20:00 – – – –

29 Felnőtt pulmon.- allergológia Dr. Mészáros Edina  –  –  –  –  8:30 – 12:30 

29 Gyermek pulmon.- allergológia (előj., beut.) Dr. Kaszó Beáta – – – 8:00 – 12:00 –

29 Gyermek pulmon – allergológia (előj., beut.) Dr. Göndöcs Rita (minden páros hét) 8:00 – 16:00 – – – – 

30/268-1099 Fizikoterápia (előjegyzés, beut.)  
Gyógytorna (előjegyzés, beut.) 

7:00 – 19:00
13:00 – 19:00

7:00 – 19:00
7:00 – 13:00

7:00 – 19:00
13:00 – 19:00

7:00 – 19:00
7:00 – 13:00

7:00 – 13:00
7:00 – 13:00

39 Ortopédia (előjegyzés, beut.) Dr. Hampel Ferenc – – – 14:30 – 18:30 –

11 Ortopédia (előjegyzés, beut) Dr. Elek Emil Miklós – 8:00 – 13:00 – – –

29 Fogl.eü.ellátás Dr. Kárász Szabolcs – 13:30 – 15:00 – – –
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL TOVÁBBI KÖZLEMÉNYEI

Tájékoztató
az avar és kerti hulladékok nyílttéri  

égetésének pilisvörösvári szabályairól

A híradásokban sokat hallani arról, hogy 2015. március 05-én hatályba lépett az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, amely szerint „ha jogszabály 
másként nem rendelkezik - lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben a 
belterületi ingatlanok használata során keletkezett növényi hulladék szabadtéri égetése tilos.”

A híradások alapján a jogszabályt sokan úgy értelmezték, hogy országosan, egyetemlegesen, 
egész évben tilos mindenféle zöldhulladék-égetés. Ez azonban tévedés. A belügyminiszteri 
rendelet idézett részének ugyanis hangsúlyos része az a kitétele, hogy: „ha jogszabály másképp 
nem rendelkezik”. Jogszabály lehet például egy helyi önkormányzati rendelet is. A magasabb 
szintű jogszabály tehát tudatosan és szándékosan megadta a lehetőséget arra, hogy egy-egy 
település a helyi viszonyoknak és sajátosságoknak megdelelően szabályozza a zöldhulladék-
égetés szabályait. Szó sincsen tehát valamilyen egyetemleges tiltásról.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 5-i ülésén fogadta el 
az új köztisztasági rendeletét (A helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok 
rendjéről, a település tisztaságáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 3/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelet), s ebben rögzítette a növényi 
hulladékok szabadtéri égetésének helyi szabályait.

A rendelet 13. §-a szabályozza az avar és a kerti hulladék égetésének szabályait, az alábbiak 
szerint:
13. § (1) Az avar és a kerti hulladék megsemmisítése házi komposztálás vagy égetés útján is 
történhet.
(2) Az avart és a kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen és telken szabad égetni úgy, 
hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne 
okozzon.
(3) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulla-
dékot (PVC, veszélyes hulladék).
(4) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környe-
zetére veszélyt ne jelentsen.
(5) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, 
s veszély esetén vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
(6) A tüzelés, illetve a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felsze-
reléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a 
tűz eloltható.
(7) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a jelen rendelet nem ad felmentést.

Mivel tehát Pilisvörösváron a fenti önkormányzati rendelet (mint „egyéb jogsza-
bály”) engedi a fent leírtak szerint az avar- és a kertihulladék-égetést, így ez a te-
vékenység Pilisvörösváron a helyi rendelet előírásainak betartásával szabályosan 
végezhető.

Az avar- és a kertihulladék-égetéssel kapcsolatos esetleges további kérdéseiket Paul Csabának 
tehetik fel a Műszaki Osztályon (26-330-233/149 mellék)

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Tájékoztató  
házszámozási eljárás  
következő lépcsőjéről

2014. júliusában minden olyan pilisvörösvári ingatlan postaládájába 
általános szórólapot juttattunk el, ahol azt tapasztaltuk, hogy az adott 
ingatlan házszámmal nem rendelkezik, vagy a házszám nem beazo-
nosítható. Ezt megelőzően, illetve azóta folyamatosan a Vörösvári 
Újságban és a városi honlapon keresztül is jeleztük az ingatlantulaj-
donosok felé, hogy a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi a házszámok 
feltüntetését. A házszámmal nem rendelkező ingatlanokról nyilván-
tartást vettünk fel, ami alapja a következő ellenőrzési lépcső végre-
hajtásának.

A házszámok feltüntetésével kapcsolatos ellenőrzést az Önkormány-
zat közterület-felügyelői 2015. áprilisában folytatják egyedi hatósági 
eljárások formájában. Az ellenőrzésen tapasztaltak alapján a ház-
számmal nem rendelkező ingatlan tulajdonosát/kezelőjét/használó-
ját névre szóló, egyedi határozattal felszólítjuk a házszám kihelyezé-
sére. Aki a határozat jogerőre emelkedésétől a határozatban megjelölt 
30 napos határidőre a házszámot nem helyezi ki az ingatlanára, az 
maximum 500.000 forintig terjedő bírsággal sújtható.

A házszámok kihelyezésével kapcsolatos gyakorlati tudnivalók a köz-
terület és városrésznevek, valamint a házszámozás megállapításáról, 
illetve azok jelöléséről szóló 8/2003. (IV.01.) számú önkormányzat 
rendelet alapján:

- a házszámozást a közterületről jól látható táblán feltüntetett szám-
mal kell ellátni,

- a házszámtáblát – hacsak fizikai akadálya nincs – a kaputól jobbra, a 
házfalra (kerítésre) kell elhelyezni,

- a házszámtábla az ingatlan sorszámán kívül tartalmazhatja a közte-
rület rövidítés nélküli elnevezését is a házszám előtt vagy fölött kiírva,

- az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles az ingatlant 
(épületet, beépítetlen telket) a fentiekben részletezett házszámtáb-
lával ellátni és annak tisztántartásáról láthatóságáról és karbantartá-
sáról gondoskodni,
- a megváltozott házszámok tábláit a tájékozódás zavartalanságának 
biztosítása érdekében az átszámozástól számított két évig eredeti 
helyükön kell hagyni és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni. Az 
új házszámtáblát az áthúzott régi mellé kell elhelyezni. Az áthúzott 
házszámtáblát két év múltán el kell távolítani.

A házszámok kihelyezésével kapcsolatos tudnivalókat a Polgármesteri 
Hivatal Műszaki Osztályán Drávai Zsuzsanna ügyintézővel egyeztethe-
tik. (26-330-233/147 mellék)

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző 

Telefonszámok:    Központról hívható telefon mellékek:  Háziorvosi rendelők telefonszámai:

Központ:  06-26/330-422  Recepció:   10, 23  dr. Für Zoltán 06-26/333-931
  06-26/330-027  Fogászat:   21  dr. Fekete Sándor 06-26/333-931
  06-26/330-303  Gyerekrendelő:  31  dr. Tamás Ferenc 06-26/333-934
  06-26/530-249  Vezető asszisztens:  20  dr. Rezessy Bálint 06-26/333-934
  06-26/530-248  Gazd.igazgató:  19  dr. Kárász Szabolcs 06-26/333-934
Igazgatóság 06-26/330-144   Titkárság:   13  dr. Hidas István 06-26/333-934
Fax:   06-26/330-427   Munkaügy:   28  dr. Selmeci Gábor 06-26/330-298

Védőnők:           30/511-0254, 06-26/330-395       Ifjúsági rendelő: 06-26/330-595

RENDELÉSI IDŐKSzakorvosi Rendelő 2015. március

Tel. Rendelés Orvos Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
39 Sebészet  Dr. Nemescsói Ferenc, Dr. Vámos László, Dr. Benyó Imre 8:00 –13:00 8:00 – 13:00  –   – 8:00 – 13:00

39 Sebészet Dr. Somogyi Zoltán – – – 8:00 – 13:00 –

39 Sebészet Dr. Miklós Imre – 14:30 – 18:30 8:00 – 13:00 – –

39 Érsebészet (előjegyzés 17:00–19:00) (beut.) Dr. Darabos Gábor – – 15:30 – 20:00 – –

34 Röntgen (beut.), Rtg. felvétel készítés Dr. Huszár Daniella, Dr. Major Emőke 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00

40 Ultrahang (előjegyzés, beut.) Dr. Huszár Daniella, Dr. Major Emőke 10:00 – 11:00 10:00 – 12:00 10:00 – 12:00 10:00 – 12:00 –

330-343 Laboratórium (vérvétel 7:00 – 9:00 előjegyzésre) (előj.: 10 és 14 óra között (beut.) 7:00 – 14:00 7:00 – 14:00 7:00 – 14:00 7:00 – 14:00 7:00 – 14:00

35 Belgyógyászat – Kardiológia (előj., beut.) Dr. Balogh Gyula 8:00 – 13:00 – – – –

35 Belgyógyászat – Kardiológia (előj., beut.) Dr. Monostory Enikő – – – 13:00 – 18:00 – 

35 Belgyógyászat – Kardiológia (előj., beut.) Dr. Haberényi Pál – 7:00 – 13:00 7:00 – 13:00 – 7:00 – 13:00

35 Diabetológia (előjegyzés, beut.) Dr. Kis János  – – 16:00 – 20:00 – –

32 Reumatológia (előjegyzés, beut.) Dr. Szakmári Mária – 14:00 – 20:00    – 8:00 – 15:00 –

32 Reumatológia (előjegyzés, beut.)                        Dr. Lányi Éva 14:30 – 19:30 – szünetel – –

32 Reumatológia (előjegyzés, beut.) Dr. Laczkó Hajnalka – 8:00– 13:00 – – 8:00 – 12:00

32 Reumatológia (előjegyzés, beut.) Dr. Mészáros Jolán – – 7:30 – 13:30 –  – 

30/ 512-8408 Reumatológia (előjegyzés, beut.) (Solymár) Dr. Szakmári Mária – 8:00 – 13:00 – – –

25 Szemészet (előjegyzés) Dr. Szabó Szilvia 8:30 – 13:30 – – – –

25 Szemészet (előjegyzés) Dr. Tóth Margit – 14:00 – 18:00 –  – –

25 Szemészet (előjegyzés) Dr. Kálmán Kinga – 8:00 – 12:30 8:00 – 12:00 – 8:00 – 12:00

25 Szemészet (előjegyzés) Dr. Jakab Ágnes – – – 8:00 – 12:30 –

30/512-8408 Szemészet (Solymár) Dr. Kálmán Kinga – 14:00 – 18:00 – – –

12 Fül-orr-gégészet (előjegyzés) Dr. Csányi Márta  – –  – 8:00  – 13:00 –

12 Fül-orr-gégészet (előjegyzés) Dr. Balogh László – – 16:00 – 19:00 – –

12 Fül-orr-gégészet (előjegyzés)  
(csak a hónap első szerdája és csütörtöke) – – 16:00 – 19:00 

Dr. Csányi Márta
8:00  – 13:00

Dr. Balogh László

12 Fül-orr-gégészet, audiológia (előj.) Dr. Gaál Andrea 14:00 – 18:00 – – – –

360-290 Fül-orr-gégészet (Solymár) Dr. Taller Gabriella 7:30 – 10:00 – –  – –

15 Nőgyógyászat (előj.) minden páratlan héten Dr. Mihályi István – – – – –

15 Nőgyógyászat (előj.) minden páros héten Dr. Mihályi István – – – – –

15 Nőgyógyászat (előj.) minden páratlan héten Dr. Bánkúti Ernő – – 15:00 – 19:00 – –

15 Nőgyógyászat (előjegyzés) Dr. Bánkúti Ernő 9:00 – 14:00 – – 9:00 – 14:00 –

15 Nőgyógyászat (előjegyzés) Dr. Mauks György – 15:00 – 19:00 – 15:00 – 19:00 –

15 Nőgyógyászat (előjegyzés) Dr. Polyák János 15:00 – 19:00 – – – 8:00 – 13:00

11 Urológia (gyermek, felnőtt) (előj.) Dr. Sulya Bálint – – – 16:00 – 20:00 –

11 Urológia (előjegyzés) Dr. Molnár Ádám – 16:00 – 19:00 – – –

Bőrgyógyászat (előjegyzés) Dr. Bense Márta 8:00 – 13:00 – 8:00 – 13:00 – –

14 Ideggyógyászat (előjegyzés, beut.) Dr. Marián Éva  – 13:00 – 19:00 8:00 – 14:00 – –

14 Ideggyógyászat (előjegyzés, beut.) Dr. Hajnády Györgyi 14:00 – 17:00 8:00 – 12:00 – 8:00 – 13:00
7:00 – 8:00 UH –

36 Pszichológia (előjegyzés) Gecse Andrea – 9:00 – 19:00 9:00 – 19:00 – – 

38 Pszichiátria (előjegyzés) Dr. Ternován Szilvia 8:30 – 13:30 9:00 – 14:00  – –  –  

                                Pszichoterápia (előjegyzés)  
Csak pszichiátrián előjegyzett betegek

Dr. Ternován Szilvia – – 8:30 – 14:30 – – 

38 Pszichiátria (előjegyzés) Dr. Scodnik Anikó – – – 8:00 – 14:00 –

38 Pszichiátriai rehabilitáció (előjegyzés) Dr. Scodnik Anikó – – – – 8:00 – 12:00

29 Felnőtt pulmon.- allergológia (beut.)    Dr. Matesz István 16:00 – 20:00 – – – –

29 Felnőtt pulmon.- allergológia Dr. Mészáros Edina  –  –  –  –  8:30 – 12:30 

29 Gyermek pulmon.- allergológia (előj., beut.) Dr. Kaszó Beáta – – – 8:00 – 12:00 –

29 Gyermek pulmon – allergológia (előj., beut.) Dr. Göndöcs Rita (minden páros hét) 8:00 – 16:00 – – – – 

30/268-1099 Fizikoterápia (előjegyzés, beut.)  
Gyógytorna (előjegyzés, beut.) 

7:00 – 19:00
13:00 – 19:00

7:00 – 19:00
7:00 – 13:00

7:00 – 19:00
13:00 – 19:00

7:00 – 19:00
7:00 – 13:00

7:00 – 13:00
7:00 – 13:00

39 Ortopédia (előjegyzés, beut.) Dr. Hampel Ferenc – – – 14:30 – 18:30 –

11 Ortopédia (előjegyzés, beut) Dr. Elek Emil Miklós – 8:00 – 13:00 – – –

29 Fogl.eü.ellátás Dr. Kárász Szabolcs – 13:30 – 15:00 – – –
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us 25-én került sor a művész és a főépítész 
jelenlétében a négy szobor helyének pontos 
meghatározására, majd az azt követő na-
pokban a szobrok beton alapjának elkészí-
tésére. Jelenleg a tér mészkő szegélyeinek 
lerakása és a tér járószintjének kialakítása 
van folyamatban.

Az adománygyűjtésben is szép előreha-
ladás történt. A magánadományozók szá-
ma az elmúlt egy hónapban 16-ról 26-ra, 
az adományozó intézmények, cégek száma 
2-ről 4-re emelkedett. Az összes felajánlott 
illetve átutalt támogatás összege 1,9 millió 
forint.

Az eddigi 30 adományozóból 29 ado-
mányozó járult hozzá nevének közléséhez: 
Albel Attiláné – Arany János u., Botzheim 
István és családja – Semmelweis köz, Em-
beri Erőforrások Minisztériuma – Egyhá-
zi, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatokért 
Felelős Államtitkárság – 1054 Budapest, 
Fairtech Kft. – 1037 Budapest, Fosztó Imre 
– Deák F. u., Geiszelhardt Gábor – Po-
zsonyi u., Geiszelhardt István – Pozsonyi 
u., Gromon István és Szigeti Éva – Ká-
polna u., Guth Ferenc és felesége – Fő 
u., Hasenfratz Márton – Mátyás király u., 
Karlovics Józsefné – Budai u., Krausz Ta-
más – Kodály u., László Dánielné – Vájár 
u., Miereisz György – Kálvária u., Müller 
Katalin és Matthias – Kápolna u., Német 
Nemzetiségi Vegyeskórus – Fő u., Pándi 
József – Puskin u., Paul Vilmos – Kossuth 
L. u., Ruszné Schuck Katalin – Szabadság 
u., Spiegelberger Andrásné – Pozsonyi u., 

Az elkészült férfialak a műhelyben

BETELEPÜLÉSI EMLÉKMŰ 
AZ ADOMÁNYGYŰJTÉS ÁLLÁSA  
ÉS TOVÁBBI ÚJ INFORMÁCIÓK

Az elmúlt egy hónapban ismét jelentős 
előrehaladás történt mind a betele-
pülési emlékmű kivitelezésének elő-

készületeiben, mind az adománygyűjtésben.
Elkészültek az emlékmű négy figurá-

jának 1:1 arányú agyagmintái: a 193 cm 
magas férfialak, a 180 cm magas női alak, 
a 120 cm magas kisfiú és a 110 cm magas 
kislány. Az elkészült agyagszobrokat már-
cius 16-án a készítésük helyszínén, Szinvai 
Pál szobrászművész gödöllői műhelyében 
tekintette meg egy kisebb városi delegáció, 
melynek tagjai voltak: Kálmán Kinga fő-
építész, Gromon István polgármester, Sax 
László kőszobrász, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, ifj. Manhertz Má-
tyás kőszobrász, a Római Katolikus Egy-
házközség világi elnöke, Kimmelné Sziva 
Mária alpolgármester, Feldhoffer János, a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat tag-
ja és Solti Kinga, a Polgármesteri Hivatal 
műszaki osztályának referense.

A delegáció tagjai nagy megelégedéssel 
nyugtázták, hogy a szobrok szépek, kifeje-
zőek, és megfelelnek az előzetes elképze-
léseknek. Néhány kisebb kritikai észrevétel 
is elhangzott, de a delegáció tagjai a mű-
vészre bízták, hogy ezek közül mit épít be a 
további munkájába.

Néhány nappal később, március 20-án 
került sor az önkormányzat által felkért 
szakmai zsűri, a Magyar Alkotóművé-
szek Nonprofit Kft. helyszíni látogatására. 
Király Vilmos és Bakos Ildikó szobrász-
művész, valamint Bedi Kata művészeti 
tanácsadó a helyszínen megtekintették 
és elemezték az alkotást, észrevételeiket 
megvitatták az alkotóval, majd mindezek 
alapján március 31-én megadták hivatalos 
szakvéleményüket a tervezett emlékműről. 
Ebben több kisebb módosítást javasoltak 
megfontolásra a művész számára, emellett 
a bemutatott művet a bírálaton elhangzott 
észrevételek figyelembevételével elfogadás-
ra javasolták a megrendelőnek.

Közben – március első napjaiban – 
megkezdődtek a betelepülési emlékművet 
befogadó kis tér kivitelezési munkálatai is. 
Először a Templom téri volt óvoda (jelenleg 
kisiskola) kerítésének hátrébb húzása (át-
építése) történt meg, majd megkezdődött 
az új tér lehatárolása és kialakítása. Márci-

Spiegelberger Zoltán – Pozsonyi u., Steckl 
Andrásné – Vörösmarty u., Steckl Zoltán 
– Tompa M. u., Szauer József - Pozso-
nyi u., Szedunka Ferencné – Dózsa köz, 
Vörösvárért Közéleti Egyesület – Kápolna 
u., Wéber Géza – Pozsonyi u., Ziegler Gá-
bor – Táncsics M. u., Zsolnai József – Po-
zsonyi u. 61.

Az adománygyűjtés folytatódik, az ado-
mányokat továbbra is az önkormányzat 
„Betelepülési Emlékmű Adomány” elneve-
zésű, 14100024-11787949-43000001 számú 
alszámláján gyűjtjük. A számlaszámra az 
alábbi módokon lehet befizetni az adomá-
nyokat:

• Készpénzben. A Polgármesteri Hiva-
tal házipénztárában (2085 Pilisvörös-
vár, Fő tér 1., földszint), pénztári idő-
ben (H: 13-16-ig, K: 9.30-12-ig, Sz: 
9.30-12-ig és 13-16-ig, Cs: 9.30-12-ig) 
fogadjuk a felajánlásokat.

• Banki átutalással. Utaláskor a közle-
mény rovatba kérjük beírni: „Betele-
pülési emlékműpályázat”, továbbá, 
hogy „Névvel” vagy „Név nélkül” 
kívánja támogatni az emlékmű felál-
lítását. 

• Sárga csekken. Csekkek ingyenesen 
kaphatók a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán, a Művészetek Háza 
portáján és a Postahivatalban. A közle-
mény rovatba ez esetben is kérjük be-
írni: „Betelepülési emlékműpályázat”, 
továbbá, hogy „Nevem közzétételéhez 
hozzájárulok / nem járulok hozzá.”

Ezúton is köszönünk minden eddigi és 
jövőbeni adományt! Reméljük, tetszenek az 
eddigi eredmények, és a következő hetek-
ben, hónapokban még további magánsze-
mélyek és jogi személyek csatlakoznak az 
adományozókhoz, s így egyre nő azoknak 
a száma, akik ilyen személyes módon is kö-
tődnek majd a Betelepülési emlékműhöz.

Gromon István polgármester

BEFEJEZŐDÖTT A  
HULLADÉKLERAKÓ  
REKULTIVÁCIÓJA

Pilisvörösvár Város Önkormány-
zatának képviselőtestülete 2007 
októberében döntött arról, hogy 

a Duna–Vértes Köze Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Társulás tagjaként részt 
vesz „A települési szilárdhulladék-lera-
kókat érintő térségi szintű rekultivációs 
programok elvégzése” elnevezésű európai 
uniós pályázatban. A pályázat kétfordulós 
volt. Az első fordulós pályázatot 2008-ban 
nyújtották be, melyen nyert is a társulás. 
A második fordulós pályázati dokumen-
tációt 2010. augusztus 6-án nyújtották be 
a Közreműködő Szervezethez. A KEOP 
Irányító Hatóság a pályázatot támogatásra 
érdemesnek ítélte, bár a támogatási össze-
get kis mértékben (a teljes, közel 6 milliárd 
forintos beruházási összeg alig 1%-ával) 
csökkentette.

Közben Vörösváron a volt szeméttele-
pen korábban elhelyezett szennyvíziszap 
eltávolítására is szükség volt, amit ebből 
a pályázatból nem lehetett finanszírozni. 
Ezért a szennyvíziszap elszállítására 2010-
ben külön pályázott az önkormányzat a 
„Települési hulladék-lerakók rekultiváci-
ója” című pályázat keretében. Ezen 35,5 

millió forintot nyert, amihez kb. 3,5 millió 
forint önrészt kellett biztosítania. A támo-
gatás segítségével a régi hulladékátrakó te-
rületén, földkazettában lévő szennyvízisza-
pot 2012 januárjára elszállíttatták. 

A Duna–Vértes Köze Regionális Hul-
ladékgazdálkodási Társulás 27 tagönkor-
mányzatát (köztük Szentendrét, Pilisvö-
rösvárt és Solymárt) érintő rekultivációs 
pályázat vonatkozásában a Társulási Ta-
nács 2012. júniusi ülésén hatalmazta fel 
a Társulás Elnökségét, hogy projekthez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárások (PR, 
mérnök, építés) megindítá-
sával és lezárásával kapcsola-
tos döntéseket meghozza. A 
kivitelezői közbeszerzésen a  
nyertes ajánlattevő az Anna-
völgy-2012 Konzorcium lett.

A pilisvörösvári szemétte-
lep tényleges rekultivációja 
ezután kezdődhetett meg. A 
munkaterületet 2013. június 
5-én adták át a kivitelezőnek. 
A munkálatok a rekultivációs 
műveleti előírásnak megfele-
lően zajlottak: a volt szemét-

Április 17-én zárult le az az európai uniós támogatással megvalósult 
projekt, amely a Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodá-
si Társulás területén lévő hulladéklerakók rekultivációját szolgálta. A 
vörösvári rekultivált telep melletti régi lerakó helyén épül az új szelektív 
hulladékudvar.

telepen kiirtották a növényzetet, megfor-
málták, majd tömörítették a hulladéktestet, 
kiegyenlítették a felületet, kialakították 
a lejtést és a rézsűt, felhordták a végleges 
záróréteget, megoldották a vízelvezetést, és 
kiépítették a referenciapontot. A területet 
végül fűmaggal vetették be.

Lezárult a projekt

Április 1-jén került sor  a pályázati projekt 
zárórendezvényére a polgármesteri hivatal-
ban. A sajtótájékoztatón Várkonyi István, a 
társulás kommunikációért felelős képvise-
lője beszámolt a rekultiváció jelenlegi állá-
sáról. Elmondta, hogy a Duna-Vértes Köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
2004-ben jött létre Komárom-Esztergom 
megyei, Pest megyei és Fejér megyei tele-
pülések – köztük Pilisvörösvár – részvéte-
lével. A cél az volt, hogy létrehozzanak egy 
olyan programot, mely megoldja a térség 
összes hulladékkezelési problémáját. A tér-
ségi hulladéklerakók rekultivációjára kiírt 
pályázaton 100%-os támogatást nyertek, 
összesen több mint 5,9 millió forint ér-
tékben. A társulásnak 79 önkormányzat a 
tagja, ebből 27 településen valósult meg a 
betelt szilárdhulladék-lerakó rekultiválása. 
A projekt végső lezárásának időpontja áp-
rilis 17.

Szelektív hulladékudvar épül

A volt pilisvörösvári hulladéktelep helyén 
egy új szelektív hulladékudvar épül, egy 
másik Duna–Vértes európai uniós pályáza-
ti projekt megvalósulásaképpen. Az építési 
munkák még tavaly ősszel megkezdődtek. 
Először elbontották a régi hulladékátrakót, 
majd megkezdődött a terv szerinti szelektív 
hulladékudvar kialakítása, mely jelenleg is 
folyamatban van. Átadása 2015 őszére vár-
ható. Ha elkészül, a város polgárai egész 
évben folyamatosan kihozhatják majd ide 
és ingyen lerakhatják a szelektíven gyűjtött 
hulladékot (pl. papír, műanyag, elektroni-
kai hulladék, elem, festék stb.), természete-
sen, nem ipari mennyiségben. A hulladék-
udvar ingyenes használata mellett továbbra 
is megmarad a szelektív hulladék háztól 
való elszállítása.

Palkovics Mária

Az adományszámla  állása:  

1.033.000 Ft
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us 25-én került sor a művész és a főépítész 
jelenlétében a négy szobor helyének pontos 
meghatározására, majd az azt követő na-
pokban a szobrok beton alapjának elkészí-
tésére. Jelenleg a tér mészkő szegélyeinek 
lerakása és a tér járószintjének kialakítása 
van folyamatban.

Az adománygyűjtésben is szép előreha-
ladás történt. A magánadományozók szá-
ma az elmúlt egy hónapban 16-ról 26-ra, 
az adományozó intézmények, cégek száma 
2-ről 4-re emelkedett. Az összes felajánlott 
illetve átutalt támogatás összege 1,9 millió 
forint.

Az eddigi 30 adományozóból 29 ado-
mányozó járult hozzá nevének közléséhez: 
Albel Attiláné – Arany János u., Botzheim 
István és családja – Semmelweis köz, Em-
beri Erőforrások Minisztériuma – Egyhá-
zi, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatokért 
Felelős Államtitkárság – 1054 Budapest, 
Fairtech Kft. – 1037 Budapest, Fosztó Imre 
– Deák F. u., Geiszelhardt Gábor – Po-
zsonyi u., Geiszelhardt István – Pozsonyi 
u., Gromon István és Szigeti Éva – Ká-
polna u., Guth Ferenc és felesége – Fő 
u., Hasenfratz Márton – Mátyás király u., 
Karlovics Józsefné – Budai u., Krausz Ta-
más – Kodály u., László Dánielné – Vájár 
u., Miereisz György – Kálvária u., Müller 
Katalin és Matthias – Kápolna u., Német 
Nemzetiségi Vegyeskórus – Fő u., Pándi 
József – Puskin u., Paul Vilmos – Kossuth 
L. u., Ruszné Schuck Katalin – Szabadság 
u., Spiegelberger Andrásné – Pozsonyi u., 

Az elkészült férfialak a műhelyben

BETELEPÜLÉSI EMLÉKMŰ 
AZ ADOMÁNYGYŰJTÉS ÁLLÁSA  
ÉS TOVÁBBI ÚJ INFORMÁCIÓK

Az elmúlt egy hónapban ismét jelentős 
előrehaladás történt mind a betele-
pülési emlékmű kivitelezésének elő-

készületeiben, mind az adománygyűjtésben.
Elkészültek az emlékmű négy figurá-

jának 1:1 arányú agyagmintái: a 193 cm 
magas férfialak, a 180 cm magas női alak, 
a 120 cm magas kisfiú és a 110 cm magas 
kislány. Az elkészült agyagszobrokat már-
cius 16-án a készítésük helyszínén, Szinvai 
Pál szobrászművész gödöllői műhelyében 
tekintette meg egy kisebb városi delegáció, 
melynek tagjai voltak: Kálmán Kinga fő-
építész, Gromon István polgármester, Sax 
László kőszobrász, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, ifj. Manhertz Má-
tyás kőszobrász, a Római Katolikus Egy-
házközség világi elnöke, Kimmelné Sziva 
Mária alpolgármester, Feldhoffer János, a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat tag-
ja és Solti Kinga, a Polgármesteri Hivatal 
műszaki osztályának referense.

A delegáció tagjai nagy megelégedéssel 
nyugtázták, hogy a szobrok szépek, kifeje-
zőek, és megfelelnek az előzetes elképze-
léseknek. Néhány kisebb kritikai észrevétel 
is elhangzott, de a delegáció tagjai a mű-
vészre bízták, hogy ezek közül mit épít be a 
további munkájába.

Néhány nappal később, március 20-án 
került sor az önkormányzat által felkért 
szakmai zsűri, a Magyar Alkotóművé-
szek Nonprofit Kft. helyszíni látogatására. 
Király Vilmos és Bakos Ildikó szobrász-
művész, valamint Bedi Kata művészeti 
tanácsadó a helyszínen megtekintették 
és elemezték az alkotást, észrevételeiket 
megvitatták az alkotóval, majd mindezek 
alapján március 31-én megadták hivatalos 
szakvéleményüket a tervezett emlékműről. 
Ebben több kisebb módosítást javasoltak 
megfontolásra a művész számára, emellett 
a bemutatott művet a bírálaton elhangzott 
észrevételek figyelembevételével elfogadás-
ra javasolták a megrendelőnek.

Közben – március első napjaiban – 
megkezdődtek a betelepülési emlékművet 
befogadó kis tér kivitelezési munkálatai is. 
Először a Templom téri volt óvoda (jelenleg 
kisiskola) kerítésének hátrébb húzása (át-
építése) történt meg, majd megkezdődött 
az új tér lehatárolása és kialakítása. Márci-

Spiegelberger Zoltán – Pozsonyi u., Steckl 
Andrásné – Vörösmarty u., Steckl Zoltán 
– Tompa M. u., Szauer József - Pozso-
nyi u., Szedunka Ferencné – Dózsa köz, 
Vörösvárért Közéleti Egyesület – Kápolna 
u., Wéber Géza – Pozsonyi u., Ziegler Gá-
bor – Táncsics M. u., Zsolnai József – Po-
zsonyi u. 61.

Az adománygyűjtés folytatódik, az ado-
mányokat továbbra is az önkormányzat 
„Betelepülési Emlékmű Adomány” elneve-
zésű, 14100024-11787949-43000001 számú 
alszámláján gyűjtjük. A számlaszámra az 
alábbi módokon lehet befizetni az adomá-
nyokat:

• Készpénzben. A Polgármesteri Hiva-
tal házipénztárában (2085 Pilisvörös-
vár, Fő tér 1., földszint), pénztári idő-
ben (H: 13-16-ig, K: 9.30-12-ig, Sz: 
9.30-12-ig és 13-16-ig, Cs: 9.30-12-ig) 
fogadjuk a felajánlásokat.

• Banki átutalással. Utaláskor a közle-
mény rovatba kérjük beírni: „Betele-
pülési emlékműpályázat”, továbbá, 
hogy „Névvel” vagy „Név nélkül” 
kívánja támogatni az emlékmű felál-
lítását. 

• Sárga csekken. Csekkek ingyenesen 
kaphatók a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán, a Művészetek Háza 
portáján és a Postahivatalban. A közle-
mény rovatba ez esetben is kérjük be-
írni: „Betelepülési emlékműpályázat”, 
továbbá, hogy „Nevem közzétételéhez 
hozzájárulok / nem járulok hozzá.”

Ezúton is köszönünk minden eddigi és 
jövőbeni adományt! Reméljük, tetszenek az 
eddigi eredmények, és a következő hetek-
ben, hónapokban még további magánsze-
mélyek és jogi személyek csatlakoznak az 
adományozókhoz, s így egyre nő azoknak 
a száma, akik ilyen személyes módon is kö-
tődnek majd a Betelepülési emlékműhöz.

Gromon István polgármester

BEFEJEZŐDÖTT A  
HULLADÉKLERAKÓ  
REKULTIVÁCIÓJA

Pilisvörösvár Város Önkormány-
zatának képviselőtestülete 2007 
októberében döntött arról, hogy 

a Duna–Vértes Köze Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Társulás tagjaként részt 
vesz „A települési szilárdhulladék-lera-
kókat érintő térségi szintű rekultivációs 
programok elvégzése” elnevezésű európai 
uniós pályázatban. A pályázat kétfordulós 
volt. Az első fordulós pályázatot 2008-ban 
nyújtották be, melyen nyert is a társulás. 
A második fordulós pályázati dokumen-
tációt 2010. augusztus 6-án nyújtották be 
a Közreműködő Szervezethez. A KEOP 
Irányító Hatóság a pályázatot támogatásra 
érdemesnek ítélte, bár a támogatási össze-
get kis mértékben (a teljes, közel 6 milliárd 
forintos beruházási összeg alig 1%-ával) 
csökkentette.

Közben Vörösváron a volt szeméttele-
pen korábban elhelyezett szennyvíziszap 
eltávolítására is szükség volt, amit ebből 
a pályázatból nem lehetett finanszírozni. 
Ezért a szennyvíziszap elszállítására 2010-
ben külön pályázott az önkormányzat a 
„Települési hulladék-lerakók rekultiváci-
ója” című pályázat keretében. Ezen 35,5 

millió forintot nyert, amihez kb. 3,5 millió 
forint önrészt kellett biztosítania. A támo-
gatás segítségével a régi hulladékátrakó te-
rületén, földkazettában lévő szennyvízisza-
pot 2012 januárjára elszállíttatták. 

A Duna–Vértes Köze Regionális Hul-
ladékgazdálkodási Társulás 27 tagönkor-
mányzatát (köztük Szentendrét, Pilisvö-
rösvárt és Solymárt) érintő rekultivációs 
pályázat vonatkozásában a Társulási Ta-
nács 2012. júniusi ülésén hatalmazta fel 
a Társulás Elnökségét, hogy projekthez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárások (PR, 
mérnök, építés) megindítá-
sával és lezárásával kapcsola-
tos döntéseket meghozza. A 
kivitelezői közbeszerzésen a  
nyertes ajánlattevő az Anna-
völgy-2012 Konzorcium lett.

A pilisvörösvári szemétte-
lep tényleges rekultivációja 
ezután kezdődhetett meg. A 
munkaterületet 2013. június 
5-én adták át a kivitelezőnek. 
A munkálatok a rekultivációs 
műveleti előírásnak megfele-
lően zajlottak: a volt szemét-

Április 17-én zárult le az az európai uniós támogatással megvalósult 
projekt, amely a Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodá-
si Társulás területén lévő hulladéklerakók rekultivációját szolgálta. A 
vörösvári rekultivált telep melletti régi lerakó helyén épül az új szelektív 
hulladékudvar.

telepen kiirtották a növényzetet, megfor-
málták, majd tömörítették a hulladéktestet, 
kiegyenlítették a felületet, kialakították 
a lejtést és a rézsűt, felhordták a végleges 
záróréteget, megoldották a vízelvezetést, és 
kiépítették a referenciapontot. A területet 
végül fűmaggal vetették be.

Lezárult a projekt

Április 1-jén került sor  a pályázati projekt 
zárórendezvényére a polgármesteri hivatal-
ban. A sajtótájékoztatón Várkonyi István, a 
társulás kommunikációért felelős képvise-
lője beszámolt a rekultiváció jelenlegi állá-
sáról. Elmondta, hogy a Duna-Vértes Köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
2004-ben jött létre Komárom-Esztergom 
megyei, Pest megyei és Fejér megyei tele-
pülések – köztük Pilisvörösvár – részvéte-
lével. A cél az volt, hogy létrehozzanak egy 
olyan programot, mely megoldja a térség 
összes hulladékkezelési problémáját. A tér-
ségi hulladéklerakók rekultivációjára kiírt 
pályázaton 100%-os támogatást nyertek, 
összesen több mint 5,9 millió forint ér-
tékben. A társulásnak 79 önkormányzat a 
tagja, ebből 27 településen valósult meg a 
betelt szilárdhulladék-lerakó rekultiválása. 
A projekt végső lezárásának időpontja áp-
rilis 17.

Szelektív hulladékudvar épül

A volt pilisvörösvári hulladéktelep helyén 
egy új szelektív hulladékudvar épül, egy 
másik Duna–Vértes európai uniós pályáza-
ti projekt megvalósulásaképpen. Az építési 
munkák még tavaly ősszel megkezdődtek. 
Először elbontották a régi hulladékátrakót, 
majd megkezdődött a terv szerinti szelektív 
hulladékudvar kialakítása, mely jelenleg is 
folyamatban van. Átadása 2015 őszére vár-
ható. Ha elkészül, a város polgárai egész 
évben folyamatosan kihozhatják majd ide 
és ingyen lerakhatják a szelektíven gyűjtött 
hulladékot (pl. papír, műanyag, elektroni-
kai hulladék, elem, festék stb.), természete-
sen, nem ipari mennyiségben. A hulladék-
udvar ingyenes használata mellett továbbra 
is megmarad a szelektív hulladék háztól 
való elszállítása.

Palkovics Mária

Az adományszámla  állása:  

1.033.000 Ft
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a jelenlévők (közbeszerzés a gyakorlat-
ban, pályázati aktualitások), majd a szü-
net után szakmai témákkal folytatódott 
a konferencia. Ezek sorában hallhattunk 
előadást a mészkő felhasználásának új le-
hetőségeiről, a tardosi vörös márványról, a 

gyógyító ásványokról, a fugázás szakmai 
rejtelmeiről, a Szegedi Dóm ruskicai főol-
tára, valamint a kecskédi kálvária felújítási 
munkáiról.

Az idei nemzetközi kőkonferencia egyet-
len külföldi előadója Norbert Aschauer, az 
osztrák Poschacher Natursteinwerke érté-
kesítési igazgatója volt, aki a természetes 
kövek közterületeken való felhasználási 
lehetőségeiről tartott vetítettképes előadást.

Kép és szöveg: F. A.

„Országot építeni, gazdaságot fejleszteni csak munkával lehet!” – jelentette ki Glattfelder Béla, a Nemzetgaz-
dálkodási Minisztérium gazdaságszabályozásért felelős államtitkára március 7-én, a Schiller Gimnáziumban 
immár 16. alkalommal megrendezett nemzetközi kőkonferencián. Mondhatni, ez a kijelentés nyitott kapukra 
talált a konferencia résztvevői között, hiszen a kőfaragók, műkőkészítők, a köves szakma mesterei mindig is 
élen jártak ebben, és elmondható, hogy a változó viszonyokhoz is mindig jól tudtak alkalmazkodni.

ORSZÁGÉPÍTŐK  
TALÁLKOZÓJA
TUDÓSÍTÁS A 16.  
NEMZETKÖZI 
KŐKONFERENCIÁRÓL

A konferencia elején került sor a ha-
gyományoknak megfelelően az 
„Aranykoszorús mester”, és a „Kő-

diploma” kitüntetések átadására. A konfe-
renciát rendező Kőfaragók és Műkőkészítő 
Vállalkozók Országos Ipartestülete tiszte-
letbeli tagjává fogadta dr. Guth Zoltánt, a 
Schiller Gimnázium igazgatóját, aki kez-
dettől fogva házigazdája e rangos szakmai 
rendezvénynek.

Dr. Guth Zoltán igazgató maga is egy el-
ismerést hozott a konferenciára: a Schiller 
Gimnázium Emlékérmét, amelyet Molnár 
Sándornak nyújtott át közéleti munkássá-
gának elismeréseként, különös tekintettel 
kiemelkedő szerepére a gimnázium által 
kezdeményezett vörösvári Holocaust-em-
lékmű megvalósításában.

A konferencia legnagyobb érdeklődéssel 
várt előadása Glattfelder Béla államtitkáré 
volt, aki a hazai kis- és középvállalkozások 
versenyképességét elősegítő kormányzati 
intézkedésekről tájékoztatta a résztvevőket. 
Mint elmondta, a következő hétéves ciklus-
ban a kormány az európai uniós pénzeket 

elsősorban a gazdaságfejlesztésre és mun-
kahelyteremtésre szánja. Az előző ciklus 
16%-ával szemben 60% jut majd ezekre a 
célokra az uniós támogatásokból. A fejlesz-
tések középpontjában a mezőgazdaság és 
a feldolgozóipar áll majd. (Ez utóbbihoz 
tartozik a kőfaragó szakma is!) A szakmá-
nak az is kedvez, hogy a feldolgozóipar te-
rületén még hozzá lehet jutni vissza nem 
térítendő támogatásokhoz is.

Dr. Homolya Róbert miniszteri biztos 
a hazai közbeszerzési szabályozás várható 
változásairól beszélt, ismertetve a kormány 
bürokráciacsökkentő elképzeléseit, amely 
a minőségi kiválasztás irányába mutat. Ál-
talános tapasztalat az, hogy nem mindig a 
legolcsóbb ajánlat a legjobb. A jövőben a 
minőség és a műszaki tartalom megvalósu-
lása is nagyon komoly szerepet fog játszani 
a pályázatok elbírálása során. A döntésho-
zók tehát a gazdaságilag legelőnyösebb, a 
legfenntarthatóbb és a legköltséghatéko-
nyabb megoldásokat fogják támogatni. 
Ezek megvalósulását a közbeszerzési ható-
ság utólag ellenőrzi. A tervek szerint 2018-

ig bevezetik az on-line 
pályáztatást. Ettől azt 
várják, hogy az eljárás 
egyszerűbb, gyorsabb 
és átláthatóbb lesz. A 
miniszteri biztos el-
mondta, hogy az új 
közbeszerzési törvény 
első olvasata már elké-
szült, és az hamarosan 
a parlament elé kerül. 
Várhatóan ősszel hatá-
lyossá is válhat.

A témához szo-
rosan kapcsolódó-
an még két előadást 
hallgathattak meg 

Glattfelder Béla államtitkár

Dr. Guth Zoltán igazgató a Holocaust-emlékműről beszél

Kampfl János kőfaragó mester 2012-ben vette át a Kőfaragó és Műkő-
készítő Vállalkozók Országos Ipartestülete elnöki tisztségét Dall’Asta 
Arnold korábbi elnöktől. Kampfl János a monori Hungránit Bt. tulaj-
donosa, amely egy 1906 óta működő négygenerációs családi vállalkozás 
folytatásaként jött létre. Az elnök urat az elmúlt három évben bekövet-
kezett változásokról, a kőfaragó és műkőkészítő szakma jelenlegi helyze-
téről kérdeztük.

SZAKMASZERETET  
ÉS ELKÖTELEZETTSÉG

INTERJÚ KAMPFL JÁNOS  
IPARTESTÜLETI ELNÖKKEL

• Elnök úr, milyen érzésekkel tekint visz-
sza az elmúlt három évre?

Jó és rossz élményeim egyaránt van-
nak, mégis jó érzéssel tekintek vissza a  
közelmúltra, mivel azt tapasztaltam, hogy 
a szakma összetartása, az összetartozás 
érzése erősödött. Eddig is jellemző volt 
ránk, hogy segítettük egymást, talán ab-
ból adódóan is, hogy kevesen vagyunk, 
mindenkit ismerünk, és féltőn vigyázzuk 
ennek a szakmának a jövőjét. Minél több 
a gondunk, annál jobban összezárunk. Az 
elnökségnek már jó húsz éve tagja vagyok, 
így elég jól ismerem a szakma minden 
gondját-baját, szépségét és örömét, de el-
nökként még élesebben, pontosabban lá-
tom mindezt.

• Mik a szakmát sújtó legnagyobb nehéz-
ségek?

A rendszerváltás előtt a kőfaragók 80%-a va-
lójában sírkövesként dolgozott, a kockahá-
zak világában egyszerűen nem volt szükség 
természetes kövekre. A rendszerváltás után 
viszont az okozott nehézséget, hogy felhí-
gult a szakma, olyan vállalkozók is megje-
lentek köztünk, akiknek valójában semmi 
közük nem volt a kőfaragó szakmához, de 
volt tőkéjük, és tudtak kereskedni: benzin-
kutas, terménykereskedő, szállodatulajdo-
nos stb. Rájöttek arra, hogy ebben mennyi 
pénz van, és nagy tételben kezdték el behoz-
ni Kínából a köveket. Ezzel nagymértékben 
lerontották a szakma előtt megnyílt lehető-
ségeket, gátjává váltak a fejlődésnek. A szak-
mának a sírkőkészítéssel foglalkozó részét 
ez 70%-ban csökkentette, tönkretette.

• Tehát az olcsó kínai áruk dömpingje és 
a kontárok okozzák a legtöbb kárt…

Így igaz. Én vállalkozóként például eleve 
nem árulok idegen termékeket. Nekem 
anyagi és erkölcsi kötelezettségem van az 
alkalmazottaimmal szemben. Ha megvá-

sárolnék egy kész sírkövet Kínából, amit 
ott szinte éhbérért készítettek el, az alkal-
mazottaim munkalehetőségeit csökken-
teném általa, s végső soron a családjaik 
megélhetését kockáztatnám. Nem a nyers-
anyagimporttal van gondom, én is hozatok 
be Kínából nyersanyagot, de azt itthon, mi 
dolgozzuk fel.

• Rosszabb lett a helyzet az elmúlt évek-
ben e tekintetben?

Sem nem lett rosszabb, sem nem lett jobb. 
Most már olyannyira telített az ország 
ezekkel az olcsó kőlerakatokkal, hogy a 
botcsinálta kereskedők „egymást eszik 
meg”. Ráadásul – mivel ezek a vállalkozók 
valójában nem értenek a kövekhez – gya-
lázatosan rossz minőségű nyersanyagok is 
bekerülnek az országba. 

• Az építőipar korábbi mélyrepülése – úgy 
tűnik – lassacskán véget ér. Mutatkoznak 
ennek a jelei a köves szakmában is?

Kétségkívül vannak biztató jelek, úgy ér-
zem, hogy a tavalyi év már jobb volt az 
eddigieknél. Én a cégemmel télen le sem 
álltam, folyamatosan volt munkánk. Tudni 
kell azt, hogy megrendeléseink 70%-a az 
építőiparból érkezik, és elsősorban hazai 
anyagokat használunk. 

• Azt olvastam a Nemzetközi kőkonfe-
rencia sajtóanyagában, hogy évente mind-
összesen 3-4 kőfaragó tanuló végzi el a 
szakmát. Nem kevés ez a szám?

De, nagyon kevés. Sajnos ma Magyarorszá-
gon számos szakma van kihalófélben. Egy-
re kevesebb a szakember. Éppen ma hallot-
tam egy adatot, hogy 50 000 mesterember 
hiányzik az országból. Honnan fogjuk pó-
tolni őket? Ha nem sikerül a duális képzést 
újra meghonosítani, lehetetlen lesz. A régi 
rendszer azért működött jól, mert nem-
csak hogy megtanulták a tanulók a szakma 
minden csínját-bínját a mesteremberek 

mellett, hanem megtanultak dolgozni is. 
Ipartestületünk minden lehetséges módon 
támogatja a kőfaragó tanulók oktatását, na-
gyon jó kapcsolatunk van a szakmát oktató 
iskolákkal. Versenyeket hirdetünk, külföldi 
tanulmányutak lehetőségét teremtjük meg 
számukra, mindent elkövetünk szakmai 
előbbre jutásuk érdekében, akár egészen 
az európai mestervizsgáig. Bízom benne, 
hogy ennek a szakmának biztosítva lesz 
a jövője Magyarországon, szakmai tudás-
ban, elkötelezettségben, szakmaszeretet-
ben nem vagyunk megszorulva, a fiatalok 
számára azonban még nem tudunk meg-
felelő lehetőségeket, perspektívát nyújtani. 
Remélem, ez is változni fog az elkövetke-
zendő években.

Fogarasy Attila

Elektronikusan is  
kitölthető az iparűzési 

adóbevallási  
nyomtatvány

Ezúton hívom fel Tisztelt Vállalkozóink figyelmét, 
hogy városunk honlapján a 2014. évre vonatkozó 
iparűzési adóbevallási nyomtatvány elektroniku-
san kitölthető formában is elérhető.
A bevallást elektronikusan nem lehet beküldeni, 
eredeti aláírással ellátva az önkormányzat adócso-
portjához 2015. május 31-ig kell benyújtani.
Az adóbevallás elektronikus kitöltése során a prog-
ram ellenőrzi, hogy minden kötelező mező kitöl-
tésre került-e, illetve segít az adó pontos kiszámí-
tásában és a logikai hibák elkerülésében.
Kérem, hogy éljenek az elektronikus kitöltési le-
hetőséggel, annak érdekében, hogy bevallásaikat 
helyesen és teljeskörűen kitöltve adják le.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

A POLGÁRMESTERI 
HIVATAL KÖZLEMÉNYE
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a jelenlévők (közbeszerzés a gyakorlat-
ban, pályázati aktualitások), majd a szü-
net után szakmai témákkal folytatódott 
a konferencia. Ezek sorában hallhattunk 
előadást a mészkő felhasználásának új le-
hetőségeiről, a tardosi vörös márványról, a 

gyógyító ásványokról, a fugázás szakmai 
rejtelmeiről, a Szegedi Dóm ruskicai főol-
tára, valamint a kecskédi kálvária felújítási 
munkáiról.

Az idei nemzetközi kőkonferencia egyet-
len külföldi előadója Norbert Aschauer, az 
osztrák Poschacher Natursteinwerke érté-
kesítési igazgatója volt, aki a természetes 
kövek közterületeken való felhasználási 
lehetőségeiről tartott vetítettképes előadást.

Kép és szöveg: F. A.

„Országot építeni, gazdaságot fejleszteni csak munkával lehet!” – jelentette ki Glattfelder Béla, a Nemzetgaz-
dálkodási Minisztérium gazdaságszabályozásért felelős államtitkára március 7-én, a Schiller Gimnáziumban 
immár 16. alkalommal megrendezett nemzetközi kőkonferencián. Mondhatni, ez a kijelentés nyitott kapukra 
talált a konferencia résztvevői között, hiszen a kőfaragók, műkőkészítők, a köves szakma mesterei mindig is 
élen jártak ebben, és elmondható, hogy a változó viszonyokhoz is mindig jól tudtak alkalmazkodni.

ORSZÁGÉPÍTŐK  
TALÁLKOZÓJA
TUDÓSÍTÁS A 16.  
NEMZETKÖZI 
KŐKONFERENCIÁRÓL

A konferencia elején került sor a ha-
gyományoknak megfelelően az 
„Aranykoszorús mester”, és a „Kő-

diploma” kitüntetések átadására. A konfe-
renciát rendező Kőfaragók és Műkőkészítő 
Vállalkozók Országos Ipartestülete tiszte-
letbeli tagjává fogadta dr. Guth Zoltánt, a 
Schiller Gimnázium igazgatóját, aki kez-
dettől fogva házigazdája e rangos szakmai 
rendezvénynek.

Dr. Guth Zoltán igazgató maga is egy el-
ismerést hozott a konferenciára: a Schiller 
Gimnázium Emlékérmét, amelyet Molnár 
Sándornak nyújtott át közéleti munkássá-
gának elismeréseként, különös tekintettel 
kiemelkedő szerepére a gimnázium által 
kezdeményezett vörösvári Holocaust-em-
lékmű megvalósításában.

A konferencia legnagyobb érdeklődéssel 
várt előadása Glattfelder Béla államtitkáré 
volt, aki a hazai kis- és középvállalkozások 
versenyképességét elősegítő kormányzati 
intézkedésekről tájékoztatta a résztvevőket. 
Mint elmondta, a következő hétéves ciklus-
ban a kormány az európai uniós pénzeket 

elsősorban a gazdaságfejlesztésre és mun-
kahelyteremtésre szánja. Az előző ciklus 
16%-ával szemben 60% jut majd ezekre a 
célokra az uniós támogatásokból. A fejlesz-
tések középpontjában a mezőgazdaság és 
a feldolgozóipar áll majd. (Ez utóbbihoz 
tartozik a kőfaragó szakma is!) A szakmá-
nak az is kedvez, hogy a feldolgozóipar te-
rületén még hozzá lehet jutni vissza nem 
térítendő támogatásokhoz is.

Dr. Homolya Róbert miniszteri biztos 
a hazai közbeszerzési szabályozás várható 
változásairól beszélt, ismertetve a kormány 
bürokráciacsökkentő elképzeléseit, amely 
a minőségi kiválasztás irányába mutat. Ál-
talános tapasztalat az, hogy nem mindig a 
legolcsóbb ajánlat a legjobb. A jövőben a 
minőség és a műszaki tartalom megvalósu-
lása is nagyon komoly szerepet fog játszani 
a pályázatok elbírálása során. A döntésho-
zók tehát a gazdaságilag legelőnyösebb, a 
legfenntarthatóbb és a legköltséghatéko-
nyabb megoldásokat fogják támogatni. 
Ezek megvalósulását a közbeszerzési ható-
ság utólag ellenőrzi. A tervek szerint 2018-

ig bevezetik az on-line 
pályáztatást. Ettől azt 
várják, hogy az eljárás 
egyszerűbb, gyorsabb 
és átláthatóbb lesz. A 
miniszteri biztos el-
mondta, hogy az új 
közbeszerzési törvény 
első olvasata már elké-
szült, és az hamarosan 
a parlament elé kerül. 
Várhatóan ősszel hatá-
lyossá is válhat.

A témához szo-
rosan kapcsolódó-
an még két előadást 
hallgathattak meg 

Glattfelder Béla államtitkár

Dr. Guth Zoltán igazgató a Holocaust-emlékműről beszél

Kampfl János kőfaragó mester 2012-ben vette át a Kőfaragó és Műkő-
készítő Vállalkozók Országos Ipartestülete elnöki tisztségét Dall’Asta 
Arnold korábbi elnöktől. Kampfl János a monori Hungránit Bt. tulaj-
donosa, amely egy 1906 óta működő négygenerációs családi vállalkozás 
folytatásaként jött létre. Az elnök urat az elmúlt három évben bekövet-
kezett változásokról, a kőfaragó és műkőkészítő szakma jelenlegi helyze-
téről kérdeztük.

SZAKMASZERETET  
ÉS ELKÖTELEZETTSÉG

INTERJÚ KAMPFL JÁNOS  
IPARTESTÜLETI ELNÖKKEL

• Elnök úr, milyen érzésekkel tekint visz-
sza az elmúlt három évre?

Jó és rossz élményeim egyaránt van-
nak, mégis jó érzéssel tekintek vissza a  
közelmúltra, mivel azt tapasztaltam, hogy 
a szakma összetartása, az összetartozás 
érzése erősödött. Eddig is jellemző volt 
ránk, hogy segítettük egymást, talán ab-
ból adódóan is, hogy kevesen vagyunk, 
mindenkit ismerünk, és féltőn vigyázzuk 
ennek a szakmának a jövőjét. Minél több 
a gondunk, annál jobban összezárunk. Az 
elnökségnek már jó húsz éve tagja vagyok, 
így elég jól ismerem a szakma minden 
gondját-baját, szépségét és örömét, de el-
nökként még élesebben, pontosabban lá-
tom mindezt.

• Mik a szakmát sújtó legnagyobb nehéz-
ségek?

A rendszerváltás előtt a kőfaragók 80%-a va-
lójában sírkövesként dolgozott, a kockahá-
zak világában egyszerűen nem volt szükség 
természetes kövekre. A rendszerváltás után 
viszont az okozott nehézséget, hogy felhí-
gult a szakma, olyan vállalkozók is megje-
lentek köztünk, akiknek valójában semmi 
közük nem volt a kőfaragó szakmához, de 
volt tőkéjük, és tudtak kereskedni: benzin-
kutas, terménykereskedő, szállodatulajdo-
nos stb. Rájöttek arra, hogy ebben mennyi 
pénz van, és nagy tételben kezdték el behoz-
ni Kínából a köveket. Ezzel nagymértékben 
lerontották a szakma előtt megnyílt lehető-
ségeket, gátjává váltak a fejlődésnek. A szak-
mának a sírkőkészítéssel foglalkozó részét 
ez 70%-ban csökkentette, tönkretette.

• Tehát az olcsó kínai áruk dömpingje és 
a kontárok okozzák a legtöbb kárt…

Így igaz. Én vállalkozóként például eleve 
nem árulok idegen termékeket. Nekem 
anyagi és erkölcsi kötelezettségem van az 
alkalmazottaimmal szemben. Ha megvá-

sárolnék egy kész sírkövet Kínából, amit 
ott szinte éhbérért készítettek el, az alkal-
mazottaim munkalehetőségeit csökken-
teném általa, s végső soron a családjaik 
megélhetését kockáztatnám. Nem a nyers-
anyagimporttal van gondom, én is hozatok 
be Kínából nyersanyagot, de azt itthon, mi 
dolgozzuk fel.

• Rosszabb lett a helyzet az elmúlt évek-
ben e tekintetben?

Sem nem lett rosszabb, sem nem lett jobb. 
Most már olyannyira telített az ország 
ezekkel az olcsó kőlerakatokkal, hogy a 
botcsinálta kereskedők „egymást eszik 
meg”. Ráadásul – mivel ezek a vállalkozók 
valójában nem értenek a kövekhez – gya-
lázatosan rossz minőségű nyersanyagok is 
bekerülnek az országba. 

• Az építőipar korábbi mélyrepülése – úgy 
tűnik – lassacskán véget ér. Mutatkoznak 
ennek a jelei a köves szakmában is?

Kétségkívül vannak biztató jelek, úgy ér-
zem, hogy a tavalyi év már jobb volt az 
eddigieknél. Én a cégemmel télen le sem 
álltam, folyamatosan volt munkánk. Tudni 
kell azt, hogy megrendeléseink 70%-a az 
építőiparból érkezik, és elsősorban hazai 
anyagokat használunk. 

• Azt olvastam a Nemzetközi kőkonfe-
rencia sajtóanyagában, hogy évente mind-
összesen 3-4 kőfaragó tanuló végzi el a 
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Elektronikusan is  
kitölthető az iparűzési 

adóbevallási  
nyomtatvány
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Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

A POLGÁRMESTERI 
HIVATAL KÖZLEMÉNYE
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A régi lakóépületek bővítésének 
igénye napjainkban gyakran föl-
merül, hiszen változnak a tulaj-

donosok igényei. A hagyományos hosszú 
ház egy sorban felfűzött helyiségeit elő-
szobával, fürdőszobával, vécével, a családi 
élet számára közös nappali-étkezővel sze-
retnék kiegészíteni. Nem ritka továbbá az 
sem, hogy több generáció él egy házban, 
ami megköveteli a bővítést, hozzáépítést – 
vagy akár egy különálló lakóépület építését 
a telken. 

Aki bővítésen gondolkozik, annak a követ-
kező lehetőségei vannak:
- keresztszárny hozzáépítése az utcafronti 
homlokzattól mért 10 méteren túl,
- hozzáépítés a régi épület részleges bon-
tásával – a karaktervédelmi rendeletben 

előírt, az utcafronti homlokzattól mért 10 
méteren túl, az épület állékonyságát nem 
veszélyeztetve,
- tetőtér-beépítés,
- teljesen különálló lakóépület építése.

Az értékvédelmi rendelet úgy ösztönzi a 
tulajdonosokat az épület megtartására, 
hogy cserébe többletlehetőséget biztosít a 
beépítettség mértékére. Akinek helyre van 
szüksége, érdemes kihasználnia ezt a lehe-
tőséget.

Kerülendő

Kerülendő minden olyan változtatás, 
amely jellegében változtatja meg az épüle-
tet, ami ezáltal elveszti karakterét. Ezek a 
bővítés, átépítés, hozzáépítés tekintetében 
a sorozatunk előző részeiben tárgyalt ösz-
szes karakterelemet érinti:
- az épület tömegének arányait,
- az épület tömegalakítását,
- az utcai homlokzatképzés részleteit,
- az ablakokat,
- a lábazatot,
- az oldalhomlokzatot,
- az anyag- és színválasztást.
Ennek megfelelően figyelembe veendő az 
előző fejezetekben taglalt kerülendő vál-
toztatások mindegyike. 

Javasolt megoldás

Az épület karakterének 
és ezáltal városunk ka-
rakterének megőrzése 
mindnyájunk közös 
érdeke. Ezért minden 
új épület, épületrész 
esetében a legfontosabb 
szempont a történelmi, 
hagyományos környe-
zetbe való illeszkedés. 
Továbbá minden eset-
ben figyelembe veen-
dők a helyi értékvé-

VÖRÖSVÁRI NÉPI  
JELLEGŰ LAKÓÉPÜLETEK  
(SVÁB PARASZTHÁZAK)

9. BŐVÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

HAGYOMÁNYŐRZÉS

delmi rendelet, a helyi építési szabályzat 
(HÉSZ) és a vonatkozó egyéb rendeletek 
előírásai – például a beépíthetőségre, az 
épület maximális magasságára. Meglé-
vő karakterhordozó lakóépület bővítése 
esetén – legyen az akár hozzáépítés vagy 
-toldás, akár hozzáépítés részleges bon-
tással, tetőtér-beépítés vagy mögé építés –  
vegyük figyelembe az előző fejezetekben 
tárgyalt összes karakterelemet. 

A Sváb Sarok udvarán volt egy jégverem, amit rossz állapota miatt fel kellett 
számolni, azonban a jégvermek története elkezdett foglalkoztatni. Így elmen-
tem Müller [spitznauma: Ölis] Marci bácsihoz, ezt a még talán feldolgozat-
lan témát dokumentálni.  A jeges [eeshaundla] szakmában ő az utolsó, aki 
hiteles adatközlő. Fogadják szeretettel ezt a kis emlékképet.

EMLÉKEK A VÖRÖSVÁRI 
JÉGVERMEKRŐL
ERINNERUNGEN AN DIE 
WERISCHWARER „EESKRUAM”

1. RÉSZ

Marci bácsi édesapja és nagypapája 
is szódás volt, azonban volt egy 
jégvermük [eeskruam] az ud-

varban, ahonnan édesapja olykor-olykor 
szállított a kocsmákba a szóda mellett je-
get is.  Egy idő után a jégre akkora lett az 
igény, hogy a kis jégverem mellé építettek 
egy nagyobbat is, később a kettőt egyesítet-
ték, így az ő jégvermük volt Vörösváron a 
legnagyobb.

Persze a nagyobb kocsmák, vendéglők 
[wirtshaas] és hentesboltok [fleespaung] 
szintén rendelkeztek saját, kisebb-nagyobb 
vermekkel. Akkoriban tizenöt jégverem 
volt a faluban. 

Schäffer Lőrinc hentesboltjánál – talá-
lékonyan – az üzlet alatt volt a jégverem, 
így éjszakára csak le kellett engedni a hú-
sokat. (Marci bácsi itt mesélt az ezekben 
a vermekben látott fűszerezett, besózott 
marhahúsról [práád], amiből nagyon íz-
letes vörösáru, pl. párizsi készült.) Ezen 
kívül még volt jégverem a grófi ház tehén-
istállóinál (mai gimnázium), ahol a tej 
hűtése miatt volt fontos szerepe a jégnek, 
valamint Manhertz sör-nagykereskedő 
udvarán (Fő u.) és a Breier szódásnál (Vá-

góhíd u.[Schlochtpruck Koosn]).  Marci 
bácsiéké a tizenötödik volt, és az ő jégver-
mük abban különbözött a többitől, hogy 
míg azok kő vagy föld falúak voltak, ez 
egy agyagos részre épült, így természetes 

agyagba vájták a vermet. Az agyag [laám] 
jól tartja a hideget, így Marci bácsiék jég-
vermében tovább maradt szilárd a jég, 
mint a többiben. 

Hogyan is nézett ki 
egy jégverem?

Megfelelő terepen egy 
nagy, szűkülő mélyedést 
ástak. Falát kövekkel erő-
sítették, vagy kemény föld 
esetén kövezés nélkül 
hagyták. Speciális eljárás 
a már említett agyag-
ba vájás. A verem falát 
náddal borították, aljára 
szalmát szórtak, így töre-
kedve a jég tisztaságára. 
Azért is volt ez fontos, 

Jégvermek a korabeli Vörösváron: 
Kocsmák, vendéglők udvarán: 
Fetter [spitznauma: Jáki] Ferenc, 
Blind Mátyás (mai Modern café), 
Herbst Mihály (mai Művészetek 
Háza), Manhertz (mai Dvorán elekt-
ronika). 
Hentesboltok udvarán:
Fetter Mátyás (Mai Sváb Sarok, vá-
góhíd [schlochtpruck] is üzemelt itt), 
Manhertz János (Gildével szemben, 
a háború alatt kórház működött itt, 
az amputált végtagokat a jégverembe 
tették), Fetter István (a temető mel-
lett; mai [Hujny]-nál), Fetter Gyula 
(mai állatorvosi rendelő, vágóhíd is 
állt itt) Fetter György (Dózsa Gy. út 
[Neekozn]),  Fetter [Jáki] István.

Címeres szódásüveg [sauda-
floschn], szörpös üveg [crachel]

Müller József és Huj József Pilisszentivánon jégszállítás után

Müller József és felesége, Brunner Róza,  
valamint Iflinger Mátyás

mert ha közvetlenül az agyaghoz ér a jég, 
akkor könnyebben olvad. A föld fölötti rész-
re fa, kő vagy beton peremet, falat emeltek. 
Erre akác [ákázi] gerendákból gúla alakot 
formálva tetőszerkezetet építettek. Fedésként 

nádat [rua] használtak (a fedést 
általában a Weller nádfedő vé-
gezte).  Az elejére egy bejáratot 
készítettek. Két ajtón keresztül 
lehetetett a jégverembe jutni, ez 
a szigetelést szolgálta. Melegebb 
időben hajnalban vagy késő este 
mentek csak jégért, hogy minél 
kevesebb meleget engedjenek 
be. Sokan jártak Marci bácsiék-
hoz nagyobb ünnepek, például 
húsvét előtt. A húsokat csoma-
golva, feliratozva a jégverembe 
vitték és a jégre tették. A hűtésért 
cserébe pénzzel fizettek.

Zsámboki Szabolcs

HELYTÖRTÉNET
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BÖLCSŐDEÉPÍTÉS

Március 9-én kezdetét vette a Pi-
lisvörösvári Német Nemzetiségi 
Óvoda Rákóczi utcai óvodájá-

nak a bővítése. A fenntartó önkormányzat 
2014-ben óvodabővítési pályázaton nyerte 
el az összeget, amelyből egy új csoportszo-
ba és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek 
építését kezdte meg a megszüntetett főző-
konyha helyén megüresedett helyiségek-
ből. A belső átalakítás alatt az óvodának 
működnie kell, ezért nagyon fontos volt, 
hogy a mosogató helyiséget és a melegítő 
konyhát készítsék el leghamarabb. Ezek-
nek a helyiségeknek megtörtént a műszaki 
átadása, emellett a hónap végére elkészül 
az új csoportszoba a hozzá tartozó mosdó-
val és öltözővel, valamint az új tornaterem, 
logopédiai szoba és felnőtt étkező is. A ki-
vitelező cég szakembereinek együttműkö-

BŐVÜL A  
RÁKÓCZI ÓVODA

dő készsége példaértékű, figyelembe veszik 
kéréseinket, biztosítják a pihenő időben a 
csendet és a nyugalmat.
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LÉLEKBŐL SZÓLÓ ZENE
GONDOLATOK A III. PILISI IFJÚSÁGI 
FÚVÓSTALÁLKOZÓRÓL

Vörösváron biztos sikert jelent egy 
fúvóskoncert. Még akkor is, ha 
gyerekek, fiatalok a zenészek, akik 

akkora tudással, rutinnal nem rendelkez-

hetnek, mint az idősebbek. Fiatalok, akik 
még nem tudják oly fájdalmasan vagy kitö-
rő örömmel fújni hangszerüket, mint a sok 
mindent tapasztaltak, átéltek. 

A sikert persze magyarázhatja az is, 
hogy a vörösvári zenei hagyományok alap-
vetően a fúvószenére épülnek, és hogy köz-
tudottan kitűnő a zeneoktatás nálunk, és 
nagyon tehetségesek zenészeink vannak. 
Újabb és újabb együttesek alakulnak, és 
némelyek közülük a nagyvilágba röpítik 
hírünket. Magyarázható a zenészdinaszti-
ákkal, a közönség jó ízlésével is, és még sok 
minden mással…

De akkor is… Kell, hogy legyen még va-
lami mögöttes… Valami varázslatos… 

Pár évvel ez előttig nem tudtam, mi az. 
Aztán egyszer egy fúvóskoncerten a Zene-

iskolában egy vendégzenekar lépett fel, az 
egyik trombitás akkor „olyan nagyot fújt”, 
akkora szólót levágott, hogy a közönség 
teljesen elképedt. Én is beleremegtem az 

élménybe. Annak a trom-
bitásnak nemcsak a tüdeje, 
de a szíve és a lelke is benne 
volt, ahogy muzsikált. Sírt az 
a hangszer, zokogott, fájtak a 
hangok, fájt az élet, és mégis 
szép volt. Igazi emberi mű-
vészet szólalt meg azon az 
estén. 

Akkor jöttem rá, hogy 
a fúvósok szó szerint a 
lelkükkel, a lélegzetük-
kel – korábbi helyesírással: 
lélekzetükkel – zenélnek. 
Ahogy az énekesek is. Az 

élettani légzés és a zene az ő esetükben 
összefonódik. Lélek, lélegzet, lehelet: egy 

tőről fakadó szavak. Test és lélek együtt 
alkotja meg a harmóniát.

Persze, korántsem akarnám megsérte-
ni a húros és ütős hangszerek művészeit. 
Csak leírtam egy gondolatomat, ami akkor 
azon a bizonyos koncerten megfogalmazó-
dott bennem.

És ez most újra eszembe jutott március 
28-án ugyanazon a helyszínen, a III. Pilisi 
ifjúsági fúvóstalálkozón. A vörösvári és a 
solymári zeneiskola fúvósaiból összeálló 
közös zenekart két nagyszerű zenetanár: 
Kozek Balázs és Hikisch Zoltán készítet-
te fel és vezényelte. A növendék-zenekar 
fiatalos, lendületes zeneműveket adott 
elő – többek között filmzenéket –, de az 
idősebb korosztály is megtalálhatta a neki 
tetsző műfajokat és zeneszámokat a mű-
sorban.

Elsősorban a fiatalok körében aratott 
nagy sikert „A gyűrűk ura” vagy „A karib 
tenger kalózai”  filmzenéje, az idősebbek 
inkább az örökzöld slágerben, az „O sole 
mió”-ban gyönyörködhettek, vagy a „Zwei 
Freunde” című koncertpolkában.

Vangelis zenéje, „A paradicsom meg-
hódítása” azonban mindegyik korosztályt 
lenyűgözte, úgyhogy ráadást kellett adni. 
Ebben nagy szerepe volt a gyönyörűen és 
tisztán éneklő kórusnak is, amely a két ze-
neiskola növendékeiből állt össze Hoósné 
Török Emese és Müller Erika vezetésével.

A fúvósest vendége volt a szentiváni ze-
neiskola fúvószenekara és egy nagyon fiatal 
vörösvári zenekar, a Mini Sramli.

Emlékezetes, szép este volt. Örömmel 
néztem, hallgattam én is a fiatal, ígéretes 
tehetségeket, ifjú fúvósainkat, akik ha most 
még nem is fújták bele minden érzésüket, 
bánatukat, örömüket hangszerükbe, ha 
nem is szakadt ki még a tüdejük belé, mert 
még nem éltek, csalódtak, vigadtak eleget, 
de a lehetősége annak, hogy remek zené-
szekké váljanak, már ott volt, ott vibrált 
minden egyes billentésben, minden egyes 
leheletben, minden egyes megszólaltatott 
hangban.

Gratulálok nekik és tanáraiknak!

Kép és szöveg: 
Fogarasy Attila

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG20

CSELLÓ MINDEN  
MENNYISÉGBEN

A solymári zeneiskola kamaratermében egy vonót is alig lehetett vol-
na leejteni március 19-én délután. Három település: Vörösvár, Pi-
liscsaba és Solymár zeneiskolájának csellistái gyűltek össze, hogy 

zenéljenek egy kicsit egymás és a maguk örömére.
Az idei már a harmadik csellótalálkozó volt, a helyszínt ezúttal Solymár 

biztosította. A műsort a három tanárnő: Tácsik Zsuzsanna, Puszta Betty 
és Palojtay Ágnes közös előadása nyitotta, majd a települések külön-külön 
is bemutatkoztak. Az ifjú zenészpalánták kisebb-nagyobb csoportokban 
zenéltek. A vörösvári diákok szépen játszottak, Zsuzsa néni büszke lehet 
a tanítványaira. 

A találkozó végén a résztvevők közösen adtak elő egy angol kánont és 
egy középkori táncot. A tervek szerint a találkozósorozat jövőre folytató-
dik, hiszen a tapasztalatszerzés és a szakmai kapcsolatok építése hosszútá-
von mindenki hasznára válhat.

SÁ

OKTATÁS
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Fillinger János kávéházának nemcsak Petőfi és a 
lánglelkű ifjak, hanem néhány maradi úr, elszegé-
nyedett nemes és a beszédes nevű Spitzel Artúr rend-
őrnyomozó is rendszeres vendége. Március 13-án a 
díszes kompániával a Művészetek Háza színpadán 
ismerkedhettek meg a Vásár téri iskola tanulói és az 
érdeklődő kívülállók.

AZ ÉLET A PILVAX  
KÖRÜL FOROG

A nemzeti ünnepeinken tartott meg-
emlékezések célja, hogy évről évre 
felidézzük nemzetünk fontos ese-

ményeit, hogy közelebbről megismerjük 
azokat a mérföldköveket, amelyek közös 
történelmünket szegélyezik. Habár rend-
szerint egy-egy napot emelünk ki abból a 
sokból, amelyek végeredményben válto-
záshoz vezettek, de természetesen nem 
önmagában egy-egy nap fordított sorso-
kat. Az 1848. március 15-ei események is 
akkor mondanak sokat a mai ember – és 
a ma felnövő gyerekek, fiatalok – számá-
ra, ha az előzményeket, a körülményeket 
is ismerjük. Milyen lehetett a hangulat az 
1848 márciusát megelőző napokban, hó-
napokban? Hogyan gondolkodtak a válto-

zást sürgetők, és hogyan az óvatosabbak? 
Mi foglalkoztatta akkoriban egy kocsma – 
vagy ha tetszik: kávézó – közönségét?

Fogarasy Attila történelmi drámája ép-
pen ezt tette: felkeltette az érdeklődést, 
bevezetett a „kulisszák” mögé, és meg-
éreztetett a nézővel valamit abból, ami a 
forradalom előtt, közben és után történt, 
méghozzá nemcsak az utcákon, hanem a 
szívekben is.

A darab persze – mint ahogy azt már a 
tanár úrtól megszokhattuk – ismét túlmu-
tatott egy szokványos iskolai előadáson. 
A Vásár téri iskola 8.a-s diákjai mellett az 
iskola férfi tanárait is megdolgoztatta (úgy 
látszott, nemcsak a közönség, hanem ők 
is élvezik a játékot), és került bele egy kis 

zene, ének és vörösvári vonatkozás is. Bi-
zonyára sok munka, készülődés, szövegta-
nulás és próba árán állt össze az előadás, 
de az is biztos, hogy gazdagodott általa, aki 
látta. Így érdemes, köszönjük!

SÁ

22

KÚTDÍSZÍTÉS 
VIRÁGVASÁRNAPON
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EREDMÉNYEK, TERVEK 
A ZENEISKOLÁBAN

A félév zárása után van egy kis lehetőség a pihenésre a Zeneiskolában is. 
A tavasz beköszöntével azonban itt is indulnak az izgalmas programok, 
melyekről az intézmény vezetője, Oláhné Szabó Anita írt néhány sort la-
punknak.

Rendezvények, eredmények,  
fellépések

A már sok éve megrendezett csellótalálko-
zó az idén Solymáron volt. Ez a pilisvörös-
vári, solymári és piliscsabai tanárok által 
létrejött kezdeményezés közelebb hozza a 
csellótanszakokat egymáshoz, de a szak-
mai kapcsolatok fejlődését is segíti.  

Gáspár Imre grafikusművész „Tavaszi 
képsor” című kiállításán munkáikkal a 
képzőművészet tanszak növendékei közre-
működtek. A kiállításon a La Campanella 
vonószenekar játszott. 

Előfordul, hogy nem is egy helyen kell 
helytállnunk: A III. Pilisi ifjúsági Fúvós-
találkozón a Mini Sramli már beugróssal 
játszott, mert Peller Krisztián az érdi re-
gionális furulya-klarinét versenyen volt. A 
találkozón Püspöki Enikő helyettesítette 
a Mini Sramliban. Nagyon örülök, hogy 
már olyan szinten felkészültek a gyerekek, 
hogy nem kellett lemondani a versenyről. 
Szerémi Márkó tanár úr három növen-
dékkel képviselte iskolánkat, ahol Gerőfi 
-Gerhardt Janka megosztott első, Peller 
Krisztián III. helyezést és Páva Erik dicsé-
retet kapott. 

Szintén a közelmúltban kaptuk a hírt, 

miszerint a VI. Országos Festészetver-
senyre 57 intézményből összesen 634 pá-
lyamunka érkezett be, ebből a hatalmas 
anyagból választotta ki a versenybizottság 
az előzsűrizés során azt a 122 tanulót, akik 
részt vehetnek a verseny döntőjén. Isko-
lánkból hárman jutottak a döntőbe: A 2. 
korcsoportból Cicc című munkájával Hau 
Viola, és Kecske című munkájával Szemán 
Philip Paolo, a 4. korcsoportból az XY 
című alkotással Fetter Celina.

Az elmúlt években örömünkre sikerült 
egy stabil kórust összeállítani. Hoósné 
Török Emese tanárnő nagy lelkesedéssel 
vezeti ezt a kis csapatot, mely főként a zon-
gora szakos növendékekből áll. Nagyon 
fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekek tag-
jai legyenek egy közösségnek is, számunk-
ra a kórus ad lehetőséget a közös éneklés 
élményének megélésére. Egyre több ren-
dezvényre hívják a mi kis kórusunkat.

A képzőművészet szakosok nagyon ak-
tívak ebben az évben is. Egy nyertes pályá-
zat kapcsán indult el Fotográfiai kísérletek, 
archaikus képrögzítési technikák címmel 
Lengyel Rebeka és Bölcskey Miklós ingye-
nes kurzusa diákok számára. Ez a kurzus 
nyitott, nemcsak növendékeink, hanem 
külső érdeklődők is részt vehetnek rajta. 
Záró mozzanata egy szülőkkel közösen 
létrehozott kiállítás lesz. 

A szünet utáni héten első alkalommal 
látogatunk el a solymári Auchan áruház-
ba. Az akció a „tehetség hónapja”országos 
programsorozathoz kapcsolódóan jött lét-
re, ezzel szeretnénk felhívni a figyelmet 
a tehetség támogatásának fontosságára, a 
fiataloknak pedig bemutatkozási lehető-
séget biztosítani egy tágabb közegben is. 
Talán találkozunk olyan emberekkel, akik 
nem térnek be hozzánk, de megállítva őket 
megszínesítünk egy pár percet az életük-
ből.

A második félév tervei

Szeretettel meghívunk mindenkit az április 
24-én megrendezésre kerülő II. Művészeti 
iskolák találkozójára, ahol idén is öt iskolát 
látunk vendégül.  A közös képzőművészeti 

kiállítás mellett egy nagyon színes gálakon-
certet tartunk. A fúvósaink ezen a napon 
nem lesznek velünk, mert a Taksonyban 
megrendezésre kerülő Regionális Német 
Nemzetiségi Zenei Versenyen vesznek 
részt zenekari, illetve szóló kategóriában is.

Május 15-én tartjuk az Udvari Vigada-
lom elnevezésű nagyon kedvelt rendezvé-
nyünket. Az idén is lesz újdonság: szeret-
nénk otthont adni egy énekversenynek. A 

Hangliget énekversenyen szeretnénk lehe-
tőséget adni a fiataloknak arra, hogy meg-
mutassák tehetségüket közönség előtt is. 
Nemcsak saját növendékeinket várjuk sze-
retettel, hanem a Pilisvörösváron működő 
iskolák tanulóit is. Mivel ez a rendezvény 
kötetlenebb, könnyedebb hangvételű, ezért 
különösebb megkötéseket nem tettünk. 
Egy magyar népdal eléneklése kötelező, de 
e mellé szabadon választhatnak a gyerekek 
egy másik dalt. A jelentkezés lezárultával 
kialakulnak a korcsoportok és a műfaji 
kategóriák. A zsűri mellett a közönség is 
szavazhat. A nyertesek egy lemezfelvétel 
kapnak fődíjként. Mi vállaltuk a lemez el-
készítését, ami egy életre szóló emlék lehet 
a gyerekeknek és a családtagoknak. Remél-
jük, a lángos illata mellett most is sikerül 
felejthetetlen pillanatokkal megörvendez-
tetni a közönséget.

Szabóné Oláh Anita
intézményvezető

TOJÁSKIÁLLÍTÁS

Húsvét tájékán különösen nagy je-
lentőséget kap a tojás, akár dísz-
ként, festve, akár ételként. Ebből 

az alkalomból el is látogattunk a vörösvári 
tojáskiállításra, amely a Vasút utcában ta-
lálható. Több ezer szebbnél szebb tojás fo-
gadja az idelátogatót a hangulatos egykori 
kőfaragóműhelyben, némelyik valóságos 

képzőművészeti remekmű. A tulajdonos, 
Molnár Sándor pedig örömmel mesél ró-
luk, szórakoztató anekdotákkal színesítve a 
történeteket. S ugyan a húsvét már elmúlt, 
a kiállítás látogatható, bár a vasúti felújítási 
munkálatok miatt most csak előre egyezte-
tett időpontban. (Pilisvörösvár, Vasút u. 4., 
Tel.: 06-30/924-2782)
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EREDMÉNYEK, TERVEK 
A ZENEISKOLÁBAN
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fellépések
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UNGARNDEUTSCHE 
DICHTERPORTRÄTS

LUDWIG FISCHER

Ludwig Fischer (1929-2012) gehört 
zu den bemerkenswertesten Gestal-
ten der ungarndeutschen Literatur, 

war er doch nicht nur 1974 bereits bei der 
Wiedergeburt der ungarndeutschen Litera-
tur in der Anthologie „Tiefe Wurzeln” mit 
Texten vertreten, sondern war weiterhin 
über Jahrzehnte hinweg als aktiver Literat 
tätig und zeigte über eine erstaunliche Pro-
duktivität hinaus auch die Fähigkeit der 
künstlerischen Weiterentwicklung.

Als Verfasser von Prosatexten gehört er 
im Rahmen der ungarndeutschen Litera-
tur zu einer Minderheit der Autoren, die in 
erster Linie sich der Lyrik widmeten und 
widmen.

Über sein Motiv zum Schreiben äußerte 
er, dabei stellvertretend für die erste Ge-
neration der modernen ungarndeutschen 
Literatur sprechend: „Es ging nicht um 
die Literatur, um die literarische Land-
schaft, es ging bei uns um die Wahrung der  
deutschen Identität. [...] Unsere Bekennt-

nisse zum deutschen Volkstum sollten 
auch anderen Stütze und Zuflucht wer-
den. Sie sollten sich in unseren Werken 
erkennen, sollten aus diesen Zeilen Kraft 
und Freude schöpfen.“

Seine in der Anthologie „Tiefe Wur-
zeln“ veröffentlichten Texte zeigen bereits 
seine Fähigkeit, Texte aus mehreren Per-
spektiven zu gestalten und seine Bereit-
schaft, unbequeme Themen aufzugreifen. 
In der 1979er ungarndeutschen Antho-
logie „Die Holzpuppe“ sind seine Texte 
von einer gewissen Düsterkeit bestimmt, 
die aus dem Gefühl der Vergänglichkeit 
des menschlichen Lebens, des Verlustes 
der traditionellen Verwurzeltheit auf dem 
Dorfe und der zwischenmenschlichen 
Kälte in den Städten resultieren. Eine the-
matische und motivische Erweiterung von 
Fischers Schaffen zeigten seine Erzählun-
gen in der Anthologie „Bekenntnisse – Er-
kenntnisse“ (1979), indem er hier über das 
bereits früher von ihm Gestaltete hinaus 
Themen Anschnitt, die damals von der un-
garischen Politik tabuisiert waren (wie die 
Vertreibung der Ungarndeutschen nach 
dem Krieg in „Im Weingarten des Herrn 
Notars“). Der ebenfalls in dieser Antho-
logie veröffentlichte Mundarttext „Tie 
Zäh“ zeigt den Autor von (s)einer humo-
ristischen Seite, die angesichts der bis da-
hin in seinen Erzählungen schon beinahe 
erdrückenden Ernsthaftigkeit vollkommen 
überrascht, zugleich aber auch ein bered-
tes Beispiel für die in der ungarndeutschen 
Literatur nicht übersehbare Tendenz dar-
stellt, nach der in der Mundart in erster Li-
nie Lustiges, Vergnügliches mitgeteilt wird, 
während sich das Ernsthafte und Tragische 
in der Hochsprache formuliert wieder fin-
det.

Für jeden Autor ist verständlicherwei-
se die Veröffentlichung eines eigenstän-
digen Bandes ein wichtiger Meilenstein. 
Für Ludwig Fischer war es im Jahre 1983 
soweit, als sein Buch „Auf weiten Wegen“ 
erschien. Der Band stellt eine Zusammen-
fassung seines Schaffens und Könnens 

dar, indem er hier die bereits früher darge-
stellten Motive und Themen neu gestaltet, 
dabei in einem Text („Auf weiten Wegen“) 
das erste, aber nicht das letzte Mal das 
Thema der Misshandlung von Tieren mit 
einer geradezu unerträglichen Intensität 
schildert. Die abschließende lange Erzäh-
lung „Das neue Mädchen“ ist nicht nur 
der umfangreichste und hinsichtlich der 
darin angewandten erzählerischen Mittel 
(Monolog, Dialog, innerer Monolog, ver-
schiedene Figurenperspektiven, Briefe etc.) 
der abwechslungsreichste, sondern auch in 
seinem melancholisch-versöhnlichen Aus-
klang der optimistischste Text des Autors, 
sodass man – wenngleich Fischer damals 
erst 54 Jahre alt war – vielleicht ab hier von 
dem Beginn einer gewissen „Altersmilde“ 
sprechen kann, die sich im Späteren auch 
rein quantitativ in höherem Maße in sei-
nem in Anthologien, in der „Neuen Zei-
tung“ und im „Deutschen Kalender“ sowie 
2009 in dem zweiten, „Die Erinnerung 
bleibt“ betitelten umfangreichen Band sei-
ner Werke veröffentlichten Schaffen nach-
weisen lässt, wobei die ernsthafte Seite sei-
nes literarischen Interesses bis zuletzt nicht 
verloren ging.

Es würde den Rahmen dieser Betrach-
tung sprengen, alle weiteren Veröffentli-
chungen Ludwig Fischers auch nur auf-
zuzählen, deshalb sei zusammenfassend 
festgestellt: Ludwig Fischer ist einer der 
wichtigsten Autoren der ungarndeutschen 
Literatur, da er sich und sein Schaffen stän-
dig weiterentwickelnd schwierigen und 
unangenehmen, jedoch zentralen Proble-
men und Themen der Ungarndeutschen 
zuwandte und diese auf erzähltechnisch 
hohem Niveau gestaltete. Wie groß seine 
Wirkung auf die derzeit literarisch Tätigen 
der ungarndeutschen Gemeinschaft ist, 
wird sich mit Sicherheit in den folgenden 
Jahren erweisen, sicher ist aber: Ohne ihn 
wäre die ungarndeutsche Literatur eine 
ganz andere geworden.

Dr. Gábor Kerekes

Ludwig Fischer a magyarországi német irodalom egyik legérdekesebb 
alakja. Munkásságára az jellemző, hogy több műfajban (versben és pró-
zában) mindig aktuális, de új témát (pl. a városi élet kiüresedése, a svá-
bok elűzetése) kiemelkedő nyelvi igényességgel dolgozott fel.

NEMZETISÉG

Az országos középiskolai tanulmányi verseny (OKTV) keretein belül, 
a német nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgy döntőjére március 16-
án került sor Budapesten. Az országos döntőn 18 diák vett részt, akik 
mind német nemzetiségi középiskolákból érkeztek. A szóbeli vizsgán a 
versenyzők három bizottság előtt, három külön témában mérték össze 
tudásukat: német nemzetiségi hon- és népismeretből, német nemzetiségi 
irodalomból és német nyelvű szövegértésből.

TERÍTÉKEN A NÉMET 
NEMZETISÉGI NYELV
VÖRÖSVÁRI DIÁKOK AZ  
OKTV-DÖNTŐBEN

• Először vettetek részt OKTV-n?

Keller Zsófia: Igen.
Kollár Márk: Igen, ez az első alkalom.

• Milyen érzésekkel utaztatok a döntőre?

K. Zs.: Én minden nagyobb megmérette-
tés előtt nagyon izgulok, ez most sem volt 
másképp. Ugyanakkor kíváncsi is voltam, 
hogy hogyan zajlik egy országos verseny 
döntője.
K. M.: Izgultam, hiszen országos verseny-
ről van szó, de tudtam, hogy aki ide beju-
tott, már nyertes volt.

• A szóbeli verseny három bizottság előtt 
zajlik. Milyen tételeket kaptatok a külön-
böző bizottságokban?

K. Zs.: Az irodalmi állomáson Koloman 
Brenner Ungarndeutsch című versét húz-
tam, népismeret tételként pedig Claus 
Klotztól az Ahnerls Lied-et. Mindkét vers 
a magyarországi németek kultúrájának és 
nyelvének jövőjével foglalkozik, így lénye-
gében ezeken az állomásokon ugyanazt a 
témát kellet kétféleképpen megközelíte-
nem. A nyelvi állomáson egy diétákról szó-
ló szöveg összefoglalása volt a feladatom, 
végezetül a vizsgáztatók feltettek még pár 
kérdést a szöveggel és más általánosabb té-
mákkal kapcsolatban.
K. M.: A népismeret állomáson a magyaror-
szági németek kitelepítéséről, a szövegértés-
nél egy iskolai teljesítésről szóló szövegről, 
az irodalom állomáson pedig egy Koloman 
Brenner-versről kellett beszélnem.

• Melyik tételkifejtést tartottátok nehe-
zebbnek? Melyik sikerült jobban?

K. Zs.: Mivel még csak tizenegyedikes va-
gyok, tartottam tőle, hogy a népismereti és 
az irodalmi tételek közül olyan témákat 
fogok húzni, amikkel még nem volt alkal-
mam bővebben foglalkozni. Szerencsére 
mindhárom esetben olyan tételt kaptam, 

amihez magabiztosabban hozzá tudtam 
szólni, így úgy érzem, szélsőségek nélküli, 
egyenletes teljesítményt tudtam nyújtani 
mindhárom bizottság előtt.
K. M.: A népismeret volt talán a legnehe-
zebb, mert a teljes középiskolai népismeret 
tananyagot ismerni kell egy sikeres felelet-
hez. Hozzám a szövegértés témája állt a 
legközelebb.

• Milyen volt a verseny hangulata? Tudta-
tok-e ismeretségeket kötni a többi diákkal?

K. Zs.: A verseny alatt végig elég feszült volt 
a hangulat, a többieken is látszott, hogy na-
gyon komolyan veszik a versenyzést. Vál-
tottunk ugyan néhány szót, de komolyabb 
ismeretséget senkivel sem kötöttem. Ahogy a 
többi diák is inkább az iskolatársaival töltötte 
a várakozást, úgy én is Márkkal beszélgettem 
a legtöbbet az állomások közti szünetekben.
K. M.: A versenynek jó volt a hangulata an-
nak ellenére is, hogy mindenki jól szeretett 
volna teljesíteni.

• Hogyan készültetek fel a versenyre?

K. Zs.: A felkészítő tanárunkkal, Bogár Eri-
ka tanárnővel igyekeztünk a rendelkezésre 
álló idő alatt végigszaladni a tizenkettedi-
kes anyagon, miközben házi feladatként az 
eddigi évek anyagát ismételtük.
K. M.: Bogár Erika tanárnővel átismétel-
tünk a korábbi évek népismeret tananya-
gát, valamint sok verset olvastunk magyar-
országi német szerzőktől.

• A német nyelven, irodalmon és népraj-
zon kívül mivel gazdagodtatok a verseny-
zés által?

K. Zs.: Számomra a verseny leghasznosabb 
hozadéka az volt, hogy kipróbálhattam 
magam egy vizsgaszituációban, és még 
némi rutint is szereztem, amit a közelgő 
érettségin és később egyetemi tanulmánya-
im során is hasznosítani tudok majd.
K. M.: Az Országos Középiskolai Tanul-
mányi Verseny is egy vizsgahelyzet volt, 

Kollár Márk, Bogár Erika tanárnő és Keller Zsófia

érettségi előtt mindenképpen hasznos hoz-
zászokni az ilyen stresszhelyzetekhez.

• Mit tudnátok azoknak a diákoknak ta-
nácsolni, akik azt fontolgatják, hogy in-
dulnak egy OKTV-versenyen?

K. Zs.: Mindenképpen próbálják meg, 
hiszen ha nem is érnek el kiemelkedő he-
lyezést, akkor is rengeteg hasznos tapasz-
talattal és fontos ismerettel lesznek gazda-
gabbak.
K. M.: Azt ajánlanám, hogy sok időt áldoz-
zanak a felkészülésre, hiszen a megszerez-
hető többletpontok nagyon hasznossá vál-
hatnak a továbbtanuláshoz.

A diákoknak és felkészítő tanáruknak szív-
ből gratulálunk és további szép sikereket 
kívánunk!

Müller Márta
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UNGARNDEUTSCHE 
DICHTERPORTRÄTS

LUDWIG FISCHER

Ludwig Fischer (1929-2012) gehört 
zu den bemerkenswertesten Gestal-
ten der ungarndeutschen Literatur, 

war er doch nicht nur 1974 bereits bei der 
Wiedergeburt der ungarndeutschen Litera-
tur in der Anthologie „Tiefe Wurzeln” mit 
Texten vertreten, sondern war weiterhin 
über Jahrzehnte hinweg als aktiver Literat 
tätig und zeigte über eine erstaunliche Pro-
duktivität hinaus auch die Fähigkeit der 
künstlerischen Weiterentwicklung.

Als Verfasser von Prosatexten gehört er 
im Rahmen der ungarndeutschen Litera-
tur zu einer Minderheit der Autoren, die in 
erster Linie sich der Lyrik widmeten und 
widmen.

Über sein Motiv zum Schreiben äußerte 
er, dabei stellvertretend für die erste Ge-
neration der modernen ungarndeutschen 
Literatur sprechend: „Es ging nicht um 
die Literatur, um die literarische Land-
schaft, es ging bei uns um die Wahrung der  
deutschen Identität. [...] Unsere Bekennt-

nisse zum deutschen Volkstum sollten 
auch anderen Stütze und Zuflucht wer-
den. Sie sollten sich in unseren Werken 
erkennen, sollten aus diesen Zeilen Kraft 
und Freude schöpfen.“

Seine in der Anthologie „Tiefe Wur-
zeln“ veröffentlichten Texte zeigen bereits 
seine Fähigkeit, Texte aus mehreren Per-
spektiven zu gestalten und seine Bereit-
schaft, unbequeme Themen aufzugreifen. 
In der 1979er ungarndeutschen Antho-
logie „Die Holzpuppe“ sind seine Texte 
von einer gewissen Düsterkeit bestimmt, 
die aus dem Gefühl der Vergänglichkeit 
des menschlichen Lebens, des Verlustes 
der traditionellen Verwurzeltheit auf dem 
Dorfe und der zwischenmenschlichen 
Kälte in den Städten resultieren. Eine the-
matische und motivische Erweiterung von 
Fischers Schaffen zeigten seine Erzählun-
gen in der Anthologie „Bekenntnisse – Er-
kenntnisse“ (1979), indem er hier über das 
bereits früher von ihm Gestaltete hinaus 
Themen Anschnitt, die damals von der un-
garischen Politik tabuisiert waren (wie die 
Vertreibung der Ungarndeutschen nach 
dem Krieg in „Im Weingarten des Herrn 
Notars“). Der ebenfalls in dieser Antho-
logie veröffentlichte Mundarttext „Tie 
Zäh“ zeigt den Autor von (s)einer humo-
ristischen Seite, die angesichts der bis da-
hin in seinen Erzählungen schon beinahe 
erdrückenden Ernsthaftigkeit vollkommen 
überrascht, zugleich aber auch ein bered-
tes Beispiel für die in der ungarndeutschen 
Literatur nicht übersehbare Tendenz dar-
stellt, nach der in der Mundart in erster Li-
nie Lustiges, Vergnügliches mitgeteilt wird, 
während sich das Ernsthafte und Tragische 
in der Hochsprache formuliert wieder fin-
det.

Für jeden Autor ist verständlicherwei-
se die Veröffentlichung eines eigenstän-
digen Bandes ein wichtiger Meilenstein. 
Für Ludwig Fischer war es im Jahre 1983 
soweit, als sein Buch „Auf weiten Wegen“ 
erschien. Der Band stellt eine Zusammen-
fassung seines Schaffens und Könnens 

dar, indem er hier die bereits früher darge-
stellten Motive und Themen neu gestaltet, 
dabei in einem Text („Auf weiten Wegen“) 
das erste, aber nicht das letzte Mal das 
Thema der Misshandlung von Tieren mit 
einer geradezu unerträglichen Intensität 
schildert. Die abschließende lange Erzäh-
lung „Das neue Mädchen“ ist nicht nur 
der umfangreichste und hinsichtlich der 
darin angewandten erzählerischen Mittel 
(Monolog, Dialog, innerer Monolog, ver-
schiedene Figurenperspektiven, Briefe etc.) 
der abwechslungsreichste, sondern auch in 
seinem melancholisch-versöhnlichen Aus-
klang der optimistischste Text des Autors, 
sodass man – wenngleich Fischer damals 
erst 54 Jahre alt war – vielleicht ab hier von 
dem Beginn einer gewissen „Altersmilde“ 
sprechen kann, die sich im Späteren auch 
rein quantitativ in höherem Maße in sei-
nem in Anthologien, in der „Neuen Zei-
tung“ und im „Deutschen Kalender“ sowie 
2009 in dem zweiten, „Die Erinnerung 
bleibt“ betitelten umfangreichen Band sei-
ner Werke veröffentlichten Schaffen nach-
weisen lässt, wobei die ernsthafte Seite sei-
nes literarischen Interesses bis zuletzt nicht 
verloren ging.

Es würde den Rahmen dieser Betrach-
tung sprengen, alle weiteren Veröffentli-
chungen Ludwig Fischers auch nur auf-
zuzählen, deshalb sei zusammenfassend 
festgestellt: Ludwig Fischer ist einer der 
wichtigsten Autoren der ungarndeutschen 
Literatur, da er sich und sein Schaffen stän-
dig weiterentwickelnd schwierigen und 
unangenehmen, jedoch zentralen Proble-
men und Themen der Ungarndeutschen 
zuwandte und diese auf erzähltechnisch 
hohem Niveau gestaltete. Wie groß seine 
Wirkung auf die derzeit literarisch Tätigen 
der ungarndeutschen Gemeinschaft ist, 
wird sich mit Sicherheit in den folgenden 
Jahren erweisen, sicher ist aber: Ohne ihn 
wäre die ungarndeutsche Literatur eine 
ganz andere geworden.

Dr. Gábor Kerekes

Ludwig Fischer a magyarországi német irodalom egyik legérdekesebb 
alakja. Munkásságára az jellemző, hogy több műfajban (versben és pró-
zában) mindig aktuális, de új témát (pl. a városi élet kiüresedése, a svá-
bok elűzetése) kiemelkedő nyelvi igényességgel dolgozott fel.

NEMZETISÉG

Az országos középiskolai tanulmányi verseny (OKTV) keretein belül, 
a német nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgy döntőjére március 16-
án került sor Budapesten. Az országos döntőn 18 diák vett részt, akik 
mind német nemzetiségi középiskolákból érkeztek. A szóbeli vizsgán a 
versenyzők három bizottság előtt, három külön témában mérték össze 
tudásukat: német nemzetiségi hon- és népismeretből, német nemzetiségi 
irodalomból és német nyelvű szövegértésből.

TERÍTÉKEN A NÉMET 
NEMZETISÉGI NYELV
VÖRÖSVÁRI DIÁKOK AZ  
OKTV-DÖNTŐBEN

• Először vettetek részt OKTV-n?

Keller Zsófia: Igen.
Kollár Márk: Igen, ez az első alkalom.

• Milyen érzésekkel utaztatok a döntőre?

K. Zs.: Én minden nagyobb megmérette-
tés előtt nagyon izgulok, ez most sem volt 
másképp. Ugyanakkor kíváncsi is voltam, 
hogy hogyan zajlik egy országos verseny 
döntője.
K. M.: Izgultam, hiszen országos verseny-
ről van szó, de tudtam, hogy aki ide beju-
tott, már nyertes volt.

• A szóbeli verseny három bizottság előtt 
zajlik. Milyen tételeket kaptatok a külön-
böző bizottságokban?

K. Zs.: Az irodalmi állomáson Koloman 
Brenner Ungarndeutsch című versét húz-
tam, népismeret tételként pedig Claus 
Klotztól az Ahnerls Lied-et. Mindkét vers 
a magyarországi németek kultúrájának és 
nyelvének jövőjével foglalkozik, így lénye-
gében ezeken az állomásokon ugyanazt a 
témát kellet kétféleképpen megközelíte-
nem. A nyelvi állomáson egy diétákról szó-
ló szöveg összefoglalása volt a feladatom, 
végezetül a vizsgáztatók feltettek még pár 
kérdést a szöveggel és más általánosabb té-
mákkal kapcsolatban.
K. M.: A népismeret állomáson a magyaror-
szági németek kitelepítéséről, a szövegértés-
nél egy iskolai teljesítésről szóló szövegről, 
az irodalom állomáson pedig egy Koloman 
Brenner-versről kellett beszélnem.

• Melyik tételkifejtést tartottátok nehe-
zebbnek? Melyik sikerült jobban?

K. Zs.: Mivel még csak tizenegyedikes va-
gyok, tartottam tőle, hogy a népismereti és 
az irodalmi tételek közül olyan témákat 
fogok húzni, amikkel még nem volt alkal-
mam bővebben foglalkozni. Szerencsére 
mindhárom esetben olyan tételt kaptam, 

amihez magabiztosabban hozzá tudtam 
szólni, így úgy érzem, szélsőségek nélküli, 
egyenletes teljesítményt tudtam nyújtani 
mindhárom bizottság előtt.
K. M.: A népismeret volt talán a legnehe-
zebb, mert a teljes középiskolai népismeret 
tananyagot ismerni kell egy sikeres felelet-
hez. Hozzám a szövegértés témája állt a 
legközelebb.

• Milyen volt a verseny hangulata? Tudta-
tok-e ismeretségeket kötni a többi diákkal?

K. Zs.: A verseny alatt végig elég feszült volt 
a hangulat, a többieken is látszott, hogy na-
gyon komolyan veszik a versenyzést. Vál-
tottunk ugyan néhány szót, de komolyabb 
ismeretséget senkivel sem kötöttem. Ahogy a 
többi diák is inkább az iskolatársaival töltötte 
a várakozást, úgy én is Márkkal beszélgettem 
a legtöbbet az állomások közti szünetekben.
K. M.: A versenynek jó volt a hangulata an-
nak ellenére is, hogy mindenki jól szeretett 
volna teljesíteni.

• Hogyan készültetek fel a versenyre?

K. Zs.: A felkészítő tanárunkkal, Bogár Eri-
ka tanárnővel igyekeztünk a rendelkezésre 
álló idő alatt végigszaladni a tizenkettedi-
kes anyagon, miközben házi feladatként az 
eddigi évek anyagát ismételtük.
K. M.: Bogár Erika tanárnővel átismétel-
tünk a korábbi évek népismeret tananya-
gát, valamint sok verset olvastunk magyar-
országi német szerzőktől.

• A német nyelven, irodalmon és népraj-
zon kívül mivel gazdagodtatok a verseny-
zés által?

K. Zs.: Számomra a verseny leghasznosabb 
hozadéka az volt, hogy kipróbálhattam 
magam egy vizsgaszituációban, és még 
némi rutint is szereztem, amit a közelgő 
érettségin és később egyetemi tanulmánya-
im során is hasznosítani tudok majd.
K. M.: Az Országos Középiskolai Tanul-
mányi Verseny is egy vizsgahelyzet volt, 

Kollár Márk, Bogár Erika tanárnő és Keller Zsófia

érettségi előtt mindenképpen hasznos hoz-
zászokni az ilyen stresszhelyzetekhez.

• Mit tudnátok azoknak a diákoknak ta-
nácsolni, akik azt fontolgatják, hogy in-
dulnak egy OKTV-versenyen?

K. Zs.: Mindenképpen próbálják meg, 
hiszen ha nem is érnek el kiemelkedő he-
lyezést, akkor is rengeteg hasznos tapasz-
talattal és fontos ismerettel lesznek gazda-
gabbak.
K. M.: Azt ajánlanám, hogy sok időt áldoz-
zanak a felkészülésre, hiszen a megszerez-
hető többletpontok nagyon hasznossá vál-
hatnak a továbbtanuláshoz.

A diákoknak és felkészítő tanáruknak szív-
ből gratulálunk és további szép sikereket 
kívánunk!

Müller Márta
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María Duenas:  
Öltések közt az idő
Magával ragadó történet 
egy fiatal nőről, aki varró-
tanoncból divattervezővé, 
egyszerű spanyol lányból 
II. világháborús ügynök-
ké vált.

Agatha Christie:  
A Greenshore-gloriett
Új, eddig kiadatlan Aga-
tha Christie-könyv kerül 
a polcokra a rajongók leg-
nagyobb örömére. Poirot-t 
vidékre hívják, ahol egy 
gyilkosvadászat-játék kezd 
komolyra fordulni…

Gervai András:  
Titkos Magyarország 
Célszemély: a társada-
lom
Bruno Bettelheim: Az 
elég jó szülő 
Könyv a gyereknevelés-
ről

George R. R. Martin:  
A Hét Királyság 
lovagja
A szerző a legendás és 
népszerű Trónok har-
ca-sorozat kötetével, A 
tűz és jég dalával pár-
huzamosan is írt kis-
regényeket a történet 
kiegészítésére. A Hét 

királyság lovagjában Westeros múltjába 
kalauzol el. Kihagyhatatlan darab minden 
rajongónak!

Charles Belfoure:  
A párizsi építész
1942-ben, a német meg-
szállás alatt álló Párizs-
ban Lucien Bernard élete 
legveszélyesebb külde-
tését kapja: titkos rejtek-
helyet kell terveznie egy 
jómódú zsidónak.

Leiner Laura:  
Hullócsillag
A Hullócsillag a Bexi-
sorozat második köte-
te, a Késtél folytatása 
a Szent Johanna Gimi 
írónőjének tollából.

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI  
KÖNYVTÁRBAN

A VÁROSI NAPOS OLDAL SZOCIÁLIS KÖZPONT  
MÁJUSI PROGRAMJAI

(Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5.)

A családsegítő szolgálatnál:

Álláskeresők klubja: Heti rendszeres-
séggel csütörtökönként 10:00 – 12:00 óra 
között.
(Május 7., 14., 21., 28.)

Álláskeresők, munkanélküliek részére 
egyéni tanácsadásra van lehetőség kizáró-
lag előzetes telefonos időpont egyeztetése 
alapján a 06 26/331-399-es telefonszámon.

Piactér: A hely, ahol önzetlenül felajánl-
hatja megunt bútorait, tárgyait, illetve 
ahol közzé teheti kívánságait. Ez ügyben 
bármikor (hétköznap 8-16 h között) ke-
resheti szolgálatunkat. Jelenlegi szükség-
letek: gyermekágy, babafelszerelések (ba-
bakocsi, újszülöttnek való ruha), műszaki 
berendezések - turmixgép, centrifuga, 
mosógép, elektromos kávéfőző, gáztűz-
hely, gázpalack, hajszárító, elektromos 
hősugárzó, bojler, hűtő, mikró, vérnyo-
másmérő, magyar-angol szótár, laptop.

Folyamatosan várjuk a felajánlásokat 
fűtőberendezésekre (pl.: kéményes gáz-
konvektor, kályha, hősugárzó, fatüzelésű 
kazán) és tűzifára.

Nagyon szívesen fogadunk gyermek- és 
fiatal felnőtt ruhákat és cipőket!

Idősek Klubja
Május 4.  
Anyák napja 10 óra

Május 13.  
Barangolás az irodalomban, 10 óra

Május 18.  
A Vörösvári Vár

Május 26.  
Pünkösdi bál

Köszönetnyilvánítás

A Városi „Napos Oldal” Szociális Köz-
pont Családsegítő Szolgálata ezúton 
szeretné megköszönni a Piactér szol-
gáltatás keretein belül nyújtott ado-
mányokat Manhertz Mátyásnénak és 
családjának és névtelenséget kérő fel-
ajánlóinak.

Selymesi Erzsébet intézményvezető

ÉLMÉNY 
+  
ÉRTÉK

Ezzel a címmel hirdette meg ifjúsági 
bérletsorozatát a Filharmónia Ma-
gyarország a 2014/2015-ös évadban, 

az ország mind a tizenkilenc megyéjében 
és a fővárosban is.
A Művészetek Háza az előző tanévhez 
hasonlóan a KLIKK Pilisvörösvári Tan-
kerületével közösen csatlakozott a rendez-
vényhez, ezzel juttatva zenei élményhez a 
térség több, mint 900 általános iskolás di-
ákját.

Novemberben, a programsorozat első 
állomásán a Szolnoki Szimfonikusok elő-
adásában Prokofjev Péter és a Farkas című 
darabját egy igazi meglepetés kísérte. A 
mesélőn kívül élő homokanimációban gyö-
nyörködhetett a közönség.

A klasszikus zene után egy igazi kurió-
zum következett. A Balázs Elemér Group 

a jazz történetébe kalauzolta a gyerekeket. 
Nemzetközileg is elismert zenészek külön-
leges hangzás- és ritmusvilágot mutattak be.

Márciusban a koncertsorozat egy kö-
vetkező színfoltját mutatta be a zenei élet-
nek. Filmzenéket hallhattunk fúvós zenei 
előadásban. A Philharmonic Brass kvintett 
magyar animációs filmek ismert dalaitól a 
nagy hollywoodi filmek főcímzenéjéig szé-
les repertoárt sorakoztatott fel.

Az előzene, az előadóművészek játéka, 
a felsorakoztatott zeneszerzők által létre-
hozott remekművek mind-mind hozzá-
járulnak a címben meghirdetett mondat 
megvalósulásához: élmény+érték.

Ezúton is biztatunk minden pedagó-
gust, keresse a következő tanévben is kon-
certjeinket. Találkozzunk a nézőtéren!

Művészetek Háza

TAVASZI KÉPSOR

Gáspár Imre így vall magáról honlapján: 1967 óta rajzolok kari-
katúrákat. A legtöbb rajzomat a Fülesben és a Ludas Matyiban 
publikáltam, de több mint húsz könyvillusztrációm is megjelent az 
azóta eltelt évek során. Filozófiám szerint a jó karikatúrához elég 
pár vonal, úgyis mondhatnám, hogy Gáspár Vonal. Minden mást 
meghagyok a fotósoknak.

Gáspár Imre harmadik kiállításával 
találkozhattak március második 
felében a Művészetek Házába lá-

togatók. A Dunakeszin élő művész könyv-
formában is megjelent sorozata az ope-
raszerzők, a magyar írók után a magyar 
festőművészek portréit tartalmazza.

A kiállításon 42 karakterrajz szerepelt, 
az 1600-as évek második felében szüle-
tett Mányoki Ádámtól a kortárs Deme 
Pálig. A közel négyszáz évet átívelő gyűj-
temény összefoglalásnak is kitűnő: hány 
nagyszerű műalkotást idéznek fel a láto-
gatóban a kiállított művészek arcképei. 
A kiállításmegnyitón a művész barátja, 

Bálinth Szabolcs előadóművész működött 
közre. Versek segítségével mutatott be szá-
mos alkotót. Gyurkovics Tibor festő verse-
inek felidézése életrajzi és a művészi kife-
jezés oldaláról is jól érzékeltette a magyar 
művészek életének problematikáját. Külön 
hangsúlyt kapott Szinyei Merse Pál mun-
kássága, aki ebben az esztendőben lenne 
170 éves. Az évforduló kapcsán hosszabb 
elemzést hallhattunk a Majális című kor-
szakalkotó műről.

A kiállítás komplexebbé tétele érdeké-
ben felkértük a Cziffra György Alapfokú 
Művészeti Iskola képzőművészet tansza-
kát, hogy készítsen feldolgozásokat a ki-

állított alkotók műveiből. Lengyel Rebeka 
tanárnő vezetésével kreatív, érdekes, figye-
lemfelkeltő művek születtek a tehetséges 
tanulók keze munkája által. Külön kieme-
lendő Fetter Anna, aki alkotásaival Gáspár 
Imre figyelmét is felkeltette, és ezért a Kép-
sor egy kötetével ajándékozta meg őt. A 
kiállításmegnyitón a zenei tanszak is köz-
reműködött. Oláhné Szabó Anita vezetésé-
vel a La Campanella vonószenekar  Joplin 
és Gardel egy-egy darabjával repítette a 
hallgatóságot a művészeti élet felszabadító 
világába.

Művészetek Háza

Órai Balázs idén az első osztályú magyar ralibajnokságban indul. Már 
túl is van az idénynyitón, amelyen régi vágya teljesült, hiszen egy Mitsu-
bishi Lancer EVO IX R 4-el versenyzett. Az OB futamról és a Mitsubi-
shivel szerzett tapasztalatairól kérdeztük az Eger Rali után a vörösvári 
versenyzőt.

ÓRAI BALÁZS  
ÉS A MITSUBISHI
• Nos, milyen érzés volt beleülni egy 
klasszikus versenyautóba?

Régen vágytam már erre, s a télen nagy 
izgalommal tervezgettem a mitsubishis 
szezont. Voltak szponzori ígéreteim is, de 
sajnos ezek egy része ígéret is maradt, és a 
csapatnál sem volt minden rendben, amely-
től az autót béreltem. De az autó nagysze-

rű volt, így összességében pozitívnak élem 
meg az első versenyt. Vrezgó Balázs volt a 
navigátorom, akivel abszolút 15-ik lettem, 
ami elsőre talán nem tűnik túl jó helyezés-
nek, de idén nagyot erősödött a mezőny és 
nekem ez volt az első tapasztalatom ezzel 
a kocsival. Néhány szép részeredményt 
azonban így is elértem, és nem sokkal ma-
radtam el az igazi nagyok mögött.

• Akkor, folytatás következik?

Lesz folytatás, de valószínűleg autót váltok. 
Szép és nagyon jó autó a Mitsubishi, de drá-
ga. Mivel idén felébredt a ralitársadalom – 
84 páros indult el Egerben, és közülük hú-
szan legalább olyan szintű autókkal, mint 
én, és volt még 10 db S-2000-es és R-5-ös 
kocsi is, - úgy gondolom, érdemes volna 
inkább egy kisebb géposztályban folytatni.

• Tehát, milyen autóval tervezed a követ-
kező futamokat?

Valószínűleg egy Suzuki Super 1,6-os ko-
csira váltok. Ezt a típust korábban már ki-
próbáltam, és nagyon megtetszett. Ez egy 
225 lóerős, első kerékmeghajtású verseny-
autó, amelyben már az első pillanatban jól 
éreztem magam. Az még nem biztos, hogy 
a Miskolc Ralin el tudunk indulni, de a 
bükfürdői versenyen már ott leszek – ez-
úttal a feleségem, Órai Tallér Zsuzsanna 
navigálásával.

• Sok sikert kívánok – legyen bármilyen 
is a kocsid!

Köszönöm szépen! És hadd ragadjam meg 
az alkalmat, hogy a támogatóimnak is há-
lámat fejezzem ki, hiszen nélkülük nem 
versenyezhetnék. Az Oriol Kft., a Zs+U 
Kft., a Partner Kft., az Autogroup Hun-
gary Kft., és a Mannol segítsége már az év 
elején is kellett, és a folytatásban is szüksé-
gem lesz a támogatásukra.

Várhegyi Ferenc

KULTÚRA
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María Duenas:  
Öltések közt az idő
Magával ragadó történet 
egy fiatal nőről, aki varró-
tanoncból divattervezővé, 
egyszerű spanyol lányból 
II. világháborús ügynök-
ké vált.

Agatha Christie:  
A Greenshore-gloriett
Új, eddig kiadatlan Aga-
tha Christie-könyv kerül 
a polcokra a rajongók leg-
nagyobb örömére. Poirot-t 
vidékre hívják, ahol egy 
gyilkosvadászat-játék kezd 
komolyra fordulni…

Gervai András:  
Titkos Magyarország 
Célszemély: a társada-
lom
Bruno Bettelheim: Az 
elég jó szülő 
Könyv a gyereknevelés-
ről

George R. R. Martin:  
A Hét Királyság 
lovagja
A szerző a legendás és 
népszerű Trónok har-
ca-sorozat kötetével, A 
tűz és jég dalával pár-
huzamosan is írt kis-
regényeket a történet 
kiegészítésére. A Hét 

királyság lovagjában Westeros múltjába 
kalauzol el. Kihagyhatatlan darab minden 
rajongónak!

Charles Belfoure:  
A párizsi építész
1942-ben, a német meg-
szállás alatt álló Párizs-
ban Lucien Bernard élete 
legveszélyesebb külde-
tését kapja: titkos rejtek-
helyet kell terveznie egy 
jómódú zsidónak.

Leiner Laura:  
Hullócsillag
A Hullócsillag a Bexi-
sorozat második köte-
te, a Késtél folytatása 
a Szent Johanna Gimi 
írónőjének tollából.

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI  
KÖNYVTÁRBAN

A VÁROSI NAPOS OLDAL SZOCIÁLIS KÖZPONT  
MÁJUSI PROGRAMJAI

(Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5.)

A családsegítő szolgálatnál:

Álláskeresők klubja: Heti rendszeres-
séggel csütörtökönként 10:00 – 12:00 óra 
között.
(Május 7., 14., 21., 28.)

Álláskeresők, munkanélküliek részére 
egyéni tanácsadásra van lehetőség kizáró-
lag előzetes telefonos időpont egyeztetése 
alapján a 06 26/331-399-es telefonszámon.

Piactér: A hely, ahol önzetlenül felajánl-
hatja megunt bútorait, tárgyait, illetve 
ahol közzé teheti kívánságait. Ez ügyben 
bármikor (hétköznap 8-16 h között) ke-
resheti szolgálatunkat. Jelenlegi szükség-
letek: gyermekágy, babafelszerelések (ba-
bakocsi, újszülöttnek való ruha), műszaki 
berendezések - turmixgép, centrifuga, 
mosógép, elektromos kávéfőző, gáztűz-
hely, gázpalack, hajszárító, elektromos 
hősugárzó, bojler, hűtő, mikró, vérnyo-
másmérő, magyar-angol szótár, laptop.

Folyamatosan várjuk a felajánlásokat 
fűtőberendezésekre (pl.: kéményes gáz-
konvektor, kályha, hősugárzó, fatüzelésű 
kazán) és tűzifára.

Nagyon szívesen fogadunk gyermek- és 
fiatal felnőtt ruhákat és cipőket!

Idősek Klubja
Május 4.  
Anyák napja 10 óra

Május 13.  
Barangolás az irodalomban, 10 óra

Május 18.  
A Vörösvári Vár

Május 26.  
Pünkösdi bál

Köszönetnyilvánítás

A Városi „Napos Oldal” Szociális Köz-
pont Családsegítő Szolgálata ezúton 
szeretné megköszönni a Piactér szol-
gáltatás keretein belül nyújtott ado-
mányokat Manhertz Mátyásnénak és 
családjának és névtelenséget kérő fel-
ajánlóinak.

Selymesi Erzsébet intézményvezető

ÉLMÉNY 
+  
ÉRTÉK

Ezzel a címmel hirdette meg ifjúsági 
bérletsorozatát a Filharmónia Ma-
gyarország a 2014/2015-ös évadban, 

az ország mind a tizenkilenc megyéjében 
és a fővárosban is.
A Művészetek Háza az előző tanévhez 
hasonlóan a KLIKK Pilisvörösvári Tan-
kerületével közösen csatlakozott a rendez-
vényhez, ezzel juttatva zenei élményhez a 
térség több, mint 900 általános iskolás di-
ákját.

Novemberben, a programsorozat első 
állomásán a Szolnoki Szimfonikusok elő-
adásában Prokofjev Péter és a Farkas című 
darabját egy igazi meglepetés kísérte. A 
mesélőn kívül élő homokanimációban gyö-
nyörködhetett a közönség.

A klasszikus zene után egy igazi kurió-
zum következett. A Balázs Elemér Group 

a jazz történetébe kalauzolta a gyerekeket. 
Nemzetközileg is elismert zenészek külön-
leges hangzás- és ritmusvilágot mutattak be.

Márciusban a koncertsorozat egy kö-
vetkező színfoltját mutatta be a zenei élet-
nek. Filmzenéket hallhattunk fúvós zenei 
előadásban. A Philharmonic Brass kvintett 
magyar animációs filmek ismert dalaitól a 
nagy hollywoodi filmek főcímzenéjéig szé-
les repertoárt sorakoztatott fel.

Az előzene, az előadóművészek játéka, 
a felsorakoztatott zeneszerzők által létre-
hozott remekművek mind-mind hozzá-
járulnak a címben meghirdetett mondat 
megvalósulásához: élmény+érték.

Ezúton is biztatunk minden pedagó-
gust, keresse a következő tanévben is kon-
certjeinket. Találkozzunk a nézőtéren!

Művészetek Háza

TAVASZI KÉPSOR

Gáspár Imre így vall magáról honlapján: 1967 óta rajzolok kari-
katúrákat. A legtöbb rajzomat a Fülesben és a Ludas Matyiban 
publikáltam, de több mint húsz könyvillusztrációm is megjelent az 
azóta eltelt évek során. Filozófiám szerint a jó karikatúrához elég 
pár vonal, úgyis mondhatnám, hogy Gáspár Vonal. Minden mást 
meghagyok a fotósoknak.

Gáspár Imre harmadik kiállításával 
találkozhattak március második 
felében a Művészetek Házába lá-

togatók. A Dunakeszin élő művész könyv-
formában is megjelent sorozata az ope-
raszerzők, a magyar írók után a magyar 
festőművészek portréit tartalmazza.

A kiállításon 42 karakterrajz szerepelt, 
az 1600-as évek második felében szüle-
tett Mányoki Ádámtól a kortárs Deme 
Pálig. A közel négyszáz évet átívelő gyűj-
temény összefoglalásnak is kitűnő: hány 
nagyszerű műalkotást idéznek fel a láto-
gatóban a kiállított művészek arcképei. 
A kiállításmegnyitón a művész barátja, 

Bálinth Szabolcs előadóművész működött 
közre. Versek segítségével mutatott be szá-
mos alkotót. Gyurkovics Tibor festő verse-
inek felidézése életrajzi és a művészi kife-
jezés oldaláról is jól érzékeltette a magyar 
művészek életének problematikáját. Külön 
hangsúlyt kapott Szinyei Merse Pál mun-
kássága, aki ebben az esztendőben lenne 
170 éves. Az évforduló kapcsán hosszabb 
elemzést hallhattunk a Majális című kor-
szakalkotó műről.

A kiállítás komplexebbé tétele érdeké-
ben felkértük a Cziffra György Alapfokú 
Művészeti Iskola képzőművészet tansza-
kát, hogy készítsen feldolgozásokat a ki-

állított alkotók műveiből. Lengyel Rebeka 
tanárnő vezetésével kreatív, érdekes, figye-
lemfelkeltő művek születtek a tehetséges 
tanulók keze munkája által. Külön kieme-
lendő Fetter Anna, aki alkotásaival Gáspár 
Imre figyelmét is felkeltette, és ezért a Kép-
sor egy kötetével ajándékozta meg őt. A 
kiállításmegnyitón a zenei tanszak is köz-
reműködött. Oláhné Szabó Anita vezetésé-
vel a La Campanella vonószenekar  Joplin 
és Gardel egy-egy darabjával repítette a 
hallgatóságot a művészeti élet felszabadító 
világába.

Művészetek Háza

Órai Balázs idén az első osztályú magyar ralibajnokságban indul. Már 
túl is van az idénynyitón, amelyen régi vágya teljesült, hiszen egy Mitsu-
bishi Lancer EVO IX R 4-el versenyzett. Az OB futamról és a Mitsubi-
shivel szerzett tapasztalatairól kérdeztük az Eger Rali után a vörösvári 
versenyzőt.

ÓRAI BALÁZS  
ÉS A MITSUBISHI
• Nos, milyen érzés volt beleülni egy 
klasszikus versenyautóba?

Régen vágytam már erre, s a télen nagy 
izgalommal tervezgettem a mitsubishis 
szezont. Voltak szponzori ígéreteim is, de 
sajnos ezek egy része ígéret is maradt, és a 
csapatnál sem volt minden rendben, amely-
től az autót béreltem. De az autó nagysze-

rű volt, így összességében pozitívnak élem 
meg az első versenyt. Vrezgó Balázs volt a 
navigátorom, akivel abszolút 15-ik lettem, 
ami elsőre talán nem tűnik túl jó helyezés-
nek, de idén nagyot erősödött a mezőny és 
nekem ez volt az első tapasztalatom ezzel 
a kocsival. Néhány szép részeredményt 
azonban így is elértem, és nem sokkal ma-
radtam el az igazi nagyok mögött.

• Akkor, folytatás következik?

Lesz folytatás, de valószínűleg autót váltok. 
Szép és nagyon jó autó a Mitsubishi, de drá-
ga. Mivel idén felébredt a ralitársadalom – 
84 páros indult el Egerben, és közülük hú-
szan legalább olyan szintű autókkal, mint 
én, és volt még 10 db S-2000-es és R-5-ös 
kocsi is, - úgy gondolom, érdemes volna 
inkább egy kisebb géposztályban folytatni.

• Tehát, milyen autóval tervezed a követ-
kező futamokat?

Valószínűleg egy Suzuki Super 1,6-os ko-
csira váltok. Ezt a típust korábban már ki-
próbáltam, és nagyon megtetszett. Ez egy 
225 lóerős, első kerékmeghajtású verseny-
autó, amelyben már az első pillanatban jól 
éreztem magam. Az még nem biztos, hogy 
a Miskolc Ralin el tudunk indulni, de a 
bükfürdői versenyen már ott leszek – ez-
úttal a feleségem, Órai Tallér Zsuzsanna 
navigálásával.

• Sok sikert kívánok – legyen bármilyen 
is a kocsid!

Köszönöm szépen! És hadd ragadjam meg 
az alkalmat, hogy a támogatóimnak is há-
lámat fejezzem ki, hiszen nélkülük nem 
versenyezhetnék. Az Oriol Kft., a Zs+U 
Kft., a Partner Kft., az Autogroup Hun-
gary Kft., és a Mannol segítsége már az év 
elején is kellett, és a folytatásban is szüksé-
gem lesz a támogatásukra.

Várhegyi Ferenc

KULTÚRA
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Parti András kijutott a londoni olimpiára és 
nagyon bízunk benne, hogy ott lesz a 2016-
os olimpián is. Most már két versenyzőnk 
is tartósan ott van a legjobb százban a vi-
lágranglistán, ismernek bennünket a nem-
zetközi mezőnyben. De a londoni olimpia 
után új célokat tűztünk ki, és most már 

ezekért dolgozunk.

• Melyek ezek?

Az előbb már em-
lítettem, hogy Parti 
András továbbra is 
velünk dolgozik, 
és szeretnénk, ha 
Rio de Janeiróban 
is a csapatunk tagja 
közül képviselhet-
né valaki hazánkat. 
Ez az egyik célunk. 
A másik, hogy 
a többiek útját 
egyengessük. Ju-
hász Zsolt szintén 

az olimpiai crossban versenyez, Szatmáry 
András maratonon és XCO-ban, Csielka 
Márk pedig XCO-ban és XCE-ben. és itt 
van velünk Vigh Zoltán is, aki országútis 
volt, de indult cyclocross versenyeken is, 
nálunk pedig maratonon indul.

• Milyen eredményeitek vannak?

2013-ban három magyar bajnoki címet is 
megnyertünk, és ahogy említettem, olim-
piai crossban nem-
zetközi szinten is 
ismertek vagyunk. 
Sőt, mivel annyit 
versenyeztünk kül-
földön, azt kell(ett) 
elérnünk, hogy 
idehaza is tudják, 
hogy kik vagyunk. 
Úgy érzem, most 
már ezzel sincs 
gond. Jelenleg 
maratonban is sze-
retnénk európai 
elismertséget sze-
rezni.

• Mi a feladatod a csapatnál?

Minden sporttal kapcsolatos dologért én 
felelek. Például azért, hogy kit igazoljunk 
le, vagy, hogy ki hol versenyezzen. A három 
legfiatalabb versenyzőnek, Csielka Márk-
nak, Juhász Zsoltnak és Szatmáry And-
rásnak én vagyok az edzője is, napi szinten 
írom elő, hogy milyen munkát végezzenek. 
A szerelőnkkel megbeszélem, hogy milyen 
kerékpárokat készítsen elő és fel egy adott 
versenyre, intézem a csapat utazását, szál-
lásfoglalását, ilyesmiket. 

• A versenyzést már teljesen abbahagytad?

Nem, noha 2013-ban volt egy súlyos bal-
esetem, de hála a kiváló orvosoknak és 
gyógytornászoknak, már újra egészséges 
vagyok. Így versenyzem is, tavaly például 
a korosztályomban megnyertem a magyar 
Master maraton bajnokságot. Pontosabban 
nem az eredeti korosztályomban, hanem 
az eggyel fiatalabbak között - merthogy 
úgy érzem, van még keresnivalóm köztük.

• Az eredmények Téged igazolnak – igaz-
gatóként és versenyzőként is. Gratulálok, 
és még sok sikert kívánok!

Köszönöm szépen!
Várhegyi Ferenc

SPORT

Benkó Barbara jól kezdte az idei kerékpáros évét. Talán még egyszer sem 
volt olyan jó erőállapotban, mint most. Egy olimpiai kvalifikációs évben, 
amelyben minden megszerzett pontnak nagy jelentősége van. Januárban 
megnyerte a Gyulán megrendezett Cyclocross Országos Bajnokságot, így 
ebben a szakágban ötszörös, összességében pedig húszszoros magyar baj-
nok lett.

BENKÓ TAVASZA

• Mi történt Veled ezután? 

Egy kicsit megünnepeltük az újabb arany-
érmet, aztán egy háromhetes gran canariai 
edzőtáborozással megkezdtem a felkészü-
lést az idei évre. Újra nagyon jól sikerült, és 
nagy előnye, hogy nem kellett Dél-Afriká-
ba utaznom azért, hogy meleg égövi edző-
táborban vehessek részt.

• Milyen volt az időjárás és milyenek a te-
repviszonyok arrafelé?

Végig napsütésben, 18-20 Celsius fokos 
kellemes melegben tekerhettem, csak a he-
gyekbe kellett vinnem széldzsekit, esőkabá-
tot. A felkészülési időszakban nem terepen, 
hanem országúton edzünk, és 1000-1200 
méteres magasságig remek pályák vannak, 
de aki akar, felmehet 1800 méterre is.

• Milyen munkát végeztél el?

Heti kétszer súlyzós edzéseket csináltam, 
a többi napon pedig négy-öt órát kerék-
pároztam. Szerencsére nem voltam végig 
egyedül, mindig akadt valaki, akivel együtt 
edzhettem. Már ekkor éreztem, hogy jó 
formában vagyok.

• Ki írja az edzéstervedet?

A kondicionális edzéstervemet Grósz Béla 
készíti, a kerékpáros edzéseket Lengyel 
Tamás, egy korábbi profi országúti kerék-
páros és a korábbi PCCC-s, Melts András 
írja. Ez a trió nagyon bevált, érzem, hogy 
erőnlétben és fizikálisan jobb vagyok, mint 
korábban.  

• Versenyek?

Már túl vagyok az idénynyitón. Február 
végén, március elején, Cipruson indultam 
egy négy napos HC (horse classic) ver-
senyen, amely a nevével ellentétben nem 
lóversenyt jelent, hanem a Világ Kupa-fu-
tamok alatti kategóriát. Hasznosak az ilyen 

VÖRÖSVÁRI BRINGÁS  
A PROFI CSAPAT ÉLÉN

Bogár Gábor a Waberer’s Areus MTB Team sportigazgatója. Ez 
Magyarország első, a Nemzetközi Kerékpáros Szövetségnél (UCI) 
is bejegyzett profi mountain bike csapata. A vörösvári kerékpáros-
ról évekkel ezelőtt már többször is írtunk, de sportigazgatóként 
most beszélgettünk vele először

• Hogyan lett belőled sportigazgató, és 
egyáltalán hogyan jött létre a profi moun-
tain bike csapat?
Talán az olvasók is emlékeznek rá, hogy 
a cross country után évekig maratonban 
versenyeztem, sok hazai versenyt meg-
nyertem, és külföldön is sokat versenyez-

tem. Majd a vörösvári Pilis Cross Count-
ry Clubtól elkerültem a Corratec, majd 
később a csömöri csapatba versenyezni, 
miközben Budapesten kezdtem el dolgoz-
ni. Új embereket ismertem meg, új kap-
csolatok születtek, és végül két társammal 
együtt 2010-ben megalapítottuk az SVS 
Pro Teamet, amelynek most a Waberer’s 
és az Areus a névadó szponzora. S mivel 
komoly versenyzői múltam és tapasztala-
tom van, edzőként is képeztem magam, és 
a műszaki dolgokhoz is értek, én lettem a 
sportigazgató.

• Mi volt a célotok a csapattal?

Több célt is kitűztünk magunk elé. A leg-
fontosabb az volt, hogy hazai tehetségekkel 
próbáljunk meg nemzetközi szinten verse-
nyezni, és hogy a londoni olimpiára kijut-
tassunk magyar versenyzőt. Ekkor még én 
is versenyeztem a csapatban, de leigazol-
tuk Parti Andrást, a pekingi olimpikont és 
három U23-as versenyzőt.

• Sikerült megvalósítanotok, amit elkép-
zeltetek?

viadalok, mert olimpiai kvalifikációs és Vi-
lág Kupa-pontokat is lehet ezeken gyűjte-
ni. A pontszerzés mellett tesztversenynek 
szántam ezt a viadalt. A tengerentúli ver-
senyzőket leszámítva a teljes Világ Kupa 
élmezőnye megjelent. Amikor megláttam a 
névsort, néztem is, hogy vajon ebből most 
mi lesz? 

• És mi lett?

A szakaszokon a legjobbak kö-
zött voltam, és összetettben a 11. 
lettem, sok pontot gyűjtöttem. 
És sokkal közelebb kerültem 
az élmezőnyhöz, kisebb volt az 
időhátrányom velük szemben, 
mint tavaly. A legnagyobb meg-
lepetés azonban az volt, hogy a 
kétszeres világbajnok és Lon-
donban olimpiai bajnok fran-
cia Julie Bresset is legyőztem. 
Persze vigyázni kell ezekkel az 
eredményekkel, mert sokszor 
előfordult már, hogy aki év ele-
jén nagyon jó volt, hónapokkal 
később visszaesett, és fordítva, 
de azért jólesett ez a siker.

• Volt azóta másik versenyed 
is?

Ott maradtam Cipruson, és 
elindultam egy cross country 
versenyen is, amelyen nyolcadik 
lettem és csak két percet kaptam 

a győztestől. Ez is azt mutatja, hogy jó úton 
járunk. Itthon pedig megnyertem a Tihany 
Kupa országúti versenyt, amelyet edzésjel-
leggel tekertem végig. Sajnos, ezt követő-
en megbetegedtem, így ki kellett hagynom 
egy osztrák C1-es versenyt is. De remélem, 
húsvét után már újra versenyezhetek.

• Milyen fő versenyeid lesznek idén?

Csapatommal, a FOCUS-szal abban ma-
radtam, hogy a hat Világ Kupa-versenyen 
és a világbajnokságon kötelezően indulok. 
Szeretnénk feledtetni a tavalyi, nem túl 
sikeres évet. Ha idén javulok, utána be-
szélhetünk a szerződéshosszabbításról, ha 
nem, akkor nyilván váltanak. De úgy ké-
szülök, hogy minden rendben lesz. Min-
den egyéb versenyt, legyen az országúti 
vagy cross country futam, ennek rendelek 
alá. Számomra kedvezőnek tűnik, hogy a 
kanadai és az amerikai Világ Kupa-ver-
senyek egymást követő heteken lesznek, 
a többi pedig Európában. Tavaly ugyanis 
megfigyeltem, hogy az utazás sokkal job-
ban elfáraszt, mint a versenyzés. Remélem, 
idén ezzel sem lesz gond. 

• Úgy legyen! Sok sikert és sok pontot 
kívánok, hiszen jön a 2016-os olimpia, 
amely gondolom, a legfontosabb célod.

Pontosan így van! És egy jó 2015-ös eszten-
dő megalapozhatná a következő évet is.

Várhegyi Ferenc

Gábor és csapata életét és eredményeit a 
www.facebook.com/svsproteam cím alatt 
követhetik figyelemmel olvasóink. 
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Parti András kijutott a londoni olimpiára és 
nagyon bízunk benne, hogy ott lesz a 2016-
os olimpián is. Most már két versenyzőnk 
is tartósan ott van a legjobb százban a vi-
lágranglistán, ismernek bennünket a nem-
zetközi mezőnyben. De a londoni olimpia 
után új célokat tűztünk ki, és most már 

ezekért dolgozunk.

• Melyek ezek?

Az előbb már em-
lítettem, hogy Parti 
András továbbra is 
velünk dolgozik, 
és szeretnénk, ha 
Rio de Janeiróban 
is a csapatunk tagja 
közül képviselhet-
né valaki hazánkat. 
Ez az egyik célunk. 
A másik, hogy 
a többiek útját 
egyengessük. Ju-
hász Zsolt szintén 

az olimpiai crossban versenyez, Szatmáry 
András maratonon és XCO-ban, Csielka 
Márk pedig XCO-ban és XCE-ben. és itt 
van velünk Vigh Zoltán is, aki országútis 
volt, de indult cyclocross versenyeken is, 
nálunk pedig maratonon indul.

• Milyen eredményeitek vannak?

2013-ban három magyar bajnoki címet is 
megnyertünk, és ahogy említettem, olim-
piai crossban nem-
zetközi szinten is 
ismertek vagyunk. 
Sőt, mivel annyit 
versenyeztünk kül-
földön, azt kell(ett) 
elérnünk, hogy 
idehaza is tudják, 
hogy kik vagyunk. 
Úgy érzem, most 
már ezzel sincs 
gond. Jelenleg 
maratonban is sze-
retnénk európai 
elismertséget sze-
rezni.

• Mi a feladatod a csapatnál?

Minden sporttal kapcsolatos dologért én 
felelek. Például azért, hogy kit igazoljunk 
le, vagy, hogy ki hol versenyezzen. A három 
legfiatalabb versenyzőnek, Csielka Márk-
nak, Juhász Zsoltnak és Szatmáry And-
rásnak én vagyok az edzője is, napi szinten 
írom elő, hogy milyen munkát végezzenek. 
A szerelőnkkel megbeszélem, hogy milyen 
kerékpárokat készítsen elő és fel egy adott 
versenyre, intézem a csapat utazását, szál-
lásfoglalását, ilyesmiket. 

• A versenyzést már teljesen abbahagytad?

Nem, noha 2013-ban volt egy súlyos bal-
esetem, de hála a kiváló orvosoknak és 
gyógytornászoknak, már újra egészséges 
vagyok. Így versenyzem is, tavaly például 
a korosztályomban megnyertem a magyar 
Master maraton bajnokságot. Pontosabban 
nem az eredeti korosztályomban, hanem 
az eggyel fiatalabbak között - merthogy 
úgy érzem, van még keresnivalóm köztük.

• Az eredmények Téged igazolnak – igaz-
gatóként és versenyzőként is. Gratulálok, 
és még sok sikert kívánok!

Köszönöm szépen!
Várhegyi Ferenc

SPORT

Benkó Barbara jól kezdte az idei kerékpáros évét. Talán még egyszer sem 
volt olyan jó erőállapotban, mint most. Egy olimpiai kvalifikációs évben, 
amelyben minden megszerzett pontnak nagy jelentősége van. Januárban 
megnyerte a Gyulán megrendezett Cyclocross Országos Bajnokságot, így 
ebben a szakágban ötszörös, összességében pedig húszszoros magyar baj-
nok lett.

BENKÓ TAVASZA

• Mi történt Veled ezután? 

Egy kicsit megünnepeltük az újabb arany-
érmet, aztán egy háromhetes gran canariai 
edzőtáborozással megkezdtem a felkészü-
lést az idei évre. Újra nagyon jól sikerült, és 
nagy előnye, hogy nem kellett Dél-Afriká-
ba utaznom azért, hogy meleg égövi edző-
táborban vehessek részt.

• Milyen volt az időjárás és milyenek a te-
repviszonyok arrafelé?

Végig napsütésben, 18-20 Celsius fokos 
kellemes melegben tekerhettem, csak a he-
gyekbe kellett vinnem széldzsekit, esőkabá-
tot. A felkészülési időszakban nem terepen, 
hanem országúton edzünk, és 1000-1200 
méteres magasságig remek pályák vannak, 
de aki akar, felmehet 1800 méterre is.

• Milyen munkát végeztél el?

Heti kétszer súlyzós edzéseket csináltam, 
a többi napon pedig négy-öt órát kerék-
pároztam. Szerencsére nem voltam végig 
egyedül, mindig akadt valaki, akivel együtt 
edzhettem. Már ekkor éreztem, hogy jó 
formában vagyok.

• Ki írja az edzéstervedet?

A kondicionális edzéstervemet Grósz Béla 
készíti, a kerékpáros edzéseket Lengyel 
Tamás, egy korábbi profi országúti kerék-
páros és a korábbi PCCC-s, Melts András 
írja. Ez a trió nagyon bevált, érzem, hogy 
erőnlétben és fizikálisan jobb vagyok, mint 
korábban.  

• Versenyek?

Már túl vagyok az idénynyitón. Február 
végén, március elején, Cipruson indultam 
egy négy napos HC (horse classic) ver-
senyen, amely a nevével ellentétben nem 
lóversenyt jelent, hanem a Világ Kupa-fu-
tamok alatti kategóriát. Hasznosak az ilyen 

VÖRÖSVÁRI BRINGÁS  
A PROFI CSAPAT ÉLÉN

Bogár Gábor a Waberer’s Areus MTB Team sportigazgatója. Ez 
Magyarország első, a Nemzetközi Kerékpáros Szövetségnél (UCI) 
is bejegyzett profi mountain bike csapata. A vörösvári kerékpáros-
ról évekkel ezelőtt már többször is írtunk, de sportigazgatóként 
most beszélgettünk vele először

• Hogyan lett belőled sportigazgató, és 
egyáltalán hogyan jött létre a profi moun-
tain bike csapat?
Talán az olvasók is emlékeznek rá, hogy 
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később a csömöri csapatba versenyezni, 
miközben Budapesten kezdtem el dolgoz-
ni. Új embereket ismertem meg, új kap-
csolatok születtek, és végül két társammal 
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Több célt is kitűztünk magunk elé. A leg-
fontosabb az volt, hogy hazai tehetségekkel 
próbáljunk meg nemzetközi szinten verse-
nyezni, és hogy a londoni olimpiára kijut-
tassunk magyar versenyzőt. Ekkor még én 
is versenyeztem a csapatban, de leigazol-
tuk Parti Andrást, a pekingi olimpikont és 
három U23-as versenyzőt.
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viadalok, mert olimpiai kvalifikációs és Vi-
lág Kupa-pontokat is lehet ezeken gyűjte-
ni. A pontszerzés mellett tesztversenynek 
szántam ezt a viadalt. A tengerentúli ver-
senyzőket leszámítva a teljes Világ Kupa 
élmezőnye megjelent. Amikor megláttam a 
névsort, néztem is, hogy vajon ebből most 
mi lesz? 

• És mi lett?

A szakaszokon a legjobbak kö-
zött voltam, és összetettben a 11. 
lettem, sok pontot gyűjtöttem. 
És sokkal közelebb kerültem 
az élmezőnyhöz, kisebb volt az 
időhátrányom velük szemben, 
mint tavaly. A legnagyobb meg-
lepetés azonban az volt, hogy a 
kétszeres világbajnok és Lon-
donban olimpiai bajnok fran-
cia Julie Bresset is legyőztem. 
Persze vigyázni kell ezekkel az 
eredményekkel, mert sokszor 
előfordult már, hogy aki év ele-
jén nagyon jó volt, hónapokkal 
később visszaesett, és fordítva, 
de azért jólesett ez a siker.

• Volt azóta másik versenyed 
is?

Ott maradtam Cipruson, és 
elindultam egy cross country 
versenyen is, amelyen nyolcadik 
lettem és csak két percet kaptam 

a győztestől. Ez is azt mutatja, hogy jó úton 
járunk. Itthon pedig megnyertem a Tihany 
Kupa országúti versenyt, amelyet edzésjel-
leggel tekertem végig. Sajnos, ezt követő-
en megbetegedtem, így ki kellett hagynom 
egy osztrák C1-es versenyt is. De remélem, 
húsvét után már újra versenyezhetek.

• Milyen fő versenyeid lesznek idén?

Csapatommal, a FOCUS-szal abban ma-
radtam, hogy a hat Világ Kupa-versenyen 
és a világbajnokságon kötelezően indulok. 
Szeretnénk feledtetni a tavalyi, nem túl 
sikeres évet. Ha idén javulok, utána be-
szélhetünk a szerződéshosszabbításról, ha 
nem, akkor nyilván váltanak. De úgy ké-
szülök, hogy minden rendben lesz. Min-
den egyéb versenyt, legyen az országúti 
vagy cross country futam, ennek rendelek 
alá. Számomra kedvezőnek tűnik, hogy a 
kanadai és az amerikai Világ Kupa-ver-
senyek egymást követő heteken lesznek, 
a többi pedig Európában. Tavaly ugyanis 
megfigyeltem, hogy az utazás sokkal job-
ban elfáraszt, mint a versenyzés. Remélem, 
idén ezzel sem lesz gond. 

• Úgy legyen! Sok sikert és sok pontot 
kívánok, hiszen jön a 2016-os olimpia, 
amely gondolom, a legfontosabb célod.

Pontosan így van! És egy jó 2015-ös eszten-
dő megalapozhatná a következő évet is.

Várhegyi Ferenc

Gábor és csapata életét és eredményeit a 
www.facebook.com/svsproteam cím alatt 
követhetik figyelemmel olvasóink. 
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A PILISVÖRÖSVÁRI 
RENDŐRŐRS 2014-ES 
BESZÁMOLÓJA

BIOPEDIKŰR
Idősek és problémás lábúak 

jelentkezését is várom.

HÍVÁSRA HÁZHOZ 
MEGYEK.

HÉTVÉGÉN IS DOLGOZOM
06-30/210-44-68

E L A D Ó  T E L E K

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

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

Nálunk a születésnapok úgy indulnak, hogy gyerekeink közül az évfor-
dulós csemete – mielőtt elkezdődik az ünneplése – csendesen megkeresi 
az édesanyját, és szeretettel megköszöni az életét, a magzati gondosko-
dást, valamint azt, hogy anya megszülte őt.

A VALÓDI ÜNNEPELT

Erre a most már hagyománnyá vált 
„ünnep előtti prológusra” én beszél-
tem rá a családot, miután a buszon 

tanúja voltam egy beszélgetésnek.
Mint ifjú mérnök, napi bejáró voltam 

Budapestre, egy tervezőintézetbe. Gyakran 
túlóráztam, ilyenkor a hazaút elhúzódott, 
mert a buszok is ritkábban jártak. Sokszor 
történt meg, hogy hosszabb ideig kellett 
várni, míg a végállomásról elindult a hat-
vanas busz.

Azon a napon is fázósan ültem az üres, 
sötéten derengő buszban. Olvasni nem 
lehetett, mert sofőr még nem volt, és még 

nem kapcsolták fel a villanyt. Csak az ülé-
sek műbőr huzata és a csőkeret fénylett, hi-
degen tükrözve a kinti lámpafényt. Ebbe az 
álmos homályba robbant be egy élénk kis-
fiú, utána szállt fel csendesebben a mamá-
ja. Csattogott a lépcső, megremegett a busz 
a gyerek után.

Láthatóan a mama is túlórázott. Tartá-
sában benne volt az egész napi robot, arcán 
a munkahelyről elhozott gondok.

Látszott, hogy a gyereket is csak most 
tudta elhozni a napköziből, és már a család 

gondjaira, a reá váró harmadik műszakra, a 
vacsorafőzésre gondol. De az energiától ki-
robbanó gyermek nem hagyta, hogy meg-
pihenjen, gondolataiba, merüljön. Mind-
untalan kibillentette édesanyját csendes 
számvetéséből, gondolataiból. Akaratlanul 
tanúja lettem beszélgetésüknek.

Kiderült, hogy a gyermek ünnepségre 
készülődik, születésnapja lesz. Hosszasan 
nyaggatta az anyukát az ünneplés részlete-
iről, az előkészületekről. Az anyuka nehe-
zen szabadulva napi gondjaitól gépiesen, 
de türelmesen felelgetett a gyakran ismét-
lődő kérdésekre.

A gyermek fárad-
hatatlan volt, a mama 
pedig egyre halkabban, 
növekvő szünetekkel 
válaszolt. Lassan a 
gyerek is végére ért a 
kérdéseinek, de a biz-
tonság kedvéért még 
megkérdezte: „Anyu, 
ugye nem felejted el 
a szülinapomat?” A 
mama a szokásosnál 
hosszabb szünet után 
ellágyult hangon vála-
szolt: „Fiacskám, azt a 
napot én nem felejtem 
el.”

Ebből a hangsúlyból 
megéreztem, ennek az 
anyukának az a nap 
egyedülálló emléket je-
lent: az élményt, amit 
a szülés, az életadás 
jelent.

Mi, férfiak ritkán 
jutunk olyan helyzetbe, 

ahol az édesanyák senki által nem pótolha-
tó szerepét és feladatát átérezzük.

Ott, a buszon, azon a fázós, sötét, nedves 
késő délutánon mély benyomást tett rám ez 
a felismerés, és hálát adok az Istenemnek, 
hogy a felismerést sikerült gyermekeimnek 
továbbadni, mert ez  szép hagyományt te-
remtett a  családunkban.

Évekkel ezelőtt menyem születésnapját 
ünnepeltük. Nagy öröm volt számomra, 
hogy nagyfiam és felesége nemcsak a saját 
sütésű almás pite alapú tortát dicsérték, 

hanem elkérték annak a veretes szövegű 
erdélyi dalnak a szövegét, amelyet néhány 
éves hagyományként énekelünk a „Happy 
birthday” helyett ünnepeltünk felköszön-
tésére.

Még tartott a gyerekzsivajos családi 
örömnap, amikor menyem órájára pillant-
va sürgette fiamat: „Menjünk, mert nekem 
még be kell ugranom az anyámhoz a virág-
gal.” Arra gondolva, hogy el ne mulasszam 
felköszönteni nászasszonyomat, gyorsan 
megkérdeztem: „Mit ünnepel édesanyád?” 
„Semmi különösebb évfordulója nincs 
anyámnak.” – felelt a menyem. „Csak mi-
óta én is szültem, és tudom mi az, azóta az 
én születésnapomon soha nem felejtem el 
megköszönni anyámnak, hogy világra ho-
zott. Úgy tudom, nálatok is ez a szokás.”

Meghatottan öleltem meg a fiatalasz-
szonyt, és feleségemmel együtt boldogan 
bocsátottuk útjukra őket. Menyem bizo-
nyára nem vette észre csendes örömömet, 
és csak így fogja megtudni boldogságom 
és meghatottságom okát. Évtizedes szo-
kásunkat igazolta vissza aznap szavaival 
és felfogásával. Valamint azt a tényt, hogy 
két egymástól független megtapasztalás 
ugyanazt a cselekedetet váltotta ki két egy-
mástól távol élő családban.

Csak később, már lefekvés után gondol-
tam át ennek a történetnek a messzire ve-
zető tanulságát. Azt, hogy milyen gyorsan 
feledkezünk el az eredetekről, Teremtőnk-
ről, az élet más területein is.

Milyen gyorsan találunk magunkra, ha 
ünnepelni, elismertetni kell magunkat, tel-
jesítményünket.

Vak önzésünkben, ügyetlen szokásaink 
miatt képesek vagyunk elfelejtkezni édes-
anyánkról, aki fájdalmak átélésével adta 
nekünk az életünket. Aki családunkban 
elsőként tudta, hogy létezünk, és ugyan-
csak elsőként pillantott meg minket türel-
metlenül, hiszen hónapokon át tartó áldott 
együttlét után szakadtunk ki testéből.

Hogyan feledkezhetünk meg ezek után 
arról, aki a világ kezdete óta akart minket, 
mindent tud velünk kapcsolatban, és min-
dent neki köszönhetünk. Nem kell-e hálát 
adnunk nemcsak az életünkért, hanem 
mindenért, ami minket körülvesz, a látható 
és a láthatatlan világért?

Mert az édesanya szeretete gyermeke 
iránt, és a gyermek több-kevesebb tisztele-
te és szeretete édesanyja iránt csak halvány 
másolata annak a szeretetnek, amelynek 
megnyilvánulása a nekünk adott ajándék, 
az értelmünk, a létünk, a világ szépsége, 
alig megismerhetősége, és az ez által meg-
sejthető örök élet.

Szüleim már nem élnek, és bár koráb-
ban nem gyakoroltam, most már hiába 
tenném, személyesen nem tudom megkö-
szönni az életemet, ezért napi imáimban 
teszem.

Botzheim István

A rendőrőrs működési területe közel 
120 négyzetkilométer, melynek je-
lentős része erdős, hegyes területen 

fekszik. Két város, Pilisvörösvár és Piliscsa-
ba, illetve 6 község: Solymár, Üröm, Pilis-
borosjenő, Pilisszentiván, Tinnye, Pilis-
jászfalu tartozik területileg hozzánk.

Az állandó és ideiglenes lakosok száma 
az elmúlt évben meghaladta az ötvenhá-
romezer főt. A reális lélekszám megálla-
pításánál figyelembe kell vennünk, hogy 
ezen a területen 4 934 hétvégi ház is talál-
ható, valamint Piliscsabán a PPKE hallga-
tói létszáma, akik közel 100%-a albérletek-
ben lakik. Pilisvörösvár település állandó 
lakóinak száma 13 838 fő.

A Pilisvörösvári Rendőrőrs illetékes-
ségi területén halad a 10-es számú főút, 
melynek forgalomterhelése eléri a 15 000 
járműegység/nap értéket, amely jelentő-
sen nehezíti a közlekedést. A lassú haladás 
következményének tudható be, hogy a sú-
lyosabb balesetek okaként az előzés szabá-
lyainak be nem tartása szerepel. A jelenleg 
folyamatban lévő vasútfelújítás is rontja a 
közlekedési lehetőségeket.

Tinnye, Piliscsaba és Üröm község 
12 tonnás korlátozó táblája a települések 
gondját részben megoldotta, így viszont a 
10-es úton növekedett a kamionforgalom. 
A vasúti felújítás újabb forgalomnöveke-
déssel jár. Érezhető a Megyeri-híd hatása 
is, mivel az M0 nyugati szektora még nem 
készült el, így a hídról Ürömön keresztül a 
10-es úton kerülhető ki Budapest. 

Bűnügyi helyzet

A bűncselekmények száma az elmúlt év-
ben csekély mértékben, 1%-kal emelkedett.  
Az ismertté vált bűncselekmények nagy ré-
szét továbbra is a vagyon elleni bűncselek-
mények képezték. 

A lopásoknál jellemző elkövetési mód 
volt az alkalmi lopás, de nagy számban 
fordult elő úgynevezett „trükkös lopás” is. 
Ezekben az esetekben alkalmi árusítással, 
illetve vásárlással jutottak be az elkövetők a 
– rendszerint idős – sértett lakásába (tűzi-
faárus, burgonyaárus, díjbeszedő), és a fi-
gyelmét elterelve tulajdonították el értékeit.

Annak ellenére fordultak elő ezek a 
bűncselekmények, hogy a rendőrség a he-
lyi médiumokban folyamatosan jelentett 

meg bűnmegelőzési felhívásokat, valamint 
rendszeresen tartottak előadásokat az idős, 
nyugdíjas korú lakosoknak.

A betöréses lopások hatékonyabb meg-
előzése, megszakítása valamint az elköve-
tett bűncselekmények elkövetőinek felde-
rítése érdekében rendszeresen szerveztek 
akciókat.

Kiemelt figyelmet érdemel a rablások 
alakulása, mert az összes bűncselekmény-
számhoz viszonyítva kis számban előfor-
duló bűncselekmény, három esetről két 
esetre csökkent a vizsgált időszakban. 

A kiemelt bűncselekmények közül Pilis-
vörösváron összesen 179 bűncselekményt 
követtek el 2014-ben. Testi sértés és ga-
rázdaság összesen 7-7 esetben fordult elő, 
mindkét bűncselekményi kategória eseté-
ben csökkenés mutatható ki. 

A helyi körzeti megbízottak jó együtt-
működést alakítottak ki a helyi önkor-
mányzattal, illetve egyéb rendészeti fel-
adatot ellátó személyekkel, szervezetekkel, 
akik maximálisan támogatják őket szolgá-
lati munkájuk ellátásában. 

Közterületi jelenlét

2013-hoz képest a közterületi jelenlét 
emelkedett. 2014. évben eredményesnek 
bizonyult az úgynevezett „19 megyés” 
program, amellyel állandó rendőri jelenlé-
tet tudtunk biztosítani a kijelölt települése-
ken – ezzel is növelve a lakosság szubjek-
tív közbiztonságérzetét. Ennek a fő célja a 
közterületi jelenlét fokozása, az állampol-
gárokkal történő kapcsolattartás növelése, 
valamint az állampolgárbarát rendőrség 
képének erősítése. A 19 megyés szolgálatot 
a járőrök nagy részben gyalogosan látják el.
A fokozott rendőri jelenlétnek preventív 
hatása van a bűnözésre.

2014-ben elkezdődött egy intézkedési 
kultúraváltás is, amely nem a büntetések 
számának növeléséről szól, hanem éppen 
ellenkezőleg, a figyelmeztetés eszközének 
használatát szorgalmazza, leginkább azért, 
hogy egy segítő, támogató rendőrség képe 
alakuljon ki.

Közlekedés

A Pilisvörösvári Rendőrőrs területén a 10-
es számú fő út 21 km hosszúságban halad 

át. A főút terheltsége jelentős. A csatlakozó 
utak hossza kb. 300 km, amelyek többnyire 
szilárd burkolatúak vagy burkolat nélkü-
liek. A balesetek bekövetkezésében még 
mindig az előzési szabályok be nem tartása, 
valamint a sebesség helytelen megválasztá-
sa, továbbá a gyalogos-átkelőhelyeken az 
elsőbbségadás elmulasztása a leggyakoribb 
ok. A gépkocsivezetők gyakran türelmetle-
nek a kialakuló forgalmi viszonyok miatt.

Pilisvörösváron 2014-ben 13 könnyű, 
illetve 4 súlyos sérüléssel jár közlekedési 
baleset történt.

Együttműködés

A Pilisvörösvári Rendőrőrs munkatársai 
közös szolgálatot látnak el a közterület-
felügyelőkkel, a természetőrökkel, a pol-
gárőrökkel, a halőrökkel, és folyamatos 
kapcsolatot tartanak fenn a polgárőrséggel. 
Kimagasló az együttműködés a Polgármes-
teri Hivatallal, illetve a Járási Hivatallal is.

Rendszeresen tartanak DADA és egyéb 
bűnmegelőzési előadásokat a település is-
koláiban. 

KÖZBIZTONSÁG
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Nálunk a születésnapok úgy indulnak, hogy gyerekeink közül az évfor-
dulós csemete – mielőtt elkezdődik az ünneplése – csendesen megkeresi 
az édesanyját, és szeretettel megköszöni az életét, a magzati gondosko-
dást, valamint azt, hogy anya megszülte őt.

A VALÓDI ÜNNEPELT

Erre a most már hagyománnyá vált 
„ünnep előtti prológusra” én beszél-
tem rá a családot, miután a buszon 

tanúja voltam egy beszélgetésnek.
Mint ifjú mérnök, napi bejáró voltam 

Budapestre, egy tervezőintézetbe. Gyakran 
túlóráztam, ilyenkor a hazaút elhúzódott, 
mert a buszok is ritkábban jártak. Sokszor 
történt meg, hogy hosszabb ideig kellett 
várni, míg a végállomásról elindult a hat-
vanas busz.

Azon a napon is fázósan ültem az üres, 
sötéten derengő buszban. Olvasni nem 
lehetett, mert sofőr még nem volt, és még 

nem kapcsolták fel a villanyt. Csak az ülé-
sek műbőr huzata és a csőkeret fénylett, hi-
degen tükrözve a kinti lámpafényt. Ebbe az 
álmos homályba robbant be egy élénk kis-
fiú, utána szállt fel csendesebben a mamá-
ja. Csattogott a lépcső, megremegett a busz 
a gyerek után.

Láthatóan a mama is túlórázott. Tartá-
sában benne volt az egész napi robot, arcán 
a munkahelyről elhozott gondok.

Látszott, hogy a gyereket is csak most 
tudta elhozni a napköziből, és már a család 

gondjaira, a reá váró harmadik műszakra, a 
vacsorafőzésre gondol. De az energiától ki-
robbanó gyermek nem hagyta, hogy meg-
pihenjen, gondolataiba, merüljön. Mind-
untalan kibillentette édesanyját csendes 
számvetéséből, gondolataiból. Akaratlanul 
tanúja lettem beszélgetésüknek.

Kiderült, hogy a gyermek ünnepségre 
készülődik, születésnapja lesz. Hosszasan 
nyaggatta az anyukát az ünneplés részlete-
iről, az előkészületekről. Az anyuka nehe-
zen szabadulva napi gondjaitól gépiesen, 
de türelmesen felelgetett a gyakran ismét-
lődő kérdésekre.

A gyermek fárad-
hatatlan volt, a mama 
pedig egyre halkabban, 
növekvő szünetekkel 
válaszolt. Lassan a 
gyerek is végére ért a 
kérdéseinek, de a biz-
tonság kedvéért még 
megkérdezte: „Anyu, 
ugye nem felejted el 
a szülinapomat?” A 
mama a szokásosnál 
hosszabb szünet után 
ellágyult hangon vála-
szolt: „Fiacskám, azt a 
napot én nem felejtem 
el.”

Ebből a hangsúlyból 
megéreztem, ennek az 
anyukának az a nap 
egyedülálló emléket je-
lent: az élményt, amit 
a szülés, az életadás 
jelent.

Mi, férfiak ritkán 
jutunk olyan helyzetbe, 

ahol az édesanyák senki által nem pótolha-
tó szerepét és feladatát átérezzük.

Ott, a buszon, azon a fázós, sötét, nedves 
késő délutánon mély benyomást tett rám ez 
a felismerés, és hálát adok az Istenemnek, 
hogy a felismerést sikerült gyermekeimnek 
továbbadni, mert ez  szép hagyományt te-
remtett a  családunkban.

Évekkel ezelőtt menyem születésnapját 
ünnepeltük. Nagy öröm volt számomra, 
hogy nagyfiam és felesége nemcsak a saját 
sütésű almás pite alapú tortát dicsérték, 

hanem elkérték annak a veretes szövegű 
erdélyi dalnak a szövegét, amelyet néhány 
éves hagyományként énekelünk a „Happy 
birthday” helyett ünnepeltünk felköszön-
tésére.

Még tartott a gyerekzsivajos családi 
örömnap, amikor menyem órájára pillant-
va sürgette fiamat: „Menjünk, mert nekem 
még be kell ugranom az anyámhoz a virág-
gal.” Arra gondolva, hogy el ne mulasszam 
felköszönteni nászasszonyomat, gyorsan 
megkérdeztem: „Mit ünnepel édesanyád?” 
„Semmi különösebb évfordulója nincs 
anyámnak.” – felelt a menyem. „Csak mi-
óta én is szültem, és tudom mi az, azóta az 
én születésnapomon soha nem felejtem el 
megköszönni anyámnak, hogy világra ho-
zott. Úgy tudom, nálatok is ez a szokás.”

Meghatottan öleltem meg a fiatalasz-
szonyt, és feleségemmel együtt boldogan 
bocsátottuk útjukra őket. Menyem bizo-
nyára nem vette észre csendes örömömet, 
és csak így fogja megtudni boldogságom 
és meghatottságom okát. Évtizedes szo-
kásunkat igazolta vissza aznap szavaival 
és felfogásával. Valamint azt a tényt, hogy 
két egymástól független megtapasztalás 
ugyanazt a cselekedetet váltotta ki két egy-
mástól távol élő családban.

Csak később, már lefekvés után gondol-
tam át ennek a történetnek a messzire ve-
zető tanulságát. Azt, hogy milyen gyorsan 
feledkezünk el az eredetekről, Teremtőnk-
ről, az élet más területein is.

Milyen gyorsan találunk magunkra, ha 
ünnepelni, elismertetni kell magunkat, tel-
jesítményünket.

Vak önzésünkben, ügyetlen szokásaink 
miatt képesek vagyunk elfelejtkezni édes-
anyánkról, aki fájdalmak átélésével adta 
nekünk az életünket. Aki családunkban 
elsőként tudta, hogy létezünk, és ugyan-
csak elsőként pillantott meg minket türel-
metlenül, hiszen hónapokon át tartó áldott 
együttlét után szakadtunk ki testéből.

Hogyan feledkezhetünk meg ezek után 
arról, aki a világ kezdete óta akart minket, 
mindent tud velünk kapcsolatban, és min-
dent neki köszönhetünk. Nem kell-e hálát 
adnunk nemcsak az életünkért, hanem 
mindenért, ami minket körülvesz, a látható 
és a láthatatlan világért?

Mert az édesanya szeretete gyermeke 
iránt, és a gyermek több-kevesebb tisztele-
te és szeretete édesanyja iránt csak halvány 
másolata annak a szeretetnek, amelynek 
megnyilvánulása a nekünk adott ajándék, 
az értelmünk, a létünk, a világ szépsége, 
alig megismerhetősége, és az ez által meg-
sejthető örök élet.

Szüleim már nem élnek, és bár koráb-
ban nem gyakoroltam, most már hiába 
tenném, személyesen nem tudom megkö-
szönni az életemet, ezért napi imáimban 
teszem.

Botzheim István

A rendőrőrs működési területe közel 
120 négyzetkilométer, melynek je-
lentős része erdős, hegyes területen 

fekszik. Két város, Pilisvörösvár és Piliscsa-
ba, illetve 6 község: Solymár, Üröm, Pilis-
borosjenő, Pilisszentiván, Tinnye, Pilis-
jászfalu tartozik területileg hozzánk.

Az állandó és ideiglenes lakosok száma 
az elmúlt évben meghaladta az ötvenhá-
romezer főt. A reális lélekszám megálla-
pításánál figyelembe kell vennünk, hogy 
ezen a területen 4 934 hétvégi ház is talál-
ható, valamint Piliscsabán a PPKE hallga-
tói létszáma, akik közel 100%-a albérletek-
ben lakik. Pilisvörösvár település állandó 
lakóinak száma 13 838 fő.

A Pilisvörösvári Rendőrőrs illetékes-
ségi területén halad a 10-es számú főút, 
melynek forgalomterhelése eléri a 15 000 
járműegység/nap értéket, amely jelentő-
sen nehezíti a közlekedést. A lassú haladás 
következményének tudható be, hogy a sú-
lyosabb balesetek okaként az előzés szabá-
lyainak be nem tartása szerepel. A jelenleg 
folyamatban lévő vasútfelújítás is rontja a 
közlekedési lehetőségeket.

Tinnye, Piliscsaba és Üröm község 
12 tonnás korlátozó táblája a települések 
gondját részben megoldotta, így viszont a 
10-es úton növekedett a kamionforgalom. 
A vasúti felújítás újabb forgalomnöveke-
déssel jár. Érezhető a Megyeri-híd hatása 
is, mivel az M0 nyugati szektora még nem 
készült el, így a hídról Ürömön keresztül a 
10-es úton kerülhető ki Budapest. 

Bűnügyi helyzet

A bűncselekmények száma az elmúlt év-
ben csekély mértékben, 1%-kal emelkedett.  
Az ismertté vált bűncselekmények nagy ré-
szét továbbra is a vagyon elleni bűncselek-
mények képezték. 

A lopásoknál jellemző elkövetési mód 
volt az alkalmi lopás, de nagy számban 
fordult elő úgynevezett „trükkös lopás” is. 
Ezekben az esetekben alkalmi árusítással, 
illetve vásárlással jutottak be az elkövetők a 
– rendszerint idős – sértett lakásába (tűzi-
faárus, burgonyaárus, díjbeszedő), és a fi-
gyelmét elterelve tulajdonították el értékeit.

Annak ellenére fordultak elő ezek a 
bűncselekmények, hogy a rendőrség a he-
lyi médiumokban folyamatosan jelentett 

meg bűnmegelőzési felhívásokat, valamint 
rendszeresen tartottak előadásokat az idős, 
nyugdíjas korú lakosoknak.

A betöréses lopások hatékonyabb meg-
előzése, megszakítása valamint az elköve-
tett bűncselekmények elkövetőinek felde-
rítése érdekében rendszeresen szerveztek 
akciókat.

Kiemelt figyelmet érdemel a rablások 
alakulása, mert az összes bűncselekmény-
számhoz viszonyítva kis számban előfor-
duló bűncselekmény, három esetről két 
esetre csökkent a vizsgált időszakban. 

A kiemelt bűncselekmények közül Pilis-
vörösváron összesen 179 bűncselekményt 
követtek el 2014-ben. Testi sértés és ga-
rázdaság összesen 7-7 esetben fordult elő, 
mindkét bűncselekményi kategória eseté-
ben csökkenés mutatható ki. 

A helyi körzeti megbízottak jó együtt-
működést alakítottak ki a helyi önkor-
mányzattal, illetve egyéb rendészeti fel-
adatot ellátó személyekkel, szervezetekkel, 
akik maximálisan támogatják őket szolgá-
lati munkájuk ellátásában. 

Közterületi jelenlét

2013-hoz képest a közterületi jelenlét 
emelkedett. 2014. évben eredményesnek 
bizonyult az úgynevezett „19 megyés” 
program, amellyel állandó rendőri jelenlé-
tet tudtunk biztosítani a kijelölt települése-
ken – ezzel is növelve a lakosság szubjek-
tív közbiztonságérzetét. Ennek a fő célja a 
közterületi jelenlét fokozása, az állampol-
gárokkal történő kapcsolattartás növelése, 
valamint az állampolgárbarát rendőrség 
képének erősítése. A 19 megyés szolgálatot 
a járőrök nagy részben gyalogosan látják el.
A fokozott rendőri jelenlétnek preventív 
hatása van a bűnözésre.

2014-ben elkezdődött egy intézkedési 
kultúraváltás is, amely nem a büntetések 
számának növeléséről szól, hanem éppen 
ellenkezőleg, a figyelmeztetés eszközének 
használatát szorgalmazza, leginkább azért, 
hogy egy segítő, támogató rendőrség képe 
alakuljon ki.

Közlekedés

A Pilisvörösvári Rendőrőrs területén a 10-
es számú fő út 21 km hosszúságban halad 

át. A főút terheltsége jelentős. A csatlakozó 
utak hossza kb. 300 km, amelyek többnyire 
szilárd burkolatúak vagy burkolat nélkü-
liek. A balesetek bekövetkezésében még 
mindig az előzési szabályok be nem tartása, 
valamint a sebesség helytelen megválasztá-
sa, továbbá a gyalogos-átkelőhelyeken az 
elsőbbségadás elmulasztása a leggyakoribb 
ok. A gépkocsivezetők gyakran türelmetle-
nek a kialakuló forgalmi viszonyok miatt.

Pilisvörösváron 2014-ben 13 könnyű, 
illetve 4 súlyos sérüléssel jár közlekedési 
baleset történt.

Együttműködés

A Pilisvörösvári Rendőrőrs munkatársai 
közös szolgálatot látnak el a közterület-
felügyelőkkel, a természetőrökkel, a pol-
gárőrökkel, a halőrökkel, és folyamatos 
kapcsolatot tartanak fenn a polgárőrséggel. 
Kimagasló az együttműködés a Polgármes-
teri Hivatallal, illetve a Járási Hivatallal is.

Rendszeresen tartanak DADA és egyéb 
bűnmegelőzési előadásokat a település is-
koláiban. 

KÖZBIZTONSÁG
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A PILISVÖRÖSVÁRI ÖNKÉNTES 
TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI

Ha tavasz, akkor nádastűz!

Itt a tavasz! A tűzoltóknál ezt onnan lehet 
tudni, hogy megszaporodnak a nádas- és 
avartüzek. Az elmúlt egy hónap folyamán 
tíz alkalommal vonultak tűzesethez a láng-
lovagok, és ezek többsége ilyen jellegű volt. 
A tüzek a Tűzoltó u. – Diófa u. – Erkel F. 
u. – Határ u. vagy a Madách u. mentén 
gyulladtak ki. Némelyik tűz akkora terü-
leten tombolt, hogy ahhoz a fővárosi tűz-
oltók segítségét is kérni kellett. Így például 
a Madách utcai éjszakai tűzesethez, ahol 
3000 négyzetméternyi nádas kapott lángra.

A Sima dűlőben két nagy halom trágya 
gyulladt ki. Mivel a környéken nem volt 
lehetőség vízvételre, tűzoltóink élesben 
próbálták ki kézi haboltó berendezésüket. 
A tűzoltó eszköz jól vizsgázott, sikerült a 
habbal gyorsan elfojtani a tüzet.

A Piliscsabai utcába egyik este egy hétvégi-
ház-tűzhöz riasztották a csapatot, szeren-
csére kiderült, hogy csak kerti hulladékot 
égetett az ingatlan tulajdonosa, akit a tűz-
oltók figyelmeztettek a tűzgyújtás szabá-
lyainak betartására.

Szerencsére tévesnek bizonyult az a ri-
asztás is, amely nyomán a tűzoltók kivo-
nultak a honvédségi lőtérre. Távolról úgy 
látszott, mintha az erdő égne, szerencsére 
azonban – amint az a helyszínen kiderült – 
csak a laktanyaépület korszerű biomassza 
kazánjának gőze gomolygott az ég felé.

Lakástüzek

Sajnos két lakástűz is volt az elmúlt idő-
szakban. A Hunyadi utcában egy családi 
ház egyik szobájában keletkezett tűz, ame-
lyet a tűzoltók kiérkezéséig a lakók részben 

eloltottak. A tűz teljes felszámolását a he-
lyi tűzoltók egy vízsugárral elvégezték. A 
mentők egy lakót füstmérgezéssel kórház-
ba szállítottak.

A másik, komolyabb lakástűzhöz a fő-
városi tűzoltók segítségére is szükség volt. 
A Kálvária utcában egy családi háznak a 
kazánt is magába foglaló melléképülete 
gyulladt ki. A lángok az egész épületre ki-
terjedtek, és már belekaptak a főépület te-
tőzetébe is. A tűzoltók összesen négy vízsu-
gárral oltották a lángokat. A tűz fészkéhez 
csak úgy tudtak eljutni, hogy a vörösvári 
tűzoltók a szomszédos telekről kibontották 
a melléképület falát. Tovább nehezítette az 
oltást, hogy a melléképület alatti pince be-
omlott.

A vörösvári tűzoltók hét fővel vettek 
részt az oltásban, és közülük öten az oltás 
első részében végig légzőkészülékben dol-
goztak.

Az önkéntes és hivatásos tűzoltók vé-
gül közös erővel megakadályozták, hogy a 
lángok átterjedjenek a családi házra, majd 
eloltották a melléképületben keletkezett 
tüzet. Személyi sérülés nem történt.

Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Minősítő vizsgán vettek részt a Pilisi-medence önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltócsapatai március 21-én, 
a Dachser telephelyén. A vizsga során a vörösvári, solymári, szentiváni és borosjenői tűzoltók szimulált vész-
helyzetet hárítottak el. A vizsgáztató magas rangú tűzoltó tisztek teljes mértékben meg voltak elégedve a lá-
tottakkal, így mind a négy csapat újabb egy évre viselheti az „önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület” 
címet, ami azt jelenti, hogy segélyhívás esetén – az esett súlyosságától függően – önállóan, a hivatásos egységek 
kivonulása nélkül is intézkedhetnek a helyszínen – óvva lakóhelyük polgárainak életét és vagyonát.

JÓL VIZSGÁZTAK 
TŰZOLTÓINK

A tűzvédelmi jogszabályok tavalyi módosítása tette lehető-
vé, hogy önkéntes tűzoltóegységek is önálló beavatkozók 
lehessenek. A PÖTE 2014. április 1-jén kapta meg ezt a 

kitüntető, de egyben nagy felelősséggel is járó címet. A feladat sú-
lyát és az elismerés rangját jellemzi, hogy országszerte mindösz-
szesen húsz önkéntes tűzoltócsapat büszkélkedhet ezzel a cím-
mel – közülük négy csapat a Pilisi-medencében tevékenykedik. 
(Jó érzés tudni, hogy nemcsak a hivatásos tűzoltókra számítha-
tunk, ha bajba kerülünk!)

Az elnyert cím szigorú kötelezettségeket ró a csapat tagjaira. 
Többek között azt, hogy évi 4500 (!) órában riaszthatják őket, 
valamint, hogy évenként újraminősítő vizsgát kell tenniük. 

Az idei újraminősítő vizsga forgatókönyve szerint a Dachser 
telephelyén két kamionban és az épület egy részében is tűz kelet-
kezett. Ezt kellett a riasztás után tűzoltóinknak minden szabályt, 
előírást betartva magas színvonalon eloltaniuk. A PÖTE 17 fővel 
vett részt a gyakorlaton, a mentésvezető Krizsán Lajos hivatásos 
tűzoltó volt. (Rajta kívül egyébként még öt hivatásos tűzoltó és 
egy rendőrnő is tagja a csapatnak. Ők mindnyájan budapestiek, 
vörösvári önkéntesként szabadidejükben tevékenykednek.)

A gyakorlat előtt Oláh Péter tűzoltó őrnagy, a Pest Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője eligazítást 
tartott a mentésvezetőknek a feladatokról, baleseti forrásokról.

A gyakorlat során a vörösvári tűzoltók a solymáriakkal kerül-
tek párba. Mindkét csapatra egy-egy sűrű füstöt okádó kamion 
várt. (Az épületben égő tüzet fényjelekkel imitálták.) 

A vörösvári tűzoltók szakszerűen, fegyelmezetten és gyorsan 
hajtották végre a feladatot – és ami az értékelő szakembereknek 
különösen tetszett –, egymást okosan és rutinosan váltva. Ami 
azért is volt fontos, mert az első vonalban – a sűrű füst miatt – 
csak légzőkészülék segítségével lehetett tevékenykedni, ami rop-
pant kimerítő a tűzoltók számára.

A gyakorlat során mindkét tűzoltószerüket bevetették, a legköze-
lebbi tűzoltócsaptól kiépített vezetékkel biztosítottak két vízsugarat 
a tűz eloltásához. (A tűzcsapok a gyakorlat során zárva maradtak, a 
tűzoltók az oltást csak imitálták. A füst azonban valódi volt!) 

A sikeres gyakorlat utáni értékelésen Oláh Péter gratulált a csa-
patoknak a gyakorlat kiváló teljesítéséért, kiemelve, hogy annak 
során semmiféle baleset nem történt. Amin még lehetne csiszolni, 
javítani, az a folyamatos kommunikáció, információcsere a csapat 
tagjai között a mentési műveletek során.

Nemcsak a 
vörösváriak, de 
mind a négy csa-
pat sikeresen tel-
jesítette a vizs-
gát. „Nagyon 
elégedett vagyok 
a gyakorlattal, 
igazi tűzoltókat 
láttam ma itt, 
akik szakszerű-
en teljesítették 
a feladatukat. 
Amit ez a négy csapat tud, sokkal több, mint amit a törvény elő-
ír. Reális célnak látom ezért a jövőben, hogy működési területükön 
minden esetben ők avatkozzanak be a tűzesetek, műszaki mentések 
során” – jelentette ki záróbeszédében Varga Ferenc tűzoltó dandár-
tábornok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője.

A dandártábornok úr hozzátette még, hogy a tűzvédelmi jog-
szabályok módosulása, ami lehetővé tette az önálló beavatkozást az 
önkéntes tűzoltók számára is, 
az olyan lelkes csapatoknak kö-
szönhető, mint a Pilisi-medence 
önkéntesei, és az olyan kiváló 
tűzoltóknak, mint Pfeiffer Fe-
renc, aki már egy évtizede küz-
dött azért, hogy csapata elnyerje 
a „beavatkozó ÖTE” besorolást.

A sikeres gyakorlat után a 
vörösvári tűzoltók kedélyes be-
szélgetés mellett vendégül látták 
a vizsgán megjelent tűzoltó tisz-
teket a tűzoltószertárban.

Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület

A BUDAÖRSI  
RENDŐRKAPITÁNYSÁG HÍREI

Kábítószerkereskedőket fogtak el

C. Ákos március 13-án Solymáron köz-
lekedett gépkocsijával, amikor a solymári 
rendőrök megállították és igazoltatták. Az 
intézkedés során a férfi ruházatából kábí-
tószergyanús csomag került elő, melyről 
kiderült, hogy marihuána. A férfin a ká-
bítószer fogyasztását kimutató gyorsteszt 
pozitív lett. A 40 éves férfit a helyi körzeti 
megbízottak a Pilisvörösvári Rendőrőrsre 
előállították, ahol gyanúsítottként hallgat-
ták ki kábítószerbirtoklás-vétség elköveté-
sének megalapozott gyanújával.

A pilisvörösvári rendőrök és a budaörsi 
nyomozók azonosították azt a pilisvörösvári 
férfit, akitől C. Ákos a gyanú szerint a kábí-
tószert vásárolta. A rendőrök még aznap este 
intézkedés alá vonták a feltételezett kereske-
dő, Sz. Norbert lakása előtt H. Richárdot, 
akinél kábítószergyanús növényi anyagma-
radványt találtak. A rendőrök a 19 éves férfit 
elfogták, és előállították. A vele szemben al-
kalmazott gyorsteszt is pozitív lett. Sz. Nor-
bert vörösvári lakhelyén tartott házkutatás 
során a rendőrök kábítószer terjesztéséhez 
szükséges eszközöket, valamint a ház tető-
terében több mint 20 tő kábítószergyanús 
növényt találtak és foglaltak le.

 A 22 éves férfit őrizetbe vették, és gyanú-
sítottként hallgatták ki kábítószer-kereske-
delem bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt. Az illetékes bíróság március 
16-án elrendelte Sz. Norbert előzetes le-
tartóztatását. A további büntetőeljárást a 
gyanúsítottak ellen a Budaörsi Rendőrka-
pitányság Vizsgálati Osztálya folytatja le.

Csalók a környéken

Március végén több esetben előfordult, 
hogy csalók idős embereket csaptak be.

Ilyen bűncselekmény történt márci-
us 30-án a hajnali órákban egy 74 éves 
vörösvári asszonnyal, mikor egy ismeretlen 
személy felhívta, majd magát a sértett uno-
kájának adta ki, és ezzel a megtévesztéssel 
készpénzt, arany ékszereket és más értéket 
csalt ki tőle.

Ugyanazon a napon délelőtt ismeretlen 
tettesek megjelentek egy családi háznál az-
zal a kitalált indokkal, hogy a sértett fiának 
olajat hoztak. Egyikük azt is mondta, hogy 
nincsen aprópénze, ezért azt fel kellene 
neki váltani. A 75 éves férfi beengedte a há-
zába a két ismeretlent, és felváltotta a náluk 
lévő készpénzt. Az ismeretlenek elterelték 
a figyelmét, és a konyhaszekrényből eltu-
lajdonították a spórolt pénzét. Az idős férfi 
a lopást csak akkor vette észre, miután a 
tettesek sietve távoztak.

Az ilyen és ezekhez hasonló bűncselek-
mények elkerülése érdekében a Budaörsi 
Rendőrkapitányság a következőkre hívja 
fel a lakosság – főként az idős és egyedül 
élő állampolgárok – figyelmét:

• Ne engedjenek be idegeneket a házba 
akkor sem, ha postásnak, közműszolgálta-
tó munkatársának, díjbeszedőnek adják ki 
magukat!
• Ne hagyják őrizetlenül értékeiket!
• Ne adjanak esélyt a bűnözőknek: senki-
nek NE mutassák meg, hol tartják a kész-
pénzt otthonukban; ha otthonukba érkezik 
díjbeszedő, ne engedjék be az ajtón, kérjék 
meg, hogy odakint várakozzon, továbbá ne 
lássa, honnan veszik elő az összeget; min-
dig készítsék ki a pénzt, de soha ne hagyják 
őrizetlenül!
• Mindig járjanak utána, hogy a telefonáló 
az-e, akinek mondja magát.
• Bármilyen indokra is hivatkozik egy ide-
gen, soha ne adjanak át készpénzt. Idege-
nek előtt, nyilvános helyen ne beszéljenek 
magánügyeikről.
• Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal 
értesítsék a rendőrséget.
• Gyanús idegenek látogatása esetén igye-
kezzenek megfigyelni az ismeretleneket, 
jegyezzék meg az autójuk rendszámát, és 
értesítsék a rendőröket a 107-es vagy a 112-
es központi segélyhívó telefonszámok vala-
melyikén! 
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telephelyén két kamionban és az épület egy részében is tűz kelet-
kezett. Ezt kellett a riasztás után tűzoltóinknak minden szabályt, 
előírást betartva magas színvonalon eloltaniuk. A PÖTE 17 fővel 
vett részt a gyakorlaton, a mentésvezető Krizsán Lajos hivatásos 
tűzoltó volt. (Rajta kívül egyébként még öt hivatásos tűzoltó és 
egy rendőrnő is tagja a csapatnak. Ők mindnyájan budapestiek, 
vörösvári önkéntesként szabadidejükben tevékenykednek.)

A gyakorlat előtt Oláh Péter tűzoltó őrnagy, a Pest Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője eligazítást 
tartott a mentésvezetőknek a feladatokról, baleseti forrásokról.

A gyakorlat során a vörösvári tűzoltók a solymáriakkal kerül-
tek párba. Mindkét csapatra egy-egy sűrű füstöt okádó kamion 
várt. (Az épületben égő tüzet fényjelekkel imitálták.) 

A vörösvári tűzoltók szakszerűen, fegyelmezetten és gyorsan 
hajtották végre a feladatot – és ami az értékelő szakembereknek 
különösen tetszett –, egymást okosan és rutinosan váltva. Ami 
azért is volt fontos, mert az első vonalban – a sűrű füst miatt – 
csak légzőkészülék segítségével lehetett tevékenykedni, ami rop-
pant kimerítő a tűzoltók számára.

A gyakorlat során mindkét tűzoltószerüket bevetették, a legköze-
lebbi tűzoltócsaptól kiépített vezetékkel biztosítottak két vízsugarat 
a tűz eloltásához. (A tűzcsapok a gyakorlat során zárva maradtak, a 
tűzoltók az oltást csak imitálták. A füst azonban valódi volt!) 

A sikeres gyakorlat utáni értékelésen Oláh Péter gratulált a csa-
patoknak a gyakorlat kiváló teljesítéséért, kiemelve, hogy annak 
során semmiféle baleset nem történt. Amin még lehetne csiszolni, 
javítani, az a folyamatos kommunikáció, információcsere a csapat 
tagjai között a mentési műveletek során.

Nemcsak a 
vörösváriak, de 
mind a négy csa-
pat sikeresen tel-
jesítette a vizs-
gát. „Nagyon 
elégedett vagyok 
a gyakorlattal, 
igazi tűzoltókat 
láttam ma itt, 
akik szakszerű-
en teljesítették 
a feladatukat. 
Amit ez a négy csapat tud, sokkal több, mint amit a törvény elő-
ír. Reális célnak látom ezért a jövőben, hogy működési területükön 
minden esetben ők avatkozzanak be a tűzesetek, műszaki mentések 
során” – jelentette ki záróbeszédében Varga Ferenc tűzoltó dandár-
tábornok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője.

A dandártábornok úr hozzátette még, hogy a tűzvédelmi jog-
szabályok módosulása, ami lehetővé tette az önálló beavatkozást az 
önkéntes tűzoltók számára is, 
az olyan lelkes csapatoknak kö-
szönhető, mint a Pilisi-medence 
önkéntesei, és az olyan kiváló 
tűzoltóknak, mint Pfeiffer Fe-
renc, aki már egy évtizede küz-
dött azért, hogy csapata elnyerje 
a „beavatkozó ÖTE” besorolást.

A sikeres gyakorlat után a 
vörösvári tűzoltók kedélyes be-
szélgetés mellett vendégül látták 
a vizsgán megjelent tűzoltó tisz-
teket a tűzoltószertárban.

Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület

A BUDAÖRSI  
RENDŐRKAPITÁNYSÁG HÍREI

Kábítószerkereskedőket fogtak el

C. Ákos március 13-án Solymáron köz-
lekedett gépkocsijával, amikor a solymári 
rendőrök megállították és igazoltatták. Az 
intézkedés során a férfi ruházatából kábí-
tószergyanús csomag került elő, melyről 
kiderült, hogy marihuána. A férfin a ká-
bítószer fogyasztását kimutató gyorsteszt 
pozitív lett. A 40 éves férfit a helyi körzeti 
megbízottak a Pilisvörösvári Rendőrőrsre 
előállították, ahol gyanúsítottként hallgat-
ták ki kábítószerbirtoklás-vétség elköveté-
sének megalapozott gyanújával.

A pilisvörösvári rendőrök és a budaörsi 
nyomozók azonosították azt a pilisvörösvári 
férfit, akitől C. Ákos a gyanú szerint a kábí-
tószert vásárolta. A rendőrök még aznap este 
intézkedés alá vonták a feltételezett kereske-
dő, Sz. Norbert lakása előtt H. Richárdot, 
akinél kábítószergyanús növényi anyagma-
radványt találtak. A rendőrök a 19 éves férfit 
elfogták, és előállították. A vele szemben al-
kalmazott gyorsteszt is pozitív lett. Sz. Nor-
bert vörösvári lakhelyén tartott házkutatás 
során a rendőrök kábítószer terjesztéséhez 
szükséges eszközöket, valamint a ház tető-
terében több mint 20 tő kábítószergyanús 
növényt találtak és foglaltak le.

 A 22 éves férfit őrizetbe vették, és gyanú-
sítottként hallgatták ki kábítószer-kereske-
delem bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt. Az illetékes bíróság március 
16-án elrendelte Sz. Norbert előzetes le-
tartóztatását. A további büntetőeljárást a 
gyanúsítottak ellen a Budaörsi Rendőrka-
pitányság Vizsgálati Osztálya folytatja le.

Csalók a környéken

Március végén több esetben előfordult, 
hogy csalók idős embereket csaptak be.

Ilyen bűncselekmény történt márci-
us 30-án a hajnali órákban egy 74 éves 
vörösvári asszonnyal, mikor egy ismeretlen 
személy felhívta, majd magát a sértett uno-
kájának adta ki, és ezzel a megtévesztéssel 
készpénzt, arany ékszereket és más értéket 
csalt ki tőle.

Ugyanazon a napon délelőtt ismeretlen 
tettesek megjelentek egy családi háznál az-
zal a kitalált indokkal, hogy a sértett fiának 
olajat hoztak. Egyikük azt is mondta, hogy 
nincsen aprópénze, ezért azt fel kellene 
neki váltani. A 75 éves férfi beengedte a há-
zába a két ismeretlent, és felváltotta a náluk 
lévő készpénzt. Az ismeretlenek elterelték 
a figyelmét, és a konyhaszekrényből eltu-
lajdonították a spórolt pénzét. Az idős férfi 
a lopást csak akkor vette észre, miután a 
tettesek sietve távoztak.

Az ilyen és ezekhez hasonló bűncselek-
mények elkerülése érdekében a Budaörsi 
Rendőrkapitányság a következőkre hívja 
fel a lakosság – főként az idős és egyedül 
élő állampolgárok – figyelmét:

• Ne engedjenek be idegeneket a házba 
akkor sem, ha postásnak, közműszolgálta-
tó munkatársának, díjbeszedőnek adják ki 
magukat!
• Ne hagyják őrizetlenül értékeiket!
• Ne adjanak esélyt a bűnözőknek: senki-
nek NE mutassák meg, hol tartják a kész-
pénzt otthonukban; ha otthonukba érkezik 
díjbeszedő, ne engedjék be az ajtón, kérjék 
meg, hogy odakint várakozzon, továbbá ne 
lássa, honnan veszik elő az összeget; min-
dig készítsék ki a pénzt, de soha ne hagyják 
őrizetlenül!
• Mindig járjanak utána, hogy a telefonáló 
az-e, akinek mondja magát.
• Bármilyen indokra is hivatkozik egy ide-
gen, soha ne adjanak át készpénzt. Idege-
nek előtt, nyilvános helyen ne beszéljenek 
magánügyeikről.
• Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal 
értesítsék a rendőrséget.
• Gyanús idegenek látogatása esetén igye-
kezzenek megfigyelni az ismeretleneket, 
jegyezzék meg az autójuk rendszámát, és 
értesítsék a rendőröket a 107-es vagy a 112-
es központi segélyhívó telefonszámok vala-
melyikén! 
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Elhunytak:

03.03. Wieszt Árpád, 86 év
 Kálvária u. 30.
03.11. Thiel Lászlóné
 szül. Nagy Ágnes, 67 év
 Ady Endre u. 6. I/7.
03.13. Scheller Ferenc, 80 év
 Szabadság u. 86.
03.14. özv. Paul Jánosné
 szül. Pekó Teréz, 85 év
 Piliscsaba, Balassi B. u. 11.

Anyakönyvi események bejelentése:  
ujsag@pilisvorosvar.hu 

06-30/228-0262

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 

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

E L A D Ó  T E L E K

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

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

E L A D Ó  T E L E K
Akácfa u. 13/a.

Közművek az ingatlan előtt

16.915,- Ft/m2

(3.890.000)
 Információ: 06-26-330-233 / 153. mellék

Felhívás adófizetésre
Ezúton hívom fel Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a 2015. I. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek 
kommunális adója és gépjárműadó befizetésének határideje:  

2015. március 16-án lejárt.
A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási megbízásokat az adóívvel együtt március hónap 
elején kézbesítettük Önöknek.
Befizetéseiket átutalással is teljesíthetik az alábbi, Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett számlaszámokra:
 Iparűzési adó beszedési számla:  14100024-11787949-30000001
 Gépjárműadó beszedési számla:  14100024-11787949-31000004
 Talajterhelési díj számla:  14100024-11787949-32000007
 Építményadó számla:   14100024-11787949-33000000
 Vállalkozók kommunális adója számla: 14100024-11787949-34000003

Építmény utáni idegenforgalmi számla: 14100024-11787949-35000006
Eljárási illeték számla:   14100024-11787949-36000009
Bírság számla:   14100024-11787949-37000002
Késedelmi pótlék számla:  14100024-11787949-38000005
Egyéb bevételek beszedési számla:  14100024-11787949-39000008
Idegen bevételek beszedési számla: 14100024-11787949-40000002
Magánszemélyek kommunális adója 14100024-11787949-42000008

Felhívom a hátralékkal rendelkező adózóink figyelmét, hogy az önkormányzati adóhatóság jogosult 
a lejárt tartozás összegére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér- illetve 
nyugdíjletiltást, gépjármű forgalomból való kivonást, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jelzálog-
bejegyzést indítani.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Tájékoztató iparűzési adó
bevallási és befizetési  

határidőről
Az iparűzési adó bevallásával és befizetésével kap-
csolatban tájékoztatom Tisztelt Vállalkozóinkat, hogy 
a bevallás benyújtásának, illetve a 2014-es évben 
megfizetett adóelőleg és a 2014-es évre megállapított 
tényleges adó különbözetének befizetési határideje:

2015. május 31.
A 2014. évről szóló iparűzési adóbevallást az önkor-
mányzat adócsoportjához kell benyújtani, és az adót 
az alábbi számlaszámra kell megfizetni:
Iparűzési adó számla:  
14100024-11787949-30000001
A bevallások feldolgozása során a bevalláson szereplő 
2015. szeptemberében és 2016. márciusában 
esedékes adóelőleg is megállapításra kerül.
Kérjük, hogy bevallási és fizetési kötelezettségüknek 
2015.05.31-ig tegyenek eleget, ellenkező esetben 
mulasztási bírságot, illetve pótlékot számolunk fel.
A bevallási nyomtatvány a www.pilisvorosvar.hu web-
oldal Vállalkozó vagyok/Nyomtatványok menü-
pont alatt letölthető vagy elektronikusan kitölthető. 
Az elektronikusan kitöltött bevallást szintén eredeti 
aláírással ellátva kell az adócsoporthoz benyújtani.

Iparűzési adó mértéke: 1,55%
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Felhívás magánfőző  
bejelentésére

Ezúton hívom fel Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának 
különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai 2015. január 
1-jével az alábbiak szerint változnak.
A Jöt. 63. § (1) bek. 11. pontja szerint magánfőzésnek minősül a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy 
gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztilláló-
berendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.

Ez az 50 liter párlat mennyiség a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 
szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III.10.) PM rendelet (Jvhr.) 
59/A. § (3) bekezdése alapján 50 liter 86 térfogatszázalékos gyümölcsszesznek felel meg.  Tehát, ha egy magán-
főző csak 50 térfogatszázalékos párlatot kíván előállítani, ez a mennyiség 86 liternek felel meg. 

A Jöt. 63. § (1) bek. 12. pontja alapján a magánfőző az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki 
saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú 
desztillálóberendezéssel rendelkezik.

A Jöt. 67/A. § (1) bek. alapján a magánfőzőnek a lakóhelye szerint illetékes Önkormányzati adóható-
sághoz be kell jelentenie a párlat előállítására alkalmas desztilláló berendezést a tulajdonszerzést 
követő 15 napon belül.

A fenti szabályozás a 2015. január 1-jét követően beszerzésre kerülő lepárló berendezések bejelentését tartal-
mazza, azonban a Jöt. 128/K. § (1) bekezdése alapján az ezt megelőzően beszerzett desztilláló berendezésekre is 
bejelentési kötelezettség vonatkozik, 2015. január 15-ig. 

Bővebb tájékoztatás a Polgármesteri Hivatalban található hirdetőkön illetve a www.pilisvorosvar.hu weboldal 
Kiemelt információk/Adó vagy Vörösvári (környékbeli) vagyok/Polgármesteri Hivatal/Tájékoztatók 
alatt található.

A bejelentkezéshez szükséges nyomtatvány a Vörösvári (környékbeli) vagyok/Polgármesteri Hivatal/Le-
tölthető dokumentumok/Gazdálkodási osztály dokumentumainál letölthető. Az eredeti aláírással ellátott 
bejelentési nyomtatvány Adócsoportunkhoz ügyfélfogadási időben vagy a Hivatal földszintjén található Ügyfél-
szolgálathoz ügyfélfogadási időn kívül is benyújtható.

Dr. Krupp Zsuzsanna
 jegyző

A POLGÁRMESTERI HIVATAL TOVÁBBI KÖZLEMÉNYEI
02.17. Pál Elina
 Anya: Mauterer Ilona
 Apa: ifj. Pál Zoltán
02.21. Neumann Martin
 Anya: Manhertz Angéla
 Apa neve: Neumann Péter
03.02. Halász Jenő
 Anya: Halász Anna
 Apa: Dr. Halász Bence György
03.16. Ladányi Roland
 Anya: Draxler Rozália
 Apa: Ladányi János

Megszülettek:

Köszönetnyilvánítás
Köszönöm mindazoknak, akik páro-
mat, Brichta Ágostont utolsó útjára el-
kísérték. 

Dobronyi Istvánné és családja

ELHUNYT HAGYÓ JÓZSEF PFJ 

Életének 83. évében, 2015. február 6-án elhunyt Hagyó József atya, a Jézus 
Kistestvérei férfi kongregáció (PFJ) tagja. Temetése február 28-án volt a 
józsefvárosi plébániatemplomban. Hagyó Józsefet Vörösváron sokan is-
merték, főleg a Bányatelepen. Az 1970-es és 1980-as években közel két év-
tizeden át a Bányatelepen élt, ahol olykor misézett is

Hagyó József 1932. március 18-án 
Jászberényben született. Család-
ja rövidesen Budakeszire, majd 

Budapestre, a Ferencvárosba költözött. A 
Regnum Marianum, a KIOE (Katolikus 
Iparos- és Munkásifjak Országos Egyesü-
lete) és a Gát utcai templom 
hitélete érlelte meg benne a 
papi hivatást. Az esztergo-
mi szemináriumban tanult, 
1955-ben szentelték pappá.

Szentelése után 1956 
szeptemberéig a Bakáts téri 
Szent Ferenc-plébánia káp-
lánja volt. Innen a budapest-
törökőri Lisieux-i Kis Szent 
Teréz-plébániára került. 
1956 őszén az iskolákban tartott hittanórá-
kat, büntetésből Esztergomba került káp-
lánnak, de onnan is visszajárt a fővárosba, 
a regnumos paptársakkal tiltott lelkipásztori 
munkát végzett az ifjúság körében.

Az 1961-es regnumos perben „a népi 
demokratikus államrend megdöntésére 
irányuló szervezkedésben való tevékeny 
részvétel bűntettében” bűnösnek találva 
két év börtönre ítélték, ami az 1963-as am-
nesztia miatt néhány hónappal lerövidült. 
1964. december 8-án ismét letartóztatták, 
és az 1965-ös regnumos perben négy év 
börtönbüntetést kapott.

Rabtársától, Lénárd Ödön atyától hal-
lott először a Jézus Kistestvérei szerzetes-
rendről. Szabadulása után nemigen vállalt 
nyilvánosan papi funkciót, a munkásem-
berek egyszerű életét élte, volt rovarirtó 
és kazánfűtő, készült a szerzetesi életre. 
1980-ban titokban tett életre szóló szerze-
tesi fogadalmat, és volt haláláig egyetlen 
magyar tagja rendjének. A Jézus Kistest-
vérei közösségének hivatása figyelni a tár-
sadalom peremére került emberekre. Így 
talált rá Hagyó József a sérültekre, és ala-
pította meg 1988-ban a kerámiaműhelyt, 
majd a Kemence Alapítványt, amellyel egy 
már nagy tapasztalattal rendelkező fran-
cia közösség, Jean Vanier Bárka közössége 
mintájára megalapozta a fogyatékkal élők 
nappali ellátását Biatorbágyon a Táncsics 
utcai foglalkoztatóban.

2013-ban veszélybe került a műhely, 
mert a munkáltató bezárta a biatorbágyi te-
lephelyet. Jóska bácsi kérésére ekkor karolta 
fel a műhelyt Kozma Imre atya és a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Közép-magyaror-
szági Régiójának vezetése. A munka Pá-
tyon, a szeretetszolgálattól kapott házban 

folytatódott, ahol a fogyatékkal élők biztos 
munkahelyre és nyugalomra találtak.

A pátyi műhelyben még a halála előtt 
egy héttel is együtt dolgozott a sérültekkel. 
Kisgyermekes családok számára mutatott 
be szentmisét, élő és rendszeres kapcso-

latot tartott a családokkal, 
segítette őket. Sok család ki-
csinye és nagyja hozzá járt 
lelki beszélgetésre és szent-
gyónásra. Sokan szinte csa-
ládtagként kötődtek hozzá.

2000-től a biatorbágyi 
Gizella Otthonban lakott, 
az öregeket sorstársainak, 
barátainak tekintette. Gyak-
ran vállalt kisegítést a biai és 

a torbágyi plébánián. Rendszeresen fordí-
totta Charles de Foucauld, Jean Vanier és 
René Voillaume írásait, valamint szerzetesi 
közössége francia nyelvű kiadványait. Ala-
pító tagja volt a biatorbágyi Pászti Miklós 
vegyeskórusnak.

A helyi társadalmi és kulturális életben 
való részvételéért 2005-ben Dévay Gyula 
közművelődési díjban részesült Biatorbá-
gyon. A Mindszenty Társaság 2006-ban 
Mindszenty-emlékéremmel tüntette ki. 
Pest Megye Önkormányzatától 2007-ben 
„A szegényekért és az elesettekért” díjat 
kapta meg. 2013-ban lakóhelye Biatorbágy 
városért életműdíjjal tüntette ki. 
2015. február 6-án az égi hazába költözött. 

Magyar Kurír Katolikus Hírportál

Köszönet a polgárőröknek

A Palánta Iskolába járó gyerekek közle-
kedését az elmúlt hónapokban igencsak 
megnehezítették a vasútállomás mellet-
ti kétszintű csomópont építésével járó 
munkálatok, különösen a gyalogos köz-
lekedési útvonal folyamatos módosítása 
és a Spar melletti szűk sávon közlekedő 
gépkocsik és munkagépek forgalma. A 
diákoknak sáros-gödrös, gyakran kije-
löletlen útvonalon kellett átkelniük a 
síneken és eljutniuk az iskoláig.

Ezért nagyon hálásak vagyunk a pol-
gárőröknek, hogy a tanítási idő előtt és 
után segítették gyermekeink közlekedé-
sét, esőben-hóban-fagyban is jelen vol-
tak, irányították a forgalmat, terelgették 
a gyerekeket, és gondoskodtak bizton-
ságukról. Köszönjük!

Palánta iskolás szülők és tanárok

APRÓHIRDETÉS

DUGULÁSELHÁRITÁS! Mosdók, mosogatók, 
fürdőkádak, padlóösszefolyók, WC-k, lefolyócsa-
tornák tisztítása falbontás nélkül, Iflinger Ferenc 
26/330-320 mb: 30/9509-769 Pilisvörösvár Soly-
mári u. 4.

GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ! Cirkó, kazán, víz-
melegítő, tűzhely, gázbojler, konvektor javítása 
tisztítása. Iflinger Ferenc gázkészülék javító 
gázszerelő mester. 26/330-320 mb: 30/9509-769  
Pilisvörösvár Solymári u. 4.

Pilisvörösvár Föld utcánál 920 négyzetméteres, 
örökpanorámás telek eladó. Található rajta egy 27 
nm-es téglaépítésű épület, bevezetett villannyal. 
Irányár 6 millió Ft. Elérhetőség: 20/ 4888-452

Fotó: Máltai.hu
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Elhunytak:

03.03. Wieszt Árpád, 86 év
 Kálvária u. 30.
03.11. Thiel Lászlóné
 szül. Nagy Ágnes, 67 év
 Ady Endre u. 6. I/7.
03.13. Scheller Ferenc, 80 év
 Szabadság u. 86.
03.14. özv. Paul Jánosné
 szül. Pekó Teréz, 85 év
 Piliscsaba, Balassi B. u. 11.

Anyakönyvi események bejelentése:  
ujsag@pilisvorosvar.hu 

06-30/228-0262

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 

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

E L A D Ó  T E L E K

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

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

E L A D Ó  T E L E K
Akácfa u. 13/a.

Közművek az ingatlan előtt

16.915,- Ft/m2

(3.890.000)
 Információ: 06-26-330-233 / 153. mellék

Felhívás adófizetésre
Ezúton hívom fel Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a 2015. I. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek 
kommunális adója és gépjárműadó befizetésének határideje:  

2015. március 16-án lejárt.
A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási megbízásokat az adóívvel együtt március hónap 
elején kézbesítettük Önöknek.
Befizetéseiket átutalással is teljesíthetik az alábbi, Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett számlaszámokra:
 Iparűzési adó beszedési számla:  14100024-11787949-30000001
 Gépjárműadó beszedési számla:  14100024-11787949-31000004
 Talajterhelési díj számla:  14100024-11787949-32000007
 Építményadó számla:   14100024-11787949-33000000
 Vállalkozók kommunális adója számla: 14100024-11787949-34000003

Építmény utáni idegenforgalmi számla: 14100024-11787949-35000006
Eljárási illeték számla:   14100024-11787949-36000009
Bírság számla:   14100024-11787949-37000002
Késedelmi pótlék számla:  14100024-11787949-38000005
Egyéb bevételek beszedési számla:  14100024-11787949-39000008
Idegen bevételek beszedési számla: 14100024-11787949-40000002
Magánszemélyek kommunális adója 14100024-11787949-42000008

Felhívom a hátralékkal rendelkező adózóink figyelmét, hogy az önkormányzati adóhatóság jogosult 
a lejárt tartozás összegére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér- illetve 
nyugdíjletiltást, gépjármű forgalomból való kivonást, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jelzálog-
bejegyzést indítani.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Tájékoztató iparűzési adó
bevallási és befizetési  

határidőről
Az iparűzési adó bevallásával és befizetésével kap-
csolatban tájékoztatom Tisztelt Vállalkozóinkat, hogy 
a bevallás benyújtásának, illetve a 2014-es évben 
megfizetett adóelőleg és a 2014-es évre megállapított 
tényleges adó különbözetének befizetési határideje:

2015. május 31.
A 2014. évről szóló iparűzési adóbevallást az önkor-
mányzat adócsoportjához kell benyújtani, és az adót 
az alábbi számlaszámra kell megfizetni:
Iparűzési adó számla:  
14100024-11787949-30000001
A bevallások feldolgozása során a bevalláson szereplő 
2015. szeptemberében és 2016. márciusában 
esedékes adóelőleg is megállapításra kerül.
Kérjük, hogy bevallási és fizetési kötelezettségüknek 
2015.05.31-ig tegyenek eleget, ellenkező esetben 
mulasztási bírságot, illetve pótlékot számolunk fel.
A bevallási nyomtatvány a www.pilisvorosvar.hu web-
oldal Vállalkozó vagyok/Nyomtatványok menü-
pont alatt letölthető vagy elektronikusan kitölthető. 
Az elektronikusan kitöltött bevallást szintén eredeti 
aláírással ellátva kell az adócsoporthoz benyújtani.

Iparűzési adó mértéke: 1,55%
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Felhívás magánfőző  
bejelentésére

Ezúton hívom fel Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának 
különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai 2015. január 
1-jével az alábbiak szerint változnak.
A Jöt. 63. § (1) bek. 11. pontja szerint magánfőzésnek minősül a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy 
gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztilláló-
berendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.

Ez az 50 liter párlat mennyiség a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 
szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III.10.) PM rendelet (Jvhr.) 
59/A. § (3) bekezdése alapján 50 liter 86 térfogatszázalékos gyümölcsszesznek felel meg.  Tehát, ha egy magán-
főző csak 50 térfogatszázalékos párlatot kíván előállítani, ez a mennyiség 86 liternek felel meg. 

A Jöt. 63. § (1) bek. 12. pontja alapján a magánfőző az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki 
saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú 
desztillálóberendezéssel rendelkezik.

A Jöt. 67/A. § (1) bek. alapján a magánfőzőnek a lakóhelye szerint illetékes Önkormányzati adóható-
sághoz be kell jelentenie a párlat előállítására alkalmas desztilláló berendezést a tulajdonszerzést 
követő 15 napon belül.

A fenti szabályozás a 2015. január 1-jét követően beszerzésre kerülő lepárló berendezések bejelentését tartal-
mazza, azonban a Jöt. 128/K. § (1) bekezdése alapján az ezt megelőzően beszerzett desztilláló berendezésekre is 
bejelentési kötelezettség vonatkozik, 2015. január 15-ig. 

Bővebb tájékoztatás a Polgármesteri Hivatalban található hirdetőkön illetve a www.pilisvorosvar.hu weboldal 
Kiemelt információk/Adó vagy Vörösvári (környékbeli) vagyok/Polgármesteri Hivatal/Tájékoztatók 
alatt található.

A bejelentkezéshez szükséges nyomtatvány a Vörösvári (környékbeli) vagyok/Polgármesteri Hivatal/Le-
tölthető dokumentumok/Gazdálkodási osztály dokumentumainál letölthető. Az eredeti aláírással ellátott 
bejelentési nyomtatvány Adócsoportunkhoz ügyfélfogadási időben vagy a Hivatal földszintjén található Ügyfél-
szolgálathoz ügyfélfogadási időn kívül is benyújtható.

Dr. Krupp Zsuzsanna
 jegyző

A POLGÁRMESTERI HIVATAL TOVÁBBI KÖZLEMÉNYEI
02.17. Pál Elina
 Anya: Mauterer Ilona
 Apa: ifj. Pál Zoltán
02.21. Neumann Martin
 Anya: Manhertz Angéla
 Apa neve: Neumann Péter
03.02. Halász Jenő
 Anya: Halász Anna
 Apa: Dr. Halász Bence György
03.16. Ladányi Roland
 Anya: Draxler Rozália
 Apa: Ladányi János

Megszülettek:

Köszönetnyilvánítás
Köszönöm mindazoknak, akik páro-
mat, Brichta Ágostont utolsó útjára el-
kísérték. 

Dobronyi Istvánné és családja

ELHUNYT HAGYÓ JÓZSEF PFJ 

Életének 83. évében, 2015. február 6-án elhunyt Hagyó József atya, a Jézus 
Kistestvérei férfi kongregáció (PFJ) tagja. Temetése február 28-án volt a 
józsefvárosi plébániatemplomban. Hagyó Józsefet Vörösváron sokan is-
merték, főleg a Bányatelepen. Az 1970-es és 1980-as években közel két év-
tizeden át a Bányatelepen élt, ahol olykor misézett is

Hagyó József 1932. március 18-án 
Jászberényben született. Család-
ja rövidesen Budakeszire, majd 

Budapestre, a Ferencvárosba költözött. A 
Regnum Marianum, a KIOE (Katolikus 
Iparos- és Munkásifjak Országos Egyesü-
lete) és a Gát utcai templom 
hitélete érlelte meg benne a 
papi hivatást. Az esztergo-
mi szemináriumban tanult, 
1955-ben szentelték pappá.

Szentelése után 1956 
szeptemberéig a Bakáts téri 
Szent Ferenc-plébánia káp-
lánja volt. Innen a budapest-
törökőri Lisieux-i Kis Szent 
Teréz-plébániára került. 
1956 őszén az iskolákban tartott hittanórá-
kat, büntetésből Esztergomba került káp-
lánnak, de onnan is visszajárt a fővárosba, 
a regnumos paptársakkal tiltott lelkipásztori 
munkát végzett az ifjúság körében.

Az 1961-es regnumos perben „a népi 
demokratikus államrend megdöntésére 
irányuló szervezkedésben való tevékeny 
részvétel bűntettében” bűnösnek találva 
két év börtönre ítélték, ami az 1963-as am-
nesztia miatt néhány hónappal lerövidült. 
1964. december 8-án ismét letartóztatták, 
és az 1965-ös regnumos perben négy év 
börtönbüntetést kapott.

Rabtársától, Lénárd Ödön atyától hal-
lott először a Jézus Kistestvérei szerzetes-
rendről. Szabadulása után nemigen vállalt 
nyilvánosan papi funkciót, a munkásem-
berek egyszerű életét élte, volt rovarirtó 
és kazánfűtő, készült a szerzetesi életre. 
1980-ban titokban tett életre szóló szerze-
tesi fogadalmat, és volt haláláig egyetlen 
magyar tagja rendjének. A Jézus Kistest-
vérei közösségének hivatása figyelni a tár-
sadalom peremére került emberekre. Így 
talált rá Hagyó József a sérültekre, és ala-
pította meg 1988-ban a kerámiaműhelyt, 
majd a Kemence Alapítványt, amellyel egy 
már nagy tapasztalattal rendelkező fran-
cia közösség, Jean Vanier Bárka közössége 
mintájára megalapozta a fogyatékkal élők 
nappali ellátását Biatorbágyon a Táncsics 
utcai foglalkoztatóban.

2013-ban veszélybe került a műhely, 
mert a munkáltató bezárta a biatorbágyi te-
lephelyet. Jóska bácsi kérésére ekkor karolta 
fel a műhelyt Kozma Imre atya és a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Közép-magyaror-
szági Régiójának vezetése. A munka Pá-
tyon, a szeretetszolgálattól kapott házban 

folytatódott, ahol a fogyatékkal élők biztos 
munkahelyre és nyugalomra találtak.

A pátyi műhelyben még a halála előtt 
egy héttel is együtt dolgozott a sérültekkel. 
Kisgyermekes családok számára mutatott 
be szentmisét, élő és rendszeres kapcso-

latot tartott a családokkal, 
segítette őket. Sok család ki-
csinye és nagyja hozzá járt 
lelki beszélgetésre és szent-
gyónásra. Sokan szinte csa-
ládtagként kötődtek hozzá.

2000-től a biatorbágyi 
Gizella Otthonban lakott, 
az öregeket sorstársainak, 
barátainak tekintette. Gyak-
ran vállalt kisegítést a biai és 

a torbágyi plébánián. Rendszeresen fordí-
totta Charles de Foucauld, Jean Vanier és 
René Voillaume írásait, valamint szerzetesi 
közössége francia nyelvű kiadványait. Ala-
pító tagja volt a biatorbágyi Pászti Miklós 
vegyeskórusnak.

A helyi társadalmi és kulturális életben 
való részvételéért 2005-ben Dévay Gyula 
közművelődési díjban részesült Biatorbá-
gyon. A Mindszenty Társaság 2006-ban 
Mindszenty-emlékéremmel tüntette ki. 
Pest Megye Önkormányzatától 2007-ben 
„A szegényekért és az elesettekért” díjat 
kapta meg. 2013-ban lakóhelye Biatorbágy 
városért életműdíjjal tüntette ki. 
2015. február 6-án az égi hazába költözött. 

Magyar Kurír Katolikus Hírportál

Köszönet a polgárőröknek

A Palánta Iskolába járó gyerekek közle-
kedését az elmúlt hónapokban igencsak 
megnehezítették a vasútállomás mellet-
ti kétszintű csomópont építésével járó 
munkálatok, különösen a gyalogos köz-
lekedési útvonal folyamatos módosítása 
és a Spar melletti szűk sávon közlekedő 
gépkocsik és munkagépek forgalma. A 
diákoknak sáros-gödrös, gyakran kije-
löletlen útvonalon kellett átkelniük a 
síneken és eljutniuk az iskoláig.

Ezért nagyon hálásak vagyunk a pol-
gárőröknek, hogy a tanítási idő előtt és 
után segítették gyermekeink közlekedé-
sét, esőben-hóban-fagyban is jelen vol-
tak, irányították a forgalmat, terelgették 
a gyerekeket, és gondoskodtak bizton-
ságukról. Köszönjük!

Palánta iskolás szülők és tanárok

APRÓHIRDETÉS

DUGULÁSELHÁRITÁS! Mosdók, mosogatók, 
fürdőkádak, padlóösszefolyók, WC-k, lefolyócsa-
tornák tisztítása falbontás nélkül, Iflinger Ferenc 
26/330-320 mb: 30/9509-769 Pilisvörösvár Soly-
mári u. 4.

GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ! Cirkó, kazán, víz-
melegítő, tűzhely, gázbojler, konvektor javítása 
tisztítása. Iflinger Ferenc gázkészülék javító 
gázszerelő mester. 26/330-320 mb: 30/9509-769  
Pilisvörösvár Solymári u. 4.

Pilisvörösvár Föld utcánál 920 négyzetméteres, 
örökpanorámás telek eladó. Található rajta egy 27 
nm-es téglaépítésű épület, bevezetett villannyal. 
Irányár 6 millió Ft. Elérhetőség: 20/ 4888-452

Fotó: Máltai.hu
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Állandó programok:
Angel Dance: kedd, csütörtök (infó: 06 20 503 1702)
Bogár-Zene baba torna: kedd 10-11(infó: 06 20 975 9001)
Gerinc Jóga: péntek 18-19 (infó: 06 20 389 7751)
Gerinc torna: hétfő, csütörtök:18-19 (infó: 06 70 394 7205)
Joker Dance: hétfő, szerda (infó: 0670 773 0806)
Hatha Jóga: szerda 18-19, 19:10-20:10 (bejelentkezés: 06 20 389 7751)
Ki-Aikido: hétfő (Vári András)
Kolibri: csütörtök (infó: 06 30 676 9587)
Óbudai Judo Club: hétfő,szerda (infó: 06 30 374 2424)
Rainbow Team: kedd, péntek (infó: 06 70 536 3519, 0670 310 2338)
Ritmikus gimnasztika lányoknak péntek 15-16 (infó: 06 20 517 1900)

MÁJUSI  
PROGRAMOK

Május 1. péntek
I. Vörösvári Majális 10-23 óra

17 óra

Gimnázium udvara (Szabadság u. 21.)

Egésznapos ingyenes programok gyermekeknek és felnőtteknek, 
sportvetélkedők, szabadtéri vendéglátással
(Plakát a 39. oldalon)

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

Közös képzőművészeti kiállításmegnyitó 
a város iskolái közreműködésével

Május 26. kedd 

Május 30. szombat 

Május 31. vasárnap

Május 31. vasárnap 

Hősök napja

Gyermeknapi „állati” felfordulás

Májusfabontás

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

Városi temető, Hősök tere

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

Fő tér

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG

18 óra

16 óra

18 óra

10-19 óra

16 óra

Megemlékezés a német és a szovjet katonai síroknál a temetőben
Ünnepi beszéd és koszorúzás a Hősök terén

Strucc, kenguru, nyuszi és még ki tudja hány állat egész nap:
foglalkozásokon, játékokban, bemutatókon…
élőben, papírból, zokniból….

Nálatok laknak-e állatok? – KALÁKA koncert

Minden ami eddig volt, sőt egy kicsit több!
Részletes program www.mhpv.hu

Befogadott rendezvényünk: Tóth Gábor előadása  
a Mosoly Állomás szervezésében
Infó: 06-30-793-23-58
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Állandó programok:
Angel Dance: kedd, csütörtök (infó: 06 20 503 1702)
Bogár-Zene baba torna: kedd 10-11(infó: 06 20 975 9001)
Gerinc Jóga: péntek 18-19 (infó: 06 20 389 7751)
Gerinc torna: hétfő, csütörtök:18-19 (infó: 06 70 394 7205)
Joker Dance: hétfő, szerda (infó: 0670 773 0806)
Hatha Jóga: szerda 18-19, 19:10-20:10 (bejelentkezés: 06 20 389 7751)
Ki-Aikido: hétfő (Vári András)
Kolibri: csütörtök (infó: 06 30 676 9587)
Óbudai Judo Club: hétfő,szerda (infó: 06 30 374 2424)
Rainbow Team: kedd, péntek (infó: 06 70 536 3519, 0670 310 2338)
Ritmikus gimnasztika lányoknak péntek 15-16 (infó: 06 20 517 1900)

MÁJUSI  
PROGRAMOK

Május 1. péntek
I. Vörösvári Majális 10-23 óra

17 óra

Gimnázium udvara (Szabadság u. 21.)

Egésznapos ingyenes programok gyermekeknek és felnőtteknek, 
sportvetélkedők, szabadtéri vendéglátással
(Plakát a 39. oldalon)

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

Közös képzőművészeti kiállításmegnyitó 
a város iskolái közreműködésével

Május 26. kedd 

Május 30. szombat 

Május 31. vasárnap

Május 31. vasárnap 

Hősök napja

Gyermeknapi „állati” felfordulás

Májusfabontás

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

Városi temető, Hősök tere

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

Fő tér

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG

18 óra

16 óra

18 óra

10-19 óra

16 óra

Megemlékezés a német és a szovjet katonai síroknál a temetőben
Ünnepi beszéd és koszorúzás a Hősök terén

Strucc, kenguru, nyuszi és még ki tudja hány állat egész nap:
foglalkozásokon, játékokban, bemutatókon…
élőben, papírból, zokniból….

Nálatok laknak-e állatok? – KALÁKA koncert

Minden ami eddig volt, sőt egy kicsit több!
Részletes program www.mhpv.hu

Befogadott rendezvényünk: Tóth Gábor előadása  
a Mosoly Állomás szervezésében
Infó: 06-30-793-23-58
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FORGALOMBA 
HELYEZTÉK  
AZ ALULJÁRÓT

Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Budapest-
Esztergom vasútvonal korszerűsítése azzal, 
hogy április 8-áról 9-ére virradó éjjel meg-

nyitották a közúti forgalom számára a 10-út és 
a vasút kereszteződésben megépült új aluljárót. 
Ezzel megszűnt a Piliscsabai utcai elterelés, ami 
pontosan 20 hónappal ezelőtt, 2013. augusztus 
7-éről 8-ára virradó éjjel vette kezdetét.

Az aluljárónak a város felőli megközelítése 
egyelőre nem a végleges. A mostani terelőút ki-
alakítására azért volt szükség, hogy a kivitelező 
megkezdhesse a Várkert utcai leágazás kiépíté-
sét. Az ideiglenesen kialakított ívviszonyok miatt 
az aluljáróban jelenleg 30 km/órás sebességkor-
látozás van érvényben.

Az autósok mellett immár a gyalogosok és 
kerékpárosok is az új aluljárót használva tudnak 
átkelni a sínek egyik oldaláról a másikra. A szá-
mukra kijelölt járda nemcsak korláttal van elvá-
lasztva, hanem szintben is elkülönül az úttesttől. 
A szintbeni átjáró tehát véglegesen megszűnt a 
pilisvörösvári állomásnál, a vasúti csomópont 
kétszintűvé vált így nincs több várakozás a so-
rompónál. 

Az aluljáró megépítése azért volt kulcskér-
dés a Pilisi-medence települései számára, mert 

a vasútfelújítás befejezése után a vonatok 
sűrített menetrendben fognak közlekedni. 
Ami azt jelenti, hogy – jelenlegi ütemezés 
szerint 2016. január 1-jétől – csúcsidősza-
kokban óránként négy pár vonat, fog átha-
ladni a csomóponton. Az óránként nyolc-
szori sorompózár ellehetetlenítette volna a 
10-es út közlekedését.

A kivitelezés most következő szakaszá-
ban ezen a helyszínen a Piliscsabai utca és a 
Várkert utca csatlakozását építik meg, illet-
ve kialakítják a P+R parkolókat valamint 
a Vörösvár felől az aluljáróba bevezető út-
szakasz végleges nyomvonalát. Ez lényegé-
ben a vasút-korszerűsítés megkezdése előt-
ti eredeti nyomvonallal fog megegyezni, 
szintben némileg lejjebb süllyesztve.


