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KEDVES OLVASÓK!

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG2 ÜNNEP

Hosszú évek várakozása után végre átadták az ürö-
mi körforgalmat, aminek mi, itt a térségben lakók 
nagyon örülünk. Lapunk megjelenéséig ugyan a 

fővárosba való bejutás még mindig nehézkes, de a beruházó 
ígéri, hogy a vonat augusztus 20-i megindulásával ez is jobb 
lesz. Mi pedig mi mást tehetnénk, mint hogy megpróbálunk 
hinni nekik, és reménykedünk abban, hogy a nyári szünet 
végével mind autóval, mind vonattal könnyedén, bosszan-
kodás nélkül juthatunk el budapesti célunkhoz és vissza.
A vasút pedig épül. Hogy hogy halad, arról igyekszünk 
időről időre beszámolni, mostani lapszámunkban is képes 
beszámolóval készültünk. Célegyenesbe került a régóta 
várt bölcsődeberuházás, a közelmúltban megtörtént az 
épület műszaki átadása. A bölcsődéről szintén találnak 
képes beszámolót és olvashatnak róla a polgármesteri in-
terjúban is.

A diákok számára mindig a legjobban várt esemény jú-
niusban a nyári szünet kezdetét jelentő évzáró. Mindkét 
iskola évzáróján ott jártunk, melyről a 18-19. olvashatnak.  
Az év végén ünneplik országosan a pedagógusnapot. Ez 
alkalomból kitüntetésekkel ismeri el az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma a tanárok és az óvónők munkáját. Idén 
két vörösvári pedagógus is kitüntetést vehetett át: Kreiszl 
Antalné, a Ligeti Cseperedő Óvoda tagóvoda vezetője és 
Szarvasné Körmendi Katalin, a Templom téri iskola ta-
nítója. Mostani számunkban a tanítónővel olvashatnak 
interjút.

Idén 100 éves a védőnői hivatás, erről múlt havi szá-
munkban közöltünk egy összeállítást. Ennek kapcsán 
most a vörösvári védőnőkkel beszélgettünk. Sokan várták 
már Zs. Dobozy Erzsébet, Tuti néni könyvét, mely mosta-
nában jelent meg. A könyvtár udvarán tartott könyvbemu-
tatóról Fogarasy Attila – Tuti néni könyvének szerkesztője 
– írt néhány sort.

Közeleg városunk legnagyobb rendezvénye, a Vörösvári 
Napok. És hogy már jó előre tudjanak tervezni, megmu-
tatjuk Önöknek a részletes programtervet, melyet a hátsó 
borítón találnak. Reméljük, az időjárás is kegyes lesz, és 
minél többen eljönnek a programokra. Mi ott leszünk!

Palkovics Mária

Anyakönyvi ügyelet

Tájékoztatom Pilisvörösvár Város Polgárait és minden Kedves Ügy-
felünket, hogy a 2015. július 27-től 2015. július 31-ig tartó 
igazgatási szünet ideje alatt, - halálesettel kapcsolatosan - 
anyakönyvi ügyeletet tartunk, az alábbi időpontokban:

2015. július 27. (hétfő) 9 órától 10 óráig

2015. július 30. (csütörtök) 9 órától 10 óráig

Az ügyelet helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 
Fő tér l. szám, földszint 3. számú iroda

A fent megjelölt időpontokon kívül a temetkezéssel kapcsolatos 
ügyintézésben a Varázskő Kft. a Pilisvörösvár, Budai utca 22. szám 
alatti irodájában nyújt segítséget.

   Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

ÚRNAPI KÖRMENET

Fotók:
Preszl Gábor
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL TOVÁBBI KÖZLEMÉNYEIHÍREK

Változások a temetőüzemeltetés terén
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 66/2015. (IV. 30.) Kt. 
számú határozata szerint a pilisvörösvári temető üzemeltetésével kapcsolatos 
feladatokat 2015. július 1-jétől kezdődően az Önkormányzat saját maga látja el a 
Polgármesteri Hivatalon keresztül. 

Gyakorlatban ez annyit jelent, hogy a Polgármesteri Hivatal Városgondnoksági 
Osztályának alkalmazottjai fogják ezentúl tisztán tartani a temetőt és a ravatalozó 
épületét, az utakat karbantartani, síkosságmentesíteni és a havat eltakarítani, a 
kerítést és a kapukat karbantartani, a vízvezetékeket és a vízcsapokat üzemeltetni 
és szükség esetén javítani, összegyűjteni és elszállítani a hulladékot. A Polgármes-
teri Hivatal alkalmazásában álló temetőgondnokok a temető nyitvatartási idejé-
ben a temetőben adnak majd tájékoztatást a temetőlátogatóknak a megváltozott 
ügyintézésről, és ügyelnek a temető rendjére.

Pilisvörösvár Önkormányzata mint a temető tulajdonosa kizárólag üzemeltetési 
feladatokat lát el, a temetkezési szolgáltatókat változatlanul fel kell keresniük a 
lakosoknak.

A tisztelt lakosságot érintő változások:

Ezentúl a sírhelyek megváltási díjait, a ravatalozó és a hűtő használati 
díját, valamint a vállalkozók temetőben elvégzendő munkái esetén (sír-
kőállítás, bontás, betűvésés) a temetőfenntartási hozzájárulás díját már 
nem a temetkezési szolgáltatónál, hanem a Polgármesteri Hivatal, Fő tér 
1. szám alatti Műszaki Osztályának földszinti irodájában kell készpénz-
ben befizetni.

A lakosság a temetőüzemeltetéssel kapcsolatos kérdéseit és észrevételeit a 06-30-
995-5006-os hivatali telefonszámon tudja feltenni a műszaki osztály ügyintézőjé-
nek a Polgármesteri Hivatal munkaidejében.

A halotthűtőbe szállítás esetén a 06-30-816-2227 telefonszámon minden nap 
0-24 óráig érhető el a gondnok, aki a hűtőt kinyitja.

Tisztelt Vállalkozók!
Tájékoztatom Önöket, hogy a temetőkről és a temetkezésről szóló 2/2000. (II.28.) 
önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése szerint:

„ A köztemetőben végzendő minden munkát – kivéve a sírok gondozását – be kell 
jelenteni a temető üzemeltetőjének.” 

Fentieknek megfelelően kérem a tisztelt vállalkozókat, hogy a temetőfenntartási 
hozzájárulás díját a Polgármesteri Hivatal műszaki osztályának földszinti irodájá-
ban Imre Andrea hivatali dolgozónak készpénzben befizetni szíveskedjenek.

Felhívom továbbá szíves figyelmüket, hogy szakipari munkát a temetőben hétköz-
nap kizárólag

7 és 14 óra között

lehet végezni, úgy, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti ér-
zéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szom-
szédos temetési hely nem sérülhet, és a temetési helyek látogatását nem lehet 
akadályozni.

Pilisvörösvár, 2015. június 30. 

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Felhívás magánszemélyek  
kommunális adójával kapcsolatos  

bejelentési kötelezettségekre

A magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban felhívom figyelmüket, 
hogy amennyiben a kommunális adófizetési kötelezettség alá tartozó ingatlan 
eladásra, vételre, öröklésre, ajándékozásra, kisajátításra, telekalakításra, össze-
vonásra kerül, úgy azt a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához, magánszemé-
lyek kommunális adóbevallási nyomtatványon be kell jelenteni.

A tulajdonosok körében történő személyi változásokat, illetve a vagyoni érté-
kű jog jogosítottjai körében bekövetkező személyi változásokat szintén be kell 
jelenteni. 

Amennyiben a kommunális adó alanyának (tulajdonosként vagy haszonélve-
zőként) bejelentett címe megváltozik, úgy azt kérjük, a Polgármesteri Hivatal 
adócsoportjához, a változást követő 15 napon belül bevallási nyomtatvány be-
nyújtásával jelezni szíveskedjenek.

 A változás jellegét (adókötelezettség keletkezése, egyéb változás bejelentése, 
adókötelezettség megszűnése) a bevalláson a II. pontban a bevallás benyújtá-
sának okánál tudják jelölni. A változást igazoló dokumentum másolatát kérjük, 
mellékelni szíveskedjenek.

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

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Köszönet a védőnőknek

Június 13., a magyar védőnők napja al-
kalmából Gromon István polgármester 
köszöntötte a városunkban szolgálatot tel-
jesítő védőnőket. Az ünnepségen – ame-
lyet június 11-én kora délután tartottak a 
Városházán – jelen volt Éliás Ilona vezető 
védőnő, Förster Péterné nyugdíjas védőnő, 
Krupp Melinda, Payer Kinga, Pomázi Ka-
talin, Szederkényi Edit és Vékonyné Fejér 
Emőke védőnők.

Az ünnepség keretében a polgármester 
rövid beszédet mondott, majd egy virág-
csokor kíséretében átadta a védőnőknek a 
Magyar Örökség Díj mellékletét képező 
jelvényt, ami a Szentkoronát ábrázolja, és 
erre az alkalomra készült.

A köszöntést a védőnőkkel folytatott kö-
tetlen beszélgetés követte, melyen számba 
vették a védőnők munkájával kapcsolatos 
helyzetet és a teendőket.

Pedagógusi kitüntetések

Kiemelkedő óvodapedagógiai munkájá-
ért, valamint az óvodapedagógus képzés-
ben végzett tevékenysége elismeréseként 
Brunszvik Teréz-díjban részesült Kreiszl 
Antalné, a Ligeti Cseperedő Német Nem-
zetiségi Óvoda Szabadság úti Tagóvoda 
vezetője. Németh László-díjat kapott 
Szarvasné Körmendi Katalin, a pilisvö-
rösvári Templom Téri Német Nemze-
tiségi Általános Iskola tanítója, aki a 
gyermekek harmonikus személyiségfor-
málásában hosszú időn át végzett kiemel-
kedő pedagógiai munkája elismeréseként 
vehette át az elismerést. A díjakat Balog 
Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 
adta át a pedagógusnap alkalmából tartott 
ünnepségen, Budapesten, június 4-én. 
(Szarvasné Körmendi Katalinnal ez alka-
lomból készült interjúnkat a 28. oldalon 
olvashatják, legközelebb pedig Kreiszl 
Antalnéval fogunk beszélgetni.) 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. 67/A. § (1) bek. alapján a magánfőzőnek a lakóhelye szerint illeté-
kes önkormányzati adóhatósághoz be kell jelentenie a párlat előállításá-
ra alkalmas desztilláló berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon 
belül.

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

A bejelentkezéshez szükséges nyomtatvány a Vörösvári (környékbeli) 
vagyok/Polgármesteri Hivatal/Letölthető dokumentumok/Gazdálkodási 
osztály dokumentumainál, magánfőző - bejelentés desztillálóberende-
zésről néven letölthető. 

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.

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

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Új kilátó a Pilisben

Fagerendákból épült kilátót adott át a Pi-
lisi Parkerdő Zrt. Piliscsabán, a Nagy-Ko-
paszon. A torony vörös- és erdeifenyőből 
készült, a gerendák egy részét a közelből 
szállították a dombtetőre. Az építmény ar-
ról a Dévényi Antal erdészről kapta a nevét, 
aki a helyi kopárok fásítását vezette sokáig.  
A kilátó több mint 11 méter magas, közel 
17 négyzetméter alapterületű, és a tetejéről 
látni a Gerecsét, a Vértest és a Pilis csúcsa-
it. Az aljában tűzrakó helyet alakítottak 

ki, mellette padok várják a túrázókat, de 
a toronyhoz felvezető turistaösvényen is 
számos új pihenőhelyet létesített a Park-
erdő. Az átadáson részt vett többek között 
dr. Fazekas Sándor földművelésügyi mi-
niszter, dr. Bitay Márton Örs állami földe-
kért felelős államtitkár, dr. Tarnai Richárd 
Pest megyei kormánymegbízott, Farkas 
András, Piliscsaba polgármestere, Zambó 
Péter, a Pilisi Parkerdő vezérigazgatója 
és Habsburg-Lotharingiai Mihály főher-
ceg. Pilisvörösvár Város Önkormányzatát 
Kimmelné Sziva Mária alpolgármester asz-
szony képviselte az ünnepélyes átadáson.

Új kormányablak:  
könnyebb, hatékonyabb ügyintézés az itt élőknek

Zajlik a munka a Fő utca 66-ban, ősz elejére a pilisvörösváriak könnyebb, 
hatékonyabb ügyintézését segíti az elkészülő új kormányablak. Mint 
arról korábban már hírt adtunk, április 27-én megkezdődtek, s jelenleg 
is tartanak a Pilisvörösvári Kormányablak kialakításának munkálatai. 

A kormányablakot a 2011-ben önkormányzati beruházásban, európai uniós támogatással megépült Vá-
rosi Ügyfélszolgálat Fő u. 66. sz. alatti épületében alakítják ki, ahol 2013. január 1-jétől a Pest Megyei 
Kormányhivatal Pilisvörösvári Járási Hivatala kapott helyet.

Az átalakítás keretében a földszinten a kormányablakok egységes arculatának megfelelően nyílt teret 
hoznak létre a korábbi válaszfalak elbontásával, ahol 14 munkaállomást alakítanak ki, köztük két teljesen 
akadálymentesített, mozgás, látás- és hallássérültek számára egyaránt elérhető állomást is. Ide, a Fő u. 
66. földszinti részére költöznek majd az eddig különálló épületben működő okmányiroda munkatársai is. 

A földszint átalakítása mellett beépítik az eddig csak szerkezetkész állapotú emeleti részt is.  Itt helye-
zik el a hatósági és gyámhivatali ügykörök háttérirodáit úgy, hogy az akadálymentesítés jegyében ezek-
nek az ügyköröknek az intézésére a földszinten elkülönített tárgyalókat hoznak létre. 

A korábbi földszinti irodatér átalakításával és az emelet beépítésével a jövőben egy épületbe kerül az 
eddig két helyszínen működő Járási Hivatal, így létrejön az Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálat.

A kormányablakok országos hálózata kialakításának fontos célja olyan hatékonyan működő, egységes 
és integrált intézményhálózat létrehozása, amely egységes szakmai elvárások mentén a korábbinál haté-
konyabb és egyszerűbb ügyintézést valósít meg. 

A Pilisvörösvári Kormányablak várhatóan augusztus végére készül el.

A kormányablak látványtervei
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL TOVÁBBI KÖZLEMÉNYEIHÍREK

Változások a temetőüzemeltetés terén
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 66/2015. (IV. 30.) Kt. 
számú határozata szerint a pilisvörösvári temető üzemeltetésével kapcsolatos 
feladatokat 2015. július 1-jétől kezdődően az Önkormányzat saját maga látja el a 
Polgármesteri Hivatalon keresztül. 

Gyakorlatban ez annyit jelent, hogy a Polgármesteri Hivatal Városgondnoksági 
Osztályának alkalmazottjai fogják ezentúl tisztán tartani a temetőt és a ravatalozó 
épületét, az utakat karbantartani, síkosságmentesíteni és a havat eltakarítani, a 
kerítést és a kapukat karbantartani, a vízvezetékeket és a vízcsapokat üzemeltetni 
és szükség esetén javítani, összegyűjteni és elszállítani a hulladékot. A Polgármes-
teri Hivatal alkalmazásában álló temetőgondnokok a temető nyitvatartási idejé-
ben a temetőben adnak majd tájékoztatást a temetőlátogatóknak a megváltozott 
ügyintézésről, és ügyelnek a temető rendjére.

Pilisvörösvár Önkormányzata mint a temető tulajdonosa kizárólag üzemeltetési 
feladatokat lát el, a temetkezési szolgáltatókat változatlanul fel kell keresniük a 
lakosoknak.

A tisztelt lakosságot érintő változások:

Ezentúl a sírhelyek megváltási díjait, a ravatalozó és a hűtő használati 
díját, valamint a vállalkozók temetőben elvégzendő munkái esetén (sír-
kőállítás, bontás, betűvésés) a temetőfenntartási hozzájárulás díját már 
nem a temetkezési szolgáltatónál, hanem a Polgármesteri Hivatal, Fő tér 
1. szám alatti Műszaki Osztályának földszinti irodájában kell készpénz-
ben befizetni.

A lakosság a temetőüzemeltetéssel kapcsolatos kérdéseit és észrevételeit a 06-30-
995-5006-os hivatali telefonszámon tudja feltenni a műszaki osztály ügyintézőjé-
nek a Polgármesteri Hivatal munkaidejében.

A halotthűtőbe szállítás esetén a 06-30-816-2227 telefonszámon minden nap 
0-24 óráig érhető el a gondnok, aki a hűtőt kinyitja.

Tisztelt Vállalkozók!
Tájékoztatom Önöket, hogy a temetőkről és a temetkezésről szóló 2/2000. (II.28.) 
önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése szerint:

„ A köztemetőben végzendő minden munkát – kivéve a sírok gondozását – be kell 
jelenteni a temető üzemeltetőjének.” 

Fentieknek megfelelően kérem a tisztelt vállalkozókat, hogy a temetőfenntartási 
hozzájárulás díját a Polgármesteri Hivatal műszaki osztályának földszinti irodájá-
ban Imre Andrea hivatali dolgozónak készpénzben befizetni szíveskedjenek.

Felhívom továbbá szíves figyelmüket, hogy szakipari munkát a temetőben hétköz-
nap kizárólag

7 és 14 óra között

lehet végezni, úgy, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti ér-
zéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szom-
szédos temetési hely nem sérülhet, és a temetési helyek látogatását nem lehet 
akadályozni.

Pilisvörösvár, 2015. június 30. 

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Felhívás magánszemélyek  
kommunális adójával kapcsolatos  

bejelentési kötelezettségekre

A magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban felhívom figyelmüket, 
hogy amennyiben a kommunális adófizetési kötelezettség alá tartozó ingatlan 
eladásra, vételre, öröklésre, ajándékozásra, kisajátításra, telekalakításra, össze-
vonásra kerül, úgy azt a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához, magánszemé-
lyek kommunális adóbevallási nyomtatványon be kell jelenteni.

A tulajdonosok körében történő személyi változásokat, illetve a vagyoni érté-
kű jog jogosítottjai körében bekövetkező személyi változásokat szintén be kell 
jelenteni. 

Amennyiben a kommunális adó alanyának (tulajdonosként vagy haszonélve-
zőként) bejelentett címe megváltozik, úgy azt kérjük, a Polgármesteri Hivatal 
adócsoportjához, a változást követő 15 napon belül bevallási nyomtatvány be-
nyújtásával jelezni szíveskedjenek.

 A változás jellegét (adókötelezettség keletkezése, egyéb változás bejelentése, 
adókötelezettség megszűnése) a bevalláson a II. pontban a bevallás benyújtá-
sának okánál tudják jelölni. A változást igazoló dokumentum másolatát kérjük, 
mellékelni szíveskedjenek.

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

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Köszönet a védőnőknek

Június 13., a magyar védőnők napja al-
kalmából Gromon István polgármester 
köszöntötte a városunkban szolgálatot tel-
jesítő védőnőket. Az ünnepségen – ame-
lyet június 11-én kora délután tartottak a 
Városházán – jelen volt Éliás Ilona vezető 
védőnő, Förster Péterné nyugdíjas védőnő, 
Krupp Melinda, Payer Kinga, Pomázi Ka-
talin, Szederkényi Edit és Vékonyné Fejér 
Emőke védőnők.

Az ünnepség keretében a polgármester 
rövid beszédet mondott, majd egy virág-
csokor kíséretében átadta a védőnőknek a 
Magyar Örökség Díj mellékletét képező 
jelvényt, ami a Szentkoronát ábrázolja, és 
erre az alkalomra készült.

A köszöntést a védőnőkkel folytatott kö-
tetlen beszélgetés követte, melyen számba 
vették a védőnők munkájával kapcsolatos 
helyzetet és a teendőket.

Pedagógusi kitüntetések

Kiemelkedő óvodapedagógiai munkájá-
ért, valamint az óvodapedagógus képzés-
ben végzett tevékenysége elismeréseként 
Brunszvik Teréz-díjban részesült Kreiszl 
Antalné, a Ligeti Cseperedő Német Nem-
zetiségi Óvoda Szabadság úti Tagóvoda 
vezetője. Németh László-díjat kapott 
Szarvasné Körmendi Katalin, a pilisvö-
rösvári Templom Téri Német Nemze-
tiségi Általános Iskola tanítója, aki a 
gyermekek harmonikus személyiségfor-
málásában hosszú időn át végzett kiemel-
kedő pedagógiai munkája elismeréseként 
vehette át az elismerést. A díjakat Balog 
Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 
adta át a pedagógusnap alkalmából tartott 
ünnepségen, Budapesten, június 4-én. 
(Szarvasné Körmendi Katalinnal ez alka-
lomból készült interjúnkat a 28. oldalon 
olvashatják, legközelebb pedig Kreiszl 
Antalnéval fogunk beszélgetni.) 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. 67/A. § (1) bek. alapján a magánfőzőnek a lakóhelye szerint illeté-
kes önkormányzati adóhatósághoz be kell jelentenie a párlat előállításá-
ra alkalmas desztilláló berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon 
belül.

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

A bejelentkezéshez szükséges nyomtatvány a Vörösvári (környékbeli) 
vagyok/Polgármesteri Hivatal/Letölthető dokumentumok/Gazdálkodási 
osztály dokumentumainál, magánfőző - bejelentés desztillálóberende-
zésről néven letölthető. 

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.

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

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Új kilátó a Pilisben

Fagerendákból épült kilátót adott át a Pi-
lisi Parkerdő Zrt. Piliscsabán, a Nagy-Ko-
paszon. A torony vörös- és erdeifenyőből 
készült, a gerendák egy részét a közelből 
szállították a dombtetőre. Az építmény ar-
ról a Dévényi Antal erdészről kapta a nevét, 
aki a helyi kopárok fásítását vezette sokáig.  
A kilátó több mint 11 méter magas, közel 
17 négyzetméter alapterületű, és a tetejéről 
látni a Gerecsét, a Vértest és a Pilis csúcsa-
it. Az aljában tűzrakó helyet alakítottak 

ki, mellette padok várják a túrázókat, de 
a toronyhoz felvezető turistaösvényen is 
számos új pihenőhelyet létesített a Park-
erdő. Az átadáson részt vett többek között 
dr. Fazekas Sándor földművelésügyi mi-
niszter, dr. Bitay Márton Örs állami földe-
kért felelős államtitkár, dr. Tarnai Richárd 
Pest megyei kormánymegbízott, Farkas 
András, Piliscsaba polgármestere, Zambó 
Péter, a Pilisi Parkerdő vezérigazgatója 
és Habsburg-Lotharingiai Mihály főher-
ceg. Pilisvörösvár Város Önkormányzatát 
Kimmelné Sziva Mária alpolgármester asz-
szony képviselte az ünnepélyes átadáson.

Új kormányablak:  
könnyebb, hatékonyabb ügyintézés az itt élőknek

Zajlik a munka a Fő utca 66-ban, ősz elejére a pilisvörösváriak könnyebb, 
hatékonyabb ügyintézését segíti az elkészülő új kormányablak. Mint 
arról korábban már hírt adtunk, április 27-én megkezdődtek, s jelenleg 
is tartanak a Pilisvörösvári Kormányablak kialakításának munkálatai. 

A kormányablakot a 2011-ben önkormányzati beruházásban, európai uniós támogatással megépült Vá-
rosi Ügyfélszolgálat Fő u. 66. sz. alatti épületében alakítják ki, ahol 2013. január 1-jétől a Pest Megyei 
Kormányhivatal Pilisvörösvári Járási Hivatala kapott helyet.

Az átalakítás keretében a földszinten a kormányablakok egységes arculatának megfelelően nyílt teret 
hoznak létre a korábbi válaszfalak elbontásával, ahol 14 munkaállomást alakítanak ki, köztük két teljesen 
akadálymentesített, mozgás, látás- és hallássérültek számára egyaránt elérhető állomást is. Ide, a Fő u. 
66. földszinti részére költöznek majd az eddig különálló épületben működő okmányiroda munkatársai is. 

A földszint átalakítása mellett beépítik az eddig csak szerkezetkész állapotú emeleti részt is.  Itt helye-
zik el a hatósági és gyámhivatali ügykörök háttérirodáit úgy, hogy az akadálymentesítés jegyében ezek-
nek az ügyköröknek az intézésére a földszinten elkülönített tárgyalókat hoznak létre. 

A korábbi földszinti irodatér átalakításával és az emelet beépítésével a jövőben egy épületbe kerül az 
eddig két helyszínen működő Járási Hivatal, így létrejön az Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálat.

A kormányablakok országos hálózata kialakításának fontos célja olyan hatékonyan működő, egységes 
és integrált intézményhálózat létrehozása, amely egységes szakmai elvárások mentén a korábbinál haté-
konyabb és egyszerűbb ügyintézést valósít meg. 

A Pilisvörösvári Kormányablak várhatóan augusztus végére készül el.

A kormányablak látványtervei
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• Ismét tárgyalást kezdeményezett az 
ELMŰ egy 120/20 kV-os transzformátor 
alállomás létrehozásának érdekében. Er-
ről már voltak tárgyalások 2011-ben, me-
lyekben az alállomás telepítéséért cserébe 
több dolgot is kért az önkormányzat az 
ELMŰ-től. Mostanáig ebben az ügyben 
nem történt semmi?

Valóban, az ELMŰ már négy évvel ezelőtt 
megkereste az önkormányzatot azzal, hogy 
Pilisvörösvár és Piliscsaba villamosener-
gia-ellátásának biztonságosabbá tétele ér-
dekében szükséges lenne Pilisvörösváron 
egy új transzformátor alállomás építése. A 
képviselő-testület meg is tárgyalta akkor az 
ügyet, és határozatában meg is jelölte az 
elfogadható helyszínt (Pilisszántó határá-
ban) és a megvalósítás önkormányzat által 
támasztott feltételeit (a létesítendő transz-
formátor-állomáshoz vezető és az onnan 
kiinduló vezetékeket földkábellel kell meg-
építeni.) Az ELMŰ azonban aztán nem 
tett további lépéseket a transzformátor 
alállomás megvalósítása irányában.  

• Most ismét megkereste az ELMŰ az ön-
kormányzatot. Mi változott?

Februárban az ELMŰ Hálózati Kft. újra 
megkeresett bennünket a transzformá-
tor alállomás telepítésének szándékával. 
A beruházás műszaki indoka az ELMŰ 
szerint az, hogy a létesítendő transzformá-
tor alállomásnak köszönhetően a villamos 
energia a jövőben fajlagosan jóval olcsób-
ban lenne eljuttatható a térségünkbe, hosz-
szú távon gazdaságosabb és megbízhatóbb 
lenne a térség elektromosenergia-ellátása; 
az üzemzavarok által érintett felhasználók 
száma és az üzemzavarok elhárításának 
ideje a felére csökkenne; jelentős (50 %-nyi) 

kapacitás szabadulna fel a meglévő hálóza-
ton, ennek következtében a településünkön 
a jelentősebb áramigényű vállalkozások szá-
mára olcsóbban és könnyebben tudnának 
áramot biztosítani, így a jövőbeli nagyobb 
fejlesztéseknek nem lenne akadálya. 

Ezek az érvek nagyon meggyőzőek, 
ezért a képviselő-testület támogatja is a fej-
lesztést. De a településrendezési szerződés 
megkötéséért cserébe most is hasonló dol-
gokat kérünk, mint négy évvel ezelőtt: a te-
lepülésképet rontó, illetve a gyalogos köz-
lekedést akadályozó ELMŰ-s műtárgyak 
elbontását, áthelyezését, a transzformátor-
állomásból kijövő vezetékek földkábeles 
kiépítését stb.). 

A kérések teljesítése az ELMŰ-nek ma 
könnyebb, mint négy évvel ezelőtt lett vol-
na, mert akkor még egészen más volt a jog-
szabályi környezet. Most nagyobb az esély 
a megegyezésre és a fejlesztés megvalósítá-
sára.

• Az alállomás – az előzetes tervek szerint 
– Vörösvár határában, a Csobánka felé 
vezető út mellett épülne fel. Milyen elő-
nyökkel járna ez?

A mostani tárgyalások során tisztázódott, 
hogy a négy évvel ezelőtti helyszín sem 
gazdaságossági, sem műszaki szempont-
ból nem ideális: nagyon messze lenne a 
mostani transzformátor-állomástól (a te-
mető melletti áramháztól), így a létesítése 
nagyon drága, és műszakilag is problémás 
lenne. Közös erővel sikerült azonban egy 
olyan új helyszínt találni, amely az ELMŰ 
számára sokkal kedvezőbb, s ugyanakkor a 
város számára is elfogadható. Ez a helyszín 
a Csobánka felé vezető 1109 jelzésű út mel-
lett, a Házi-réti patak közelében helyezke-

dik el, egy völgyben. Előnye, hogy távol van 
a lakott területtől, mégis elég közel a mos-
tani transzformátor-állomáshoz. 

• Milyen érvek merültek fel a képviselő-
testület részéről az állomás mellett és el-
lene?

Egy ilyen 120/20 kV-os transzformátor 
alállomás területfoglalása ugyan viszony-
lag nem olyan jelentős (egy kb. 125 m x 
100 m nagyságú, mintegy két futballpálya 
nagyságú területet igényel), de esztétikailag 
nem túl szép, a villanyoszlopok és villany-
vezetékek sűrű látványa nem valami von-
zó, ezért az ember csak akkor fogadja be, 
ha komoly érvek szólnak mellette. A város 
biztonságosabb elektromos energia-ellátá-
sa, az üzemzavarok számának csökkenése, 
az üzemzavarok elhárítási idejének a felére 
csökkenése igen csábító érvek. Nagyon csá-
bító érv az is, hogy a vörösvári iparterüle-
ten jelenleg működő, illetve a jövőben oda 
települő vállalkozások számára jóval köny-
nyebben és jóval olcsóbban biztosítani tud-
ná az ELMŰ az elektromos áramot, így a 
beruházásnak jelentős vállalkozás-fejlesztő 
hatása is lenne.

• Miben maradtak végül az ELMŰ kép-
viselőivel?

Abban maradtunk, hogy az önkormány-
zat összeállít egy fejlesztési listát, amit az 
„igen”-ért, azaz a településrendezési szer-
ződés megkötéséért cserébe kérnénk, s ha 
ezekről az ELMŰ-vel meg tudunk álla-
podni, akkor támogatjuk a transzformá-
torállomás létesítését, a fent megnevezett 
helyen. Jelenleg ennek a listának az össze-
állítása folyamatban van.

• Lapunk megjelenésekor már megtör-
tént a bölcsőde műszaki átadása. A leg-
utóbbi ülésen arról is döntöttek, hogy 
Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde lesz az 
intézmény neve. Minden a tervek szerint 
zajlott az építkezés folyamán?

Igen, július 8-án sikeresen megtörtént a 
műszaki átadás. Ez nagyon nagy öröm, és 
egyben nagyon jelentős lépés afelé, hogy az 
önkormányzatnak egy mintegy másfél év-
tizedes „adósságát” törlesszük, és megnyis-
suk az első pilisvörösvári önkormányzati 
fenntartású bölcsődét.

Szerencsére ehhez a beruházáshoz na-
gyon jó kivitelezőt sikerült találni a közbe-
szerzési eljárás keretében. A Lőrinci Építő 
Kft. a kivételezést az első perctől kezdve jó 
ütemben, nagyon korrekt színvonalon vé-
gezte, és szerződés szerint, 20 hét alatt be 
is fejezte. Úgy érzem, a Szent István utcai 
volt óvodaépület átalakításával egy nagyon 
szép, nagyon kellemes hangulatú, mégis 
modern, korszerű bölcsődét sikerült lét-
rehoznunk, nagyon gazdaságosan, egy új 
bölcsőde árának körülbelül a feléből.

• Várhatóan mikor indul meg a bölcső-
dében a munka, mikor vehetik birtokba a 
kicsik az épületet?

Az épület felújítása csak az egyik feladat 
volt, a másik feladat magának az intéz-
ménynek a létrehozása. Jelenleg folyik a 
leendő bölcsődevezető és a majdani gon-
dozók kiválasztása, továbbá a működési 
engedély megszerzéséhez szükséges doku-
mentumok elkészítése, a szakmai program 
előkészítése, a nyilvántartásba-vétel elindí-
tása, a szakhatósági engedélyek beszerzése, 
a bútorok és játékok beszerzése, a felvételi 
szempontrendszer kidolgozása, a térítési 
díjak meghatározása stb. Ezen feladatok 
elvégzése több hónapot vesz igénybe, így 
a bölcsőde megnyitása elvben valamikor 
késő ősszel lenne lehetséges. Az intézmény 
működtetése, gazdálkodása szempontjából 
azonban célszerűbb megvárni az új év ele-
jét, így a bölcsőde tervezett megnyitási ideje: 
2016. január 4.

• Elfogadott a képviselő-testület egy 
sportkoncepciót. Mi ennek a lényege?

A 2004. évi I. törvény alapján minden te-
lepülési önkormányzatnak meg kell fogal-
maznia egy helyi sportfejlesztési koncepciót, 
és gondoskodnia kell annak megvalósításá-
ról. Nálunk minden régebbi önkormányzati 
képviselő abban a hitben volt, hogy van ilyen 
koncepciónk, de most, amikor a Templom 
téri iskola sportudvar-felújítási pályázatához 
csatolni akartuk,  kiderült, hogy 2004-ben az 
akkori képviselő-testület Sport és Rekreáci-
ós Bizottsága több ízben tárgyalta ugyan a 
sportkoncepció tervezetét, de végül határo-
zatot nem hozott annak elfogadására, tehát 
nem lépett életbe. A mostani sportkoncepció 
tervezetét Pándi Gábor alpolgármester dol-
gozta ki, és a képviselő-testület minimális 
módosításokkal el is fogadta. 

A dokumentum először megfogalmaz-
za az önkormányzat sportkoncepciójának 
alapelveit, majd sorra veszi a város sportéle-
tének fő területeit és azok fejlesztési iránya-
it. Kitér az oktatási intézmények sportjára, a 
szabadidősportra, a versenysportra, a sport-
egészségügyre, a város sportingatlanjaira 
és a város sportirányítására. A konkrét fej-
lesztési célok között az egyik legfontosabb 
célként és feladatként jelöli meg az iskolák 
mindennapi testnevelésórájának megtartá-
sához szükséges létesítménynek, azaz egy 
városi sportcsarnoknak a megépítését. Sze-
repel még a tervben a játszóterek és sport-
létesítmények további fejlesztése, sétáló- és 
futópályák, szabadtéri tornapályák létreho-
zása stb.

• A temetőt mostanáig a Varázskő Kft. 
üzemeltette, a közelmúltban ezt a felada-
tot átvette az önkormányzat. Most úgy 
tűnik, sikerült mindkét fél számára meg-
felelő megállapodást kötni az átvétellel 
kapcsolatban. Mit tartalmaz ez?

Az Önkormányzat másfél évtizeddel ez-
előtt, 2000. július 1-jén tizenöt éves hatá-
rozott időtartamra üzemeltetésre átadta a 
városi köztemetőt a Varázskő Kft.-nek. Ez 
a tizenöt év 2015. június 30-án lejárt, és az 
önkormányzatnak döntenie kellett arról, 
hogy újabb 5-10-15 évre megbíz valakit a 
temető üzemeltetésével, vagy visszaszerve-
zi a feladatot, és saját maga látja el azt. A 
képviselő-testület április végén úgy döntött, 
hogy a városi köztemetőt 2015. július 1-től 
saját maga üzemelteti. 

Az elmúlt másfél hónapban többször 
is egyeztettünk a Varázskő Kft.-vel az át-
adás-átvétel feltételeiről. Az átadás-átvételi 
eljárásra az üzemeltetővel történt egyez-
tetés alapján 2015. július 2-án került sor. 
Ennek keretében aláírtunk egy megállapo-
dást arról, hogy a Varázskő által az elmúlt 
15 évben a temetőben végzett beruházások 
és a ravatalozó épületbe beszerzett, illetve 
telepített berendezési tárgyak értékét meg-
térítjük. Ez meg is történt, így a temetőben 
és a ravatalozóban minden eddig használt 
tárgy, eszköz átment az önkormányzat tu-
lajdonába.

• A temetőüzemeltetés közvetlen ön-
kormányzati ellátása mennyiben érinti 
a lakosságot? Van-e ezzel kapcsolatban 
tudnivalójuk, lesznek-e őket érintő válto-
zások?

A temető közvetlen önkormányzati üze-
meltetésének elsődleges célja az, hogy ezt 
az önkormányzati feladatot is rugalmasab-
ban, kevesebb problémával, lehetőleg ki-
sebb költséggel, és legalább az eddigi, vagy 
annál magasabb színvonalon lássuk el. A 
másik célja pedig az, hogy biztosítsuk an-
nak a feltételeit, hogy a temetőben ne csak 
egy, hanem több temetkezési szolgáltató is 
megjelenhessen, közöttük verseny legyen, s 
ez által a polgárok számára nagyobb kíná-
latot és olcsóbb árakat biztosítsunk.

A lakosságot a változások közvetlenül 
annyiban érintik, hogy 2015. július 2-ától a 
sírhelyek megváltási díjait nem a temetke-
zési szolgáltatóknál, hanem a Polgármes-
teri Hivatal Fő tér 1. szám alatti Műszaki 
Osztályának földszinti irodájában kell 
készpénzben befizetni. Magát a temetést 
meg lehet rendelni akár a Varázskőnél, 
akár bármely más temetkezési vállalatnál.

• Küszöbön a város legnagyobb rendezvé-
nye, a Vörösvári Napok, és most egy kicsit 
más lesz, mint eddig, hiszen egy jelentős 
ünnepségre is sor kerül, a Betelepülési 
emlékmű átadására. Mit lehet erről pon-
tosan tudni?

Mindenekelőtt azt, hogy a szoboravatásra 
2015. augusztus 15-én, szombaton délután 
3 órakor fog sor kerülni, testvérvárosaink 
hivatalos képviselőinek és városi delegáci-
óinak jelenlétében. Az ünnepségen fellép 
többek között a Német Nemzetiségi Tánc-
együttes, a Német Nemzetiségi Fúvósze-
nekar, a Nosztalgia Dalkör és Sörös Évi. 
Az ünnepséget szabadtéri fogadás zárja 
majd.

• Mekkora testvérvárosi delegációt várnak 
a Vörösvári Napokra?

A hivatalos települési delegációk tagjai ösz-
szesen mintegy 30 főt tesznek ki, emellett 
a Gröbenzelli Német–Magyar Egyesület 
szervezésében még további 25 fő érkezik. 
Így a külföldi vendégek száma összesen kb. 
55 fő lesz. Az ő elszállásolásuk nem kis fel-
adat, mert a vörösvári panziókban összesen 
csak 27 fő számára tudtunk szállást biztosí-
tani. A többieket családoknál helyezzük el, 
néhány vendéget Piliscsabán.

• Melyek azok a programok, amikre külö-
nösen invitálná a lakosságot?

Nagyon gazdag program lesz, így nehéz 
egyet-kettőt kiemelni. Minden korosztály 
számára igyekeztünk érdekes programokat 
kínálni. A hagyományos, szinte elmarad-
hatatlan programok mellett (megnyitó ün-
nepség, Kertbarátok kiállítása, Nemzetiségi 
Kórus hangversenye, Schwabenfest, ku-
tyaszépségverseny, Nyugdíjas Klub prog-
ramja, tutajhúzó verseny, horgászverseny, 
Zuzu-kupa, „A Tempo” koncert, Nemze-
tiségi Fúvószenekar koncertje stb.) minden 
este lesz bál (a zenét a Die Adlersteiner, a 
Werischwarer Burschen és a Bravi Buam 
szolgáltatja), lesznek sztárvendégek (Ko-
vács Kati, D. Nagy Lajos, Dobrády Ákos, 
Tóth Vera, Kasza Tibor), a gyerekek szá-
mára lesz mesekoncert, lovagoltatás, állat-
simogató, nyúlfuttatás, a felnőttek számára 
„Ki Vörösvár legerősebb embere?”-verseny 
és még sok egyéb érdekesség. És természe-
tesen betetőzi és keretbe foglalja mindezt 
az idei év főprogramja, a szoboravatási ün-
nepség, amelyre mindenkit nagy szeretettel 
várok.

Palkovics Mária

ELMŰ, BÖLCSŐDE, 
TEMETŐÜZEMELTETÉS, 
VÖRÖSVÁRI NAPOK

INTERJÚ GROMON ISTVÁN  
POLGÁRMESTERREL



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG6 72015. JÚLIUSÖNKORMÁNYZAT

• Ismét tárgyalást kezdeményezett az 
ELMŰ egy 120/20 kV-os transzformátor 
alállomás létrehozásának érdekében. Er-
ről már voltak tárgyalások 2011-ben, me-
lyekben az alállomás telepítéséért cserébe 
több dolgot is kért az önkormányzat az 
ELMŰ-től. Mostanáig ebben az ügyben 
nem történt semmi?

Valóban, az ELMŰ már négy évvel ezelőtt 
megkereste az önkormányzatot azzal, hogy 
Pilisvörösvár és Piliscsaba villamosener-
gia-ellátásának biztonságosabbá tétele ér-
dekében szükséges lenne Pilisvörösváron 
egy új transzformátor alállomás építése. A 
képviselő-testület meg is tárgyalta akkor az 
ügyet, és határozatában meg is jelölte az 
elfogadható helyszínt (Pilisszántó határá-
ban) és a megvalósítás önkormányzat által 
támasztott feltételeit (a létesítendő transz-
formátor-állomáshoz vezető és az onnan 
kiinduló vezetékeket földkábellel kell meg-
építeni.) Az ELMŰ azonban aztán nem 
tett további lépéseket a transzformátor 
alállomás megvalósítása irányában.  

• Most ismét megkereste az ELMŰ az ön-
kormányzatot. Mi változott?

Februárban az ELMŰ Hálózati Kft. újra 
megkeresett bennünket a transzformá-
tor alállomás telepítésének szándékával. 
A beruházás műszaki indoka az ELMŰ 
szerint az, hogy a létesítendő transzformá-
tor alállomásnak köszönhetően a villamos 
energia a jövőben fajlagosan jóval olcsób-
ban lenne eljuttatható a térségünkbe, hosz-
szú távon gazdaságosabb és megbízhatóbb 
lenne a térség elektromosenergia-ellátása; 
az üzemzavarok által érintett felhasználók 
száma és az üzemzavarok elhárításának 
ideje a felére csökkenne; jelentős (50 %-nyi) 

kapacitás szabadulna fel a meglévő hálóza-
ton, ennek következtében a településünkön 
a jelentősebb áramigényű vállalkozások szá-
mára olcsóbban és könnyebben tudnának 
áramot biztosítani, így a jövőbeli nagyobb 
fejlesztéseknek nem lenne akadálya. 

Ezek az érvek nagyon meggyőzőek, 
ezért a képviselő-testület támogatja is a fej-
lesztést. De a településrendezési szerződés 
megkötéséért cserébe most is hasonló dol-
gokat kérünk, mint négy évvel ezelőtt: a te-
lepülésképet rontó, illetve a gyalogos köz-
lekedést akadályozó ELMŰ-s műtárgyak 
elbontását, áthelyezését, a transzformátor-
állomásból kijövő vezetékek földkábeles 
kiépítését stb.). 

A kérések teljesítése az ELMŰ-nek ma 
könnyebb, mint négy évvel ezelőtt lett vol-
na, mert akkor még egészen más volt a jog-
szabályi környezet. Most nagyobb az esély 
a megegyezésre és a fejlesztés megvalósítá-
sára.

• Az alállomás – az előzetes tervek szerint 
– Vörösvár határában, a Csobánka felé 
vezető út mellett épülne fel. Milyen elő-
nyökkel járna ez?

A mostani tárgyalások során tisztázódott, 
hogy a négy évvel ezelőtti helyszín sem 
gazdaságossági, sem műszaki szempont-
ból nem ideális: nagyon messze lenne a 
mostani transzformátor-állomástól (a te-
mető melletti áramháztól), így a létesítése 
nagyon drága, és műszakilag is problémás 
lenne. Közös erővel sikerült azonban egy 
olyan új helyszínt találni, amely az ELMŰ 
számára sokkal kedvezőbb, s ugyanakkor a 
város számára is elfogadható. Ez a helyszín 
a Csobánka felé vezető 1109 jelzésű út mel-
lett, a Házi-réti patak közelében helyezke-

dik el, egy völgyben. Előnye, hogy távol van 
a lakott területtől, mégis elég közel a mos-
tani transzformátor-állomáshoz. 

• Milyen érvek merültek fel a képviselő-
testület részéről az állomás mellett és el-
lene?

Egy ilyen 120/20 kV-os transzformátor 
alállomás területfoglalása ugyan viszony-
lag nem olyan jelentős (egy kb. 125 m x 
100 m nagyságú, mintegy két futballpálya 
nagyságú területet igényel), de esztétikailag 
nem túl szép, a villanyoszlopok és villany-
vezetékek sűrű látványa nem valami von-
zó, ezért az ember csak akkor fogadja be, 
ha komoly érvek szólnak mellette. A város 
biztonságosabb elektromos energia-ellátá-
sa, az üzemzavarok számának csökkenése, 
az üzemzavarok elhárítási idejének a felére 
csökkenése igen csábító érvek. Nagyon csá-
bító érv az is, hogy a vörösvári iparterüle-
ten jelenleg működő, illetve a jövőben oda 
települő vállalkozások számára jóval köny-
nyebben és jóval olcsóbban biztosítani tud-
ná az ELMŰ az elektromos áramot, így a 
beruházásnak jelentős vállalkozás-fejlesztő 
hatása is lenne.

• Miben maradtak végül az ELMŰ kép-
viselőivel?

Abban maradtunk, hogy az önkormány-
zat összeállít egy fejlesztési listát, amit az 
„igen”-ért, azaz a településrendezési szer-
ződés megkötéséért cserébe kérnénk, s ha 
ezekről az ELMŰ-vel meg tudunk álla-
podni, akkor támogatjuk a transzformá-
torállomás létesítését, a fent megnevezett 
helyen. Jelenleg ennek a listának az össze-
állítása folyamatban van.

• Lapunk megjelenésekor már megtör-
tént a bölcsőde műszaki átadása. A leg-
utóbbi ülésen arról is döntöttek, hogy 
Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde lesz az 
intézmény neve. Minden a tervek szerint 
zajlott az építkezés folyamán?

Igen, július 8-án sikeresen megtörtént a 
műszaki átadás. Ez nagyon nagy öröm, és 
egyben nagyon jelentős lépés afelé, hogy az 
önkormányzatnak egy mintegy másfél év-
tizedes „adósságát” törlesszük, és megnyis-
suk az első pilisvörösvári önkormányzati 
fenntartású bölcsődét.

Szerencsére ehhez a beruházáshoz na-
gyon jó kivitelezőt sikerült találni a közbe-
szerzési eljárás keretében. A Lőrinci Építő 
Kft. a kivételezést az első perctől kezdve jó 
ütemben, nagyon korrekt színvonalon vé-
gezte, és szerződés szerint, 20 hét alatt be 
is fejezte. Úgy érzem, a Szent István utcai 
volt óvodaépület átalakításával egy nagyon 
szép, nagyon kellemes hangulatú, mégis 
modern, korszerű bölcsődét sikerült lét-
rehoznunk, nagyon gazdaságosan, egy új 
bölcsőde árának körülbelül a feléből.

• Várhatóan mikor indul meg a bölcső-
dében a munka, mikor vehetik birtokba a 
kicsik az épületet?

Az épület felújítása csak az egyik feladat 
volt, a másik feladat magának az intéz-
ménynek a létrehozása. Jelenleg folyik a 
leendő bölcsődevezető és a majdani gon-
dozók kiválasztása, továbbá a működési 
engedély megszerzéséhez szükséges doku-
mentumok elkészítése, a szakmai program 
előkészítése, a nyilvántartásba-vétel elindí-
tása, a szakhatósági engedélyek beszerzése, 
a bútorok és játékok beszerzése, a felvételi 
szempontrendszer kidolgozása, a térítési 
díjak meghatározása stb. Ezen feladatok 
elvégzése több hónapot vesz igénybe, így 
a bölcsőde megnyitása elvben valamikor 
késő ősszel lenne lehetséges. Az intézmény 
működtetése, gazdálkodása szempontjából 
azonban célszerűbb megvárni az új év ele-
jét, így a bölcsőde tervezett megnyitási ideje: 
2016. január 4.

• Elfogadott a képviselő-testület egy 
sportkoncepciót. Mi ennek a lényege?

A 2004. évi I. törvény alapján minden te-
lepülési önkormányzatnak meg kell fogal-
maznia egy helyi sportfejlesztési koncepciót, 
és gondoskodnia kell annak megvalósításá-
ról. Nálunk minden régebbi önkormányzati 
képviselő abban a hitben volt, hogy van ilyen 
koncepciónk, de most, amikor a Templom 
téri iskola sportudvar-felújítási pályázatához 
csatolni akartuk,  kiderült, hogy 2004-ben az 
akkori képviselő-testület Sport és Rekreáci-
ós Bizottsága több ízben tárgyalta ugyan a 
sportkoncepció tervezetét, de végül határo-
zatot nem hozott annak elfogadására, tehát 
nem lépett életbe. A mostani sportkoncepció 
tervezetét Pándi Gábor alpolgármester dol-
gozta ki, és a képviselő-testület minimális 
módosításokkal el is fogadta. 

A dokumentum először megfogalmaz-
za az önkormányzat sportkoncepciójának 
alapelveit, majd sorra veszi a város sportéle-
tének fő területeit és azok fejlesztési iránya-
it. Kitér az oktatási intézmények sportjára, a 
szabadidősportra, a versenysportra, a sport-
egészségügyre, a város sportingatlanjaira 
és a város sportirányítására. A konkrét fej-
lesztési célok között az egyik legfontosabb 
célként és feladatként jelöli meg az iskolák 
mindennapi testnevelésórájának megtartá-
sához szükséges létesítménynek, azaz egy 
városi sportcsarnoknak a megépítését. Sze-
repel még a tervben a játszóterek és sport-
létesítmények további fejlesztése, sétáló- és 
futópályák, szabadtéri tornapályák létreho-
zása stb.

• A temetőt mostanáig a Varázskő Kft. 
üzemeltette, a közelmúltban ezt a felada-
tot átvette az önkormányzat. Most úgy 
tűnik, sikerült mindkét fél számára meg-
felelő megállapodást kötni az átvétellel 
kapcsolatban. Mit tartalmaz ez?

Az Önkormányzat másfél évtizeddel ez-
előtt, 2000. július 1-jén tizenöt éves hatá-
rozott időtartamra üzemeltetésre átadta a 
városi köztemetőt a Varázskő Kft.-nek. Ez 
a tizenöt év 2015. június 30-án lejárt, és az 
önkormányzatnak döntenie kellett arról, 
hogy újabb 5-10-15 évre megbíz valakit a 
temető üzemeltetésével, vagy visszaszerve-
zi a feladatot, és saját maga látja el azt. A 
képviselő-testület április végén úgy döntött, 
hogy a városi köztemetőt 2015. július 1-től 
saját maga üzemelteti. 

Az elmúlt másfél hónapban többször 
is egyeztettünk a Varázskő Kft.-vel az át-
adás-átvétel feltételeiről. Az átadás-átvételi 
eljárásra az üzemeltetővel történt egyez-
tetés alapján 2015. július 2-án került sor. 
Ennek keretében aláírtunk egy megállapo-
dást arról, hogy a Varázskő által az elmúlt 
15 évben a temetőben végzett beruházások 
és a ravatalozó épületbe beszerzett, illetve 
telepített berendezési tárgyak értékét meg-
térítjük. Ez meg is történt, így a temetőben 
és a ravatalozóban minden eddig használt 
tárgy, eszköz átment az önkormányzat tu-
lajdonába.

• A temetőüzemeltetés közvetlen ön-
kormányzati ellátása mennyiben érinti 
a lakosságot? Van-e ezzel kapcsolatban 
tudnivalójuk, lesznek-e őket érintő válto-
zások?

A temető közvetlen önkormányzati üze-
meltetésének elsődleges célja az, hogy ezt 
az önkormányzati feladatot is rugalmasab-
ban, kevesebb problémával, lehetőleg ki-
sebb költséggel, és legalább az eddigi, vagy 
annál magasabb színvonalon lássuk el. A 
másik célja pedig az, hogy biztosítsuk an-
nak a feltételeit, hogy a temetőben ne csak 
egy, hanem több temetkezési szolgáltató is 
megjelenhessen, közöttük verseny legyen, s 
ez által a polgárok számára nagyobb kíná-
latot és olcsóbb árakat biztosítsunk.

A lakosságot a változások közvetlenül 
annyiban érintik, hogy 2015. július 2-ától a 
sírhelyek megváltási díjait nem a temetke-
zési szolgáltatóknál, hanem a Polgármes-
teri Hivatal Fő tér 1. szám alatti Műszaki 
Osztályának földszinti irodájában kell 
készpénzben befizetni. Magát a temetést 
meg lehet rendelni akár a Varázskőnél, 
akár bármely más temetkezési vállalatnál.

• Küszöbön a város legnagyobb rendezvé-
nye, a Vörösvári Napok, és most egy kicsit 
más lesz, mint eddig, hiszen egy jelentős 
ünnepségre is sor kerül, a Betelepülési 
emlékmű átadására. Mit lehet erről pon-
tosan tudni?

Mindenekelőtt azt, hogy a szoboravatásra 
2015. augusztus 15-én, szombaton délután 
3 órakor fog sor kerülni, testvérvárosaink 
hivatalos képviselőinek és városi delegáci-
óinak jelenlétében. Az ünnepségen fellép 
többek között a Német Nemzetiségi Tánc-
együttes, a Német Nemzetiségi Fúvósze-
nekar, a Nosztalgia Dalkör és Sörös Évi. 
Az ünnepséget szabadtéri fogadás zárja 
majd.

• Mekkora testvérvárosi delegációt várnak 
a Vörösvári Napokra?

A hivatalos települési delegációk tagjai ösz-
szesen mintegy 30 főt tesznek ki, emellett 
a Gröbenzelli Német–Magyar Egyesület 
szervezésében még további 25 fő érkezik. 
Így a külföldi vendégek száma összesen kb. 
55 fő lesz. Az ő elszállásolásuk nem kis fel-
adat, mert a vörösvári panziókban összesen 
csak 27 fő számára tudtunk szállást biztosí-
tani. A többieket családoknál helyezzük el, 
néhány vendéget Piliscsabán.

• Melyek azok a programok, amikre külö-
nösen invitálná a lakosságot?

Nagyon gazdag program lesz, így nehéz 
egyet-kettőt kiemelni. Minden korosztály 
számára igyekeztünk érdekes programokat 
kínálni. A hagyományos, szinte elmarad-
hatatlan programok mellett (megnyitó ün-
nepség, Kertbarátok kiállítása, Nemzetiségi 
Kórus hangversenye, Schwabenfest, ku-
tyaszépségverseny, Nyugdíjas Klub prog-
ramja, tutajhúzó verseny, horgászverseny, 
Zuzu-kupa, „A Tempo” koncert, Nemze-
tiségi Fúvószenekar koncertje stb.) minden 
este lesz bál (a zenét a Die Adlersteiner, a 
Werischwarer Burschen és a Bravi Buam 
szolgáltatja), lesznek sztárvendégek (Ko-
vács Kati, D. Nagy Lajos, Dobrády Ákos, 
Tóth Vera, Kasza Tibor), a gyerekek szá-
mára lesz mesekoncert, lovagoltatás, állat-
simogató, nyúlfuttatás, a felnőttek számára 
„Ki Vörösvár legerősebb embere?”-verseny 
és még sok egyéb érdekesség. És természe-
tesen betetőzi és keretbe foglalja mindezt 
az idei év főprogramja, a szoboravatási ün-
nepség, amelyre mindenkit nagy szeretettel 
várok.

Palkovics Mária

ELMŰ, BÖLCSŐDE, 
TEMETŐÜZEMELTETÉS, 
VÖRÖSVÁRI NAPOK

INTERJÚ GROMON ISTVÁN  
POLGÁRMESTERREL
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19,7 millió, az önrész 10,6  millió forint. 
(112/2015. határozat – 9 igen) Mindhá-
rom pályázat esetében az önrészhez a fe-
dezetet a 2015. évi költségvetési rendelet 
általános tartalékkerete terhére biztosítot-
ta a képviselőtestület.

2015. JÚNIUS 25-EI 
RENDES ÜLÉS

Transzformátor alállomás  
kiépítése

Az ELMŰ már négy évvel ezelőtt, 2011 
tavaszán fölkereste Pilisvörösvár önkor-
mányzatát azzal, hogy Pilisvörösvár és 
Pi lis csaba villamosenergia-ellátásának biz   -
ton  ságosabbá tétele érdekében szükséges 
lenne egy új transzformátor alállomás 
építése. Akkor ugyan az önkormányzat 
hozott döntést az ügyben (megjelölte az 
elfogadható helyszínt és a megvalósí-
tás feltételeit), az ELMŰ azonban nem 
tett további lépéseket a transzformátor 
alállomás megvalósítása irányában.  

2015 februárjában az ELMŰ Hálózati 
Kft. újra megkereste az önkormányzatot 

ÖNKORMÁNYZATI 
ÜLÉS

2015. JÚNIUS 8-AI  
RENDKÍVÜLI ÜLÉS

Pályázat az Egészségház  
felújítására

Az önkormányzat három pályázat be-
nyújtásáról is döntött június 8-i rendkí-
vüli ülésén. Az egyik az „Egészségügyi 
alapellátást szolgáló épület vagy helyiség 
fejlesztése, felújítása” című pályázati ki-
írás, amelynek keretében az Egészségház 
épületét újítanák fel. A védőnői szolgálat-
nak helyet adó épületben a tetőt és a hom-
lokzatot is fel kellene újítani, szükség van 
hőszigetelésre és a nyílászárók cseréjére, 
valamint korszerűsítenék a fűtési rend-
szert is. A felújítás összesen bruttó 36, 9 
millió forintba kerül. A támogatás maxi-
mális mértéke 27,7  millió forint, az ön-
rész nagysága így – nyertes pályázat ese-
tén – 9,2  millió forint lenne. (110/2015. 
határozat – 9 igen)

Báthory és Szent István utca

Szintén pályázatot nyújtott be az önkor-
mányzat a „Belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása” elnevezésű pályázati kiírás-
ra. Ennek segítségével a Báthory utca és 
a Szent István utca szilárd burkolatának 
felújítását végeznék el. A meglévő aszfalt-
burkolaton kívül a szegélyek és a padka 
javítására is sor kerülne. A felújítás ára 
összesen bruttó 16,7 millió forint, amiből 
a támogatás 10,9, az önrész 5,9 millió fo-
rint lenne. (111/2015. határozat – 9 igen)

Sportudvar felújítása

Az „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” című 
pályázat keretében a Templom Téri Álta-
lános Iskola sportudvarát szeretné felújí-
tani az önkormányzat. Ennek során töb-
bek között kicserélnék a sportudvar teljes 
burkolatát, elkészülne egy multifunkciós 
sportpálya, egy lábteniszpálya, egy futó-
pálya. A beruházás ára bruttó 30,4  millió 
forint. A támogatás maximális mértéke 

a transzformátor alállomás telepítésének 
szándékával. A mostani ülésre eljöttek a 
cég képviselői, és a beruházás szükséges-
ségének illusztrálására bemutattak egy 
prezentációt. Eszerint a tervezett beru-
házás következtében hosszú távon gaz-

daságosan és megbízhatóan 
ellátható a térség elektromos 
árammal; jelentős kapacitás 
(50%) szabadul fel a meglé-
vő hálózaton, így a település 
egy jövőbeli nagyobb fejlesz-
tése sem jelenthet majd aka-
dályt; az üzemzavarok által 
érintett felhasználók száma 
és az üzemzavarok elhárítá-
sának ideje a felére csökken; 
a térségbe az energia a jövő-
ben fajlagosan jóval olcsób-
ban lesz eljuttatható. 

A képviselőtestület részé-
ről számos kérdés merült 
fel, melyeket többségében 
megválaszoltak az ELMŰ 

munkatársai. Az alállomás elvi lehetőségét 
a testület elfogadta, de feltételként szabta 
egy minden részletre kiterjedő tanulmány-
terv elkészítését és egy településrendezési 
szerződés előkészítését. Ezek után újabb 
tárgyalásokat kell majd folytatni, a testület 
pedig csak ezek után fog végleges döntést 
hozni (a témáról részletesebben a polgár-
mesteri interjúban olvashatnak). (96/2015. 
határozat – 9 igen)

Helyi esélyegyenlőségi program 
felülvizsgálata

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2013-
ban fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját. Az egyenlő bánásmódról és 
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
törvény értelmében a helyi esélyegyenlő-
ségi program megvalósulását kétévente 
felül kell vizsgálni. A mostani felülvizs-
gálat során áttekintésre került a főbb 

célcsoportok jelenlegi helyzete: romák, 
mélyszegénységben élők, nők, gyermekek, 
idősek, fogyatékkal élők. Az öt évre szóló 
programban nyolc intézkedést tervezett 
a testület, melyből négy már megvalósult 
vagy megvalósulása folyamatban van: 
bölcsőde létrehozása/családi napközik fel-
adat-ellátásához való anyagi hozzájárulás 
biztosítása, a szakorvosi rendelőintézet-
ben a liftépítés és a szakorvosi rendelő-
intézet teljes akadálymentesítése, a szak-
orvosi rendelőintézet szolgáltatásainak 
bővülése, az időseknek szóló programkí-
nálat bővülése. Négy területen még nem 
történt előrelépés (55 év felettiek helyze-
tének javítása a munkaerőpiacon, óvodai 
fejlesztőpedagógusok alkalmazása, nyári 
közétkeztetés megszervezése, szegregáció 
kialakulásának megakadályozása), ennek 
oka a szükséges erőforrások hiánya. Az 

intézkedési tervek a jövőben is érvény-
ben maradnak, megvalósításuk határideje 
2018. december 31. (92/2015. határozat – 
8 igen, 1 tartózkodás)

Célegyenesben a bölcsődelétesítés

Mivel a leendő bölcsőde épülete néhány 
héten belül elkészül, a képviselőtestület 
megkezdte a bölcsődének mint intéz-
ménynek a megalapításával kapcsolatos 
döntéseket. Elsőként a testület a bölcsőde 
szakmai engedélyeztetésének előkészí-
tésével kapcsolatos lépésekről döntött. A 
határozat többek között olyan pontokat 
tartalmaz, mint a szakmai program előké-
szítése, a nyilvántartásba-vétel elindítása, 
szakhatósági engedélyek beszerzése, ál-
láspályázatok kiírása, állásinterjúk lebo-
nyolítása, bútorok és játékok beszerzése, 
térítési díjak meghatározása stb. Második 
határozatában a testület úgy döntött, hogy 
a bölcsőde hivatalos neve Pilisvörösvári 
Tipegő Bölcsőde legyen. Harmadik ha-
tározatában a képviselőtestület elfogadta 
a bölcsőde alapító okiratát. Végül döntött 
a testület a bölcsődevezetői feladatok el-
látására vonatkozó pályázat kiírásáról. A 
bölcsőde létesítésével kapcsolatos további 
döntéseket a képviselőtestület szeptember 
3-áig hozza meg. A bölcsőde megnyitásá-
nak tervezett időpontja: 2016. január 1. 
(A bölcsődéről a polgármesteri interjúban 
is olvashatnak, és képes beszámolót is ta-
lálnak a műszaki átadásról a 21. oldalon). 
(99/2015. határozat – 8 igen, 1 nem)

Sportkoncepció

A 2004. évi I. törvény alapján minden te-
lepülési önkormányzatnak meg kell fogal-
maznia a helyi sportfejlesztési koncepciót, 
és gondoskodnia kell annak megvalósítá-
sáról. A témának külön aktualitást ad az, 
hogy a Templom téri iskola sportudvará-

nak felújítására benyújtott pályázathoz is 
szükség van a város elfogadott sportkon-
cepciójára. 2004-ben az akkori testület 
Sport és Rekreációs Bizottsága már több 
ízben tárgyalta a települési sportkoncep-
ció tervezetét, de határozatot nem hozott 
annak elfogadására. A mostani sportkon-
cepciót Pándi Gábor alpolgármester dol-
gozta ki, és 10 évre szól. A dokumentum 
először megfogalmazza a város sportkon-
cepciójának alapelveit, majd sorra veszi a 
város sportéletének fő területeit és azok 
fejlesztési irányait. A főbb fejezetek a kö-
vetkezők: Oktatási intézmények sportja 
– Szabadidősport – Versenysport – Sport-
egészségügy – A város sportingatlanjai – 
A város sportirányítása. A konkrét célok 
közül a koncepció szerint az egyik leg-
fontosabb feladat az iskolák mindennapi 
testnevelésórájának megtartásához szük-
séges létesítmény biztosítása, azaz egy 
városi sportcsarnok megépítése a Búcsú 
téren. Szerepel még a tervben a játszóte-
rek és sportlétesítmények bővítése és fej-
lesztése, sétáló- és futópályák létrehozása 
stb. (103/2015. határozat – 6 igen, 1 nem, 
2 tartózkodás)

A Gradus óvoda tetőfelújítása

A Gradus tagóvoda kb. 25 éve, 15 év ga-
ranciával készült zsindelyborítása szinte 
a teljes tetőfelületen tönkrement, a zsin-
dely alatt található deszkaborítás is több 
helyen elkorhadt, a tetőt évek óta ismét-
lődően javítgatják, ennek ellenére újra és 
újra beázik. A képviselőtestület ezért még 
tavaly szeptemberben közbeszerzést írt ki 
a Gradus tagóvoda zsindelyes épületének 
tetőfelújítására. A közbeszerzési eljárás a 
teljes épület tetőfelületének felújítására 
vonatkozott, azonban az épületnek egy 
része (tornaterem) nem az önkormányzat, 
hanem a Gradus Egyesület tulajdonában 

Az ELMŰ munkatársai a meghallgatáson

Egyéb határozatok:

93/2015. – a Ligeti Cseperedő Német Nem-
zetiségi Óvoda Szervezeti és működési sza-
bályzatának jóváhagyásáról

94/2015. – a Pilisvörösvári Német Nemzeti-
ségi Óvoda Szervezeti és működési szabály-
zatának jóváhagyásáról

95/2015. –  a Pilisvörösvári Polgármesteri 
Hivatal Alapító okiratának módosításáról, 
módosító okiratának elfogadásáról

98/2015. – a Gazdasági Ellátó Szervezet, 
Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítá-
sáról, módosító okiratának elfogadásáról

106/2015. – a Pilisvörösvár, 6306 helyrajzi 
számú, Pilisvörösvár Város Önkormányzata 
elővásárlási jogával terhelt ingatlan megvá-
sárlásáról

108/2015. – a Fő utca 91. sz. alatti önkor-
mányzati tulajdonú ingatlan raktári épület-
részének tetőfelújítási munkáiról dokumen-
tumok).
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19,7 millió, az önrész 10,6  millió forint. 
(112/2015. határozat – 9 igen) Mindhá-
rom pályázat esetében az önrészhez a fe-
dezetet a 2015. évi költségvetési rendelet 
általános tartalékkerete terhére biztosítot-
ta a képviselőtestület.

2015. JÚNIUS 25-EI 
RENDES ÜLÉS

Transzformátor alállomás  
kiépítése

Az ELMŰ már négy évvel ezelőtt, 2011 
tavaszán fölkereste Pilisvörösvár önkor-
mányzatát azzal, hogy Pilisvörösvár és 
Pi lis csaba villamosenergia-ellátásának biz   -
ton  ságosabbá tétele érdekében szükséges 
lenne egy új transzformátor alállomás 
építése. Akkor ugyan az önkormányzat 
hozott döntést az ügyben (megjelölte az 
elfogadható helyszínt és a megvalósí-
tás feltételeit), az ELMŰ azonban nem 
tett további lépéseket a transzformátor 
alállomás megvalósítása irányában.  

2015 februárjában az ELMŰ Hálózati 
Kft. újra megkereste az önkormányzatot 

ÖNKORMÁNYZATI 
ÜLÉS

2015. JÚNIUS 8-AI  
RENDKÍVÜLI ÜLÉS

Pályázat az Egészségház  
felújítására

Az önkormányzat három pályázat be-
nyújtásáról is döntött június 8-i rendkí-
vüli ülésén. Az egyik az „Egészségügyi 
alapellátást szolgáló épület vagy helyiség 
fejlesztése, felújítása” című pályázati ki-
írás, amelynek keretében az Egészségház 
épületét újítanák fel. A védőnői szolgálat-
nak helyet adó épületben a tetőt és a hom-
lokzatot is fel kellene újítani, szükség van 
hőszigetelésre és a nyílászárók cseréjére, 
valamint korszerűsítenék a fűtési rend-
szert is. A felújítás összesen bruttó 36, 9 
millió forintba kerül. A támogatás maxi-
mális mértéke 27,7  millió forint, az ön-
rész nagysága így – nyertes pályázat ese-
tén – 9,2  millió forint lenne. (110/2015. 
határozat – 9 igen)

Báthory és Szent István utca

Szintén pályázatot nyújtott be az önkor-
mányzat a „Belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása” elnevezésű pályázati kiírás-
ra. Ennek segítségével a Báthory utca és 
a Szent István utca szilárd burkolatának 
felújítását végeznék el. A meglévő aszfalt-
burkolaton kívül a szegélyek és a padka 
javítására is sor kerülne. A felújítás ára 
összesen bruttó 16,7 millió forint, amiből 
a támogatás 10,9, az önrész 5,9 millió fo-
rint lenne. (111/2015. határozat – 9 igen)

Sportudvar felújítása

Az „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” című 
pályázat keretében a Templom Téri Álta-
lános Iskola sportudvarát szeretné felújí-
tani az önkormányzat. Ennek során töb-
bek között kicserélnék a sportudvar teljes 
burkolatát, elkészülne egy multifunkciós 
sportpálya, egy lábteniszpálya, egy futó-
pálya. A beruházás ára bruttó 30,4  millió 
forint. A támogatás maximális mértéke 

a transzformátor alállomás telepítésének 
szándékával. A mostani ülésre eljöttek a 
cég képviselői, és a beruházás szükséges-
ségének illusztrálására bemutattak egy 
prezentációt. Eszerint a tervezett beru-
házás következtében hosszú távon gaz-

daságosan és megbízhatóan 
ellátható a térség elektromos 
árammal; jelentős kapacitás 
(50%) szabadul fel a meglé-
vő hálózaton, így a település 
egy jövőbeli nagyobb fejlesz-
tése sem jelenthet majd aka-
dályt; az üzemzavarok által 
érintett felhasználók száma 
és az üzemzavarok elhárítá-
sának ideje a felére csökken; 
a térségbe az energia a jövő-
ben fajlagosan jóval olcsób-
ban lesz eljuttatható. 

A képviselőtestület részé-
ről számos kérdés merült 
fel, melyeket többségében 
megválaszoltak az ELMŰ 

munkatársai. Az alállomás elvi lehetőségét 
a testület elfogadta, de feltételként szabta 
egy minden részletre kiterjedő tanulmány-
terv elkészítését és egy településrendezési 
szerződés előkészítését. Ezek után újabb 
tárgyalásokat kell majd folytatni, a testület 
pedig csak ezek után fog végleges döntést 
hozni (a témáról részletesebben a polgár-
mesteri interjúban olvashatnak). (96/2015. 
határozat – 9 igen)

Helyi esélyegyenlőségi program 
felülvizsgálata

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2013-
ban fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját. Az egyenlő bánásmódról és 
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
törvény értelmében a helyi esélyegyenlő-
ségi program megvalósulását kétévente 
felül kell vizsgálni. A mostani felülvizs-
gálat során áttekintésre került a főbb 

célcsoportok jelenlegi helyzete: romák, 
mélyszegénységben élők, nők, gyermekek, 
idősek, fogyatékkal élők. Az öt évre szóló 
programban nyolc intézkedést tervezett 
a testület, melyből négy már megvalósult 
vagy megvalósulása folyamatban van: 
bölcsőde létrehozása/családi napközik fel-
adat-ellátásához való anyagi hozzájárulás 
biztosítása, a szakorvosi rendelőintézet-
ben a liftépítés és a szakorvosi rendelő-
intézet teljes akadálymentesítése, a szak-
orvosi rendelőintézet szolgáltatásainak 
bővülése, az időseknek szóló programkí-
nálat bővülése. Négy területen még nem 
történt előrelépés (55 év felettiek helyze-
tének javítása a munkaerőpiacon, óvodai 
fejlesztőpedagógusok alkalmazása, nyári 
közétkeztetés megszervezése, szegregáció 
kialakulásának megakadályozása), ennek 
oka a szükséges erőforrások hiánya. Az 

intézkedési tervek a jövőben is érvény-
ben maradnak, megvalósításuk határideje 
2018. december 31. (92/2015. határozat – 
8 igen, 1 tartózkodás)

Célegyenesben a bölcsődelétesítés

Mivel a leendő bölcsőde épülete néhány 
héten belül elkészül, a képviselőtestület 
megkezdte a bölcsődének mint intéz-
ménynek a megalapításával kapcsolatos 
döntéseket. Elsőként a testület a bölcsőde 
szakmai engedélyeztetésének előkészí-
tésével kapcsolatos lépésekről döntött. A 
határozat többek között olyan pontokat 
tartalmaz, mint a szakmai program előké-
szítése, a nyilvántartásba-vétel elindítása, 
szakhatósági engedélyek beszerzése, ál-
láspályázatok kiírása, állásinterjúk lebo-
nyolítása, bútorok és játékok beszerzése, 
térítési díjak meghatározása stb. Második 
határozatában a testület úgy döntött, hogy 
a bölcsőde hivatalos neve Pilisvörösvári 
Tipegő Bölcsőde legyen. Harmadik ha-
tározatában a képviselőtestület elfogadta 
a bölcsőde alapító okiratát. Végül döntött 
a testület a bölcsődevezetői feladatok el-
látására vonatkozó pályázat kiírásáról. A 
bölcsőde létesítésével kapcsolatos további 
döntéseket a képviselőtestület szeptember 
3-áig hozza meg. A bölcsőde megnyitásá-
nak tervezett időpontja: 2016. január 1. 
(A bölcsődéről a polgármesteri interjúban 
is olvashatnak, és képes beszámolót is ta-
lálnak a műszaki átadásról a 21. oldalon). 
(99/2015. határozat – 8 igen, 1 nem)

Sportkoncepció

A 2004. évi I. törvény alapján minden te-
lepülési önkormányzatnak meg kell fogal-
maznia a helyi sportfejlesztési koncepciót, 
és gondoskodnia kell annak megvalósítá-
sáról. A témának külön aktualitást ad az, 
hogy a Templom téri iskola sportudvará-

nak felújítására benyújtott pályázathoz is 
szükség van a város elfogadott sportkon-
cepciójára. 2004-ben az akkori testület 
Sport és Rekreációs Bizottsága már több 
ízben tárgyalta a települési sportkoncep-
ció tervezetét, de határozatot nem hozott 
annak elfogadására. A mostani sportkon-
cepciót Pándi Gábor alpolgármester dol-
gozta ki, és 10 évre szól. A dokumentum 
először megfogalmazza a város sportkon-
cepciójának alapelveit, majd sorra veszi a 
város sportéletének fő területeit és azok 
fejlesztési irányait. A főbb fejezetek a kö-
vetkezők: Oktatási intézmények sportja 
– Szabadidősport – Versenysport – Sport-
egészségügy – A város sportingatlanjai – 
A város sportirányítása. A konkrét célok 
közül a koncepció szerint az egyik leg-
fontosabb feladat az iskolák mindennapi 
testnevelésórájának megtartásához szük-
séges létesítmény biztosítása, azaz egy 
városi sportcsarnok megépítése a Búcsú 
téren. Szerepel még a tervben a játszóte-
rek és sportlétesítmények bővítése és fej-
lesztése, sétáló- és futópályák létrehozása 
stb. (103/2015. határozat – 6 igen, 1 nem, 
2 tartózkodás)

A Gradus óvoda tetőfelújítása

A Gradus tagóvoda kb. 25 éve, 15 év ga-
ranciával készült zsindelyborítása szinte 
a teljes tetőfelületen tönkrement, a zsin-
dely alatt található deszkaborítás is több 
helyen elkorhadt, a tetőt évek óta ismét-
lődően javítgatják, ennek ellenére újra és 
újra beázik. A képviselőtestület ezért még 
tavaly szeptemberben közbeszerzést írt ki 
a Gradus tagóvoda zsindelyes épületének 
tetőfelújítására. A közbeszerzési eljárás a 
teljes épület tetőfelületének felújítására 
vonatkozott, azonban az épületnek egy 
része (tornaterem) nem az önkormányzat, 
hanem a Gradus Egyesület tulajdonában 

Az ELMŰ munkatársai a meghallgatáson

Egyéb határozatok:

93/2015. – a Ligeti Cseperedő Német Nem-
zetiségi Óvoda Szervezeti és működési sza-
bályzatának jóváhagyásáról

94/2015. – a Pilisvörösvári Német Nemzeti-
ségi Óvoda Szervezeti és működési szabály-
zatának jóváhagyásáról

95/2015. –  a Pilisvörösvári Polgármesteri 
Hivatal Alapító okiratának módosításáról, 
módosító okiratának elfogadásáról

98/2015. – a Gazdasági Ellátó Szervezet, 
Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítá-
sáról, módosító okiratának elfogadásáról

106/2015. – a Pilisvörösvár, 6306 helyrajzi 
számú, Pilisvörösvár Város Önkormányzata 
elővásárlási jogával terhelt ingatlan megvá-
sárlásáról

108/2015. – a Fő utca 91. sz. alatti önkor-
mányzati tulajdonú ingatlan raktári épület-
részének tetőfelújítási munkáiról dokumen-
tumok).
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Felhívás 
adótartozásra indított 
végrehajtási eljárás 

lehetőségéről!

Felhívom a hátralékkal rendelkező adózóink 
figyelmét, hogy lejárt tartozás esetén az önkor-
mányzati adóhatóság jogosult a tartozás össze-
gére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési 
megbízást, munkabér- illetve nyugdíjletiltást, 
gépjármű forgalomból való kivonását, ingó- és 
ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést 
indítani. 

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

     
Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

van (Gradus terem). Az önkormányzat 
egyeztetéseket folytatott a Gradus Egye-
sülettel, hogy a tulajdonát képező épület-
rész tetőfelületének felújítási költségeit ők 
finanszírozzák, mivel szakmailag indo-
kolt a tetőfedés felújítását a teljes felüle-
ten egyszerre elvégezni, hogy egybefüggő 
felület keletkezzen.

Az Egyesület a tárgyalások során jelez-
te, hogy nincsen forrása a rá eső felújítási 
költségek megfizetésére, de kész a saját 
tulajdoni hányadát egy független szakértő 
által megállapított értéken az önkormány-
zat részére értékesíteni, és az épületből ki-
költözni.

Az ingatlanrészre vonatkozó értékbecs-
lést elkészíttette az önkormányzat, e szerint 

az ingatlanrész forgalmi értéke 22 885 000 
forint. A szakértő azonban nem vette figye-
lembe az érték-megállapításnál azt, hogy a 
tető felújításra szorul, az épületrész beázik. 
A Gradus Egyesület tulajdonában lévő rész 
tetőfelújításának költsége 3 723 000 forint 
lenne, ezért az önkormányzat szerint az 
értékbecslő által megállapított értékből az 
ingatlanrészre eső tetőfelújítási költséget le 
kell vonni, az egyesület tulajdonrészének 
értéke tehát 19 162 000 Ft. Ezt az érve-
lést az egyesület nem fogadta el, ragasz-
kodott az értékbecslő által megállapított 
összeghez. A képviselőtestület viszont az 
általuk kért közel 23 millió forintért nem 
kívánja megvásárolni az ingatlanrészt. 
Ezért úgy döntött a testület, hogy csak az 

Az adományozók közül az alábbiak já-
rultak hozzá nevük közléséhez: 

Albel Attiláné (Arany János u.), Andá-
né Pethő Rózsa (Dózsa Gy. u.), Botzheim 
István és családja (Semmelweis köz), 
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bu-
dapest), Fairtech Kft. (Budapest, Bécsi 
út), Fogarasy Balázs (Kápolna u.), Fosztó 
Imre (Deák 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.), Dr. 
Hidas István (Nagyváradi u.), Jákli Gábor 
és családja (Pilisjászfalu, Csévi út), Dr. 
Kárász Szabolcs (Pozsonyi u.), Karlovics 
Józsefné (Budai u.), Kovács László Kert-
barát Kör (Fő u.), Krausz Tamás (Kodály 
u.), László Dánielné (Vájár u.), Manhercz 
Jánosné (Fő u.), Manhertz István (Hon-
véd u.), id. Manhertz  Mátyás (Iskola u.), 
Manhertz Zoltán és családja (Iskola u.), 
Markóczi Sándor és felesége (Szt. Erzsébet 
u.), Miereisz György (Kálvária u.), Molnár 
József (Iskola u.), Molnárné Nick Erzsébet 
(Iskola u.), Müller Katalin és Matthias (Ká-
polna u.), Német Nemzetiségi Óvoda kol-
lektívája (Rákóczi u.), Német Nemzetiségi 
Vegyeskórus (Fő u.), Neubrandtné Men-
di Márta (Szent István u.), Pilisvörösvári 
Nyugdíjas Klub (Fő u.), Páli Ferenc (Sza-
badság u.), Pándi József (Puskin u.), Paul 
Vilmos (Kossuth L. u.), Petrozsényi Lász-
ló, Pilisvörösvár Környezetéért Alapítvány 
(Szegfű u.), Pilisvörösvár Német Nemze-
tiségi Önkormányzata (Fő tér), Prohászka 
István és felesége (Dózsa Gy. u.), Raduj 
László és neje (Szent Erzsébet u.), Rusz-
né Schuck Katalin (Szabadság u.), Salátné 
Müller Mária (Kodály Z. u.), Seereiner Ti-
bor (Budapest, Izabella u.), Siklósi Kriszti-
án és Siklósi Konrád (Fő u.),  Spiegelberger 
Andrásné (Pozsonyi u.), Spiegelberger Zol-
tán (Pozsonyi u.), Steckl Andrásné (Vörös-

BETELEPÜLÉSI EMLÉKMŰ 
AZ ADOMÁNYGYŰJTÉS ÁLLÁSA  
ÉS TOVÁBBI ÚJ INFORMÁCIÓK

A Betelepülési emlékmű létrehozásá-
nak előkészítő folyamata öles lép-
tekben halad, s immár a végéhez 

közeledik! 
A kisfiú bronzszobra után az elmúlt 

egy hónapban megtörtént a kislány szob-
rának kiöntése és összeállítása, valamint 
a férfi figura beformázása és kiöntése. Az 
utolsó szoboralaknak, a fiatalasszonynak 
a gipszszobra is elkészült, jelenleg a szili-
kon negatívja formálódik. Az emléktábla 
végső formája is gipszben van már, nem-
sokára ennek öntésére is sor kerül. Amikor 
Meszlényi János bronzöntő végez a szob-
rok kiöntésével és összeállításával, Szinvai 
Pál szobrászművész úr elvégzi a patinázá-
sukat, és ezzel – várhatóan a hónap végére 
– a szobrok elnyerik végleges formájukat, s 
várják a kihelyezésüket.

Az adománygyűjtésben is újabb rekord 
született: egy hónap alatt több mint 1 mil-
lió forint új adomány érkezett, így az ado-
mányok összege már meghaladja a 4 millió 
forintot! Az adakozó magánszemélyek szá-
ma 43-ról 52-re emelkedett, és az általuk 
befizetett összeg kis híján eléri a 2 millió 
forintot! Ezen kívül az elmúlt hónap során 
egy alapítvány, egy intézményi kollektíva és 
egy újabb civil egyesület is csatlakozott az 
adományozók köréhez. 

marty u.), Steckl Mártonné (Tompa M. 
u.), Steckl Zoltán (Tompa M. u.), Szauer 
György és neje (Petőfi köz), Szauer József 
(Pozsonyi u.), Szedunka Ferencné (Dózsa 
köz), Váradi Nándorné és Váradi Monika 
Mária (Eperjes u.), Vörösvárért Közéleti 
Egyesület (Kápolna u.), Wéber Géza (Po-
zsonyi u.), Ziegler Gábor (Táncsics M. u.), 
Zsolnai József (Pozsonyi u.).

Az adománygyűjtés folytatódik, az ado-
mányokat továbbra is az önkormányzat 
„Betelepülési Emlékmű Adomány” elneve-
zésű, 14100024-11787949-43000001 számú 
alszámláján gyűjtjük.

Közben már megkezdődött a szoborava-
tási ünnepség szervezése is. A szobrok ava-
tására 2015. augusztus 15-én (szombaton) 
délután 3 órakor kerül sor, testvérvárosaink 
hivatalos képviselőinek jelenlétében. Az 
ünnepségre szeretettel várunk minden pi-
lisvörösvári polgárt!

Gromon István polgármester

Támogatók Száma Adománya

Magánszemélyek 52 1 194 000 Ft

Alapítványok 1 800 000 Ft

Civil egyesületek 4 125 000 Ft

Cégek, vállalkozások 1 100 000 Ft

Emberi Erőforrások Minisztériuma 1 1 000 000 Ft

Intézményi kollektívák 1 20 000 Ft

Német Nemzetiségi Önkormányzat 1 761 400 Ft

Összesen: 61 4 000 400 Ft

épület önkormányzati tulajdonát képező 
épületrészének tetőfelújításához biztosítja 
a szükséges fedezetet, 6 700 000 forint ere-
jéig, a Gradus Egyesület tulajdonában lévő 
rész tetőzete egyelőre felújítatlan marad. 
(104/2015. határozat – 9 igen, 105/2015. 
határozat – 9 igen)

Felújítás a Napos Oldalban

Az önkormányzat áprilisban pályázatot 
nyújtott be a Napos Oldal Szociális Köz-
pont Idősek átmeneti gondozóháza épüle-
tének felújítására. 2015. június 8-án meg-
jelent a Kormány honlapján a pályázat 
eredménye, amely szerint Pest megyében 
Érd, Nagymaros, Szigetszentmiklós és 
Szob nyertek pályázati támogatást, a többi 
pályázó pályázata – így a mienk is – tarta-
léklistára került.
A pályázat műszaki tartalmából a tető-
felújítás, a hőszigetelés és a nyílászáró-
csere még halasztható, de az idősek gon-
dozóháza mosdójának felújítása régóta 
sürgető, sokáig nem halasztható feladat, 
ezért úgy döntött a testület, hogy bruttó 
2 millió forint pénzeszközt átad a Napos 
Oldal Szociális Központ részére annak 
érdekében, hogy az átmeneti gondozó-
ház mosdóját felújítsa (burkolat bontása, 
a falszerkezetek és a padló vízszigetelése, 
majd burkolása és új épületgépészeti sze-
relvények elhelyezése). A fedezet forrá-
sa a Pilisvörösvár és Környéke Szociális 
Intézményfenntartó Társulás 2014. évi 
pénzmaradványából a Pilisvörösvárra jutó 
összegből 2 millió forint. (107/2015. hatá-
rozat – 8 igen)

Döntés a városi köztemető ingat-
lan és ingó vagyonának átvételéről

A testület áprilisban döntött arról, hogy a 
városi köztemetőt 2015. július 1-től saját 
maga üzemelteti. Az elmúlt másfél hó-
napban az eddig az üzemeltetést végző 
Varázskő Kft.-vel többször is egyeztettek 
az átadás-átvétel feltételeiről. 

A tárgyalások során a jelenlegi üzemel-
tető azt kérte, hogy az általa a temetőben 
az elmúlt 20 évben végzett beruházások, 
valamint a ravatalozóépületbe beszerzett, 
telepített berendezési tárgyak értékét térít-
se meg az önkormányzat, s amennyiben 
ez megtörténik, akkor a temető területén 
végzett egyéb fejlesztéseket (szemetes rá-
csok, kutak körüli műkő) térítésmentesen 
átadja az önkormányzatnak. A felek több-
szörös egyeztetés után az önkormányzat 
érdekében végzett beruházások, beszer-
zések ellentételezéseként bruttó 2 726 
217 forintos vételi árban egyeztek meg, 
melyhez a fedezetet a képviselőtestület az 
általános tartalékkeret terhére biztosította. 
(A temetővel kapcsolatban további infor-
mációkat olvashatnak a polgármesteri in-
terjúban.) (109/2015. határozat – 7 igen, 2 
tartózkodás) 

FŐÉPÍTÉSZ TALÁLKOZÓ 

Pilisvörösvár és a környező települések június 27-28-án kétnapos ki-
rándulás keretében látták vendégül az ország különböző pontjairól 
ide érkező főépítészeket. A rövid találkozó alkalmával Pilisvörösvár, 
Pilisszántó, Piliscsaba és Pilisszentiván értékeivel ismerkedtek meg 
a látogatók. 

A program összeállításakor az 
volt a cél, hogy Pilisvörösvárt és 
környékét azzal a szemmel mu-

tassuk be, ahogy a főépítész látja az ér-
tékeket, sajátosságokat és lehetőségeket 
egy településen: vagyis nem csak a bárki 
számra felfedezhető látványosságokat, 
hanem a bensőségesebb, sajátos értéke-
ket, megmentésre váró kincseket is igye-
keztünk láthatóvá tenni. 

A vendégeket a Swabenkraft fúvósze-
nekar vidám zenéje fogadta a Városháza 
előtt, ahol Gromon István polgármester 
és dr. Krupp Zsuzsanna jegyző üdvö-
zölte őket. A tanácsteremben vetített 
előadásban mutattuk be Pilisvörösvár 
fejlődésének történetét, épített értékeit 
és az értékek megőrzéséért megtett lépé-
seket. Az előadás után egy belvárosi séta 
során az új bölcsőde felújítás végéhez 
közeledő épületét, a hangulatos Angeli 
közt, a Puskin utcát, a Templom teret és 
a készülő betelepülési emlékmű frissen 
kialakított terecskéjét, az Iskola utcát és 
a Fő utcát felfűző útvonalon mutattuk 
meg a város sajátos, karakteres arculatát 
adó épületeket, utcaképeket.

A Sváb Saroknál Zsámboki Szabolcs 
előadásában a sváb hagyományokkal és 
régi használati eszközökkel is találkoz-
hattak a kirándulók.

Pilisvörösvár távolabb eső utcáinak 
hangulatát hagyományos módon - sze-
kereken kocsikázva - ismertük meg. 
Rotburger sörrel és a Tácsik pékség 
pogácsáival a kezünkben szekerez-

tünk át Pilisszántóra, ahol a falu régi 
és új polgármesterei, Szőnyi József és 
Csicsmanczai Tamásné megkapó bemu-
tatást adtak a falu régi és új világáról, a 
talányos kérdésekről és a lelkesítő szán-
dékokról. 

A falu szépségeit bemutató sétát Pi-
lisszántó főépítésze Ábrahám Péter ve-
zette. Feljutottunk egészen a Mária-ká-
polnáig, ahol megcsodáltuk a gyönyörű 
kilátást. Őrfi József építész tervező, Pi-
liscsaba főépítésze, aki személyesen részt 
vett a kápolna építésében, a tervezésről 
és a kivitelezésről beszélt, majd buszos 
utazás után körbevezette a csoportot a 
piliscsabai Pázmáneum épületei között.

A kirándulás második napján Pi-
lisszentivánon a Jó Kenyér pékség új 
épületét, majd a dolomit bánya üzemi 
épületeit látogattuk meg. A felújítás alatt 
lévő Pilisvörösvár vasútállomás épületé-
ről és a vasútrekonstrukcióhoz fűződő 
építészeti feladatokról Ráth Miklós, a 
NIF építésze beszélt. Végezetül a Sza-
mos Marcipán üzemét tekintették meg a 
vendégek.

A sűrű program sok lehetőséget kí-
nált arra, hogy az idesereglett főépíté-
szek betekintést nyerjenek környékünk 
világába, hogy ezen túl értő szemmel 
nézzenek rejtett értékeinkre és elvigyék 
magukkal jó hírünket.

Kálmán Kinga,  
Pilisvörösvár főépítésze

Szondi Zsuzsanna,  
Pilisvörösvár Építéshatóság vezetője 
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Felhívás 
adótartozásra indított 
végrehajtási eljárás 

lehetőségéről!

Felhívom a hátralékkal rendelkező adózóink 
figyelmét, hogy lejárt tartozás esetén az önkor-
mányzati adóhatóság jogosult a tartozás össze-
gére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési 
megbízást, munkabér- illetve nyugdíjletiltást, 
gépjármű forgalomból való kivonását, ingó- és 
ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést 
indítani. 

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

     
Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

van (Gradus terem). Az önkormányzat 
egyeztetéseket folytatott a Gradus Egye-
sülettel, hogy a tulajdonát képező épület-
rész tetőfelületének felújítási költségeit ők 
finanszírozzák, mivel szakmailag indo-
kolt a tetőfedés felújítását a teljes felüle-
ten egyszerre elvégezni, hogy egybefüggő 
felület keletkezzen.

Az Egyesület a tárgyalások során jelez-
te, hogy nincsen forrása a rá eső felújítási 
költségek megfizetésére, de kész a saját 
tulajdoni hányadát egy független szakértő 
által megállapított értéken az önkormány-
zat részére értékesíteni, és az épületből ki-
költözni.

Az ingatlanrészre vonatkozó értékbecs-
lést elkészíttette az önkormányzat, e szerint 

az ingatlanrész forgalmi értéke 22 885 000 
forint. A szakértő azonban nem vette figye-
lembe az érték-megállapításnál azt, hogy a 
tető felújításra szorul, az épületrész beázik. 
A Gradus Egyesület tulajdonában lévő rész 
tetőfelújításának költsége 3 723 000 forint 
lenne, ezért az önkormányzat szerint az 
értékbecslő által megállapított értékből az 
ingatlanrészre eső tetőfelújítási költséget le 
kell vonni, az egyesület tulajdonrészének 
értéke tehát 19 162 000 Ft. Ezt az érve-
lést az egyesület nem fogadta el, ragasz-
kodott az értékbecslő által megállapított 
összeghez. A képviselőtestület viszont az 
általuk kért közel 23 millió forintért nem 
kívánja megvásárolni az ingatlanrészt. 
Ezért úgy döntött a testület, hogy csak az 

Az adományozók közül az alábbiak já-
rultak hozzá nevük közléséhez: 

Albel Attiláné (Arany János u.), Andá-
né Pethő Rózsa (Dózsa Gy. u.), Botzheim 
István és családja (Semmelweis köz), 
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bu-
dapest), Fairtech Kft. (Budapest, Bécsi 
út), Fogarasy Balázs (Kápolna u.), Fosztó 
Imre (Deák 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.), Dr. 
Hidas István (Nagyváradi u.), Jákli Gábor 
és családja (Pilisjászfalu, Csévi út), Dr. 
Kárász Szabolcs (Pozsonyi u.), Karlovics 
Józsefné (Budai u.), Kovács László Kert-
barát Kör (Fő u.), Krausz Tamás (Kodály 
u.), László Dánielné (Vájár u.), Manhercz 
Jánosné (Fő u.), Manhertz István (Hon-
véd u.), id. Manhertz  Mátyás (Iskola u.), 
Manhertz Zoltán és családja (Iskola u.), 
Markóczi Sándor és felesége (Szt. Erzsébet 
u.), Miereisz György (Kálvária u.), Molnár 
József (Iskola u.), Molnárné Nick Erzsébet 
(Iskola u.), Müller Katalin és Matthias (Ká-
polna u.), Német Nemzetiségi Óvoda kol-
lektívája (Rákóczi u.), Német Nemzetiségi 
Vegyeskórus (Fő u.), Neubrandtné Men-
di Márta (Szent István u.), Pilisvörösvári 
Nyugdíjas Klub (Fő u.), Páli Ferenc (Sza-
badság u.), Pándi József (Puskin u.), Paul 
Vilmos (Kossuth L. u.), Petrozsényi Lász-
ló, Pilisvörösvár Környezetéért Alapítvány 
(Szegfű u.), Pilisvörösvár Német Nemze-
tiségi Önkormányzata (Fő tér), Prohászka 
István és felesége (Dózsa Gy. u.), Raduj 
László és neje (Szent Erzsébet u.), Rusz-
né Schuck Katalin (Szabadság u.), Salátné 
Müller Mária (Kodály Z. u.), Seereiner Ti-
bor (Budapest, Izabella u.), Siklósi Kriszti-
án és Siklósi Konrád (Fő u.),  Spiegelberger 
Andrásné (Pozsonyi u.), Spiegelberger Zol-
tán (Pozsonyi u.), Steckl Andrásné (Vörös-

BETELEPÜLÉSI EMLÉKMŰ 
AZ ADOMÁNYGYŰJTÉS ÁLLÁSA  
ÉS TOVÁBBI ÚJ INFORMÁCIÓK

A Betelepülési emlékmű létrehozásá-
nak előkészítő folyamata öles lép-
tekben halad, s immár a végéhez 

közeledik! 
A kisfiú bronzszobra után az elmúlt 

egy hónapban megtörtént a kislány szob-
rának kiöntése és összeállítása, valamint 
a férfi figura beformázása és kiöntése. Az 
utolsó szoboralaknak, a fiatalasszonynak 
a gipszszobra is elkészült, jelenleg a szili-
kon negatívja formálódik. Az emléktábla 
végső formája is gipszben van már, nem-
sokára ennek öntésére is sor kerül. Amikor 
Meszlényi János bronzöntő végez a szob-
rok kiöntésével és összeállításával, Szinvai 
Pál szobrászművész úr elvégzi a patinázá-
sukat, és ezzel – várhatóan a hónap végére 
– a szobrok elnyerik végleges formájukat, s 
várják a kihelyezésüket.

Az adománygyűjtésben is újabb rekord 
született: egy hónap alatt több mint 1 mil-
lió forint új adomány érkezett, így az ado-
mányok összege már meghaladja a 4 millió 
forintot! Az adakozó magánszemélyek szá-
ma 43-ról 52-re emelkedett, és az általuk 
befizetett összeg kis híján eléri a 2 millió 
forintot! Ezen kívül az elmúlt hónap során 
egy alapítvány, egy intézményi kollektíva és 
egy újabb civil egyesület is csatlakozott az 
adományozók köréhez. 

marty u.), Steckl Mártonné (Tompa M. 
u.), Steckl Zoltán (Tompa M. u.), Szauer 
György és neje (Petőfi köz), Szauer József 
(Pozsonyi u.), Szedunka Ferencné (Dózsa 
köz), Váradi Nándorné és Váradi Monika 
Mária (Eperjes u.), Vörösvárért Közéleti 
Egyesület (Kápolna u.), Wéber Géza (Po-
zsonyi u.), Ziegler Gábor (Táncsics M. u.), 
Zsolnai József (Pozsonyi u.).

Az adománygyűjtés folytatódik, az ado-
mányokat továbbra is az önkormányzat 
„Betelepülési Emlékmű Adomány” elneve-
zésű, 14100024-11787949-43000001 számú 
alszámláján gyűjtjük.

Közben már megkezdődött a szoborava-
tási ünnepség szervezése is. A szobrok ava-
tására 2015. augusztus 15-én (szombaton) 
délután 3 órakor kerül sor, testvérvárosaink 
hivatalos képviselőinek jelenlétében. Az 
ünnepségre szeretettel várunk minden pi-
lisvörösvári polgárt!

Gromon István polgármester

Támogatók Száma Adománya

Magánszemélyek 52 1 194 000 Ft

Alapítványok 1 800 000 Ft

Civil egyesületek 4 125 000 Ft

Cégek, vállalkozások 1 100 000 Ft

Emberi Erőforrások Minisztériuma 1 1 000 000 Ft

Intézményi kollektívák 1 20 000 Ft

Német Nemzetiségi Önkormányzat 1 761 400 Ft

Összesen: 61 4 000 400 Ft

épület önkormányzati tulajdonát képező 
épületrészének tetőfelújításához biztosítja 
a szükséges fedezetet, 6 700 000 forint ere-
jéig, a Gradus Egyesület tulajdonában lévő 
rész tetőzete egyelőre felújítatlan marad. 
(104/2015. határozat – 9 igen, 105/2015. 
határozat – 9 igen)

Felújítás a Napos Oldalban

Az önkormányzat áprilisban pályázatot 
nyújtott be a Napos Oldal Szociális Köz-
pont Idősek átmeneti gondozóháza épüle-
tének felújítására. 2015. június 8-án meg-
jelent a Kormány honlapján a pályázat 
eredménye, amely szerint Pest megyében 
Érd, Nagymaros, Szigetszentmiklós és 
Szob nyertek pályázati támogatást, a többi 
pályázó pályázata – így a mienk is – tarta-
léklistára került.
A pályázat műszaki tartalmából a tető-
felújítás, a hőszigetelés és a nyílászáró-
csere még halasztható, de az idősek gon-
dozóháza mosdójának felújítása régóta 
sürgető, sokáig nem halasztható feladat, 
ezért úgy döntött a testület, hogy bruttó 
2 millió forint pénzeszközt átad a Napos 
Oldal Szociális Központ részére annak 
érdekében, hogy az átmeneti gondozó-
ház mosdóját felújítsa (burkolat bontása, 
a falszerkezetek és a padló vízszigetelése, 
majd burkolása és új épületgépészeti sze-
relvények elhelyezése). A fedezet forrá-
sa a Pilisvörösvár és Környéke Szociális 
Intézményfenntartó Társulás 2014. évi 
pénzmaradványából a Pilisvörösvárra jutó 
összegből 2 millió forint. (107/2015. hatá-
rozat – 8 igen)

Döntés a városi köztemető ingat-
lan és ingó vagyonának átvételéről

A testület áprilisban döntött arról, hogy a 
városi köztemetőt 2015. július 1-től saját 
maga üzemelteti. Az elmúlt másfél hó-
napban az eddig az üzemeltetést végző 
Varázskő Kft.-vel többször is egyeztettek 
az átadás-átvétel feltételeiről. 

A tárgyalások során a jelenlegi üzemel-
tető azt kérte, hogy az általa a temetőben 
az elmúlt 20 évben végzett beruházások, 
valamint a ravatalozóépületbe beszerzett, 
telepített berendezési tárgyak értékét térít-
se meg az önkormányzat, s amennyiben 
ez megtörténik, akkor a temető területén 
végzett egyéb fejlesztéseket (szemetes rá-
csok, kutak körüli műkő) térítésmentesen 
átadja az önkormányzatnak. A felek több-
szörös egyeztetés után az önkormányzat 
érdekében végzett beruházások, beszer-
zések ellentételezéseként bruttó 2 726 
217 forintos vételi árban egyeztek meg, 
melyhez a fedezetet a képviselőtestület az 
általános tartalékkeret terhére biztosította. 
(A temetővel kapcsolatban további infor-
mációkat olvashatnak a polgármesteri in-
terjúban.) (109/2015. határozat – 7 igen, 2 
tartózkodás) 

FŐÉPÍTÉSZ TALÁLKOZÓ 

Pilisvörösvár és a környező települések június 27-28-án kétnapos ki-
rándulás keretében látták vendégül az ország különböző pontjairól 
ide érkező főépítészeket. A rövid találkozó alkalmával Pilisvörösvár, 
Pilisszántó, Piliscsaba és Pilisszentiván értékeivel ismerkedtek meg 
a látogatók. 

A program összeállításakor az 
volt a cél, hogy Pilisvörösvárt és 
környékét azzal a szemmel mu-

tassuk be, ahogy a főépítész látja az ér-
tékeket, sajátosságokat és lehetőségeket 
egy településen: vagyis nem csak a bárki 
számra felfedezhető látványosságokat, 
hanem a bensőségesebb, sajátos értéke-
ket, megmentésre váró kincseket is igye-
keztünk láthatóvá tenni. 

A vendégeket a Swabenkraft fúvósze-
nekar vidám zenéje fogadta a Városháza 
előtt, ahol Gromon István polgármester 
és dr. Krupp Zsuzsanna jegyző üdvö-
zölte őket. A tanácsteremben vetített 
előadásban mutattuk be Pilisvörösvár 
fejlődésének történetét, épített értékeit 
és az értékek megőrzéséért megtett lépé-
seket. Az előadás után egy belvárosi séta 
során az új bölcsőde felújítás végéhez 
közeledő épületét, a hangulatos Angeli 
közt, a Puskin utcát, a Templom teret és 
a készülő betelepülési emlékmű frissen 
kialakított terecskéjét, az Iskola utcát és 
a Fő utcát felfűző útvonalon mutattuk 
meg a város sajátos, karakteres arculatát 
adó épületeket, utcaképeket.

A Sváb Saroknál Zsámboki Szabolcs 
előadásában a sváb hagyományokkal és 
régi használati eszközökkel is találkoz-
hattak a kirándulók.

Pilisvörösvár távolabb eső utcáinak 
hangulatát hagyományos módon - sze-
kereken kocsikázva - ismertük meg. 
Rotburger sörrel és a Tácsik pékség 
pogácsáival a kezünkben szekerez-

tünk át Pilisszántóra, ahol a falu régi 
és új polgármesterei, Szőnyi József és 
Csicsmanczai Tamásné megkapó bemu-
tatást adtak a falu régi és új világáról, a 
talányos kérdésekről és a lelkesítő szán-
dékokról. 

A falu szépségeit bemutató sétát Pi-
lisszántó főépítésze Ábrahám Péter ve-
zette. Feljutottunk egészen a Mária-ká-
polnáig, ahol megcsodáltuk a gyönyörű 
kilátást. Őrfi József építész tervező, Pi-
liscsaba főépítésze, aki személyesen részt 
vett a kápolna építésében, a tervezésről 
és a kivitelezésről beszélt, majd buszos 
utazás után körbevezette a csoportot a 
piliscsabai Pázmáneum épületei között.

A kirándulás második napján Pi-
lisszentivánon a Jó Kenyér pékség új 
épületét, majd a dolomit bánya üzemi 
épületeit látogattuk meg. A felújítás alatt 
lévő Pilisvörösvár vasútállomás épületé-
ről és a vasútrekonstrukcióhoz fűződő 
építészeti feladatokról Ráth Miklós, a 
NIF építésze beszélt. Végezetül a Sza-
mos Marcipán üzemét tekintették meg a 
vendégek.

A sűrű program sok lehetőséget kí-
nált arra, hogy az idesereglett főépíté-
szek betekintést nyerjenek környékünk 
világába, hogy ezen túl értő szemmel 
nézzenek rejtett értékeinkre és elvigyék 
magukkal jó hírünket.

Kálmán Kinga,  
Pilisvörösvár főépítésze

Szondi Zsuzsanna,  
Pilisvörösvár Építéshatóság vezetője 
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A FEKETEFENYŐK FELEMELKEDÉSE ÉS 
BUKÁSA – A KOPÁRFÁSÍTÁS

A kopárok születése

A 18. század végén az elszegényedő Ka-
rácsonyi család birtokolta a Vörösvár kör-
nyéki erdőket. Míg a családnak pénzre volt 
szüksége, addig a főváros kiváló tűzifafel-
vevőnek bizonyult, így a tulajdonos leter-
melte a domboldalakról az erdőt, és a min-
dig éhes Pest-Budára szállíttatta. A kivágott 
fákat szinte egyáltalán nem pótolta. Ráadá-
sul a településeknek legelőkre is szükségük 
volt, így a lombos erdő ment, a juhok pedig 
jöttek. 

Az állatok kitaposták a füvet, és fellazí-
tották a talajt a patáikkal. Közben a lezú-
duló esőnek és a belőle keletkező patakok-
nak semmi nem állta útját, hiszen fák már 
nem voltak a területen, így a víz egyre job-
ban lemosta a talaj felső rétegét. „Először 
csak apróbb árkok keletkeztek, majd ezek 
meredek oldalai is lemosódtak, s a támasz 
nélkül maradt felső termőtalaj a nedves al-
talajon a mindinkább mélyülő, szélesedő s 
hosszabbodó árkokba csúszott, s a lerohanó 
víz egyre nagyobb területről sodorta le azt, 
majd a kőtörmeléket is, végül azután a fel-
színre került a takaró nélkül maradt szikla” 
(Erdészeti lapok, 1949). A fakitermelésnek, 
a túllegeltetésnek és az emiatt kialakult 
eróziónak hála, 1872-re már kopáran álltak 
a pilisi domboldalak. A folyamat visszafor-
dításában nem segítettek a 19. század vé-
gén nyitott kőbányák sem.

Katonai térképeken jól kivehető, hogy 1785-ben Vörösvár és Piliscsaba között még összefüggő, őshonos erdő 
állt a dombokon. Aztán a 19. század eleji felmérésen már kitűnik, hogy a korábban teljesen zöld, fás terület 
cserjés-bozótossá vált. Innen datálódik a máig húzódó, meglehetősen energia- és költségigényes kopárfásítási 
probléma.

Mivel Európában nem volt egyedülálló 
ez a probléma, a Monarchia bekapcsoló-
dott a nemzetközi trendbe, amely a kopárrá 
tett területek újraerdősítését tűzte ki célul. 
Ehhez igazodva 1879-ben és 1894-ben is 
elrendelték a kopárok összeírását és az er-
dősítést, de a hitelek fokozatos lecsökken-
tésével a munka mindkétszer leállt. Pedig 
a korabeli szakemberek több negatív kö-
vetkezményre is felhívták a figyelmet. Az 
egyik a turizmusra gyakorolt hatás, mivel 
a csabai, vörösvári kopárok olyan forgal-
mas út mellett feküdtek, ami a Magyar 
Királyság és az Osztrák Császárság össze-
kötőjeként szolgált. A másik a környezeti 
és egyben társadalmi-gazdasági probléma, 
hiszen a lezúduló víz sárral és sziklákkal 
együtt egész a településekig tudott rohanni, 
újra és újra jelentős kárt okozva, és veszélyt 
jelentve a lakosokra.

Kizöldül a hegyoldal

Végül 1926-ban Őrhegyen kezdődött meg 
az elkarsztosodott és kopár területek újra-
erdősítése. Az ültetésnél gödrös módszert 
használtak, és egy gödörbe 2-3 feketefenyő 
csemetét raktak. Érdemes itt idézni Héder 
Istvánt, aki 1949-es tanulmányában azt ja-
vasolja: „Egy gödörbe lehetőleg két, dús- és 
épgyökérzetű, zömöktörzsű, 1 lomb- és 
1 fenyőcsemete ültetendő, hogy a fenyő 
netaláni pusztulása esetén az állomány-

sűrűség biztosított legyen. Ha mindkettő 
megmaradna, egyik később, a tisztítások 
folyamán kitermelhető” (Erdészeti Lapok, 
1949).

A Pilis mellett közben a Balaton-felvi-
déken is teleültették a kopárabb oldalakat 
feketefenyővel, ezt azonban a kezdeti több 
sikertelen próbálkozáson kívül a világhábo-
rú is hátráltatta, illetve részben tönkretette. 
Így a háború után, 1954-ben még nagyobb 
lendülettel kellett elkezdeni a kopárfásítást 
(ami egyébként nem túl szerencsés szó-
összetétel), innentől a Csaba fölötti rész 
erdősítését Dévényi Antal erdészetvezető, 
valamint Szénási Ferenc és Bertán József 
kerületvezető erdész irányította. A pilis-
csabai kopárokon padkázással segítették az 
ültetést. „A padkát úgy képezzük ki, hogy 
felső lapjuk néhány fokot a hegy felé dől-
jön. Így a tenyésztésre oly fontos mikroklí-
mát kedvezőbbé tesszük, mert megváltozik 
a napsugarak beesési szöge és ezáltal külö-
nösen a déli, meredek lejtőn a felmelege-
dés erősen csökken, s egyben a terület víz-
gazdálkodása is kedvezőbbé válik. Az erős 
szélhatásnak kitett, alom- és aljnövényzet 
nélküli, valamint a mozgó, kőtörmelékes 
talajokon, ahol a padkák betakarása a mo-
bilitás következtében bekövetkezik, egy-
szerű rőzsefonások nélkül eredmény nem 
várható. Ezzel nemcsak még kedvezőbbé 
tesszük a mikroklímát, hanem egyúttal 
csökkentjük a szél kiseprő erejét és szárító 

hatását is gátoljuk. A lehulló alom vissza-
tartásával elejét vehetjük a kilúgozódásnak 
és a talaj táperejét, a humuszképződést 
fokozzuk.” (Erdészeti Lapok, 1961). 1957-
ben Dévényi Antal meg is kapta a Bedő 
Antal-díjat, főleg azért a tevékenységéért, 
hogy munkatársaival 300 hektáron sikerre 
vitte addigra a kopárfásítást.

A ló túloldalán

Csakhogy, az egyre sikeresebb kísérle-
tek után az állam úgy vélte, a fenyő gaz-
dasági haszonnal is kecsegtet majd, így 
igen sűrűn és igen sok helyen ültettek 
feketefenyveseket. Sok helyen elegyetlen 
(azaz egyetlen fafajból álló) erdők kelet-
keztek a korábban előirányzott elegyes, 
részben lombos erdők helyett.

A feketefenyőre azért esett a választás, 
mert ez a fajta nagyon igénytelen, megél 
sziklás, kopár tájakon, jól tűri a szárazsá-
got, és hosszabb időegység alatt humusz 
keletkezik alatta, ami már megfelelő táp-
talaj lehet kocsánytalan tölgyeknek, cser-
tölgyeknek vagy más lombos fáknak. De 
a feketefenyő eredeti élőhelyén ritkásan, 

ligetesen nő, elegyesen lombos fajokkal, 
így gazdag cserje- illetve gyepszinttel ren-
delkezik. A kopárfásítás nagy hulláma előtt 
az akkori szakemberek úgy tervezték, hogy 
a sikeres ültetés után egy viszonylag rövid 
vágásidejű fenyves stádiumot követően e 
termőhelyeken nemesebb fafajokból ültet-
nek erdőket, az állam a gazdasági haszon 
reményében azonban felülírta a korábbi 
terveket. Így sűrű, sötét fenyvesek nőttek a 
karsztokon. 

A feketefenyvesek vége

A feketefenyő ipari nyersanyagként való 
termesztése alapvetően elhibázott lépésnek 
bizonyult, mivel a túl magas gyantatarta-
lom és a nehezen feltisztuló törzs ággöcsös 
szerkezete miatt fája jóval kevésbé értékes, 
mint például a luc- vagy az erdeifenyő 
fája. Emellett a meredek domboldalakról 
a kitermelése is rendkívül költséges. Tehát 
gazdasági haszna nem túl jelentős, ugyan-
akkor a természetvédelmi, ökológiai hatása 
elég kedvezőtlen.

Az összefüggő, elegyetlen fenyőerdők azt 
okozták, hogy a korábbi dolomitsziklagyep 
és minden próbálkozó aljnövényzet vagy 
cserje visszaszorult, elveszítette az esélyt az 
életre és a térnyerésre. Pedig a sziklagyepek 
ritka, bennszülött fajokat és ún. reliktu-
mokat is őriztek. A flórához pedig gazdag 
fauna is kapcsolódott, ami az élőhelyének 
eltűnésével szintén elhagyta a területet, így 
az állatközösség leépült, ahogy a feketefe-
nyők elterjedtek az adott helyen. Ráadásul, 
mivel a gazdasági haszon reményében a 
rövid vágásidőt évtizedekkel meghosszab-
bították az illetékesek, a fenyves összezárt, 
és olyan hosszú időre elnyomta a korábbi 
társulások magbankját, hogy az nagymér-
tékben elszegényedett.

A nagyrészt elegyetlen feketefenyvesek 
pedig elég kiszolgáltatottak. Már a negy-
venes években elvitte a tűzvész az addigi 
kopárfásítás jó részét, de a telepítés újra-
kezdődött. 1993-ban Piliscsabán (is) száraz 
volt a nyár, és augusztusban meggyulladt 
a fenyőerdő. Az oltás tíz napig tartott, és 
ezalatt 17 ezer m3 értéktelen faanyag ke-
letkezett, amit le kellett termelni. Ezután 
sajnos ismét feketefenyőket telepítettek a 
leégettek helyére, kivéve ott, ahol vastagabb 
termőréteg volt, mert oda molyhos tölgy és 
cser került. De a tűz csak az egyik ellensé-
ge a monodomináns feketefenyveseknek. A 
kártevők és a gombák hasonlóan veszélye-
sek az elegyetlen, homogén csoportra, így 

olyan gombafajok is megjelentek hazánk-
ban, amik korábban nem voltak jellemzőek.

A kutatások azóta ráadásul azt találták, 
hogy a feketefenyveseknek nincs is kimu-
tatható talajjavító hatásuk, tehát az egyik 
legfontosabb szempontnak, ami miatt fló-
raidegen elemként ide kerülhettek, nem is 
felelnek meg.

Ezek után nem meglepő, hogy az illeté-
kesek állásfoglalása szerint a cél az elegyet-
len feketefenyvesek helyén a lombos fákkal 
kevert erdő, a fokozottan védett területeken 
pedig a fenyő teljes visszaszorítása.

Baumann Viola
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Végül 1926-ban Őrhegyen kezdődött meg 
az elkarsztosodott és kopár területek újra-
erdősítése. Az ültetésnél gödrös módszert 
használtak, és egy gödörbe 2-3 feketefenyő 
csemetét raktak. Érdemes itt idézni Héder 
Istvánt, aki 1949-es tanulmányában azt ja-
vasolja: „Egy gödörbe lehetőleg két, dús- és 
épgyökérzetű, zömöktörzsű, 1 lomb- és 
1 fenyőcsemete ültetendő, hogy a fenyő 
netaláni pusztulása esetén az állomány-

sűrűség biztosított legyen. Ha mindkettő 
megmaradna, egyik később, a tisztítások 
folyamán kitermelhető” (Erdészeti Lapok, 
1949).

A Pilis mellett közben a Balaton-felvi-
déken is teleültették a kopárabb oldalakat 
feketefenyővel, ezt azonban a kezdeti több 
sikertelen próbálkozáson kívül a világhábo-
rú is hátráltatta, illetve részben tönkretette. 
Így a háború után, 1954-ben még nagyobb 
lendülettel kellett elkezdeni a kopárfásítást 
(ami egyébként nem túl szerencsés szó-
összetétel), innentől a Csaba fölötti rész 
erdősítését Dévényi Antal erdészetvezető, 
valamint Szénási Ferenc és Bertán József 
kerületvezető erdész irányította. A pilis-
csabai kopárokon padkázással segítették az 
ültetést. „A padkát úgy képezzük ki, hogy 
felső lapjuk néhány fokot a hegy felé dől-
jön. Így a tenyésztésre oly fontos mikroklí-
mát kedvezőbbé tesszük, mert megváltozik 
a napsugarak beesési szöge és ezáltal külö-
nösen a déli, meredek lejtőn a felmelege-
dés erősen csökken, s egyben a terület víz-
gazdálkodása is kedvezőbbé válik. Az erős 
szélhatásnak kitett, alom- és aljnövényzet 
nélküli, valamint a mozgó, kőtörmelékes 
talajokon, ahol a padkák betakarása a mo-
bilitás következtében bekövetkezik, egy-
szerű rőzsefonások nélkül eredmény nem 
várható. Ezzel nemcsak még kedvezőbbé 
tesszük a mikroklímát, hanem egyúttal 
csökkentjük a szél kiseprő erejét és szárító 

hatását is gátoljuk. A lehulló alom vissza-
tartásával elejét vehetjük a kilúgozódásnak 
és a talaj táperejét, a humuszképződést 
fokozzuk.” (Erdészeti Lapok, 1961). 1957-
ben Dévényi Antal meg is kapta a Bedő 
Antal-díjat, főleg azért a tevékenységéért, 
hogy munkatársaival 300 hektáron sikerre 
vitte addigra a kopárfásítást.

A ló túloldalán

Csakhogy, az egyre sikeresebb kísérle-
tek után az állam úgy vélte, a fenyő gaz-
dasági haszonnal is kecsegtet majd, így 
igen sűrűn és igen sok helyen ültettek 
feketefenyveseket. Sok helyen elegyetlen 
(azaz egyetlen fafajból álló) erdők kelet-
keztek a korábban előirányzott elegyes, 
részben lombos erdők helyett.

A feketefenyőre azért esett a választás, 
mert ez a fajta nagyon igénytelen, megél 
sziklás, kopár tájakon, jól tűri a szárazsá-
got, és hosszabb időegység alatt humusz 
keletkezik alatta, ami már megfelelő táp-
talaj lehet kocsánytalan tölgyeknek, cser-
tölgyeknek vagy más lombos fáknak. De 
a feketefenyő eredeti élőhelyén ritkásan, 

ligetesen nő, elegyesen lombos fajokkal, 
így gazdag cserje- illetve gyepszinttel ren-
delkezik. A kopárfásítás nagy hulláma előtt 
az akkori szakemberek úgy tervezték, hogy 
a sikeres ültetés után egy viszonylag rövid 
vágásidejű fenyves stádiumot követően e 
termőhelyeken nemesebb fafajokból ültet-
nek erdőket, az állam a gazdasági haszon 
reményében azonban felülírta a korábbi 
terveket. Így sűrű, sötét fenyvesek nőttek a 
karsztokon. 

A feketefenyvesek vége

A feketefenyő ipari nyersanyagként való 
termesztése alapvetően elhibázott lépésnek 
bizonyult, mivel a túl magas gyantatarta-
lom és a nehezen feltisztuló törzs ággöcsös 
szerkezete miatt fája jóval kevésbé értékes, 
mint például a luc- vagy az erdeifenyő 
fája. Emellett a meredek domboldalakról 
a kitermelése is rendkívül költséges. Tehát 
gazdasági haszna nem túl jelentős, ugyan-
akkor a természetvédelmi, ökológiai hatása 
elég kedvezőtlen.

Az összefüggő, elegyetlen fenyőerdők azt 
okozták, hogy a korábbi dolomitsziklagyep 
és minden próbálkozó aljnövényzet vagy 
cserje visszaszorult, elveszítette az esélyt az 
életre és a térnyerésre. Pedig a sziklagyepek 
ritka, bennszülött fajokat és ún. reliktu-
mokat is őriztek. A flórához pedig gazdag 
fauna is kapcsolódott, ami az élőhelyének 
eltűnésével szintén elhagyta a területet, így 
az állatközösség leépült, ahogy a feketefe-
nyők elterjedtek az adott helyen. Ráadásul, 
mivel a gazdasági haszon reményében a 
rövid vágásidőt évtizedekkel meghosszab-
bították az illetékesek, a fenyves összezárt, 
és olyan hosszú időre elnyomta a korábbi 
társulások magbankját, hogy az nagymér-
tékben elszegényedett.

A nagyrészt elegyetlen feketefenyvesek 
pedig elég kiszolgáltatottak. Már a negy-
venes években elvitte a tűzvész az addigi 
kopárfásítás jó részét, de a telepítés újra-
kezdődött. 1993-ban Piliscsabán (is) száraz 
volt a nyár, és augusztusban meggyulladt 
a fenyőerdő. Az oltás tíz napig tartott, és 
ezalatt 17 ezer m3 értéktelen faanyag ke-
letkezett, amit le kellett termelni. Ezután 
sajnos ismét feketefenyőket telepítettek a 
leégettek helyére, kivéve ott, ahol vastagabb 
termőréteg volt, mert oda molyhos tölgy és 
cser került. De a tűz csak az egyik ellensé-
ge a monodomináns feketefenyveseknek. A 
kártevők és a gombák hasonlóan veszélye-
sek az elegyetlen, homogén csoportra, így 

olyan gombafajok is megjelentek hazánk-
ban, amik korábban nem voltak jellemzőek.

A kutatások azóta ráadásul azt találták, 
hogy a feketefenyveseknek nincs is kimu-
tatható talajjavító hatásuk, tehát az egyik 
legfontosabb szempontnak, ami miatt fló-
raidegen elemként ide kerülhettek, nem is 
felelnek meg.

Ezek után nem meglepő, hogy az illeté-
kesek állásfoglalása szerint a cél az elegyet-
len feketefenyvesek helyén a lombos fákkal 
kevert erdő, a fokozottan védett területeken 
pedig a fenyő teljes visszaszorítása.

Baumann Viola
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Vörösváron 717 családdal tartja a kapcso-
latot a védőnői szolgálat. 113 (egyéves kor 
alatti) csecsemőhöz járnak ki. Az egy–há-
rom éves kisgyermekek száma 262, és 543-
an vannak a 3 és 6 közötti óvodáskorúak. 
(Ezek tavalyi, 2014-es adatok.) Ennyi 
gyereket követ figyelemmel a négy területi 
védőnő: Éliás Ilona, Krupp Melinda, Po-
mázi Katalin és Vékonyné Fejér Emőke. 
Valójában a látogatásokat nem is a babák 
születésekor kezdik, hanem korábban: már 
a várandósgondozás során kimennek, és 
megnézik, hová érkezik majd az újszülött, 
ellenőrzik a körülményeket, és ha kell, ta-
nácsot adnak. A védőnők tehát fagyban és 
kánikulában ugyanúgy járják az utcákat, 
megküzdenek nemcsak a kilométerekkel, 
hanem a hó alatti gödrökkel és a dühös ku-
tyákkal is – akárcsak a postások.

Minden ember életében vannak nehéz vagy küzdelmes időszakok. Olyan jó volna, ha ilyenkor állna mellettünk 
valaki, aki ismeri az aktuális élethelyzetünk problémáit, aki meghallgat, de tanácsot is ad, mert „szakértője” 
a témának, és hivatalból is tudja, milyen gondokkal küszködünk. Sok kihívással magunknak kell megküzde-
nünk, de van egy olyan terület, amiben intézményesített, mégis személyes és használható segítséget kapha-
tunk: amikor új gyermek érkezik a családba.

Harmincnyolc fokos a hőség, egy 
ventillátor kétségbeesetten pró-
bálja megmozgatni a forró levegőt 

a védőnői szobában. Amíg Ilivel (Éliás Ilo-
nával) és Melindával (Krupp Melindával) 
itt beszélgetünk, a szomszéd helyiségben 
szűrővizsgálatok folynak. Ez a szó lehet, 
hogy kissé riasztó, de valójában cseppet 
sem fájdalmas, ám annál hasznosabb te-
vékenységet takar: a kisgyermekek és óvo-
dások látását, hallását, pszichomotoros 
fejlődését ellenőrzik. Ez is része a védőnői 
munkának, ami igencsak összetett.

• Hogy néz ki egy napotok? Itt kezdtek 
reggel?

Igen, körülbelül fél 10-ig zajlik a védőnői 
tanácsadás, a várandósgondozás. Ilyenkor 
végezzük a szűréseket is, amire a csecse-
mők 1, 3, 6 hónapos korában, majd 1 és 
6 éves kor között évente kerül sor. A nap 
további részében aztán területen vagyunk: 
ki-ki a saját gondozottjait látogatja sorra. 
Persze ha valakinek nem felel meg a reggeli 
időpont akkor előre egyeztetve délután is 
lehetőséget biztosítunk a tanácsadásra.

•  Mennyire látnak benneteket szívesen a 
családok? Nem veszik zaklatásnak, hogy 
megjelentek a lakásukon?

Egyáltalán nem, sőt, azt tapasztaljuk, hogy 
örülnek a segítségünknek. A látogatások 
a gondozási terv alapján zajlanak, amit 
minden szülővel megbeszélünk. Írásban 

megkapják, hogy mikor várjuk őket a szű-
résekre, mikor kell jönniük védőoltásért, és 
előre egyeztetjük azt is, hogy családlátoga-
táson milyen gyakorisággal találkozunk. 
Általában az első hat hétben hetente meg-
nézzük a piciket, utána egyéves korig ha-
vonta meglátogatjuk őket, illetve szükség 
szerint gyakrabban. Ha problémájuk vagy 
kérdésük van az anyukáknak, bármikor 
hívhatnak minket. Ha kell, egy mellgyul-

ladás esetén pél-
dául akár naponta 
kimegyünk, amíg 
meg nem oldódik a 
probléma.

• És győzitek? Be-
lefér az időtökbe ez 
a sok látogatás?

Igen, szerencsére 
belefér. Régebben 
volt, hogy egy vé-
dőnőre napi tizenöt 
látogatás is jutott. 
Ma már jobb a 
helyzet, és tudunk 
számottevő időt 
szánni egy-egy csa-
ládra.

ŐRANGYALOK ÁLRUHÁBAN

•  Inkább nehéz, vagy inkább örömteli a 
munkátok?

Hát nehéz is, az kétségtelen, de egyértel-
műen inkább örömteli. Jó érzés, amikor 
segíteni tudunk, amikor látjuk, hogy meg-
oldódik egy probléma. Sikerélményt tud 
adni az is, amikor kiszűrünk például egy 
hallásproblémát. Vagy nemrégiben volt egy 
kisfiú, akinek a látásával volt gond. Mivel 
időben kiderült, és korán szemüveget ka-
pott, hatéves korára már el is hagyhatja.

•  És biztosan vannak nehéz helyzetek is…

Igen, nehéz például, amikor egy válásba 
bevonják a védőnőt is. Nagyon nehéz, ami-
kor azt látjuk, hogy a családi körülmények 

olyannyira nem megfelelőek, hogy az már 
a gyermeket veszélyezteti. Ilyenkor ezt je-
leznünk kell a gyermekjóléti szolgálatnak. 
Igyekszünk a végsőkig az emberi oldalt 
nézni, türelmesnek lenni, és reménykedni, 
hogy javul a helyzet, de van, amikor a gyer-
mek érdekében lépni kell.

A negatívum a munkánkban inkább az, 
hogy rengeteg az adminisztrációs feladat. 

Nincs számítógépes 
programunk, így 
mindent fénymá-
solgatunk, mindent 
kézzel kell kitöltö-
getnünk, és ezzel 
nagyon sok értékes 
idő megy el.

• Ez pénzkérdés?

Igen. Nemcsak a 
program megvásár-
lása kerülne pénz-
be, hanem utána 
éves költsége is len-
ne, amire nincsen 
keret.

Amikor száz évvel 
ezelőtt létrehozták a 
védőnői szolgálatot, 
akkor az elsődleges 
cél a csecsemőha-
landóság csökken-
tése, az anyák és 
csecsemők védelme volt. Ma már – azt 
gondolnánk – felkészültebbek az anyák, 
mint egy évszázada, hiszen sok az infor-
máció a gyereknevelés témában, amihez 
bárki könnyen hozzáférhet. Lelkileg azon-
ban már sokkal kevésbé vannak felkészülve 
a fiatalok egy gyermek érkezésére. Sokan 
úgy válnak szülővé, hogy nem láttak előt-
te kisbabát közelről, és nincsenek mintáik. 
Mivel ma már ritkább, hogy együtt él több 
generáció, az idősebbek kevésbé tudják át-
adni a tapasztalatokat a fiataloknak. Ennek 
persze a hátrányán kívül előnyei is vannak: 
a táplálással kapcsolatban például 25-30 év 
alatt is nagyon sokat változott a szemlé-
let. A védőnők mindig a legújabb kutatási 
eredmények alapján próbálnak tanácsot 
adni.

•  Milyen problémákkal fordulnak hozzá-
tok leggyakrabban?

Szoptatás, hasfájás, széklet, bukik a gyerek, 
milyen szert vegyek a gyógyszertárból… és 
hát sokszor az derül ki, hogy lelki problé-
mák vannak, aggodalmak, kétségek, csalá-
di gondok. Hogy az anya fáradt, kialvatlan, 
hogy kevés az anyatej, hogy az apuka keve-
set van otthon…

• Hogyan tudtok segíteni ilyenkor?

Csak úgy, hogy meghallgatjuk. És már csak 
azzal, hogy a szülő elpanaszolja a baját, ön-
maga számára is tisztázódik, hogy mi a baj, 
és így közelebb kerül a megoldáshoz.

• Akkor a védőnő kicsit barátnő, kicsit or-
vos, kicsit pszichológus is?

Tulajdonképpen igen. Bár az objektivitás 
miatt bizonyos távolságot fontos megtarta-
ni, és ez néha nehéz. 

•  Mi kell ahhoz, hogy valaki jó védőnő 
legyen?

A védőnői szolgálat az Attila utcai 
egészségházban működik. Az önkor-
mányzat tulajdonában lévő épület 
nagy, ám igen régi. Most remény van 
arra, hogy egy pályázat segítségével 
sikerül kívül-belül felújítani. Kicserél-
nék a nyílászárókat, korszerűsítenék a 
fűtési rendszert, felújítanák a tetőt és a 
homlokzatot.

A védőnői szolgálatok általában az ön-
kormányzatok fenntartásában működ-
nek, Vörösváron azonban a szolgálat 
a rendelőintézethez tartozik. A szak-
mai felügyelet a járási vezető védőnőé. 
A védőnők ezzel együtt lényegében 
önállóak, munkájukat a mindenkori 
szakmai jogszabályok, protokollok, 
rendeletek szabályozzák.

Tájékoztató 
igazgatási szünetről  

a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Polgárait és 
minden kedves ügyfelünket, hogy Pilisvörösvár 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján illetve a Képviselő – testület 
16/2015. (II. 05.) Kt. sz. határozatában foglaltak 
szerint a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 
2015. évi munkarendjében 

2015. július 27-től 2015. július 31-ig 
(5 munkanap) 

IGAZGATÁSI SZÜNETET rendelt el. 

Az igazgatási szünetre az éves szabadságok ki-
adása és költséghatékony működés érdekében 
volt szükség. Az igazgatási szünet alatt a Pilisvö-
rösvári Polgármesteri Hivatal zárva tart, kizáró-
lag anyakönyvi ügyeletet biztosítunk. Halálese-
tekkel kapcsolatos anyakönyvi ügyelet részleteit 
külön hirdetményben tesszük közzé. 

Pilisvörösvár, 2015. április 30.

 Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Főleg empátia. Én úgy akarok másokkal 
foglalkozni, ahogyan szeretném, ha velem 
foglalkoznának. És úgy beszélek valakivel, 
ahogyan szeretném, hogy velem beszélje-
nek. Még ha fáradt is vagyok, vagy gondom 
van, ez lebeg a szemem előtt.

Sólyom Ágnes
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nával) és Melindával (Krupp Melindával) 
itt beszélgetünk, a szomszéd helyiségben 
szűrővizsgálatok folynak. Ez a szó lehet, 
hogy kissé riasztó, de valójában cseppet 
sem fájdalmas, ám annál hasznosabb te-
vékenységet takar: a kisgyermekek és óvo-
dások látását, hallását, pszichomotoros 
fejlődését ellenőrzik. Ez is része a védőnői 
munkának, ami igencsak összetett.

• Hogy néz ki egy napotok? Itt kezdtek 
reggel?

Igen, körülbelül fél 10-ig zajlik a védőnői 
tanácsadás, a várandósgondozás. Ilyenkor 
végezzük a szűréseket is, amire a csecse-
mők 1, 3, 6 hónapos korában, majd 1 és 
6 éves kor között évente kerül sor. A nap 
további részében aztán területen vagyunk: 
ki-ki a saját gondozottjait látogatja sorra. 
Persze ha valakinek nem felel meg a reggeli 
időpont akkor előre egyeztetve délután is 
lehetőséget biztosítunk a tanácsadásra.

•  Mennyire látnak benneteket szívesen a 
családok? Nem veszik zaklatásnak, hogy 
megjelentek a lakásukon?

Egyáltalán nem, sőt, azt tapasztaljuk, hogy 
örülnek a segítségünknek. A látogatások 
a gondozási terv alapján zajlanak, amit 
minden szülővel megbeszélünk. Írásban 

megkapják, hogy mikor várjuk őket a szű-
résekre, mikor kell jönniük védőoltásért, és 
előre egyeztetjük azt is, hogy családlátoga-
táson milyen gyakorisággal találkozunk. 
Általában az első hat hétben hetente meg-
nézzük a piciket, utána egyéves korig ha-
vonta meglátogatjuk őket, illetve szükség 
szerint gyakrabban. Ha problémájuk vagy 
kérdésük van az anyukáknak, bármikor 
hívhatnak minket. Ha kell, egy mellgyul-

ladás esetén pél-
dául akár naponta 
kimegyünk, amíg 
meg nem oldódik a 
probléma.

• És győzitek? Be-
lefér az időtökbe ez 
a sok látogatás?

Igen, szerencsére 
belefér. Régebben 
volt, hogy egy vé-
dőnőre napi tizenöt 
látogatás is jutott. 
Ma már jobb a 
helyzet, és tudunk 
számottevő időt 
szánni egy-egy csa-
ládra.

ŐRANGYALOK ÁLRUHÁBAN

•  Inkább nehéz, vagy inkább örömteli a 
munkátok?

Hát nehéz is, az kétségtelen, de egyértel-
műen inkább örömteli. Jó érzés, amikor 
segíteni tudunk, amikor látjuk, hogy meg-
oldódik egy probléma. Sikerélményt tud 
adni az is, amikor kiszűrünk például egy 
hallásproblémát. Vagy nemrégiben volt egy 
kisfiú, akinek a látásával volt gond. Mivel 
időben kiderült, és korán szemüveget ka-
pott, hatéves korára már el is hagyhatja.

•  És biztosan vannak nehéz helyzetek is…

Igen, nehéz például, amikor egy válásba 
bevonják a védőnőt is. Nagyon nehéz, ami-
kor azt látjuk, hogy a családi körülmények 

olyannyira nem megfelelőek, hogy az már 
a gyermeket veszélyezteti. Ilyenkor ezt je-
leznünk kell a gyermekjóléti szolgálatnak. 
Igyekszünk a végsőkig az emberi oldalt 
nézni, türelmesnek lenni, és reménykedni, 
hogy javul a helyzet, de van, amikor a gyer-
mek érdekében lépni kell.

A negatívum a munkánkban inkább az, 
hogy rengeteg az adminisztrációs feladat. 

Nincs számítógépes 
programunk, így 
mindent fénymá-
solgatunk, mindent 
kézzel kell kitöltö-
getnünk, és ezzel 
nagyon sok értékes 
idő megy el.

• Ez pénzkérdés?

Igen. Nemcsak a 
program megvásár-
lása kerülne pénz-
be, hanem utána 
éves költsége is len-
ne, amire nincsen 
keret.

Amikor száz évvel 
ezelőtt létrehozták a 
védőnői szolgálatot, 
akkor az elsődleges 
cél a csecsemőha-
landóság csökken-
tése, az anyák és 
csecsemők védelme volt. Ma már – azt 
gondolnánk – felkészültebbek az anyák, 
mint egy évszázada, hiszen sok az infor-
máció a gyereknevelés témában, amihez 
bárki könnyen hozzáférhet. Lelkileg azon-
ban már sokkal kevésbé vannak felkészülve 
a fiatalok egy gyermek érkezésére. Sokan 
úgy válnak szülővé, hogy nem láttak előt-
te kisbabát közelről, és nincsenek mintáik. 
Mivel ma már ritkább, hogy együtt él több 
generáció, az idősebbek kevésbé tudják át-
adni a tapasztalatokat a fiataloknak. Ennek 
persze a hátrányán kívül előnyei is vannak: 
a táplálással kapcsolatban például 25-30 év 
alatt is nagyon sokat változott a szemlé-
let. A védőnők mindig a legújabb kutatási 
eredmények alapján próbálnak tanácsot 
adni.

•  Milyen problémákkal fordulnak hozzá-
tok leggyakrabban?

Szoptatás, hasfájás, széklet, bukik a gyerek, 
milyen szert vegyek a gyógyszertárból… és 
hát sokszor az derül ki, hogy lelki problé-
mák vannak, aggodalmak, kétségek, csalá-
di gondok. Hogy az anya fáradt, kialvatlan, 
hogy kevés az anyatej, hogy az apuka keve-
set van otthon…

• Hogyan tudtok segíteni ilyenkor?

Csak úgy, hogy meghallgatjuk. És már csak 
azzal, hogy a szülő elpanaszolja a baját, ön-
maga számára is tisztázódik, hogy mi a baj, 
és így közelebb kerül a megoldáshoz.

• Akkor a védőnő kicsit barátnő, kicsit or-
vos, kicsit pszichológus is?

Tulajdonképpen igen. Bár az objektivitás 
miatt bizonyos távolságot fontos megtarta-
ni, és ez néha nehéz. 

•  Mi kell ahhoz, hogy valaki jó védőnő 
legyen?

A védőnői szolgálat az Attila utcai 
egészségházban működik. Az önkor-
mányzat tulajdonában lévő épület 
nagy, ám igen régi. Most remény van 
arra, hogy egy pályázat segítségével 
sikerül kívül-belül felújítani. Kicserél-
nék a nyílászárókat, korszerűsítenék a 
fűtési rendszert, felújítanák a tetőt és a 
homlokzatot.

A védőnői szolgálatok általában az ön-
kormányzatok fenntartásában működ-
nek, Vörösváron azonban a szolgálat 
a rendelőintézethez tartozik. A szak-
mai felügyelet a járási vezető védőnőé. 
A védőnők ezzel együtt lényegében 
önállóak, munkájukat a mindenkori 
szakmai jogszabályok, protokollok, 
rendeletek szabályozzák.

Tájékoztató 
igazgatási szünetről  

a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Polgárait és 
minden kedves ügyfelünket, hogy Pilisvörösvár 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján illetve a Képviselő – testület 
16/2015. (II. 05.) Kt. sz. határozatában foglaltak 
szerint a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 
2015. évi munkarendjében 

2015. július 27-től 2015. július 31-ig 
(5 munkanap) 

IGAZGATÁSI SZÜNETET rendelt el. 

Az igazgatási szünetre az éves szabadságok ki-
adása és költséghatékony működés érdekében 
volt szükség. Az igazgatási szünet alatt a Pilisvö-
rösvári Polgármesteri Hivatal zárva tart, kizáró-
lag anyakönyvi ügyeletet biztosítunk. Halálese-
tekkel kapcsolatos anyakönyvi ügyelet részleteit 
külön hirdetményben tesszük közzé. 

Pilisvörösvár, 2015. április 30.

 Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Főleg empátia. Én úgy akarok másokkal 
foglalkozni, ahogyan szeretném, ha velem 
foglalkoznának. És úgy beszélek valakivel, 
ahogyan szeretném, hogy velem beszélje-
nek. Még ha fáradt is vagyok, vagy gondom 
van, ez lebeg a szemem előtt.

Sólyom Ágnes



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG16 172015. JÚLIUSKULTÚRA

Most mindent beleadtunk!
Digitális tévé, internet és telefon együtt,  
három hónapig havi 1190 Ft-ért

összes
tévécsatornánkkal

3 hónapig az

Válaszd új, kétéves lakossági szerződéssel bármely digitális Színvilág csomagunkat, és nemcsak a három szolgáltatást kapod 
meg az első három hónapban havi 1190 Ft-ért, hanem a legtöbb filmcsatornánkat és az összes nálad elérhető tévécsator-
nánkat is! A negyedik hónaptól a Színvilág csomagodhoz tartozó teljes havi díj és csatornacsomag lép életbe. Az elérhető 
ajánlatokról érdeklődj a legközelebbi Invitel Pontban, a 1288-as telefonszámon vagy az invitel.hu oldalon.

Az ajánlat 2015. május 4-étől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, digitális tévé- és legalább még egy szolgáltatást egyben tartalmazó Színvilág csomagra 
előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. 
A díjak az áfát tartalmazzák.

Invitel Viszonteladói Partner: Pilisvörösvár, Fő utca 27.
minden csütörtökön és pénteken 10.00 és 18.00 óra között, szombaton 10.00 és 14.00 óra között 
Értékesítőnk: Knyazoviczky József Tel.: +36 20 777 9679
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A bemutatón a kiadó városi önkor-
mányzat nevében Gromon István 
polgármester méltatta a szerzőt 

és a könyv létrehozóit. Tuti nénivel a kö-
tet szerkesztője és az est házigazdája, 

Fogarasy Attila készített élő interjút. Az 
istenes versek közül Balogh Sándor olva-
sott fel néhány gyöngyszemet. A „Csipke-
rózsa”, a szerző egyik legszebb, legterjedel-
mesebb elbeszélése Nagy István Jánosnak, 
a Vásár téri iskola tanárának előadásában 
elevenedett meg torokszorítóan. Mivel 
Tuti néni kedvenc hangszere a cimbalom 
– maga is játszik ezen az ősi hangszeren 
–, az est szervezői egy kiváló cimbalom-
művész meghívásával kedveskedtek neki.  
Lajti Gergely nemcsak az ünnepeltet, de 
az egész közönséget elbűvölte káprázatos 
előadásával, többek között egy bonchidai 
népdalfeldolgozással. A rendezvény végén 
Tuti néni dedikálta művét, s elmondhat-
juk, hosszú sor kígyózott asztala előtt. 

Az egész est alatt rendkívüli nyitva tartás-
sal állt az irodalomkedvelők rendelkezésére 
a Fetter Könyvesbolt, ahol a könyv ezután is 
(és egyedül itt!) megvásárolható, önköltségi 
áron: 1500 forintért.

Az „Otthon a világban” honismereti 
könyvsorozat keretében 500 példányban 
megjelent, igényes kivitelű kötetben közel 
száz verset, harminc elbeszélést és egy rövid 
önéletrajzot találhat az olvasó. A prózai mű-
vek közül már többel is találkozhattunk ko-
rábban a Vörösvári Újság hasábjain a „Tuti 
néni történetei” sorozatban. Így például 
a „Vízbetörés” című krónikai hitelességű, 
drámai írással, amely az 1954-es szentiváni 
bányaszerencsétlenséget tárja elénk megrá-
zó erővel. Tuti néni mindegyik elbeszélése 
megtörtént eseményeket dolgoz fel: életé-
nek fordulópontjait, tragikus és szívszorító 
pillanatait tárja elénk a magyar prózairoda-
lom legszebb hagyományait követve, lebi-

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI  

KÖNYVTÁRBAN

Spiró György: Diavolina
Gorkij cselédből lett orvo-
sa, majd utolsó szerelme 
szemszögéből a szovjet vi-
lág: forradalmak, intrikák, 
száműzetés és hatalom.

Nógrádi Gábor:
Emmike nem semmike  
 – Kislányom, megőrülök! 
Őrületbe kergethet egy 
ötéves? Hazahozott ku-
tya, kölcsön nagymama, 
barátkozás a betörővel – 
nem mindig egyértelmű, 
hogyan kell jókislánynak 
lenni.

Fejős Éva: Úton hozzád
Balázs, a fiatal ügyvéd kü-
lönös megbízást kap egy 
karibi milliomostól. Krimi, 
romantikus regény és szó-
rakoztató útikönyv lebilin-
cselően izgalmas stílusban.

Andrew Skilton: A budd-
hizmus rövid története
Skilton könyve ismerteti a 
buddhizmus egyes irány-
zatait, s elemzi viszonyukat 
a történeti Buddha eredeti 
tanításaihoz.

Fehér Béla: Fültől fülig – 
Véres fürdőregény
Szórakoztató békebeli bér-
gyilkos a szerző saját örö-
mére alkotva. Egy szabad 
regény borotvával, ami fül-
től fülig dolgozik.

Fahidi Éva: 
A Dolgok Lelke
Szinte lektűrszerűen olvas-
mányos könyv a világhá-
ború előtti, századfordulós 
vidéki zsidó polgárság éle-
téről. Családregény sok szeretettel megírva.

Erik Wahlström: Isten
A helyszín a menny, ahol 
az eredeti díszlet lassan-
lassan az aktuális földi di-
zájnhoz alkalmazkodik, a 
műsor a Földön megy, de a 
jól ismert bibliai történetek 
új megvilágításba kerülnek.

RÉGI ÉS ÚJ UTAK
„Régi és új utak” címmel megjelent 
Zs. Dobozy Erzsébet válogatott 
műveinek kötete. A nagy érdeklő-
déssel várt 300 oldalas könyvet júli-
us másodikán a szerző jelenlétében 
mutatták be a Városi Könyvtárban 
a vörösvári közönségnek. 

A könyv megvásárolható itt:

FETTER KÖNYVESBOLT, 
Pilisvörösvár, Fő utca 82.

06-26-330-308, info@konyvbox.hu

Tuti néni interjút ad – ellenállhatatlan humorral
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lincselő stílusban, idillt és tragédiát együtt 
ábrázolva.

Legtöbbjük Vörösváron játszódik – így 
számunkra fontos kordokumentumot, hely-
történeti értéket jelentenek. Számos írás 
örökíti meg a bányászok életét – nem vélet-
len, hogy a könyvbemutatón Zelenai István 
bányamérnök, a pilisi bányászat avatott ku-
tatója és krónikása is méltatta a most megje-
lent kötetet. Szintén sok írás szól Erdélyről, 
Bonchidáról, ahol Tuti néni édesapja éve-
ken át gróf Bánffy Miklós főkertésze volt. Az 
itt töltött felejthetetlen napokra utal a könyv 
kötéstábláján látható festmény is, amely a 
bonchidai kastélyt ábrázolja.

Tuti néni verseiben már megjelenik a 
szárnyaló fantázia is, a valóság keveredik a 
„költött” dolgokkal – ahogy ezt a szerző a 
könyvbemutatón is elmondta: „Ezek költe-
mények…”. Leginkább ez a szerelmes ver-
sekre érvényes. 

A versek közül is soknak témája a régi 
és új Vörösvár, a bányászélet és Erdély. Ki-
emelkedő vonulatot jelentenek a lírai élet-
műben az istenes versek. Balogh Sándor 
tiszteletes úr igazán gyönyörűen olvasott fel 
néhányat közülük.

Köszönjük a szép estét a könyv szer-
zőjének, létrehozóinak, a könyvbemutató 
szervezőinek és az érdeklődő és végig kitar-
tó irodalompártoló közönségnek! Ajánljuk 
minden kedves olvasónk figyelmébe a most 
megjelent könyvet, jó megmerítkezést kí-
vánunk a múltban, Vörösvár történetében, 
a nemes erkölcsi értékekben, az idillben és 
tragédiákban, a szépségben és humánum-
ban és az izgalmas kalandokban.

Fogarasy Attila
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lincselő stílusban, idillt és tragédiát együtt 
ábrázolva.

Legtöbbjük Vörösváron játszódik – így 
számunkra fontos kordokumentumot, hely-
történeti értéket jelentenek. Számos írás 
örökíti meg a bányászok életét – nem vélet-
len, hogy a könyvbemutatón Zelenai István 
bányamérnök, a pilisi bányászat avatott ku-
tatója és krónikása is méltatta a most megje-
lent kötetet. Szintén sok írás szól Erdélyről, 
Bonchidáról, ahol Tuti néni édesapja éve-
ken át gróf Bánffy Miklós főkertésze volt. Az 
itt töltött felejthetetlen napokra utal a könyv 
kötéstábláján látható festmény is, amely a 
bonchidai kastélyt ábrázolja.
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„költött” dolgokkal – ahogy ezt a szerző a 
könyvbemutatón is elmondta: „Ezek költe-
mények…”. Leginkább ez a szerelmes ver-
sekre érvényes. 

A versek közül is soknak témája a régi 
és új Vörösvár, a bányászélet és Erdély. Ki-
emelkedő vonulatot jelentenek a lírai élet-
műben az istenes versek. Balogh Sándor 
tiszteletes úr igazán gyönyörűen olvasott fel 
néhányat közülük.

Köszönjük a szép estét a könyv szer-
zőjének, létrehozóinak, a könyvbemutató 
szervezőinek és az érdeklődő és végig kitar-
tó irodalompártoló közönségnek! Ajánljuk 
minden kedves olvasónk figyelmébe a most 
megjelent könyvet, jó megmerítkezést kí-
vánunk a múltban, Vörösvár történetében, 
a nemes erkölcsi értékekben, az idillben és 
tragédiákban, a szépségben és humánum-
ban és az izgalmas kalandokban.

Fogarasy Attila
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VAKÁCIÓ ELŐTT...
...minden diáknak túl kell esnie két kö-
telező – ám a nyári szabadság ígéretével 
kecsegtető – ceremónián: a ballagáson 
és az évzárón. A Templom téri Német 
Nemzetiségi Általános Iskolában az utób-
bi eseményre június 19-én, estebéd idején 
került sor. (A nyolcadikosok már egy héttel 
korábban elbúcsúztak az intézménytől.) A 
tanév utolsó becsengetését követően az ud-
var percek alatt megtelt ifjú emberpalán-
tákkal és szülőkkel. Bár az időjárás koránt 
sem volt nyáriasnak mondható, a gyerekek 
mégis izgatottan duruzsoltak egymással 
– elkészültek az „utolsó” közös szelfik –, 
hiszen lehet, hogy a szeptemberi viszont-
látásig nélkülözni fogják a másik társasá-
gát. Végül Breierné Kalmár Éva igazgató 
asszony beszédével hivatalosan is kezdetét 
vette az évzáró, amelyen egyebek mellett 
elhangzott annak a több mint száz diáknak 
a neve, akik kitűnő eredményt értek el. Az 

arra érdemes tanulók átvehették az ered-
ményeikért járó okleveleket és jutalmakat, 
végezetül pedig egy jelképes kulccsal a di-
rektor hölgy hangos ujjongás közepette le-
zárta a 2014/15-ös tanévet.

Másnap reggel a Vásár téri Német 
Nemzetiségi Általános Iskola udvara került 
reflektorfénybe, ahol virágcsokrokkal, lu-
fikkal, fényképezőgépekkel és édességekkel 
felfegyverkezett, szülőkből és hozzátarto-
zókból verbuvált ármádia várta a ballagó 
diákokat, miközben a hangszórókból han-
gosan zengett a Gaudeamus igitur. Ter-
mészetesen ezen a délelőttön a vásár téri 
sulisok nem csak a rangidősöktől, hanem 
az idei tanévtől is búcsút vettek, így itt sem 
maradhatott el a kiemelkedő eredményeket 
elért tanulók méltatása, akik neve kitöröl-
hetetlenül belekerült az iskola arany betűk-
kel jegyzett rekordkönyvébe.

Kókai Márton
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A Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
lehetővé tette, hogy újabb har-
minc, gyermekvédelmi szolgálatot 

igénylő gyerek költözzön emberhez méltó 
körülmények közé. Böjte Csaba alapítvá-
nya Borszéken, Pilisvörösvár egyik testvér-
városában nyitotta meg újabb, immár 83. 
gyermekotthonát. Az intézmény létrejöt-
téhez széles társadalmi összefogás vezetett: 
elsőként a ditrói közbirtokosság adomá-
nyozta a villa alatti és körüli területet az 
alapítványnak. A villához a tulajdonosnak, 
Kurkó Gyárfásnak már felújítási tervei is 
voltak, de a gyermekotthonra vonatkozó 
szabályok miatt új terveket kellett készíte-
ni, és a tulajdonos a villával együtt azokat is 
az alapítványnak ajándékozta. 

Az Ausztráliában élő Jakabfy Sándor ha-
lála előtt Csaba testvér „gyerekeire” hagyta 
házát, amit kint értékesítettek, majd meg-
érkezett annak ára is. A berendezésben és a 
felújításban további ausztráliai magyarok is 
segítettek pénzzel.

A borszéki önkormányzat a benyújtott 
pályázat alapján negyvenezer lejt szavazott 
meg az otthon ez évi költségeinek támo-
gatására, de adományként kikövezték az 
épülethez vezető utakat, illetve játszóteret 
is építtettek a ház mellé. 

Az avatót megelőzően Borszéken, a 
Szent István római katolikus templomban 
Böjte Csaba és a helyi plébános, Bakos 
Balázs celebrálta a szentmisét. Csaba test-
vér arra biztatta az egybegyűlteket, hogy 

merjenek elindulni és cselekedni a jóért, 
embertársainkért. A megnyitót a szerzetes 
szavaival is fényessé tette: „Jó volt Borszé-
ken lenni, szinte kézzel fogható a teremtő, 
életet fenntartó Isten jelenléte a pezsgő ta-
vaszi napfényben! Istennek hála, hogy sze-
memmel láthatom, kezemmel tapinthatom 
Isten országának épülését, szépülését sze-
retett szülőföldünkön.”

A házba a megnyitóig tíz gyermek költö-
zött be, akik az átadóra műsorral készültek. 

Szavaltak és énekeltek, miközben a helyi 
DNS zenekar tagjai kísérték az előadást. 

A megnyitón Mik József polgármester 
és az egyik ausztráliai magyar, dr. Kalotay 
Eszter is beszédet mondott, majd közösen 
átvágták a szalagot.

A gyermekotthon névadója Flüei Szent 
Miklós svájci remete, Svájc egyik patrónusa.

Baumann Viola
Forrás: Dévai Szent Ferenc Alapítvány – www.

statiuneaborsec.ro, fotók: Rebendici Erika
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BORSZÉKEN GYERMEK-
OTTHON ÁTADÁSÁVAL
ÜNNEPELTÉK  
A PÜNKÖSDÖT

ÚJABB HÁZ  
A GYEREKEKNEK 

Mérföldkőhöz érkezett a bölcsőde beruházás. Július 8-án reggel az épület műszaki 
átadására gyűltek össze a kivitelező cég és az önkormányzat képviselői. A böl-
csőde 61 milllió forintból készült el, az épület műszakilag készen áll, azonban 

még nagyon sok teendő van addig, míg megindulhat a bölcsődei élet. Megkezdődtek az 
engedélyezések, az eszközbeszerzések, és kiírták a pályázatokat a bölcsődei státuszokra.
Ha minden a tervek szerint halad, akkor a 2016-os év elején, a bölcsőde kapuinak meg-
nyitásával régi mulasztást pótol Vörösvár. (A bölcsődéről további részleteket olvashatnak a 
polgármesteri interjúban és a képviselőtestületi ülésről szóló beszámolóban.)

ELKÉSZÜLT  
A BÖLCSŐDE ÉPÜLETE
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Rendeződik a felbolydult forgalmi rend
A körforgalom elkészültével végre folytatódhat  

a solymári állomás felújítása az eddigi vasúti átjáró szakaszán is

Kiváltott szintbeni keresztezés Solymárnál

22

Javában folyik még az építkezés  
a vörösvári vasúti felüljárónál

Megtörtént az ürömi körforgalom 
hivatalos átadása július 3-án, pén-
teken. Bár az autók már korábban 

is használatba vehették a forgalmi sávokat, 
a járdák, korlátok kialakítása a megnyitó 
előtt nem sokkal készült el. Az ünnepélyes 
átadón részt vett Dr. Becsey Zsolt, a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésért 
felelős helyettes államtitkára, Loppert Dá-
niel, a beruházó Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. kommunikációs igazgatója és 
Király Gábor, a kivitelező Strabag Általá-
nos Építő Kft. igazgatója.  

Mindhárman megköszönték az autósok 
türelmét, és örömüket fejezték ki, hogy az 
építkezés határidőre elkészült. A körfor-
galom látványosan csökkentette a 10-esen 
eddig szinte minden nap kialakult dugót.

VÉGRE KÖRFORGALOM!

Készül a Vörösvárbánya megálló

VASÚTKORSZERŰSÍTÉS
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építkezés határidőre elkészült. A körfor-
galom látványosan csökkentette a 10-esen 
eddig szinte minden nap kialakult dugót.

VÉGRE KÖRFORGALOM!

Készül a Vörösvárbánya megálló

VASÚTKORSZERŰSÍTÉS
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TEGYETEK TANÚSÁGOT!

Július első vasárnapján Pilisvörösvárra látogatott Boros Zoltán címzetes 
esperes, aki 16 éven keresztül, előbb káplánként, majd adminisztrátor-
ként, végül plébánosként vezette a pilisvörösvári római katolikus közös-
séget. Látogatásának oka az volt, hogy Boros Zoltánt 25 évvel ezelőtt, 
1990. június 23-án szentelték Székesfehérváron pappá.

A hír, hogy Zoltán atya július 5-én 
a tízes mise keretében mutatja be 
Vörösváron az ezüstmiséjét, na-

gyon gyorsan elterjedt a hívek, barátok és 
ismerősök között. A Nagyboldogasszony 
plébánia templomában már fél órával a 
mise kezdete előtt nehéz volt ülőhelyet 
találni. A szentmise elején a vörösvári ka-
tolikus hívők és a képviselő-testület nevé-
ben Balla Sándor plébános és ifj. Manhertz 
Mátyás, a képviselő-testület világi elnöke 
köszöntötték újra Zoltán atyát a régi szol-
gálati helyén. A szentmisét Zoltán atya 
Ambrózy Tamás móri plébánossal együtt 
mutatta be.

Az evangéliumhoz kapcsolódva Boros 
Zoltán szentbeszédének kiindulópontja 
az volt, hogy életünk során Krisztust kell 
szemlélnünk folyamatosan, figyeljük az 
ő kapcsolatát Istennel, azt, hogy Krisztus 
milyen élethelyzetekben hogyan nyilvánult 
meg. Ne elégedjünk meg azonban a szem-
léléssel és a vallásos külsőségekkel, hanem 
tetteinkben, viselkedésünkben is járjunk 
Krisztus nyomában. Mert milyen az em-
ber? Hiú. Ragaszkodik a kivívott pozíci-
óihoz, megszerzett helyzetéhez, hatalmá-
hoz, anyagi javaihoz. Az emberi élet vége 
a földi javak végét is jelenti. Akkor járunk 
igazán jól, ha nem a külsőségeket helyez-
zük előtérbe, hanem Krisztust. Krisztusra 

figyelünk, arra, hogy az általa adott minta 
szerint szeressük az embertársainkat és le-
gyünk jók egymáshoz – mert a szeretet a 
legfontosabb. A szentbeszéd legfontosabb 
gondolatával, Krisztus tettekben való köve-
tésével összhangban volt a szentmise végén 
emlékül kapott szentkép mottója: „Példát 
adtam nektek: amint én tettem veletek, ti is 
úgy tegyetek” (Jn. 13, 15).

A szentmise ünnepi hangulatához hoz-
zájárult a Nagyboldogasszony-kórus és 
a hívek szívből jövő éneke. A mise végén 
Gromon István polgármester röviden ösz-
szefoglalta Boros Zoltán papi életének leg-
fontosabb állomásait. Méltatta azt a nem 
szűnő szeretetet és türelmet, amivel Boros 
Zoltán a katolikus és nem katolikus, a hívő 
és nem hívő vörösváriak felé viseltetett, és 
amivel ő mutatott példát mindenkinek. Ki-
emelte és megköszönte, hogy Zoltán atya 
szolgálata során állandóan a hívek rendel-
kezésére állt: nemcsak a hívek lelki életével, 
nemcsak hitoktatással foglalkozott, hanem 
a vezetése alatt számos felújítás, renoválás 
történt.

A szentmise végeztével a hívők a temp-
lom oldalában, a sekrestye előtt szervezett 
szeretetlakoma mellett beszélgethettek és 
emlékezhettek közösen Boros Zoltánnal az 
itt töltött éveire, a közös emlékekre.

Müller Márta / Kerekes Gábor

A június 3-i szerda szikrázó napsü-
téses, meleg reggelén Gromon Ist-
ván polgármester vezetésével népes 

csapat gyülekezett a Polgármesteri Hivatal 
előtti parkolóban, hogy a testvértelepülési 
kapcsolat 25. évfordulójának megünnep-
lésére Gröbenzellbe utazzon. A küldött-
ségben ott volt többek között Sax László, a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
ke, Oláhné Szabó Anita, a Cziffra György 
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, Jákli 
Szilvia, az önkormányzat oktatási referen-
se, Szontág Nándor, a Vásár téri iskola 
igazgatóhelyettese, tanárok és diákok a 
Zeneiskolából, a Schwabenkraft zenekar, a 
vörösvári férfikórus és a tánccsoport tagjai. 

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző később csat-
lakozott a küldöttséghez.  

Késő délután érkeztünk meg a 
gröbenzelli tanácsháza elé, ahol Martin 
Schäfer polgármester úr, Ludwig Náda-
si, a gröbenzelli Német-Magyar Egyesü-
let (DUVG) elnöke, Michael Leonbacher 
önkormányzati partnerkapcsolati felelős, 
a szervezésben nélkülözhetetlen Mar-
git Schaller asszony és sok más régi is-
merős fogadta az utazásban megfáradt 
vörösváriakat, akik azonmód kiváló és főleg 

hideg gröbenzelli sörrel öblögették a forró-
ságban kiszáradt torkukat.  A viszontlátást 
követő laza társalgás és kölcsönös üdvözlő 
beszédek után a többség gröbenzelli csalá-
doknál, néhányan pedig a Friedrich Schil-
ler nevét viselő kiváló olchingi szállodában 
találtak szállásra.

Másnap reggel 9 órakor, igen nagy me-
legben került sor az úrnapi szabadtéri ün-
nepi szentmisére és a körmenetre, amelyen 
a gröbenzelli vezetők és polgárok mellett a 
teljes vörösvári küldöttség is részt vett. A két 
óra hosszat tartó, az egész települést bejáró 
körmenet a főtéri templomnál ért véget.

Ezután következett a Deutsch–Un ga-
rischer Verein Gröbenzell ünnepi fogadása 

a Polgári Központban (Bürgerzentrum), 
ahol Ludwig Nádasi, Martin Schäfer és 
Gromon István polgármesterek, valamint 
Sax László megtartották jubileumi ünnepi 
visszaemlékezésüket. Számtalan kitünte-
tés és ajándék cserélt gazdát, bár nem volt 
könnyű az immár negyedszázados múltra 
visszatekintő partnerkapcsolat minden volt 
és jelenlegi résztvevőjéről érdemei szerint 
megemlékezni. Az ünnepség során két 
zsenge korú zeneiskolai diák, Takács Bo-
tond és Kertész Csanád ejtette ámulatba 

BOROS ZOLTÁN ATYA EZÜSTMISÉJE 

GRÖBENZELLI 25 ÉVES JUBILEUM
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a jelenlévőket gyönyörű trombitajátékával, 
melyet Lukács Nikolett tanárnő kísért zon-
gorán.

Az ünnepséget rövid, de kedélyes boroz-
gatás követte, majd a küldöttség bátrabb és 
a hőséget jobban viselő tagjai az olchingi 
Speedway motocross bemutatón vettek 
részt, a lustábbak szállásukon készítették 
fel torkukat az esti olchingi sátoros népün-

nepélyre. Az esti közös, kedélyes együttlét 
során számos literes korsó sör oltotta szom-
junkat, a férfikórus is rázendített néhány 
magyar és német dalra. A mulatás a késő 
esti órákban ért véget.

Péntek délelőtt buszos müncheni vá-
rosnézés következett. Kívülről megnéztük 
a csodálatos nymphenburgi kastélyt, vala-
mint a bajor főváros néhány nevezetességét. 
Délután, szabad program keretében sokan 
tekintették meg az igen gazdag müncheni 
Donauschwabenmuseumot, mások (töb-
bek között e sorok írója is) a monarchiai 
hangulatú város történelmi levegőjéből 
szippantottak egyet, és megcsodálták a Ne-
ues Rathaus patinás épületét, vagy kávé-
jukat/sörüket szürcsölve méláztak/lelken-
deztek valamelyik kávézóban/sörözőben. 

A pénteki napra a szabadidőközpontban 
tartott Heimatabend tette fel a koronát. Az 
eseményen a gröbenzelli Trachtenverein, 
valamint a vörösvári Schwabenkraft zene-
kar és a Német Nemzetiség Táncegyüttes 
fellépése üdítette fel a hőségtől kissé tikkadt 
vendégeket, majd közös tánc következett, 
amelyhez a bátrabb nem hivatásos tánco-
sok is csatlakoztak.

A szombat délelőtti program gyalogos 
gröbenzelli városnézés volt, amelyből Lud-
wig Nádasi avatott tolmácsolása ellenére 
sem értettünk mindent, a nagy forgalom 
és zaj miatt. A „Zur Alten Schule” étte-
remben elfogyasztott ízletes hidegtálak és 
jéghideg sörök, meg a régi és új kedves is-
merősökkel folytatott kedélyes társalgás az-
tán helyrebillentették szellem és lélek kissé 
megingott egyensúlyát.

Szombat este 7 órakor következett az 
egész látogatás fő eseménye, a szabadidő-
központban tartott hivatalos jubileumi 
rendezvény, amelyre a partnerkapcsolat 
összes fontos résztvevője meghívást kapott, 
köztük Bernd Rieder volt polgármester, az 
együttműködés korábbi motorja is.

Az ünnepség elején a gröbenzelli kórus 
és a vörösvári férfikórus közösen és gyö-
nyörűen énekelte a magyar és a bajor him-
nuszt, ami megalapozta az est emelkedett 
és egyben vidám hangulatát. A beszédek 
közül kiemelkedett Martin Schäfer jelen-
legi és Bernd Rieder korábbi gröbenzelli 
polgármester ünnepi beszéde, valamint 
Gromon István polgármester német nyelvű 
beszéde, amelyben ecsetelte, hogy a test-
vérvárosi kapcsolat megkötésére milyen 
nemzetközi politikai légkörben és milyen 
történelmi pillanatban került sor, és hogy 
az elmúlt 25 év partnerkapcsolati esemé-
nyei hogyan gazdagították a két település 
polgárainak életét. Az est művészi színvo-
nalát emelte többek között a vörösvári fér-
fikórus ércesen zengő éneke, Szerémi Már-
kó bravúros klarinétjátéka, Császár András 
ördöngös dobszólója, a gröbenzelli tánckar 
egyedi koreográfiájú, fűrészelős és favágós 
előadása, de leginkább a Nagy Orsolya ve-
zette vörösvári tánckar fergeteges, lenyűgö-
ző produkciója, amelyet a hálás közönség 
többször is visszatapsolt.

Ezután a Michael Leonbacher partner-
kapcsolati felelős által szervezett pódium-
beszélgetés következett, Martin Schäfer, 
dr. Bernd Rieder és Gromon István részvé-
telével, az elmúlt negyedszázad leginkább 
emlékezetes eseményeiről, amelyen e sorok 
írója tolmácsként működött közre. Az est 
betetőzéseként a házigazdák és a vendégek 
kölcsönösen megajándékozták egymást. 
Vasárnapra már csak a hosszú, szeretettel-
jes búcsú, valamint a zökkenőmentes ha-
zatérés maradt.

Reméljük, hogy ezt a csodálatos négy 
napot minden résztvevő sokáig őrzi majd 
emlékezetében.

Bácsatyai István

PARTNERKAPCSOLAT VALLÁS
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Július első vasárnapján Pilisvörösvárra látogatott Boros Zoltán címzetes 
esperes, aki 16 éven keresztül, előbb káplánként, majd adminisztrátor-
ként, végül plébánosként vezette a pilisvörösvári római katolikus közös-
séget. Látogatásának oka az volt, hogy Boros Zoltánt 25 évvel ezelőtt, 
1990. június 23-án szentelték Székesfehérváron pappá.

A hír, hogy Zoltán atya július 5-én 
a tízes mise keretében mutatja be 
Vörösváron az ezüstmiséjét, na-

gyon gyorsan elterjedt a hívek, barátok és 
ismerősök között. A Nagyboldogasszony 
plébánia templomában már fél órával a 
mise kezdete előtt nehéz volt ülőhelyet 
találni. A szentmise elején a vörösvári ka-
tolikus hívők és a képviselő-testület nevé-
ben Balla Sándor plébános és ifj. Manhertz 
Mátyás, a képviselő-testület világi elnöke 
köszöntötték újra Zoltán atyát a régi szol-
gálati helyén. A szentmisét Zoltán atya 
Ambrózy Tamás móri plébánossal együtt 
mutatta be.

Az evangéliumhoz kapcsolódva Boros 
Zoltán szentbeszédének kiindulópontja 
az volt, hogy életünk során Krisztust kell 
szemlélnünk folyamatosan, figyeljük az 
ő kapcsolatát Istennel, azt, hogy Krisztus 
milyen élethelyzetekben hogyan nyilvánult 
meg. Ne elégedjünk meg azonban a szem-
léléssel és a vallásos külsőségekkel, hanem 
tetteinkben, viselkedésünkben is járjunk 
Krisztus nyomában. Mert milyen az em-
ber? Hiú. Ragaszkodik a kivívott pozíci-
óihoz, megszerzett helyzetéhez, hatalmá-
hoz, anyagi javaihoz. Az emberi élet vége 
a földi javak végét is jelenti. Akkor járunk 
igazán jól, ha nem a külsőségeket helyez-
zük előtérbe, hanem Krisztust. Krisztusra 

figyelünk, arra, hogy az általa adott minta 
szerint szeressük az embertársainkat és le-
gyünk jók egymáshoz – mert a szeretet a 
legfontosabb. A szentbeszéd legfontosabb 
gondolatával, Krisztus tettekben való köve-
tésével összhangban volt a szentmise végén 
emlékül kapott szentkép mottója: „Példát 
adtam nektek: amint én tettem veletek, ti is 
úgy tegyetek” (Jn. 13, 15).

A szentmise ünnepi hangulatához hoz-
zájárult a Nagyboldogasszony-kórus és 
a hívek szívből jövő éneke. A mise végén 
Gromon István polgármester röviden ösz-
szefoglalta Boros Zoltán papi életének leg-
fontosabb állomásait. Méltatta azt a nem 
szűnő szeretetet és türelmet, amivel Boros 
Zoltán a katolikus és nem katolikus, a hívő 
és nem hívő vörösváriak felé viseltetett, és 
amivel ő mutatott példát mindenkinek. Ki-
emelte és megköszönte, hogy Zoltán atya 
szolgálata során állandóan a hívek rendel-
kezésére állt: nemcsak a hívek lelki életével, 
nemcsak hitoktatással foglalkozott, hanem 
a vezetése alatt számos felújítás, renoválás 
történt.

A szentmise végeztével a hívők a temp-
lom oldalában, a sekrestye előtt szervezett 
szeretetlakoma mellett beszélgethettek és 
emlékezhettek közösen Boros Zoltánnal az 
itt töltött éveire, a közös emlékekre.

Müller Márta / Kerekes Gábor

A június 3-i szerda szikrázó napsü-
téses, meleg reggelén Gromon Ist-
ván polgármester vezetésével népes 

csapat gyülekezett a Polgármesteri Hivatal 
előtti parkolóban, hogy a testvértelepülési 
kapcsolat 25. évfordulójának megünnep-
lésére Gröbenzellbe utazzon. A küldött-
ségben ott volt többek között Sax László, a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
ke, Oláhné Szabó Anita, a Cziffra György 
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, Jákli 
Szilvia, az önkormányzat oktatási referen-
se, Szontág Nándor, a Vásár téri iskola 
igazgatóhelyettese, tanárok és diákok a 
Zeneiskolából, a Schwabenkraft zenekar, a 
vörösvári férfikórus és a tánccsoport tagjai. 

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző később csat-
lakozott a küldöttséghez.  

Késő délután érkeztünk meg a 
gröbenzelli tanácsháza elé, ahol Martin 
Schäfer polgármester úr, Ludwig Náda-
si, a gröbenzelli Német-Magyar Egyesü-
let (DUVG) elnöke, Michael Leonbacher 
önkormányzati partnerkapcsolati felelős, 
a szervezésben nélkülözhetetlen Mar-
git Schaller asszony és sok más régi is-
merős fogadta az utazásban megfáradt 
vörösváriakat, akik azonmód kiváló és főleg 

hideg gröbenzelli sörrel öblögették a forró-
ságban kiszáradt torkukat.  A viszontlátást 
követő laza társalgás és kölcsönös üdvözlő 
beszédek után a többség gröbenzelli csalá-
doknál, néhányan pedig a Friedrich Schil-
ler nevét viselő kiváló olchingi szállodában 
találtak szállásra.

Másnap reggel 9 órakor, igen nagy me-
legben került sor az úrnapi szabadtéri ün-
nepi szentmisére és a körmenetre, amelyen 
a gröbenzelli vezetők és polgárok mellett a 
teljes vörösvári küldöttség is részt vett. A két 
óra hosszat tartó, az egész települést bejáró 
körmenet a főtéri templomnál ért véget.

Ezután következett a Deutsch–Un ga-
rischer Verein Gröbenzell ünnepi fogadása 

a Polgári Központban (Bürgerzentrum), 
ahol Ludwig Nádasi, Martin Schäfer és 
Gromon István polgármesterek, valamint 
Sax László megtartották jubileumi ünnepi 
visszaemlékezésüket. Számtalan kitünte-
tés és ajándék cserélt gazdát, bár nem volt 
könnyű az immár negyedszázados múltra 
visszatekintő partnerkapcsolat minden volt 
és jelenlegi résztvevőjéről érdemei szerint 
megemlékezni. Az ünnepség során két 
zsenge korú zeneiskolai diák, Takács Bo-
tond és Kertész Csanád ejtette ámulatba 
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a jelenlévőket gyönyörű trombitajátékával, 
melyet Lukács Nikolett tanárnő kísért zon-
gorán.

Az ünnepséget rövid, de kedélyes boroz-
gatás követte, majd a küldöttség bátrabb és 
a hőséget jobban viselő tagjai az olchingi 
Speedway motocross bemutatón vettek 
részt, a lustábbak szállásukon készítették 
fel torkukat az esti olchingi sátoros népün-

nepélyre. Az esti közös, kedélyes együttlét 
során számos literes korsó sör oltotta szom-
junkat, a férfikórus is rázendített néhány 
magyar és német dalra. A mulatás a késő 
esti órákban ért véget.

Péntek délelőtt buszos müncheni vá-
rosnézés következett. Kívülről megnéztük 
a csodálatos nymphenburgi kastélyt, vala-
mint a bajor főváros néhány nevezetességét. 
Délután, szabad program keretében sokan 
tekintették meg az igen gazdag müncheni 
Donauschwabenmuseumot, mások (töb-
bek között e sorok írója is) a monarchiai 
hangulatú város történelmi levegőjéből 
szippantottak egyet, és megcsodálták a Ne-
ues Rathaus patinás épületét, vagy kávé-
jukat/sörüket szürcsölve méláztak/lelken-
deztek valamelyik kávézóban/sörözőben. 

A pénteki napra a szabadidőközpontban 
tartott Heimatabend tette fel a koronát. Az 
eseményen a gröbenzelli Trachtenverein, 
valamint a vörösvári Schwabenkraft zene-
kar és a Német Nemzetiség Táncegyüttes 
fellépése üdítette fel a hőségtől kissé tikkadt 
vendégeket, majd közös tánc következett, 
amelyhez a bátrabb nem hivatásos tánco-
sok is csatlakoztak.

A szombat délelőtti program gyalogos 
gröbenzelli városnézés volt, amelyből Lud-
wig Nádasi avatott tolmácsolása ellenére 
sem értettünk mindent, a nagy forgalom 
és zaj miatt. A „Zur Alten Schule” étte-
remben elfogyasztott ízletes hidegtálak és 
jéghideg sörök, meg a régi és új kedves is-
merősökkel folytatott kedélyes társalgás az-
tán helyrebillentették szellem és lélek kissé 
megingott egyensúlyát.

Szombat este 7 órakor következett az 
egész látogatás fő eseménye, a szabadidő-
központban tartott hivatalos jubileumi 
rendezvény, amelyre a partnerkapcsolat 
összes fontos résztvevője meghívást kapott, 
köztük Bernd Rieder volt polgármester, az 
együttműködés korábbi motorja is.

Az ünnepség elején a gröbenzelli kórus 
és a vörösvári férfikórus közösen és gyö-
nyörűen énekelte a magyar és a bajor him-
nuszt, ami megalapozta az est emelkedett 
és egyben vidám hangulatát. A beszédek 
közül kiemelkedett Martin Schäfer jelen-
legi és Bernd Rieder korábbi gröbenzelli 
polgármester ünnepi beszéde, valamint 
Gromon István polgármester német nyelvű 
beszéde, amelyben ecsetelte, hogy a test-
vérvárosi kapcsolat megkötésére milyen 
nemzetközi politikai légkörben és milyen 
történelmi pillanatban került sor, és hogy 
az elmúlt 25 év partnerkapcsolati esemé-
nyei hogyan gazdagították a két település 
polgárainak életét. Az est művészi színvo-
nalát emelte többek között a vörösvári fér-
fikórus ércesen zengő éneke, Szerémi Már-
kó bravúros klarinétjátéka, Császár András 
ördöngös dobszólója, a gröbenzelli tánckar 
egyedi koreográfiájú, fűrészelős és favágós 
előadása, de leginkább a Nagy Orsolya ve-
zette vörösvári tánckar fergeteges, lenyűgö-
ző produkciója, amelyet a hálás közönség 
többször is visszatapsolt.

Ezután a Michael Leonbacher partner-
kapcsolati felelős által szervezett pódium-
beszélgetés következett, Martin Schäfer, 
dr. Bernd Rieder és Gromon István részvé-
telével, az elmúlt negyedszázad leginkább 
emlékezetes eseményeiről, amelyen e sorok 
írója tolmácsként működött közre. Az est 
betetőzéseként a házigazdák és a vendégek 
kölcsönösen megajándékozták egymást. 
Vasárnapra már csak a hosszú, szeretettel-
jes búcsú, valamint a zökkenőmentes ha-
zatérés maradt.

Reméljük, hogy ezt a csodálatos négy 
napot minden résztvevő sokáig őrzi majd 
emlékezetében.

Bácsatyai István

PARTNERKAPCSOLAT VALLÁS
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A Templom Téri Német Nemzetiségi 
Általános Iskola diákjai a 2014/15-
es tanévben is számos kimagasló 

eredménnyel büszkélkedhetnek. Tanuló-
ink tanúbizonyságot tettek arról, hogy kellő 
szorgalommal és kitartással a nyelvvizsgán, 
a különböző tanulmányi versenyeken és 
sportágakban megállják helyüket.

Iskolánk tanulói a tavalyi évhez hason-
lóan idén is tehettek „DSD” (Deutsches 
Sprachdiplom) nyelvvizsgát. Nagy örö-
münkre szolgál, hogy 19 nyolcadik évfolya-
mos tanuló élt a lehetőséggel és tett sikeres 
vizsgát; mind a négy részkompetenciában 
(olvasási készség, hallás utáni szövegértés, 
írásbeli önálló szövegalkotás, szóbeli kom-
munikáció) 18 fő kimagasló eredményt ért 
el, mellyel B1 minősítést kapott, 1 tanuló 
hallás utáni szövegértés és szóbeli kommu-
nikáció alapján A2 szintet, szövegértésből 
és írásbeli önálló szövegalkotásból nyújtott 
teljesítménye alapján B1 szintet ért el. 

A diákokat a nyelvvizsgára Haviár Noé-
mi tanárnő készítette fel. Köszönjük mun-
káját.

DSD nyelvvizsga bizonyítvánnyal ren-
delkezik: Bányai Sára 8.b, Branikovits 
Kitti 8.m, Denk Lívia 8.b, Fetter Celina 
8.a, Gubán Anikó 8.m, Gubán Emese 
8.b,Gulyás Péter 8.a, Hegedűs Fanni 8.a, 
Hermann Ádám 8.b, Juharosi Bernadett 
8.m, Kiss Zsófia 8.b, Kovács-Oroszlán Dá-
niel 8.b, Manhertz Ádám 8.b, Oberle Za-
lán 8.b, Schuck Martin 8.b, Strbik Balázs 
8.b, Teil Ádám 8.a, Tóth Loretta Betti 8.m, 
Ziegler Zsuzsanna Zsófia 8.a

Iskolánkban a 17 éve alapított, nyolc 
éven át tartó kitűnő tanulmányi munkáért 
járó ezüst emlékérmet ezúttal 6 diák ve-
hetett át: Bányai Sára (8.b), Gubán Anikó 
(8.m), Juharosi Bernadett (8.m), Schuck 
Martin 8.b), Teil Ádám (8.a) és Tóth Lo-
retta (8.m) osztályos tanulók.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 
kiemelkedő tanulmányi eredményeiért 
Schuck Martin 8.b, Strbik Balázs 8.b, Fa-
luvégi Fanni 8.m és Wittmann Szilvia 
5.c, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
a német nemzetiségi nyelv terén nyújtott 
kimagasló munkájáért Wieszt Ármin 2.a, 
Terecskei Aliz 7.a és Gromon Blanka 7.b 
osztályos diákokat részesítette dicséretben 
és elismerésben.

A Templom Téri Német Nemzetiségi 
Általános Iskola az idei tanévben 120 kitű-
nő tanulmányi eredményt elért tanulóval 
büszkélkedhet.

A Templom Téri Általános Iskola 
2014/2015-ös tanévben elért tanul-
mányi és sporteredményei

Országos döntők: Mendi János 1.a SULI-
HÓD matematika 2., Mendi János 1.a SU-

LI-HÓD természetismeret 7., Vrezgó Zina 
1.a SULI-HÓD matematika 3., Krepsz 
Lujza 1.a SULI-HÓD matematika 36., 
Szemán Philip Paolo 3.a festészetverseny 
3., Soóky Levente 3.a Herman O. termé-
szetismeret 5., Soóky Levente 3.a MOZA-
IK környezet 19., Wittmann Benedek 3.a 
Herman O. természetismeret 5., Wittmann 
Benedek 3.a MOZAIK környezet 48., 
Gyulafi Levente 3.a Herman O. természet-
ismeret 9., Gyulafi Levente 3.a MOZAIK 
környezet 12., Vajas Johanna 3.a Herman 
O. természetismeret 9., Kaáli Luca 4.b SU-
LI-HÓD természetismeret 4., Kaáli Luca 
4.b SULI-HÓD matematika 6., Wittmann 
Szilvia 5.c KÁLTI MÁRK TITOK 4., Witt-
mann Szilvia 5.c Arany János TITOK 7., 
Wittmann Szilvia 5.c Herman O. termé-
szetismeret 7., Wittmann Szilvia 5.c Tör-
ténelem csapatverseny 19., Tácsik Máté 
5.c Arany János TITOK 9., Tácsik Máté 
5.c Történelem csapatverseny 41., Balogh 
Anna 5.c Történelem csapatverseny 19., 
Kovács Anna 5.c Történelem csapatverseny 
19., Manhertz Vivien 5.c Történelem csa-
patverseny 19., Pásztor Alexa 5.c Történe-
lem csapatverseny 19., Paul Zsófia 5.c Tör-
ténelem csapatverseny 19., Csősz Bianka 
5.c Történelem csapatverseny 30., Szemán 
Ilianna 5.c Történelem csapatverseny 30., 
Pénzes Petra 5.c Történelem csapatverseny 
30., Drágucz Ambrus 5.c Történelem csa-
patverseny 41., Pásztor Kristóf 5.c Történe-
lem csapatverseny 41., Horváth Sándor 5.o 
Gyöngyhalászat Tehetséggondozó döntős, 
Kovács Roland 5.o Gyöngyhalászat Tehet-
séggondozó döntős, Hasenfratz Katalin 
6.a Történelem csapatverseny 15., Miklós 
Alexandra 6.a Történelem csapatverseny 
15., Sipos Benedek 6.a Történelem csapat-
verseny 15., Tálas Soma 6.a Történelem 
csapatverseny 15., Terecskei Alíz 7.a versíró 
verseny 1., Csillag Orsolya 7.c Tudásbaj-
nokság - biológia Arany, Csillag Orsolya 
7.c Tudásbajnokság - matematika Arany, 
Szolcsányi Vivien 7.o Gyöngyhalászat Te-
hetséggondozó döntős, Teil Ádám 8.a Tör-
ténelem csapatverseny 19., Strbik Balázs 
8.b Arany János TITOK 3., Strbik Balázs 
8.b Történelem csapatverseny 19., Schuck 
Martin 8.b Arany János TITOK 9., Schuck 
Martin 8.b Történelem csapatverseny 19., 
Oberle Zalán 8.b Történelem csapatver-
seny 19., Halmos Tamás 8.o Gyöngyhalá-
szat Tehetséggondozó döntős

Sporteredmények

Országos döntők: Szakszon András 3.b 
Mountain bike 1., Szűcs Kata 7.a Moun-
tain bike 1., Lánycsapat IV.kcs atlétika 7., 
Ludvig Krisztina 7.a egyéni összetett 8., 
Fodor Nikolett 7.a magasugrás 12., Fodor 
Nikolett 7.a egyéni váltó 14.

Megyei döntők: Fodor Nikolett 7.a magas-
ugrás 1., Fodor Nikolett 7.a váltó 3., Fodor 
Nikolett 7.a egyéni összetett 6., Ludvig 
Krisztina 7.a egyéni összetett 2., Lánycsa-
pat IV.kcs kézilabda 2.

Vonzáskörzeti döntők: Manhertz Bettina 
atlétika egyéni összetett 2., Ludvig Kriszti-
na 7.a atlétika egyéni összetett 2., Fiú csapat 
II.kcs atlétika 2., Fiú csapat III.kcs atlétika 
2., Fiú csapat IV.kcs atlétika 2., Lány csapat 
II.kcs atlétika 3., Lány csapat III.kcs atlé-
tika 3., Lány csapat IV.kcs atlétika 1., Fiú 
csapat II.kcs labdarúgás 4., Fiú csapat III.
kcs labdarúgás 2., Fiú csapat II.kcs terem-
labdarúgás 2., Fiú csapat III.kcs teremlab-
darúgás 3., Fiú csapat III.kcs kézilabda 3., 
Lány csapat III.kcs kézilabda 4., Klemens 
Bálint 1.b tankerületi sakk 4., Lovász Máté 
Zsolt 2.a tankerületi sakk 1., Janka András 
2.a tankerületi sakk 3., Demény Gellért 
2.a tankerületi sakk 5., Fazekas Ákos 2.d 
tankerületi sakk 2., Molnár Nikolett 3.c 
tankerületi sakk 2., Kerékgyártó Gábor Ri-
chárd 4.a tankerületi sakk 1., Tálas József 
Soma 6.a tankerületi sakk okl.

Tanulmányiverseny-eredmények
Megyei döntők: Wieszt Ármin 2.a Német 
Ny.vers- és prózamondó különdíj, Csillag 
Orsolya 7.c Tudásbajnokság: biológia 8., 
Juharosi Bernadett 8.m Simonyi helyesírás 
verseny 15.

Térségi döntők: Klemens Bálint 1.b tan-
kerületi sakk 4., Wieszt Ármin 2.a Német 
ny. vers- és prómanondó 5., Lovász Máté 
Zsolt 2.a tankerületi sakk 1., Janka And-
rás 2.a tankerületi sakk 3., Demény Gellért 
2.a tankerületi sakk 5., Makai Borbála 2.b 
Hangliget énekverseny 1., Makai Borbála 
2.b Hangliget énekverseny kül.díj, Faze-
kas Ákos 2.d tankerületi sakk 2., Asztalos 
Dávid 3.a mesevetélkedő 3., Soóky Le-
vente 3.a mesevetélkedő 3., Szemán Phi-
lip Paolo 3.a mesevetélkedő 3., Wittmann 
Benedek 3.a mesevetélkedő 3., Molnár 
Nikolett 3.c tankerületi sakk 2., Lisóczki 
Réka 3.c mesevetélkedő 9., Szabados Dal-
ma 3.c mesevetélkedő 9., Fornet Bence 
3.c mesevetélkedő 9., Klucsik György 3.c 
mesevetélkedő 9., Kerékgyártó Gábor 
Richárd 4.a tankerületi sakk 1., Wieszt 
Lora 4.b Kazinczy-verseny 3., Tálas Jó-
zsef Soma 6.a tankerületi sakk okl., Teil 
ádám 8.a "Medve"MatematikaVerseny 4., 
Bányai Sára 8.b Bleyer Jakab csapat 1., 
Schuck Martin 8.b Bleyer Jakab csapat 1., 
Schuck Martin 8.b Zsámbéki-medence 
kis matematikusa 3., Schuck Martin 8.b 
"Medve"MatematikaVerseny 4., Strbik Ba-
lázs 8.b "Medve" Matematika Verseny 4., 
Gubán Anikó 8.m Bleyer Jakab csapat 1., 
Tóth Lotti 8.m Bleyer Jakab csapat 1.

Haász Éva igazgatóhelyettes

BÜSZKESÉGEINK

Az iskolánk történetében először 
nyelvvizsgázhattak végzős diákja-
ink, méghozzá a DSD nyelvvizs-

gát. Ez a nyelvvizsga Magyarországon a 
kéttannyelvű és a nemzetiségi iskolákban 
tehető le. A diploma az eredménytől füg-
gően A2 vagy B1 típusú magyar állami 
nyelvvizsgának felel meg. A német állam 
által elismert DSD-vizsgák egyébként a vi-
lág több mint 60 országában folynak.
A 8. évfolyam 16 tanulója heti 2 órában 
készült a vizsgára Stecklné Boldizsár Ka-
talinnal. A megoldott írásbeli feladatsort 
futár vitte el Németországba. A vizsga szó-
beli részén kéttagú vizsgabizottság előtt 
adtak számot tudásukról a tanulók. A hiva-
talos bizonyítványok átadása a tanévzárón 
történt a következő eredmények szerint:

A2 szintet ért el: 

Fekete Fanni (8.a)
Kertész Csanád (8.a)
Kulcsár László (8.b)
Stadtmüller Eszter (8.b)
Tímár Károly (8.b)

B1 szintet ért el:

Balasi Renáta (8.a)
Csikós Tamás (8.a)
Fetter Dóra (8.a)
Kiss Fruzsina (8.a)
Kohlhoffer Patrik (8.a)
Kovács-Oroszlán Márton (8.a)
Püspöki Enikő (8.a)
Selmeci Eszter (8.a)
Szabó Luca (8.a)

A kitartó tanulás eredménye megmutat-
kozott az idei versenyeredményekben is. 
Több sikeres országos szereplés és meg-
nyert megyei versenyek jelzik ezt. A követ-
kező táblázat a legjobb helyezéseket foglal-
ja össze:

Versenyeredményeink 2015
(Területi 1.-6.; Megyei 1.-10.; 
Országos 1.-20.)

Vers- és prózamondó verseny 
(Páty)

Márton Rudolf 7.a területi 6.
       
Bleyer Jakab emlékverseny - csapat
Selmeci Eszter 8.a területi 2.

Csikós Tamás 8.a területi 2.
Kiss Fruzsina 8.a területi 2.
Fetter Dóra 8.a területi 2.

Német vers- és prózamondó  
verseny – Hochdeutsch 

Németh Ferenc 3.a területi 1.
Varga Panna 3.a területi 1.
Ferencz Réka 3.a területi 1.
Vécsei Dorottya 2.b területi 4.
Stéhli Bence Zsolt 2.a területi 5.

Német vers- és prózamondó  
verseny – Mundart 

Majnek Lilla 3.a területi 1.
Mravinac Anna Sára 2.a területi 2.
Rákosfalvi Réka 3.a területi 3.
Breier Blanka 1.b területi 3.
Apollónia Szilvia 1.a területi 3.
Juhász Viktor 1.a területi 3.
Nick Alexandra 1.a területi 3.
Sóskuti Csongor 1.a területi 3.
Krupp Szabolcs 3.a területi 4.
Klein Xavér 3.a területi 4.
Sóskuti Csenge 3.a területi 4.

Tankerületi sakkverseny

Fazekas Tamás 5.a területi 4.

Alsós komplex tanulmányi 

Sörös Éva 4.a megyei 1.
Incze Adél 4.a megyei 7.  

Mesevetélkedő – csapatverseny 

Koskocsák Márk 4.b megyei 2.
Fetter Dávid 4.b megyei 2. 
Bándi Zsombor 4.b megyei 2. 
Nagy Levente 4.b megyei 2. 
Sóskúti Csenge 3.a megyei 10.
Kozek Hanna 3.a megyei 10. 
Nick Bernadett 3.a megyei 10. 
Varga Panna 3.a megyei 10. 

Német nemzetiségi regionális  
zenei verseny (Taksony) – csoport 

Fetter Dóra 8.a regionális 1.
Püspöki Enikő 8.a regionális 1. 
Kertész Csanád 8.a regionális 1. 
Kohlhoffer Patrik 8.a regionális 1. 
Wieszt György 8.b regionális 1. 
Steckl Bálint 7.a regionális 1. 
Őri Júlia 7.b regionális 1. 
Tenyei-Tórh Luca 7.b regionális 1. 

Szabados Marcell 5.b regionális 1. 

Német nemzetiségi regionális  
zenei verseny (Taksony) – egyéni 

Steckl Bálint 7.a regionális 2. 

Német nyelvi verseny (OÁTV) 

Kovács-Oroszlán Márton 8.a országos 7.
Csikós Tamás 8.a országos 15.
   

Német vers- és prózamondó  
verseny 

Nick Bernadett(megyei 1, területi 2.) 3.a 
országos 4.
Klein Léna (megyei 1, területi 3) 1.a orszá-
gos 5.
Sörös Annamária (megyei 1, területi 1) 2.a 
országos 7.
Mravinác Bálint (Megyei 2, területi 1) 5.b 
országos 9.
Vörös Emma (megyei 2, területi 2) 2.a or-
szágos 17.

Angol szótárverseny 

Kovács Péter 5.b országos 2.
Szabados Marcell 5.b országos 

Diákolimpia - MTB kerékpár 

Vörös András 6.a országos 1.

Iskolánk februárban tudta meg, hogy ismét 
remek eredményt ért el a 2014-es év orszá-
gos kompetenciamérésében. Ezt minden 
évben a 6. és 8. évfolyamos diákok írják 
meg, mely során az olvasás, szövegértés és 
matematika terén tesztelik jártasságukat. 
Tanulóink ismét messze az országos átlag 
(melyben benne foglaltatnak a 6 és 8 osz-
tályos gimnáziumok is) és az ország városi 
általános iskoláinak átlaga felett teljesítet-
tek. Eredményeinkről pontosabban az is-
kola honlapjáról tájékozódhatnak.
Nem csoda hát, hogy az iskola tanulmányi 
átlaga 4,33 lett, amely az utóbbi évek leg-
jobb eredménye.

Gratulálunk minden kedves Vásár téri di-
áknak, szülőnek és pedagógusnak.

Szontágh Nándor igh.

NAGYSZERŰ EREDMÉNYEK A VÁSÁR TÉRI ISKOLÁBAN

A 2014/2015-ös tanév a sok nehézség ellenére visszaigazolta, hogy elhivatott pedagógusokkal és lelkes diákok-
kal, támogató szülői háttérrel remek eredményeket lehet elérni. Van oka büszkének lennie Pilisvörösvárnak a 
remek eredmények láttán. 
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8.b, Teil Ádám 8.a, Tóth Loretta Betti 8.m, 
Ziegler Zsuzsanna Zsófia 8.a

Iskolánkban a 17 éve alapított, nyolc 
éven át tartó kitűnő tanulmányi munkáért 
járó ezüst emlékérmet ezúttal 6 diák ve-
hetett át: Bányai Sára (8.b), Gubán Anikó 
(8.m), Juharosi Bernadett (8.m), Schuck 
Martin 8.b), Teil Ádám (8.a) és Tóth Lo-
retta (8.m) osztályos tanulók.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 
kiemelkedő tanulmányi eredményeiért 
Schuck Martin 8.b, Strbik Balázs 8.b, Fa-
luvégi Fanni 8.m és Wittmann Szilvia 
5.c, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
a német nemzetiségi nyelv terén nyújtott 
kimagasló munkájáért Wieszt Ármin 2.a, 
Terecskei Aliz 7.a és Gromon Blanka 7.b 
osztályos diákokat részesítette dicséretben 
és elismerésben.

A Templom Téri Német Nemzetiségi 
Általános Iskola az idei tanévben 120 kitű-
nő tanulmányi eredményt elért tanulóval 
büszkélkedhet.

A Templom Téri Általános Iskola 
2014/2015-ös tanévben elért tanul-
mányi és sporteredményei

Országos döntők: Mendi János 1.a SULI-
HÓD matematika 2., Mendi János 1.a SU-

LI-HÓD természetismeret 7., Vrezgó Zina 
1.a SULI-HÓD matematika 3., Krepsz 
Lujza 1.a SULI-HÓD matematika 36., 
Szemán Philip Paolo 3.a festészetverseny 
3., Soóky Levente 3.a Herman O. termé-
szetismeret 5., Soóky Levente 3.a MOZA-
IK környezet 19., Wittmann Benedek 3.a 
Herman O. természetismeret 5., Wittmann 
Benedek 3.a MOZAIK környezet 48., 
Gyulafi Levente 3.a Herman O. természet-
ismeret 9., Gyulafi Levente 3.a MOZAIK 
környezet 12., Vajas Johanna 3.a Herman 
O. természetismeret 9., Kaáli Luca 4.b SU-
LI-HÓD természetismeret 4., Kaáli Luca 
4.b SULI-HÓD matematika 6., Wittmann 
Szilvia 5.c KÁLTI MÁRK TITOK 4., Witt-
mann Szilvia 5.c Arany János TITOK 7., 
Wittmann Szilvia 5.c Herman O. termé-
szetismeret 7., Wittmann Szilvia 5.c Tör-
ténelem csapatverseny 19., Tácsik Máté 
5.c Arany János TITOK 9., Tácsik Máté 
5.c Történelem csapatverseny 41., Balogh 
Anna 5.c Történelem csapatverseny 19., 
Kovács Anna 5.c Történelem csapatverseny 
19., Manhertz Vivien 5.c Történelem csa-
patverseny 19., Pásztor Alexa 5.c Történe-
lem csapatverseny 19., Paul Zsófia 5.c Tör-
ténelem csapatverseny 19., Csősz Bianka 
5.c Történelem csapatverseny 30., Szemán 
Ilianna 5.c Történelem csapatverseny 30., 
Pénzes Petra 5.c Történelem csapatverseny 
30., Drágucz Ambrus 5.c Történelem csa-
patverseny 41., Pásztor Kristóf 5.c Történe-
lem csapatverseny 41., Horváth Sándor 5.o 
Gyöngyhalászat Tehetséggondozó döntős, 
Kovács Roland 5.o Gyöngyhalászat Tehet-
séggondozó döntős, Hasenfratz Katalin 
6.a Történelem csapatverseny 15., Miklós 
Alexandra 6.a Történelem csapatverseny 
15., Sipos Benedek 6.a Történelem csapat-
verseny 15., Tálas Soma 6.a Történelem 
csapatverseny 15., Terecskei Alíz 7.a versíró 
verseny 1., Csillag Orsolya 7.c Tudásbaj-
nokság - biológia Arany, Csillag Orsolya 
7.c Tudásbajnokság - matematika Arany, 
Szolcsányi Vivien 7.o Gyöngyhalászat Te-
hetséggondozó döntős, Teil Ádám 8.a Tör-
ténelem csapatverseny 19., Strbik Balázs 
8.b Arany János TITOK 3., Strbik Balázs 
8.b Történelem csapatverseny 19., Schuck 
Martin 8.b Arany János TITOK 9., Schuck 
Martin 8.b Történelem csapatverseny 19., 
Oberle Zalán 8.b Történelem csapatver-
seny 19., Halmos Tamás 8.o Gyöngyhalá-
szat Tehetséggondozó döntős

Sporteredmények

Országos döntők: Szakszon András 3.b 
Mountain bike 1., Szűcs Kata 7.a Moun-
tain bike 1., Lánycsapat IV.kcs atlétika 7., 
Ludvig Krisztina 7.a egyéni összetett 8., 
Fodor Nikolett 7.a magasugrás 12., Fodor 
Nikolett 7.a egyéni váltó 14.

Megyei döntők: Fodor Nikolett 7.a magas-
ugrás 1., Fodor Nikolett 7.a váltó 3., Fodor 
Nikolett 7.a egyéni összetett 6., Ludvig 
Krisztina 7.a egyéni összetett 2., Lánycsa-
pat IV.kcs kézilabda 2.

Vonzáskörzeti döntők: Manhertz Bettina 
atlétika egyéni összetett 2., Ludvig Kriszti-
na 7.a atlétika egyéni összetett 2., Fiú csapat 
II.kcs atlétika 2., Fiú csapat III.kcs atlétika 
2., Fiú csapat IV.kcs atlétika 2., Lány csapat 
II.kcs atlétika 3., Lány csapat III.kcs atlé-
tika 3., Lány csapat IV.kcs atlétika 1., Fiú 
csapat II.kcs labdarúgás 4., Fiú csapat III.
kcs labdarúgás 2., Fiú csapat II.kcs terem-
labdarúgás 2., Fiú csapat III.kcs teremlab-
darúgás 3., Fiú csapat III.kcs kézilabda 3., 
Lány csapat III.kcs kézilabda 4., Klemens 
Bálint 1.b tankerületi sakk 4., Lovász Máté 
Zsolt 2.a tankerületi sakk 1., Janka András 
2.a tankerületi sakk 3., Demény Gellért 
2.a tankerületi sakk 5., Fazekas Ákos 2.d 
tankerületi sakk 2., Molnár Nikolett 3.c 
tankerületi sakk 2., Kerékgyártó Gábor Ri-
chárd 4.a tankerületi sakk 1., Tálas József 
Soma 6.a tankerületi sakk okl.

Tanulmányiverseny-eredmények
Megyei döntők: Wieszt Ármin 2.a Német 
Ny.vers- és prózamondó különdíj, Csillag 
Orsolya 7.c Tudásbajnokság: biológia 8., 
Juharosi Bernadett 8.m Simonyi helyesírás 
verseny 15.

Térségi döntők: Klemens Bálint 1.b tan-
kerületi sakk 4., Wieszt Ármin 2.a Német 
ny. vers- és prómanondó 5., Lovász Máté 
Zsolt 2.a tankerületi sakk 1., Janka And-
rás 2.a tankerületi sakk 3., Demény Gellért 
2.a tankerületi sakk 5., Makai Borbála 2.b 
Hangliget énekverseny 1., Makai Borbála 
2.b Hangliget énekverseny kül.díj, Faze-
kas Ákos 2.d tankerületi sakk 2., Asztalos 
Dávid 3.a mesevetélkedő 3., Soóky Le-
vente 3.a mesevetélkedő 3., Szemán Phi-
lip Paolo 3.a mesevetélkedő 3., Wittmann 
Benedek 3.a mesevetélkedő 3., Molnár 
Nikolett 3.c tankerületi sakk 2., Lisóczki 
Réka 3.c mesevetélkedő 9., Szabados Dal-
ma 3.c mesevetélkedő 9., Fornet Bence 
3.c mesevetélkedő 9., Klucsik György 3.c 
mesevetélkedő 9., Kerékgyártó Gábor 
Richárd 4.a tankerületi sakk 1., Wieszt 
Lora 4.b Kazinczy-verseny 3., Tálas Jó-
zsef Soma 6.a tankerületi sakk okl., Teil 
ádám 8.a "Medve"MatematikaVerseny 4., 
Bányai Sára 8.b Bleyer Jakab csapat 1., 
Schuck Martin 8.b Bleyer Jakab csapat 1., 
Schuck Martin 8.b Zsámbéki-medence 
kis matematikusa 3., Schuck Martin 8.b 
"Medve"MatematikaVerseny 4., Strbik Ba-
lázs 8.b "Medve" Matematika Verseny 4., 
Gubán Anikó 8.m Bleyer Jakab csapat 1., 
Tóth Lotti 8.m Bleyer Jakab csapat 1.

Haász Éva igazgatóhelyettes

BÜSZKESÉGEINK

Az iskolánk történetében először 
nyelvvizsgázhattak végzős diákja-
ink, méghozzá a DSD nyelvvizs-

gát. Ez a nyelvvizsga Magyarországon a 
kéttannyelvű és a nemzetiségi iskolákban 
tehető le. A diploma az eredménytől füg-
gően A2 vagy B1 típusú magyar állami 
nyelvvizsgának felel meg. A német állam 
által elismert DSD-vizsgák egyébként a vi-
lág több mint 60 országában folynak.
A 8. évfolyam 16 tanulója heti 2 órában 
készült a vizsgára Stecklné Boldizsár Ka-
talinnal. A megoldott írásbeli feladatsort 
futár vitte el Németországba. A vizsga szó-
beli részén kéttagú vizsgabizottság előtt 
adtak számot tudásukról a tanulók. A hiva-
talos bizonyítványok átadása a tanévzárón 
történt a következő eredmények szerint:

A2 szintet ért el: 

Fekete Fanni (8.a)
Kertész Csanád (8.a)
Kulcsár László (8.b)
Stadtmüller Eszter (8.b)
Tímár Károly (8.b)

B1 szintet ért el:

Balasi Renáta (8.a)
Csikós Tamás (8.a)
Fetter Dóra (8.a)
Kiss Fruzsina (8.a)
Kohlhoffer Patrik (8.a)
Kovács-Oroszlán Márton (8.a)
Püspöki Enikő (8.a)
Selmeci Eszter (8.a)
Szabó Luca (8.a)

A kitartó tanulás eredménye megmutat-
kozott az idei versenyeredményekben is. 
Több sikeres országos szereplés és meg-
nyert megyei versenyek jelzik ezt. A követ-
kező táblázat a legjobb helyezéseket foglal-
ja össze:

Versenyeredményeink 2015
(Területi 1.-6.; Megyei 1.-10.; 
Országos 1.-20.)

Vers- és prózamondó verseny 
(Páty)

Márton Rudolf 7.a területi 6.
       
Bleyer Jakab emlékverseny - csapat
Selmeci Eszter 8.a területi 2.

Csikós Tamás 8.a területi 2.
Kiss Fruzsina 8.a területi 2.
Fetter Dóra 8.a területi 2.

Német vers- és prózamondó  
verseny – Hochdeutsch 

Németh Ferenc 3.a területi 1.
Varga Panna 3.a területi 1.
Ferencz Réka 3.a területi 1.
Vécsei Dorottya 2.b területi 4.
Stéhli Bence Zsolt 2.a területi 5.

Német vers- és prózamondó  
verseny – Mundart 

Majnek Lilla 3.a területi 1.
Mravinac Anna Sára 2.a területi 2.
Rákosfalvi Réka 3.a területi 3.
Breier Blanka 1.b területi 3.
Apollónia Szilvia 1.a területi 3.
Juhász Viktor 1.a területi 3.
Nick Alexandra 1.a területi 3.
Sóskuti Csongor 1.a területi 3.
Krupp Szabolcs 3.a területi 4.
Klein Xavér 3.a területi 4.
Sóskuti Csenge 3.a területi 4.

Tankerületi sakkverseny

Fazekas Tamás 5.a területi 4.

Alsós komplex tanulmányi 

Sörös Éva 4.a megyei 1.
Incze Adél 4.a megyei 7.  

Mesevetélkedő – csapatverseny 

Koskocsák Márk 4.b megyei 2.
Fetter Dávid 4.b megyei 2. 
Bándi Zsombor 4.b megyei 2. 
Nagy Levente 4.b megyei 2. 
Sóskúti Csenge 3.a megyei 10.
Kozek Hanna 3.a megyei 10. 
Nick Bernadett 3.a megyei 10. 
Varga Panna 3.a megyei 10. 

Német nemzetiségi regionális  
zenei verseny (Taksony) – csoport 

Fetter Dóra 8.a regionális 1.
Püspöki Enikő 8.a regionális 1. 
Kertész Csanád 8.a regionális 1. 
Kohlhoffer Patrik 8.a regionális 1. 
Wieszt György 8.b regionális 1. 
Steckl Bálint 7.a regionális 1. 
Őri Júlia 7.b regionális 1. 
Tenyei-Tórh Luca 7.b regionális 1. 

Szabados Marcell 5.b regionális 1. 

Német nemzetiségi regionális  
zenei verseny (Taksony) – egyéni 

Steckl Bálint 7.a regionális 2. 

Német nyelvi verseny (OÁTV) 

Kovács-Oroszlán Márton 8.a országos 7.
Csikós Tamás 8.a országos 15.
   

Német vers- és prózamondó  
verseny 

Nick Bernadett(megyei 1, területi 2.) 3.a 
országos 4.
Klein Léna (megyei 1, területi 3) 1.a orszá-
gos 5.
Sörös Annamária (megyei 1, területi 1) 2.a 
országos 7.
Mravinác Bálint (Megyei 2, területi 1) 5.b 
országos 9.
Vörös Emma (megyei 2, területi 2) 2.a or-
szágos 17.

Angol szótárverseny 

Kovács Péter 5.b országos 2.
Szabados Marcell 5.b országos 

Diákolimpia - MTB kerékpár 

Vörös András 6.a országos 1.

Iskolánk februárban tudta meg, hogy ismét 
remek eredményt ért el a 2014-es év orszá-
gos kompetenciamérésében. Ezt minden 
évben a 6. és 8. évfolyamos diákok írják 
meg, mely során az olvasás, szövegértés és 
matematika terén tesztelik jártasságukat. 
Tanulóink ismét messze az országos átlag 
(melyben benne foglaltatnak a 6 és 8 osz-
tályos gimnáziumok is) és az ország városi 
általános iskoláinak átlaga felett teljesítet-
tek. Eredményeinkről pontosabban az is-
kola honlapjáról tájékozódhatnak.
Nem csoda hát, hogy az iskola tanulmányi 
átlaga 4,33 lett, amely az utóbbi évek leg-
jobb eredménye.

Gratulálunk minden kedves Vásár téri di-
áknak, szülőnek és pedagógusnak.

Szontágh Nándor igh.

NAGYSZERŰ EREDMÉNYEK A VÁSÁR TÉRI ISKOLÁBAN

A 2014/2015-ös tanév a sok nehézség ellenére visszaigazolta, hogy elhivatott pedagógusokkal és lelkes diákok-
kal, támogató szülői háttérrel remek eredményeket lehet elérni. Van oka büszkének lennie Pilisvörösvárnak a 
remek eredmények láttán. 
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 Többször előfordult, hogy a gyerekek-
kel elmélyedtünk a munkában, és az egyik 
hirtelen odakiabált, hogy „Anya!” – és ez 
nekem nagyon jó érzés volt, mert ez azt fe-
jezte ki, hogy a gyerek itt a helyén van, és 
jól érzi magát. Mert ha azt látja bennem, 
hogy én olyan biztonságot adok neki, mint 
otthon az anyukája, akkor ez olyan ered-
mény, ami nagyon jó érzéssel tölt el.

Nagyon szép pálya, nehéz pálya, de én 
nagyon örülök, hogy ezt a hivatást válasz-
tottam.

• Mi lehet az, amit az Ön után jövő ta-
nárnemzedéknek érdemes lenne követni a 
pályájából?

Az első a gyerek szeretete, anélkül nem 
megy. Én gyakran vagyok szigorú. Mert 
hogyha szeretem őket, az nem azt jelenti, 
hogy elengedem őket. De a gyerek nagyon 
jól érzi, hogy én most szigorú vagyok, de 
jogosan vagyok szigorú, és attól függetle-
nül szeretem őt. Mert eltelik az az öt perc, 
és keresi a társaságomat. Ha a gyerek meg 
lenne sértve, akkor inkább kerülne. Tehát 
az biztos, hogy a szeretet az első.

A másik a következetesség. Szerintem az 
a legfontosabb, hogy következetesen nevel-

jünk. Ez azt jelenti, hogy amit kimondok, 
azt előtte gondoljam át, de ha kimondtam, 
akkor következetesen ragaszkodjak hozzá.

A harmadik az őszinteség. A gyerekek 
rettentően megérzik, ha az ember nem azt 
mondja, amit gondol.

És negyedikként megemlítem a pozitív 
szemléletet is. Arra koncentrálunk, hogy 
minek tudunk örülni, mert így a nehézsé-
geken is könnyebb átjutni.

Az óvónőkkel való kapcsolattartást is 
mindig fontos feladatnak tekintettem, mert 
így lehet kicsit megkönnyíteni azt az át-
menetet, amíg a gyerekek az óvodából át-
szoknak az iskolába. Ez ugyanis az egyik 
legnagyobb változás egy gyerek életében. 
Az egyik a születés, a másik viszont a jó 
esetben „gondtalan” gyerekkorból bekerül-
ni egy felelősségteljes, követelményekkel 
szembesítő világba, ahol mindenki elvárja 
tőlük, hogy nagyon jók legyenek. Elvárja 
az anya, az apa, a nagymama, a keresztma-
ma, de még a szomszéd néni is azt kérdezi, 
hogy „hány piros pontod van”. És akkor 
ott a tanító néni, aki szintén szeretné, hogy 
a gyerek okos és ügyes legyen, amennyire 
csak lehetséges.

• Számított a díjra?

Nem, nem számítottam, nem gondoltam, 
hogy én erre jogosult vagyok, talán ezért is 
érint most ennyire pozitívan, ezért látod, 
hogy állandóan fülig ér a szám. Nem gon-
doltam, hogy a közösségnek eszébe jutok.

Maga a díj is a megfogalmazása miatt 
esett igazán jól: a gyermekek személyisé-
gének harmonikus fejlődéséért – ha a sze-
mélyiségükre pozitívan tudok hatni, az az 
igazi kitüntetés.

Igazából annyira nem számítottam rá, 
hogy nagyon meglepődtem, mikor felhív-
tak a minisztériumból. Kaptam egy tele-
font, és rá egy hétre már át is kellett venni 
a díjat. Ímélben küldték el a meghívót, de 
azon is csak annyi szerepelt, hogy jelenjek 
meg az ELTE-n, mert szakmai díjban ré-
szesülök. És ott derült ki, hogy ez egy Né-
meth László-díj. Az igazság az, hogy nem 
újságoltam el, csak a szűk családi-baráti 
kör tudja, a legtöbben a Pedagógusnapon 
fogják megtudni, csak azok tudják, akik-
nek hivatalból el kellett mondanom.

Baumann Viola

Június utolsó péntekén a Schiller Gimnázium színházter-
mében egy érdekes és hasznos, az érdeklődők számára nyílt 
fórummal összekapcsolt konferenciára került sor, amelynek 
keretében a német nemzetiségi iskolák fenntartói, vezetői és 
pedagógusai, valamint a német nemzetiségi önkormányza-
tok tagjai betekintést nyerhettek a nemzetiségi köznevelés 
törvényi hátterébe, a KLIK és a nemzetiségi német iskolák 
együttműködésébe, a fenntartóváltás lehetőségeibe és az új 
nemzetiségi tankönyvek kínálatába.

A NEMZETISÉGI 
OKTATÁS HELYZETE

NEMZETISÉGI PEDAGÓGIAI SZAKMAI NAP VÖRÖSVÁRON

A konferenciát a Pest Megyei Német 
Önkormányzat (PMNÖ) szervez-
te, Marlokné Cservenyi Magdolna, 

a PMNÖ képviselő-testületének tagja, a 
testület elnökhelyettese vezette. A szakmai 
napra a vörösvári nemzetiségi intézmények 
pedagógusain kívül számos környékbeli is-
kola és óvoda pedagógusa is eljött, Vörösvár 
Város Önkormányzatát Kimmelné Sziva 
Mária alpolgármester asszony képviselte. 
A szakmai nap azért is tarthatott számot 
a nemzetiségi pedagógusok érdeklődésé-

re, mert az utóbbi években a közoktatás 
szerkezete és működése sok fontos ponton 
megváltozott.

A nemzetiségi német köznevelés 
törvényi és rendeleti háttere

Az egybegyűlteket Schrotti János, a 
PMNÖ elnöke köszöntötte. A szó első-
ként Kerner Annához került, aki jelenleg 
a Fővárosi Német Önkormányzat Okta-
tási, Kultúra és Média Bizottságának az 

elnöke. Lényegre törően összefoglalta a 
nemzetiségi  iskolahelyzettel kapcsolatos 
törvényi szabályozásokat. Elmondta, hogy 
a köznevelési törvény átmeneti és vegyes 
rendelkezései szerint nemzetiségi óvoda-
pedagógusi munkakörben foglalkoztatható 
felsőfokú óvodapedagógusi végzettséggel 
és nyelvvizsgával rendelkező személy is. 
Ma Magyarországon még nincs elég német 
nemzetiségi kvalifikációval bíró óvodape-
dagógus, ezért a kétnyelvű nevelés felada-
tainak az ellátásra – átmenetileg – német 
nyelvvizsgával rendelkező óvodapedagó-
gusok is alkalmazhatóak. Az óvodások és 
elsősök szüleinek a tájékoztatását a helyi 
NNÖ-vel együtt kell megtartani. .

A KLIK részéről Pánczél János, az aszó-
di és gödöllői tankerület igazgatója átte-
kintette a 2013-as nemzetiségi közoktatást-
köznevelést érintő EMMI-rendeleteket, 
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lasztottak. Azóta is Esztergomban élek, de 
most már több a kapcsolatom Vörösvárral, 
mint Esztergommal, hiszen onnan eljövök 
reggel, és késő délután érek haza. Leg-
feljebb a nyári szünetben csodálkozom 
rá, hogy itt nyílt, ott pedig bezárt egy üz-
let. Az emberi kapcsolataim inkább már 
Vörösvárhoz kötnek.

• Változott a tanári pálya, a kihívások 
ahhoz képest, mint amikor elkezdett dol-
gozni?

A kihívások nagymértékben változtak, én 
úgy érzem, nagyon nehézzé vált az éle-
tünk. Egészen mások a gyerekek, és mások 
a szülők elvárásai is. 

A szülőkben, úgy tapasztalom, kétféle 
véglet van: az egyik, aki nagyon meg akar 
felelni, és görcsösen próbál minden fel-
adatot elvégezni. A másik véglet, aki kicsit 
lazábban foglalkozik a gyerekével. Tőlük 
kevesebb segítséget kapunk. 

Újabb jelenség, amit persze lehet, hogy 
csak én tapasztaltam, hogy a szülőkben 
egyfajta bizonytalanságot érzek. Mint 
hogyha nem mernék következetesen, kicsit 
szigorúbban, szabályokat felállítva nevelni 
a gyerekeket. Állandó kétség bennük, hogy 
nehogy valami bajt csináljanak, nehogy 
valamit elrontsanak. Nem tudom, hogy a 
sok pszichológiai előadás, a sok nevelési 
tanácsadás zavarta-e meg a gondolatokat, 
de jobban fel kéne vállalni, hogy a gyere-
kek számára normális, érthető szabályokat 
kell felállítani, mert azokhoz aztán sokkal 
könnyebben tudnak igazodni. Ha ezeket 
a szabályokat a szülők következetesen be-

tartatnák, akkor talán kevesebb konfliktus 
alakulna ki. Eleinte valószínűleg nehezebb, 
de utána kialakul a rend. Az autópálya mel-
lett és a szakadék mellett is korlát van, de 
ez a korlát védelmet és biztonságot ad. És a 
szabályoknak is védelmet, igazodási pontot 
kéne biztosítaniuk a gyerekek számára.

• Mit javasol a pályakezdőknek, vagy 
azoknak, akik csak gondolkodnak a tanári 
pályán? Válasszák-e ezt a hivatást, és mi-
lyen irányelvekhez tartsák magukat?

Amikor nehéz helyzetbe kerül az ember, 
akkor sokszor felteszi magának a kérdést, 
hogy mi az, ami esetleg jobb választás lett 
volna. De nekem mindig ugyanoda kanya-
rodik vissza az agyam, hogy ennél jobbat 
nem tudnék kitalálni, és teljes mértékben 
a helyemen vagyok. Annyira sokrétű ez a 
pálya, és annyi pozitív élményt ad. Nem 
tudok olyan területet, ami ehhez fogható 
lenne. A gyerekek szeretete, a szülők elfo-
gadása, a pozitív visszaigazolások. Hogy 
azt érzem, vagyok tanító néni, vagyok egy 
kicsit pszichológus, vagyok a szülő tanács-
adója, bekerülök családokba. Van, ahol ta-
nítottam az anyukát, és most már tanítom 
a gyermekét. 

Én első osztályt kaptam az első évem-
ben, és ezért nagyon-nagyon hálás vagyok. 
Akkor az igazgató úr bedobott a mélyvíz-
be. Nem is tudtam, mit vállalok, de életem 
legnagyobb élményei mindig az első osz-
tályokhoz kötődnek. Amikor egy kisgye-
rek kilép az óvodából, akkor következik a 
csodavárás. És ha azt a csodát tényleg meg 
tudja adni az ember, az nagyon pozitív.

SZERETET,  
KÖVETKEZETESSÉG, ŐSZINTESÉG

Szarvasné Körmendi Katalin, a Templom 
téri Német Nemzetiségi Általános Iskola 
pedagógusa Németh László-díjat kapott, 
amelyet pedagógusnap alkalmából vehetett 
át június 4-én. A díj azoknak „az oktató-, 
nevelő-, gyógypedagógiai munkát végző 
pedagógusoknak adományozható, akik a 
gyermekek harmonikus személyiségformá-
lásában huzamosan kiemelkedő munkát 
végeznek”. A díj apropóján megpróbáltuk 
ellopni a receptet a sokak által szeretett, 
becsült tanítónőtől arról, hogy hogyan kell 
megtartani a hivatástudatot, hogyan lehet 
kiégés nélkül a pályán maradni, és hogyan 
érdemes a gyerekekhez közeledni.

• Hogy került a pedagóguspályára?

Már nagyon kicsi koromtól pedagóguspá-
lyára készültem. Amióta az eszemet tu-
dom, mindig is pedagógus szerettem volna 
lenni, így hát egyenes út vezetett oda, hogy 
Esztergomba pedagógusképző főiskolára 
menjek. Ott mi voltunk az első olyan év-
folyam, amelyik már főiskolaként indult.  
Iszonyatos létszámmal kezdtünk, mert 
akkoriban pedagógushiány volt, és így pró-
bálták ezt betölteni. Amikor elkezdtem a 
tanítóképzőt, akkor még nagyon érdekelt a 
nevelőintézet. Rettenetesen megütött min-
dig, amikor ezeket az elesett gyerekeket 
láttam. A pedagógus szakkollégium egyik 
területe ugyanis az volt, hogy kijártunk 
intézményekhez. De az az igazság, hogy 
amikor ott testközelből láttam, ahogy a fóti 
gyerekvárosban rohantak velünk szembe a 
gyerekek, és azt kiabálták, „engem vigyél 
haza, engem vigyél haza”, akkor szem-
besülnöm kellett azzal, hogy ezt én nem 
tudom vállalni, mert nem tudnék túllépni 
rajta, pedig ezen egy bizonyos szinten ér-
zelmileg felül kell tudni emelkedni. Ekkor 
döntöttem az iskola mellett. ’79-ben végez-
tem, és ’79-ben itt kezdtem Pilisvörösváron.

• Ön vörösvári?

Nem, én esztergomi vagyok, és pályázat 
útján kerültem ide. Akkoriban csak meg-
hirdetett állásra lehetett jelentkezni, és 
nekünk pályázni kellett. Egészen addig 
számomra Pilisvörösvár csak egy átutazó 
település volt Budapest felé, teljesen isme-
retlen község, de nagy örömömre megvá-

(Fotó: Kreiszl Attila)
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 Többször előfordult, hogy a gyerekek-
kel elmélyedtünk a munkában, és az egyik 
hirtelen odakiabált, hogy „Anya!” – és ez 
nekem nagyon jó érzés volt, mert ez azt fe-
jezte ki, hogy a gyerek itt a helyén van, és 
jól érzi magát. Mert ha azt látja bennem, 
hogy én olyan biztonságot adok neki, mint 
otthon az anyukája, akkor ez olyan ered-
mény, ami nagyon jó érzéssel tölt el.

Nagyon szép pálya, nehéz pálya, de én 
nagyon örülök, hogy ezt a hivatást válasz-
tottam.

• Mi lehet az, amit az Ön után jövő ta-
nárnemzedéknek érdemes lenne követni a 
pályájából?

Az első a gyerek szeretete, anélkül nem 
megy. Én gyakran vagyok szigorú. Mert 
hogyha szeretem őket, az nem azt jelenti, 
hogy elengedem őket. De a gyerek nagyon 
jól érzi, hogy én most szigorú vagyok, de 
jogosan vagyok szigorú, és attól függetle-
nül szeretem őt. Mert eltelik az az öt perc, 
és keresi a társaságomat. Ha a gyerek meg 
lenne sértve, akkor inkább kerülne. Tehát 
az biztos, hogy a szeretet az első.

A másik a következetesség. Szerintem az 
a legfontosabb, hogy következetesen nevel-

jünk. Ez azt jelenti, hogy amit kimondok, 
azt előtte gondoljam át, de ha kimondtam, 
akkor következetesen ragaszkodjak hozzá.

A harmadik az őszinteség. A gyerekek 
rettentően megérzik, ha az ember nem azt 
mondja, amit gondol.

És negyedikként megemlítem a pozitív 
szemléletet is. Arra koncentrálunk, hogy 
minek tudunk örülni, mert így a nehézsé-
geken is könnyebb átjutni.

Az óvónőkkel való kapcsolattartást is 
mindig fontos feladatnak tekintettem, mert 
így lehet kicsit megkönnyíteni azt az át-
menetet, amíg a gyerekek az óvodából át-
szoknak az iskolába. Ez ugyanis az egyik 
legnagyobb változás egy gyerek életében. 
Az egyik a születés, a másik viszont a jó 
esetben „gondtalan” gyerekkorból bekerül-
ni egy felelősségteljes, követelményekkel 
szembesítő világba, ahol mindenki elvárja 
tőlük, hogy nagyon jók legyenek. Elvárja 
az anya, az apa, a nagymama, a keresztma-
ma, de még a szomszéd néni is azt kérdezi, 
hogy „hány piros pontod van”. És akkor 
ott a tanító néni, aki szintén szeretné, hogy 
a gyerek okos és ügyes legyen, amennyire 
csak lehetséges.

• Számított a díjra?

Nem, nem számítottam, nem gondoltam, 
hogy én erre jogosult vagyok, talán ezért is 
érint most ennyire pozitívan, ezért látod, 
hogy állandóan fülig ér a szám. Nem gon-
doltam, hogy a közösségnek eszébe jutok.

Maga a díj is a megfogalmazása miatt 
esett igazán jól: a gyermekek személyisé-
gének harmonikus fejlődéséért – ha a sze-
mélyiségükre pozitívan tudok hatni, az az 
igazi kitüntetés.

Igazából annyira nem számítottam rá, 
hogy nagyon meglepődtem, mikor felhív-
tak a minisztériumból. Kaptam egy tele-
font, és rá egy hétre már át is kellett venni 
a díjat. Ímélben küldték el a meghívót, de 
azon is csak annyi szerepelt, hogy jelenjek 
meg az ELTE-n, mert szakmai díjban ré-
szesülök. És ott derült ki, hogy ez egy Né-
meth László-díj. Az igazság az, hogy nem 
újságoltam el, csak a szűk családi-baráti 
kör tudja, a legtöbben a Pedagógusnapon 
fogják megtudni, csak azok tudják, akik-
nek hivatalból el kellett mondanom.

Baumann Viola

Június utolsó péntekén a Schiller Gimnázium színházter-
mében egy érdekes és hasznos, az érdeklődők számára nyílt 
fórummal összekapcsolt konferenciára került sor, amelynek 
keretében a német nemzetiségi iskolák fenntartói, vezetői és 
pedagógusai, valamint a német nemzetiségi önkormányza-
tok tagjai betekintést nyerhettek a nemzetiségi köznevelés 
törvényi hátterébe, a KLIK és a nemzetiségi német iskolák 
együttműködésébe, a fenntartóváltás lehetőségeibe és az új 
nemzetiségi tankönyvek kínálatába.

A NEMZETISÉGI 
OKTATÁS HELYZETE

NEMZETISÉGI PEDAGÓGIAI SZAKMAI NAP VÖRÖSVÁRON

A konferenciát a Pest Megyei Német 
Önkormányzat (PMNÖ) szervez-
te, Marlokné Cservenyi Magdolna, 

a PMNÖ képviselő-testületének tagja, a 
testület elnökhelyettese vezette. A szakmai 
napra a vörösvári nemzetiségi intézmények 
pedagógusain kívül számos környékbeli is-
kola és óvoda pedagógusa is eljött, Vörösvár 
Város Önkormányzatát Kimmelné Sziva 
Mária alpolgármester asszony képviselte. 
A szakmai nap azért is tarthatott számot 
a nemzetiségi pedagógusok érdeklődésé-

re, mert az utóbbi években a közoktatás 
szerkezete és működése sok fontos ponton 
megváltozott.

A nemzetiségi német köznevelés 
törvényi és rendeleti háttere

Az egybegyűlteket Schrotti János, a 
PMNÖ elnöke köszöntötte. A szó első-
ként Kerner Annához került, aki jelenleg 
a Fővárosi Német Önkormányzat Okta-
tási, Kultúra és Média Bizottságának az 

elnöke. Lényegre törően összefoglalta a 
nemzetiségi  iskolahelyzettel kapcsolatos 
törvényi szabályozásokat. Elmondta, hogy 
a köznevelési törvény átmeneti és vegyes 
rendelkezései szerint nemzetiségi óvoda-
pedagógusi munkakörben foglalkoztatható 
felsőfokú óvodapedagógusi végzettséggel 
és nyelvvizsgával rendelkező személy is. 
Ma Magyarországon még nincs elég német 
nemzetiségi kvalifikációval bíró óvodape-
dagógus, ezért a kétnyelvű nevelés felada-
tainak az ellátásra – átmenetileg – német 
nyelvvizsgával rendelkező óvodapedagó-
gusok is alkalmazhatóak. Az óvodások és 
elsősök szüleinek a tájékoztatását a helyi 
NNÖ-vel együtt kell megtartani. .

A KLIK részéről Pánczél János, az aszó-
di és gödöllői tankerület igazgatója átte-
kintette a 2013-as nemzetiségi közoktatást-
köznevelést érintő EMMI-rendeleteket, 
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lasztottak. Azóta is Esztergomban élek, de 
most már több a kapcsolatom Vörösvárral, 
mint Esztergommal, hiszen onnan eljövök 
reggel, és késő délután érek haza. Leg-
feljebb a nyári szünetben csodálkozom 
rá, hogy itt nyílt, ott pedig bezárt egy üz-
let. Az emberi kapcsolataim inkább már 
Vörösvárhoz kötnek.

• Változott a tanári pálya, a kihívások 
ahhoz képest, mint amikor elkezdett dol-
gozni?

A kihívások nagymértékben változtak, én 
úgy érzem, nagyon nehézzé vált az éle-
tünk. Egészen mások a gyerekek, és mások 
a szülők elvárásai is. 

A szülőkben, úgy tapasztalom, kétféle 
véglet van: az egyik, aki nagyon meg akar 
felelni, és görcsösen próbál minden fel-
adatot elvégezni. A másik véglet, aki kicsit 
lazábban foglalkozik a gyerekével. Tőlük 
kevesebb segítséget kapunk. 

Újabb jelenség, amit persze lehet, hogy 
csak én tapasztaltam, hogy a szülőkben 
egyfajta bizonytalanságot érzek. Mint 
hogyha nem mernék következetesen, kicsit 
szigorúbban, szabályokat felállítva nevelni 
a gyerekeket. Állandó kétség bennük, hogy 
nehogy valami bajt csináljanak, nehogy 
valamit elrontsanak. Nem tudom, hogy a 
sok pszichológiai előadás, a sok nevelési 
tanácsadás zavarta-e meg a gondolatokat, 
de jobban fel kéne vállalni, hogy a gyere-
kek számára normális, érthető szabályokat 
kell felállítani, mert azokhoz aztán sokkal 
könnyebben tudnak igazodni. Ha ezeket 
a szabályokat a szülők következetesen be-

tartatnák, akkor talán kevesebb konfliktus 
alakulna ki. Eleinte valószínűleg nehezebb, 
de utána kialakul a rend. Az autópálya mel-
lett és a szakadék mellett is korlát van, de 
ez a korlát védelmet és biztonságot ad. És a 
szabályoknak is védelmet, igazodási pontot 
kéne biztosítaniuk a gyerekek számára.

• Mit javasol a pályakezdőknek, vagy 
azoknak, akik csak gondolkodnak a tanári 
pályán? Válasszák-e ezt a hivatást, és mi-
lyen irányelvekhez tartsák magukat?

Amikor nehéz helyzetbe kerül az ember, 
akkor sokszor felteszi magának a kérdést, 
hogy mi az, ami esetleg jobb választás lett 
volna. De nekem mindig ugyanoda kanya-
rodik vissza az agyam, hogy ennél jobbat 
nem tudnék kitalálni, és teljes mértékben 
a helyemen vagyok. Annyira sokrétű ez a 
pálya, és annyi pozitív élményt ad. Nem 
tudok olyan területet, ami ehhez fogható 
lenne. A gyerekek szeretete, a szülők elfo-
gadása, a pozitív visszaigazolások. Hogy 
azt érzem, vagyok tanító néni, vagyok egy 
kicsit pszichológus, vagyok a szülő tanács-
adója, bekerülök családokba. Van, ahol ta-
nítottam az anyukát, és most már tanítom 
a gyermekét. 

Én első osztályt kaptam az első évem-
ben, és ezért nagyon-nagyon hálás vagyok. 
Akkor az igazgató úr bedobott a mélyvíz-
be. Nem is tudtam, mit vállalok, de életem 
legnagyobb élményei mindig az első osz-
tályokhoz kötődnek. Amikor egy kisgye-
rek kilép az óvodából, akkor következik a 
csodavárás. És ha azt a csodát tényleg meg 
tudja adni az ember, az nagyon pozitív.

SZERETET,  
KÖVETKEZETESSÉG, ŐSZINTESÉG

Szarvasné Körmendi Katalin, a Templom 
téri Német Nemzetiségi Általános Iskola 
pedagógusa Németh László-díjat kapott, 
amelyet pedagógusnap alkalmából vehetett 
át június 4-én. A díj azoknak „az oktató-, 
nevelő-, gyógypedagógiai munkát végző 
pedagógusoknak adományozható, akik a 
gyermekek harmonikus személyiségformá-
lásában huzamosan kiemelkedő munkát 
végeznek”. A díj apropóján megpróbáltuk 
ellopni a receptet a sokak által szeretett, 
becsült tanítónőtől arról, hogy hogyan kell 
megtartani a hivatástudatot, hogyan lehet 
kiégés nélkül a pályán maradni, és hogyan 
érdemes a gyerekekhez közeledni.

• Hogy került a pedagóguspályára?

Már nagyon kicsi koromtól pedagóguspá-
lyára készültem. Amióta az eszemet tu-
dom, mindig is pedagógus szerettem volna 
lenni, így hát egyenes út vezetett oda, hogy 
Esztergomba pedagógusképző főiskolára 
menjek. Ott mi voltunk az első olyan év-
folyam, amelyik már főiskolaként indult.  
Iszonyatos létszámmal kezdtünk, mert 
akkoriban pedagógushiány volt, és így pró-
bálták ezt betölteni. Amikor elkezdtem a 
tanítóképzőt, akkor még nagyon érdekelt a 
nevelőintézet. Rettenetesen megütött min-
dig, amikor ezeket az elesett gyerekeket 
láttam. A pedagógus szakkollégium egyik 
területe ugyanis az volt, hogy kijártunk 
intézményekhez. De az az igazság, hogy 
amikor ott testközelből láttam, ahogy a fóti 
gyerekvárosban rohantak velünk szembe a 
gyerekek, és azt kiabálták, „engem vigyél 
haza, engem vigyél haza”, akkor szem-
besülnöm kellett azzal, hogy ezt én nem 
tudom vállalni, mert nem tudnék túllépni 
rajta, pedig ezen egy bizonyos szinten ér-
zelmileg felül kell tudni emelkedni. Ekkor 
döntöttem az iskola mellett. ’79-ben végez-
tem, és ’79-ben itt kezdtem Pilisvörösváron.

• Ön vörösvári?

Nem, én esztergomi vagyok, és pályázat 
útján kerültem ide. Akkoriban csak meg-
hirdetett állásra lehetett jelentkezni, és 
nekünk pályázni kellett. Egészen addig 
számomra Pilisvörösvár csak egy átutazó 
település volt Budapest felé, teljesen isme-
retlen község, de nagy örömömre megvá-

(Fotó: Kreiszl Attila)
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A 30 éves Wieszt Károly lett a 
vörösvári férfi kézilabdacsapat 
új edzője. NB II–es csapaté, 

ami azt jelenti, hogy amit legutóbb je-
leztünk, megtörtént, a gárda nem esett 
ki, és Pándi Gábor valóban átadhatta 
a stafétabotot Wieszt Károlynak. Az új 
edzővel a Vörösvári Sporttelepen be-
szélgettem – nem kellett sokáig nyúj-
tani a dolgot, fél szavakból is értettük 
egymást: 

1995–ben, Pándi Gábornál kezdtem el 
kézilabdázni. 19 évesen az NB I/B–s 
Szentendréhez kerültem, majd egy év-
vel később a Ferencvároshoz. A Fradinál 
négy évet töltöttem el, náluk három osz-
tályban is játszottam, az NB II–től az 
NB I–ig. Az FTC–től igazoltam az NB 
I/B–s Százhalombattához, ahol négy és 
fél évet töltöttem el. Most pedig újra itt-
hon vagyok, de már más szerepkörben.

• Miért hagytad abba a játékot, és mi-
ért vágtál bele az edzői szakmába?

Hosszú évekig ingáztam Vörösvár és 
Százhalombatta között, belefáradtam. 
Már tavaly beszéltem arról Pándi Gá-
borral, hogy mi lenne, ha hazajönnék. 
Megtetszett a dolog, beleegyeztem. 
Edzői tanfolyamot végeztem, és már el 
is kezdtem a munkát. Nemcsak a fel-

nőttekkel, hanem a juniorokkal is foglalko-
zom. Egyelőre még csak az ismerkedésnél 
tartunk, de remélem, hogy hamar összecsi-
szolódunk.

• Milyen terveid vannak?

Először a csapatot kell kialakítani. A leg-
jobb juniorokat be kell építeni a felnőtt csa-
patba is, ugyanakkor szeretnék visszahozni 
egykori vörösvári játékosokat is, és a meg-
lévő idősebb játékosokra is számítok. Én 
is beszállok, játékos–edző leszek. Célom, 
hogy egy erős középcsapatot alakítsak ki – 
apropó, az új idényben az NB II–es Déli 
csoportba soroltak át minket –, de később 
jó lenne újra komolyabb eredményeket is 
elérni. 

• Milyen munkát fogtok végezni a nyá-
ron?

Növelni kell az edzések számát, legalább 
heti három–négy edzést tervezek – de 
nemcsak nyáron, hanem később is. Meg 
kell erősíteni a játékosokat, hogy bírják a 
felgyorsult játék követelményeit. Az ideális 
munkához nagy szükség lenne egy sport-
csarnokra is, bízom benne, hogy előbb–
utóbb megvalósul ez az álom.

• Sok sikert kívánok! 

Várhegyi Ferenc

és konkrét példákat említve arról beszélt, 
hogy milyen szerepet vállal az állami fenn-
tartás a nemzetiségi oktatás-nevelésben.

Fenntartóváltás két iskolában: 
tapasztalatok

A konferencia harmadik blokkja a hétköz-
napok gyakorlatáról szólt. Tófalvi Mónika, 
a vecsési NNÖ elnöke és Bálint Gyöngyi, 
a taksonyi NNÖ elnöke arról beszéltek, 
hogy milyen feltételei, céljai és lépései le-
hetnek annak, ha egy iskola fenntartót kí-
ván váltani. Vecsésen és Taksonyban is van 
egy-egy olyan német nemzetiségi iskola, 
amely kérte állami fenntartásból nemze-
tiségi önkormányzati fenntartásba való 
áthelyezését. Tófalvi Mónika felhívta arra 
a figyelmet, hogy csak olyan iskola kezde-
ményezheti a fenntartóváltást, amelyben 
a tanulók teljes létszámmal vesznek részt 
a nemzetiségi oktatásban. Érdemes az 
LdU ajánlása alapján szakértői segítséget 
igénybe venni, és a finanszírozási terv le-
fektetésével párhuzamosan tárgyalásokat 
kezdeményezni az iskola vezetésével, a 
települési önkormányzattal, a KLIK-kel 
és az országos német önkormányzattal. A 
fenntartóváltáshoz az EMMI-től be kell 
szerezni a támogatási nyilatkozatot, ame-
lyet május 31-ig kell eljuttatni egyrészt a 
megyei kormányhivatalhoz, másrészt a 
Magyar Államkincstárhoz. A fenntartó-
váltás után a pedagógusok közalkalma-
zotti státuszban maradnak. Ritter Imre 
nemzetiségi szószólónak köszönhetően a 
nemzetiségi önkormányzatok fenntartá-
sába került iskolák 100 fős létszám alatti 
intézményként is működtethetnek önálló 
gazdasági szervezetet (foglalkoztathat-
nak gazdasági ügyekért felelős személyt). 
A nemzetiségi önkormányzati fenntartás 
jelenleg anyagi előnyökkel bír, amelyek 
az iskolák önálló és rugalmas működését 
segítik. A nagyobb támogatás Tófalvi Mó-
nika szerint az évi költségvetés 30-40%-át 
is elérheti, amit eszközfejlesztésre, felújí-
tásra, táboroztatásokra és továbbképzé-
sekre lehet költeni. A fenntartóváltásnak 
ugyanakkor nehézségei is lehetnek. Bálint 
Gyöngyi a fenntartóváltás lépéseinek a be-
mutatásánál nem rejtette véka alá, hogy a 
váltás sok munkával, tárgyalással, egyez-
ség keresésével és megoldásra váró hely-
zetek kialakulásával jár, ugyanakkor ők e 
bátor lépést nem bánták meg.

Új nemzetiségi tankönyvek

A gyakorlatias beszámoló után Ritter Imre 
kifejtette, hogy a magyarországi németek 
országos szervezeteinek fontos feladata a 
nemzetiségi oktatás magas színvonalának 
a biztosítása. A magyarországi nemzeti-
ségek közül a németek valóban minden 
követ megmozgatnak és minden a ma-
gyar állam adta lehetőséget megragadnak, 
hogy a német nyelvet és kultúrát közvetítő 

VB-EZÜST ÉS 
EB-ARANYAK

WIESZT KÁROLY 
AZ ÚJ EDZŐ

Nehéz újabb jelzőket találni a Vár-
konyi lányok teljesítményére. 
Ezért most álljon itt néhány beszé-

des adat: Dea Petra (11 év) és Vanda Véta (6 
év): egy Vb-ezüstöt és hat Eb-aranyat, egy 
Eb-különdíjat hoztak haza a két legfonto-
sabb táncversenyről, és ezen kívül ritmikus 
gimnasztikában is sikeresek voltak. 

Lassan már új szobára lesz szükségük, 
hogy minden díjuk elférjen. Újra leírom, 
hogy nemcsak Pilisvörösvár, hanem Eu-
rópa és a világ egyik legtehetségesebb tán-
cos testvérpárjáról van szó, akik a ritmikus 
gimnasztikában is komoly ígéretnek szá-
mítanak.

Dea Petra éppen az rg-s kötelezettsé-
gei miatt végül nem tudott részt venni a 
Riminiben megrendezett Látványtánc Vi-
lágbajnokságon, de ha már itthon maradt, 
kvalifikálta magát az A-kategóriás Orszá-
gos Bajnokság döntőjébe. Ezen kívül kari-
kával harmadik lett egy ljubljanai A-kate-
góriás nemzetközi versenyen.

Ugyanitt Vanda a nála két évvel idő-
sebbek között is bekerült a döntőbe – aki 
ismeri a sport világát, tudja, hogy ez mek-
kora szó. Dea és Vanda egy lengyelországi 
Művészeti Táncok világkupán négy arany-
érmet nyertek.

A balatonfüredi Látványtánc Eb-n a 
Várkonyi lányok hat aranyat nyertek A-ka-
tegóriában, és Dea révén még egy külön-
díjat is elhoztak. A hatból Dea négyet, 
Vanda két aranyérmet nyert meg. Ez azért 
elég „ütős” teljesítmény, úgy gondolom – a 
legjobb a vörösváriak, és minden bizony-
nyal az összes magyar között is. Balatonfü-
reden Várkonyi Dea kapta a legmagasabb 
pontszámot, így ezzel ő lett az Eb abszolút 
győztese.

Vanda az olaszországi Látványtánc 
Vb előtt részt vett az Országos Bajnoksá-
gon modern balett, illetve gimnasztikus 
látványtánc kategóriákban, amelyekben 
újabb két országos bajnoki címet szerzett, 
majd begyűjtötte az OB különdíját is.

Május elején mindemellett ritmikus 
gimnasztikában A-kategóriás Budapest-
bajnokságot nyert. Ami pedig a Látvány-
tánc Vb-t illeti, Vanda több mint ötezer 
versenyző legfiatalabb indulójaként döntő-
be jutott, ahol egy fantasztikus ezüstérmet 
szerzett – a közönség vastapssal jutalmazta 
a teljesítményét.

Mindkét lány meghívást kapott egy 
csehországi GP versenyre, a moszkvai 
Olimpiadéra és a jövő évi ottawai Látvány-
tánc Világbajnokságra.

Vörösvári rendezvényre eddig nem kap-
tak meghívást. Ennyire nehéz volna itthon 
prófétának lenni? Azért még él bennem a 
remény, hogy mégsem.

Várhegyi Ferenc

intézmények jó körülmények között dol-
gozhassanak.

A konferencia utolsó előadói 
Englender-Hock Ibolya, a Valeria Koch 
Schulzentrum (Pécs) és Weigert József, 
Magyarországi Német Pedagógiai Intézet 
(UdPI, Pécs) igazgatói voltak, akik bemu-
tatták az új nemzetiségi tankönyveket. Jó 
hír, hogy immáron minden évfolyamon 
vannak Volkskunde-munkafüzetek, 11-
12. osztályok számára Litera-Tour cím-
mel új irodalomkönyvek jelentek meg, 
elkészültek az 1-2. és 3-4. osztályos német 
környezetismeret-könyvek, a 8. osztályos 
földrajzkönyv, a történelem érettségire fel-
készítő mBook és a komplex tartalmakkal 
bíró, igen szép kiállítású atlasz, ami nép-
ismeret, földrajz, történelem, irodalom 
és magyarországi irodalom oktatásának a 
szemléltetéséhez használható.

Müller Márta – Kerekes Gábor

ÓRAI TANULÓÉVE

Órai Balázs mégis maradt a Mitsubishi Lancer EVO IX-nél a 2015-ös rali 
OB-n. Korábban megírtuk, hogy autóváltáson töri a fejét, de aztán úgy 
döntött, inkább ezzel a típussal próbál szerencsét. Ebben nyilván közre-

játszott, hogy néhány új támogató is megjelent a színen (Türk Műanyag, Grand 
Ács, MR Reisen, Kovács Autó), és Balázs is szeretné megmutatni, hogy helyt tud 
állni a mezőnyben. Ahol sok kemény ellenféllel és jó autóval kell megküzdenie, 
a Szombathely ralin például 21 db Mitsubishi állt rajthoz, nem beszélve a szűk 
élmezőny vadonatúj gépeiről. Ilyen társaság tényleg kihívást jelent.

Nos, Órai Balázs a Szombathely ralit tesztversenynek szánta, hiszen még csak 
ismerkedik a Mitsubishivel… Ezúttal a felesége, Órainé Tallér Zsuzsanna volt a 
mitfahrere. Az elején még előfordult, hogy fél perccel elmaradt az élcsoporttól, 
de az utolsó szakaszokon már csak 2-3 mp-re maradt le a legjobbaktól, és végül a 
17-ik helyen ért célba.

„Ez a futam nagy élmény volt, és a végére már kezdett összeállni a dolog, akkor 
már a fékezésekkel sem volt gondom – ennél az autónál ez is másképpen megy, 
mint a korábbi Hondámnál – mondja Órai. Legközelebb a székesfehérvári ver-
senyen szeretnénk indulni, amelyen Vrezgó Balázs ül mellém a kocsiba.” Órai 
egyelőre szépen fejlődik a mitsubishis tanulóévében – várjuk a jó folytatást.

Várhegyi Ferenc

Schrotti János

SPORT

Fo
tó

k:
 H

eg
ed

űs
 A

nd
rá

s



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG30 312015. JÚLIUS

A 30 éves Wieszt Károly lett a 
vörösvári férfi kézilabdacsapat 
új edzője. NB II–es csapaté, 

ami azt jelenti, hogy amit legutóbb je-
leztünk, megtörtént, a gárda nem esett 
ki, és Pándi Gábor valóban átadhatta 
a stafétabotot Wieszt Károlynak. Az új 
edzővel a Vörösvári Sporttelepen be-
szélgettem – nem kellett sokáig nyúj-
tani a dolgot, fél szavakból is értettük 
egymást: 

1995–ben, Pándi Gábornál kezdtem el 
kézilabdázni. 19 évesen az NB I/B–s 
Szentendréhez kerültem, majd egy év-
vel később a Ferencvároshoz. A Fradinál 
négy évet töltöttem el, náluk három osz-
tályban is játszottam, az NB II–től az 
NB I–ig. Az FTC–től igazoltam az NB 
I/B–s Százhalombattához, ahol négy és 
fél évet töltöttem el. Most pedig újra itt-
hon vagyok, de már más szerepkörben.

• Miért hagytad abba a játékot, és mi-
ért vágtál bele az edzői szakmába?

Hosszú évekig ingáztam Vörösvár és 
Százhalombatta között, belefáradtam. 
Már tavaly beszéltem arról Pándi Gá-
borral, hogy mi lenne, ha hazajönnék. 
Megtetszett a dolog, beleegyeztem. 
Edzői tanfolyamot végeztem, és már el 
is kezdtem a munkát. Nemcsak a fel-

nőttekkel, hanem a juniorokkal is foglalko-
zom. Egyelőre még csak az ismerkedésnél 
tartunk, de remélem, hogy hamar összecsi-
szolódunk.

• Milyen terveid vannak?

Először a csapatot kell kialakítani. A leg-
jobb juniorokat be kell építeni a felnőtt csa-
patba is, ugyanakkor szeretnék visszahozni 
egykori vörösvári játékosokat is, és a meg-
lévő idősebb játékosokra is számítok. Én 
is beszállok, játékos–edző leszek. Célom, 
hogy egy erős középcsapatot alakítsak ki – 
apropó, az új idényben az NB II–es Déli 
csoportba soroltak át minket –, de később 
jó lenne újra komolyabb eredményeket is 
elérni. 

• Milyen munkát fogtok végezni a nyá-
ron?

Növelni kell az edzések számát, legalább 
heti három–négy edzést tervezek – de 
nemcsak nyáron, hanem később is. Meg 
kell erősíteni a játékosokat, hogy bírják a 
felgyorsult játék követelményeit. Az ideális 
munkához nagy szükség lenne egy sport-
csarnokra is, bízom benne, hogy előbb–
utóbb megvalósul ez az álom.

• Sok sikert kívánok! 

Várhegyi Ferenc

és konkrét példákat említve arról beszélt, 
hogy milyen szerepet vállal az állami fenn-
tartás a nemzetiségi oktatás-nevelésben.

Fenntartóváltás két iskolában: 
tapasztalatok

A konferencia harmadik blokkja a hétköz-
napok gyakorlatáról szólt. Tófalvi Mónika, 
a vecsési NNÖ elnöke és Bálint Gyöngyi, 
a taksonyi NNÖ elnöke arról beszéltek, 
hogy milyen feltételei, céljai és lépései le-
hetnek annak, ha egy iskola fenntartót kí-
ván váltani. Vecsésen és Taksonyban is van 
egy-egy olyan német nemzetiségi iskola, 
amely kérte állami fenntartásból nemze-
tiségi önkormányzati fenntartásba való 
áthelyezését. Tófalvi Mónika felhívta arra 
a figyelmet, hogy csak olyan iskola kezde-
ményezheti a fenntartóváltást, amelyben 
a tanulók teljes létszámmal vesznek részt 
a nemzetiségi oktatásban. Érdemes az 
LdU ajánlása alapján szakértői segítséget 
igénybe venni, és a finanszírozási terv le-
fektetésével párhuzamosan tárgyalásokat 
kezdeményezni az iskola vezetésével, a 
települési önkormányzattal, a KLIK-kel 
és az országos német önkormányzattal. A 
fenntartóváltáshoz az EMMI-től be kell 
szerezni a támogatási nyilatkozatot, ame-
lyet május 31-ig kell eljuttatni egyrészt a 
megyei kormányhivatalhoz, másrészt a 
Magyar Államkincstárhoz. A fenntartó-
váltás után a pedagógusok közalkalma-
zotti státuszban maradnak. Ritter Imre 
nemzetiségi szószólónak köszönhetően a 
nemzetiségi önkormányzatok fenntartá-
sába került iskolák 100 fős létszám alatti 
intézményként is működtethetnek önálló 
gazdasági szervezetet (foglalkoztathat-
nak gazdasági ügyekért felelős személyt). 
A nemzetiségi önkormányzati fenntartás 
jelenleg anyagi előnyökkel bír, amelyek 
az iskolák önálló és rugalmas működését 
segítik. A nagyobb támogatás Tófalvi Mó-
nika szerint az évi költségvetés 30-40%-át 
is elérheti, amit eszközfejlesztésre, felújí-
tásra, táboroztatásokra és továbbképzé-
sekre lehet költeni. A fenntartóváltásnak 
ugyanakkor nehézségei is lehetnek. Bálint 
Gyöngyi a fenntartóváltás lépéseinek a be-
mutatásánál nem rejtette véka alá, hogy a 
váltás sok munkával, tárgyalással, egyez-
ség keresésével és megoldásra váró hely-
zetek kialakulásával jár, ugyanakkor ők e 
bátor lépést nem bánták meg.

Új nemzetiségi tankönyvek

A gyakorlatias beszámoló után Ritter Imre 
kifejtette, hogy a magyarországi németek 
országos szervezeteinek fontos feladata a 
nemzetiségi oktatás magas színvonalának 
a biztosítása. A magyarországi nemzeti-
ségek közül a németek valóban minden 
követ megmozgatnak és minden a ma-
gyar állam adta lehetőséget megragadnak, 
hogy a német nyelvet és kultúrát közvetítő 

VB-EZÜST ÉS 
EB-ARANYAK

WIESZT KÁROLY 
AZ ÚJ EDZŐ

Nehéz újabb jelzőket találni a Vár-
konyi lányok teljesítményére. 
Ezért most álljon itt néhány beszé-

des adat: Dea Petra (11 év) és Vanda Véta (6 
év): egy Vb-ezüstöt és hat Eb-aranyat, egy 
Eb-különdíjat hoztak haza a két legfonto-
sabb táncversenyről, és ezen kívül ritmikus 
gimnasztikában is sikeresek voltak. 

Lassan már új szobára lesz szükségük, 
hogy minden díjuk elférjen. Újra leírom, 
hogy nemcsak Pilisvörösvár, hanem Eu-
rópa és a világ egyik legtehetségesebb tán-
cos testvérpárjáról van szó, akik a ritmikus 
gimnasztikában is komoly ígéretnek szá-
mítanak.

Dea Petra éppen az rg-s kötelezettsé-
gei miatt végül nem tudott részt venni a 
Riminiben megrendezett Látványtánc Vi-
lágbajnokságon, de ha már itthon maradt, 
kvalifikálta magát az A-kategóriás Orszá-
gos Bajnokság döntőjébe. Ezen kívül kari-
kával harmadik lett egy ljubljanai A-kate-
góriás nemzetközi versenyen.

Ugyanitt Vanda a nála két évvel idő-
sebbek között is bekerült a döntőbe – aki 
ismeri a sport világát, tudja, hogy ez mek-
kora szó. Dea és Vanda egy lengyelországi 
Művészeti Táncok világkupán négy arany-
érmet nyertek.

A balatonfüredi Látványtánc Eb-n a 
Várkonyi lányok hat aranyat nyertek A-ka-
tegóriában, és Dea révén még egy külön-
díjat is elhoztak. A hatból Dea négyet, 
Vanda két aranyérmet nyert meg. Ez azért 
elég „ütős” teljesítmény, úgy gondolom – a 
legjobb a vörösváriak, és minden bizony-
nyal az összes magyar között is. Balatonfü-
reden Várkonyi Dea kapta a legmagasabb 
pontszámot, így ezzel ő lett az Eb abszolút 
győztese.

Vanda az olaszországi Látványtánc 
Vb előtt részt vett az Országos Bajnoksá-
gon modern balett, illetve gimnasztikus 
látványtánc kategóriákban, amelyekben 
újabb két országos bajnoki címet szerzett, 
majd begyűjtötte az OB különdíját is.

Május elején mindemellett ritmikus 
gimnasztikában A-kategóriás Budapest-
bajnokságot nyert. Ami pedig a Látvány-
tánc Vb-t illeti, Vanda több mint ötezer 
versenyző legfiatalabb indulójaként döntő-
be jutott, ahol egy fantasztikus ezüstérmet 
szerzett – a közönség vastapssal jutalmazta 
a teljesítményét.

Mindkét lány meghívást kapott egy 
csehországi GP versenyre, a moszkvai 
Olimpiadéra és a jövő évi ottawai Látvány-
tánc Világbajnokságra.

Vörösvári rendezvényre eddig nem kap-
tak meghívást. Ennyire nehéz volna itthon 
prófétának lenni? Azért még él bennem a 
remény, hogy mégsem.

Várhegyi Ferenc

intézmények jó körülmények között dol-
gozhassanak.

A konferencia utolsó előadói 
Englender-Hock Ibolya, a Valeria Koch 
Schulzentrum (Pécs) és Weigert József, 
Magyarországi Német Pedagógiai Intézet 
(UdPI, Pécs) igazgatói voltak, akik bemu-
tatták az új nemzetiségi tankönyveket. Jó 
hír, hogy immáron minden évfolyamon 
vannak Volkskunde-munkafüzetek, 11-
12. osztályok számára Litera-Tour cím-
mel új irodalomkönyvek jelentek meg, 
elkészültek az 1-2. és 3-4. osztályos német 
környezetismeret-könyvek, a 8. osztályos 
földrajzkönyv, a történelem érettségire fel-
készítő mBook és a komplex tartalmakkal 
bíró, igen szép kiállítású atlasz, ami nép-
ismeret, földrajz, történelem, irodalom 
és magyarországi irodalom oktatásának a 
szemléltetéséhez használható.

Müller Márta – Kerekes Gábor

ÓRAI TANULÓÉVE

Órai Balázs mégis maradt a Mitsubishi Lancer EVO IX-nél a 2015-ös rali 
OB-n. Korábban megírtuk, hogy autóváltáson töri a fejét, de aztán úgy 
döntött, inkább ezzel a típussal próbál szerencsét. Ebben nyilván közre-

játszott, hogy néhány új támogató is megjelent a színen (Türk Műanyag, Grand 
Ács, MR Reisen, Kovács Autó), és Balázs is szeretné megmutatni, hogy helyt tud 
állni a mezőnyben. Ahol sok kemény ellenféllel és jó autóval kell megküzdenie, 
a Szombathely ralin például 21 db Mitsubishi állt rajthoz, nem beszélve a szűk 
élmezőny vadonatúj gépeiről. Ilyen társaság tényleg kihívást jelent.

Nos, Órai Balázs a Szombathely ralit tesztversenynek szánta, hiszen még csak 
ismerkedik a Mitsubishivel… Ezúttal a felesége, Órainé Tallér Zsuzsanna volt a 
mitfahrere. Az elején még előfordult, hogy fél perccel elmaradt az élcsoporttól, 
de az utolsó szakaszokon már csak 2-3 mp-re maradt le a legjobbaktól, és végül a 
17-ik helyen ért célba.

„Ez a futam nagy élmény volt, és a végére már kezdett összeállni a dolog, akkor 
már a fékezésekkel sem volt gondom – ennél az autónál ez is másképpen megy, 
mint a korábbi Hondámnál – mondja Órai. Legközelebb a székesfehérvári ver-
senyen szeretnénk indulni, amelyen Vrezgó Balázs ül mellém a kocsiba.” Órai 
egyelőre szépen fejlődik a mitsubishis tanulóévében – várjuk a jó folytatást.

Várhegyi Ferenc

Schrotti János
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BRINGÁS SZÁMVETÉS

Úgy tartják, hogy az emberi szer-
vezet is hétévenként újul meg, és 
többen azt mondják, hogy egy tár-

sadalmi szervezetre is legalább ilyen időkö-
zönként ráfér a megújulás. Tananyag, hogy 
a gazdasági vagy társadalmi szervezeteknél 
is léteznek különböző életszakaszok. S 
igen, ezek időnként személyi változásokkal 
is járnak.

A PCCC mára felnőtté vált, de most 
egy átmeneti korba került, annak minden 
gondjával és minden lehetőségével együtt. 
Ha a kínai tanításokat vesszük alapul, ak-
kor körülbelül a Föld időszakában van, 
amelyre még hat az előző Tűz korszak, és 
amelyből át kell mennie a Fém korszakba.

Közérthetőbben megfogalmazva, a 
rendszerváltás környékén kicsírázott mag 
(a PCCC megalapítása) időközben szép 
fává nőtt (a mountain bike sportág megho-
nosodása, edzők, versenyzők megjelenése, 
kezdeti sikerek), majd jöttek a tüzes kor-
szak (országos bajnoki aranyak, hazai és 
külföldi sikerek, nagy rendezvények stb.). 
Mára azonban a fát elemésztette a tűz, így a 
sportegyesület újra a Föld állapotába került.

Van alapja és táptalaja, de újra kell kez-
denie mindent. Ez független Bányai Péter 
távozásától, ha ő maradt volna, akkor is ez 
lenne a klub feladata. De mondja el a le-
köszönő elnök, hogy ő hogyan értékeli az 
előző hét évet, azaz a Tűz korszakát:

Amikor 2008-ban elnök lettem, a klub-
ban és a klub körül volt egy erős, stabil 
stáb, amelyre mindenben lehetett számí-
tani – mondja Bányai Péter. Több család 
is nagyon lelkesen vett részt az egyesület 
munkájában – természetesen a saját, ver-
senyző gyermekeik érdekében is – de az 
egész közösség javára. Ekkor kezdődött el 
például Fetter György ötletére és vezetésé-
vel a Bringasuli, amely most is népszerű, és 
amelynek a mai napig sok tehetséges kerék-
párost köszönhetünk. 

• Milyen célokat tűztél ki akkoriban, és 
mit sikerült ezekből megvalósítanod?

Szerettük volna növelni a taglétszámot, 
újabb tehetséges fiatalokat bevonni a sport-
ágba. Ez meg is valósult, noha mostanában 
egy kicsit kevesebb a gyerek, de remélem, 
hogy ez hamarosan megváltozik. Ezen kí-
vül szerettük volna a korábban megkezdett 
komoly és eredményes szakmai munkát 
folytatni, és úgy gondolom, hogy Benkó 
László vezetésével és irányításával ez meg 
is valósult. Sikerült jó és lelkes edzőket ta-
lálnunk, a képzés színvonala most is ma-
gas. Sajnos, Benkó László az utóbbi idő-

ben nem tudott napi szinten foglalkozni 
a klubbal, amelynél jelenleg mindenkinek 
hiányzik az ő karizmatikus személyisége, 
a tudása és a folyamatos irányítása. De re-
mélem, hogy ez csak átmeneti probléma, 
amely hamarosan rendeződik.

• Az eredményeken ez nem látszik, hiszen 
a PCCC továbbra is az egyik, ha nem a 
legjobb utánpótlás-nevelő klub Magyar-
országon. 

Igen, ez így van, és ezért minden edzőnek, 
volt elnökségi tagnak, szülőnek, kerékpá-
rosnak és támogatónak nagy köszönet jár! 
A PCCC folyamatosan ott volt és most is 
ott van az ország három legeredménye-
sebb klubja között, annak ellenére, hogy 
elit versenyzőket végül nem tudtunk csa-
tasorba állítani. Ennek magyarázatául any-
nyit, hogy a Magyar Kerékpáros Szövetség 
pontrendszerében az elit versenyzők ered-
ményei nagyobb súllyal esnek latba, mint 
az utánpótlás versenyzőké. Mi mégis álltuk 
és álljuk a sarat, és ez a vörösvári kerékpá-
ros közösség nagy dicsérete. 

• Miért nem voltak a PCCC-nek Elit ver-
senyzői?

Mert túl sokba került volna. Egy jó elit 
bringás versenyeztetése évi 6-7 millió fo-
rintot emésztett volna fel, amelyre nem volt 
elég pénzünk. Sajnálom, mert szerettünk 
volna az elit kategóriában is eredményeket 
elérni, de ne feledjük, hogy a hosszan elhú-
zódó gazdasági válság a sportban is nehéz-
zé tette az életet. 

• A versenyrendezésben viszont jeleske-
dett a klub, két Országos Bajnokságot is 
meg tudott rendezni.

S ezen kívül megrendeztük a nemzetközi 
Pilis Kupát is, a versenyzőink eredményei 
mellett ezekre a rendezvényekre vagyok a 
legbüszkébb. A 2010-es és a 2014-es OB 
is nagyon jól sikerült, az utóbbin például 
fantasztikus pályát kínáltunk fel, amelyet 
mindenki dicsért. És a rendezvény színvo-
nalára sem volt panasz.

• Ennyi jó után mégis, mi vezetett a le-
mondásodhoz?

Ez a klub mindig is a sok társadalmi mun-
kán alapult és alapszik ma is. A kezdeti lel-
kes szülői csapat létszáma azonban mára 
egy kicsit megfogyatkozott, és a belépő újak 
nem tudtak ugyanannyi társadalmi mun-
kát elvégezni, mint a korábbiak. Egy ver-
seny szervezése például 1500 munkaórát is 
igénybe vett, és a tavalyi OB-n eljutottunk 
a teljesítőképességünk határáig. Azt látom, 
hogy az egyesület működését a régi értékek 

megtartásával – szakmai színvonal stb. – új 
alapokra kell helyezni, de ehhez nekem 
már nincs elég időm és energiám. Nagyon 
szép volt az elmúlt hét év, rengeteget kö-
szönhetek a kerékpársportnak, és úgy gon-
dolom, a klub is sokat hozzá tudott és tud 
tenni a vörösvári sportélethez. Jelenleg is 
vannak kiemelkedő tehetségeink, például 
Buzsáky Virág és Fetter Erik, és akad több 
más, ügyes fiatalunk is. Pilisvörösvár nagy 
erőssége, hogy ideális földrajzi környezetet 
biztosít a mountain bike számára. Most az 
a feladat, hogy a klubban végzett társadal-
mi munkát újjászervezve, és/vagy profesz-
szionálisabb működési alapot teremtve, 
tovább folytatódjon a magyar moutain 
bike sportban egyedülálló vörösvári siker-
sorozat. Nagyon bízom benne, hogy egy új 
vezetésnek és a kerékpáros közösség mun-
kájának köszönhetően ez megvalósul. Ha 
kell, természetesen segítek, de elnökként az 
egyéb elfoglaltságaim miatt sem tudok már 
tovább dolgozni.

A PCCC Bányai Péter lemondása után 
Reznik Sándor személyében új elnököt 
választott, illetve részben az elnökség is 
megváltozott. Lehet, hogy ez még nem 
az a végleges elnökségi felállás, amely az 
egyesületet alapjaiban is meg fogja újítani. 
A klub továbbra is keresi azt a rátermett 
személyt illetve személyeket, akiknek a ve-
zetésével a PCCC képes új lendületet ven-
ni. Az egyesület olyan szakmai értékek bir-
tokában van, amellyel nem sok kerékpáros 
klub rendelkezik az országban. Ha valaki-
ket, akkor őket érdemes felkarolni és velük 
dolgozni. Jelzem, a kínaiak szerint a Fém 
korszakban nagyot lehet alkotni, s most ez 
az időszak jön el a PCCC életében. Ki sze-
retne ennek a munkának az élére állni?

Várhegyi Ferenc

Az ember csak ott egészen ember, 
ahol játszik – vallotta az ismert 
német költő és drámaíró, Fried-

rich Schiller. Aki június 27-én részt vett a 
Magyar Bábus Biliárd Egyesület által – a 
bányatelepi Krigli Sörözőben – első ízben 
megrendezett színész–újságíró bábus bili-
árd viadalon tanúja lehetett annak, hogy ez 
az idézet minden betűjét tekintve igaz.

A helyszínre érve már az is gyanút fog-
hatott, aki a fülledt melegben csak a szomját 

oltani tévedt be az ivóba, hiszen az „Amíg 
élek, lököm!” feliratú pólókban mászkáló 
versenyzőket nem lehetett nem észreven-
ni. Az ország számos pontján űzött sport 
népszerűsítése végett kiírt megmérettetés 
résztvevői között akadtak gyakorlott és ke-
vésbé rutinos küzdőtársak is. A színészek 
gárdáját Fehér Gábor, Szabó P. Szilveszter, 
Pusztaszeri Kornél és az egyesület elnö-
keként is ténykedő Faragó András alkotta, 
míg az újságírók kompániájába tartozott 

MAGYARORSZÁG
FELAJÁNLÁSA SZŰZ MÁRIÁNAK 

és IMA a SZENT ANNA RÉTEN ÉPÍTENDŐ KÁPOLNÁÉRT

Virrasztás: 2015. augusztus 14-én 19.00 órától aug. 15. reggelig
Helyszín: Pilisszántó: Szikla Színház – Boldogasszony Kápolna
•Virrasztás: Pilisszántói Szikla Színháznál virrasztósátorban,

a hagyomány szerint Mária virágkoporsója mellett.
Mária búcsúztató, Máriás énekek, imák

•Kovácsné Sós Enikő: Mária jelenések üzeneteinek időszerűsége
•Szántai Lajos hajnalig: Magyarország múltja, jelene, jövője  

•Kb. 5.40 óra: Napfelkelte, Mária Mennybemenetele, 
„Napba öltözött Boldogasszony” 

a pilisszántói Boldogasszony kápolnánál. 

Magyarország felajánlása 

Köszönettel fogadjuk adományaikat. Kápolna számla: 
OTP: 11742245-20067436

Honlap: www.egipatrona.hu/kapolna

BIOPEDIKŰR
Idősek és problémás lábúak 

jelentkezését is várom.

HÍVÁSRA HÁZHOZ 
MEGYEK.

HÉTVÉGÉN IS DOLGOZOM
06-30/210-44-68

Kurucz László, Csibor Zoltán, Ilyés Ernő 
és jómagam.

Érdemes megjegyezni, hogy ennek a 
sportnak többféle szabálya létezik (így van 
egy vörösvári változat is), ám ezúttal a ver-
senyzők a békéscsabai verzió szerint lökték 
hol a fehér, hol pedig a sárga golyókat. Mi-
vel ezt a játékot nem lukra, hanem a bábuk 
ledöntéséből és a különféle karambolokból 
származó pontokra játsszák (egészen 120 
pontig), így a mérkőzések alatt mindenki 
izgatottan vizslatta az aktuális állást hir-
dető táblát. Négy óra elteltével végezetül 
az újságírók érdemelték ki jobb egyéni 
teljesítményük révén a kupát, ám el kell 
mondani, hogy senkinek sem volt oka a 
szégyenkezésre. Figyelem, az eseményt ha-
gyományindító szándékkal tartották meg, 
így érdemes várni a folytatást!

Kókai Márton
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is léteznek különböző életszakaszok. S 
igen, ezek időnként személyi változásokkal 
is járnak.

A PCCC mára felnőtté vált, de most 
egy átmeneti korba került, annak minden 
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amelyből át kell mennie a Fém korszakba.
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kezdeti sikerek), majd jöttek a tüzes kor-
szak (országos bajnoki aranyak, hazai és 
külföldi sikerek, nagy rendezvények stb.). 
Mára azonban a fát elemésztette a tűz, így a 
sportegyesület újra a Föld állapotába került.

Van alapja és táptalaja, de újra kell kez-
denie mindent. Ez független Bányai Péter 
távozásától, ha ő maradt volna, akkor is ez 
lenne a klub feladata. De mondja el a le-
köszönő elnök, hogy ő hogyan értékeli az 
előző hét évet, azaz a Tűz korszakát:

Amikor 2008-ban elnök lettem, a klub-
ban és a klub körül volt egy erős, stabil 
stáb, amelyre mindenben lehetett számí-
tani – mondja Bányai Péter. Több család 
is nagyon lelkesen vett részt az egyesület 
munkájában – természetesen a saját, ver-
senyző gyermekeik érdekében is – de az 
egész közösség javára. Ekkor kezdődött el 
például Fetter György ötletére és vezetésé-
vel a Bringasuli, amely most is népszerű, és 
amelynek a mai napig sok tehetséges kerék-
párost köszönhetünk. 

• Milyen célokat tűztél ki akkoriban, és 
mit sikerült ezekből megvalósítanod?

Szerettük volna növelni a taglétszámot, 
újabb tehetséges fiatalokat bevonni a sport-
ágba. Ez meg is valósult, noha mostanában 
egy kicsit kevesebb a gyerek, de remélem, 
hogy ez hamarosan megváltozik. Ezen kí-
vül szerettük volna a korábban megkezdett 
komoly és eredményes szakmai munkát 
folytatni, és úgy gondolom, hogy Benkó 
László vezetésével és irányításával ez meg 
is valósult. Sikerült jó és lelkes edzőket ta-
lálnunk, a képzés színvonala most is ma-
gas. Sajnos, Benkó László az utóbbi idő-

ben nem tudott napi szinten foglalkozni 
a klubbal, amelynél jelenleg mindenkinek 
hiányzik az ő karizmatikus személyisége, 
a tudása és a folyamatos irányítása. De re-
mélem, hogy ez csak átmeneti probléma, 
amely hamarosan rendeződik.

• Az eredményeken ez nem látszik, hiszen 
a PCCC továbbra is az egyik, ha nem a 
legjobb utánpótlás-nevelő klub Magyar-
országon. 

Igen, ez így van, és ezért minden edzőnek, 
volt elnökségi tagnak, szülőnek, kerékpá-
rosnak és támogatónak nagy köszönet jár! 
A PCCC folyamatosan ott volt és most is 
ott van az ország három legeredménye-
sebb klubja között, annak ellenére, hogy 
elit versenyzőket végül nem tudtunk csa-
tasorba állítani. Ennek magyarázatául any-
nyit, hogy a Magyar Kerékpáros Szövetség 
pontrendszerében az elit versenyzők ered-
ményei nagyobb súllyal esnek latba, mint 
az utánpótlás versenyzőké. Mi mégis álltuk 
és álljuk a sarat, és ez a vörösvári kerékpá-
ros közösség nagy dicsérete. 

• Miért nem voltak a PCCC-nek Elit ver-
senyzői?

Mert túl sokba került volna. Egy jó elit 
bringás versenyeztetése évi 6-7 millió fo-
rintot emésztett volna fel, amelyre nem volt 
elég pénzünk. Sajnálom, mert szerettünk 
volna az elit kategóriában is eredményeket 
elérni, de ne feledjük, hogy a hosszan elhú-
zódó gazdasági válság a sportban is nehéz-
zé tette az életet. 

• A versenyrendezésben viszont jeleske-
dett a klub, két Országos Bajnokságot is 
meg tudott rendezni.

S ezen kívül megrendeztük a nemzetközi 
Pilis Kupát is, a versenyzőink eredményei 
mellett ezekre a rendezvényekre vagyok a 
legbüszkébb. A 2010-es és a 2014-es OB 
is nagyon jól sikerült, az utóbbin például 
fantasztikus pályát kínáltunk fel, amelyet 
mindenki dicsért. És a rendezvény színvo-
nalára sem volt panasz.

• Ennyi jó után mégis, mi vezetett a le-
mondásodhoz?

Ez a klub mindig is a sok társadalmi mun-
kán alapult és alapszik ma is. A kezdeti lel-
kes szülői csapat létszáma azonban mára 
egy kicsit megfogyatkozott, és a belépő újak 
nem tudtak ugyanannyi társadalmi mun-
kát elvégezni, mint a korábbiak. Egy ver-
seny szervezése például 1500 munkaórát is 
igénybe vett, és a tavalyi OB-n eljutottunk 
a teljesítőképességünk határáig. Azt látom, 
hogy az egyesület működését a régi értékek 

megtartásával – szakmai színvonal stb. – új 
alapokra kell helyezni, de ehhez nekem 
már nincs elég időm és energiám. Nagyon 
szép volt az elmúlt hét év, rengeteget kö-
szönhetek a kerékpársportnak, és úgy gon-
dolom, a klub is sokat hozzá tudott és tud 
tenni a vörösvári sportélethez. Jelenleg is 
vannak kiemelkedő tehetségeink, például 
Buzsáky Virág és Fetter Erik, és akad több 
más, ügyes fiatalunk is. Pilisvörösvár nagy 
erőssége, hogy ideális földrajzi környezetet 
biztosít a mountain bike számára. Most az 
a feladat, hogy a klubban végzett társadal-
mi munkát újjászervezve, és/vagy profesz-
szionálisabb működési alapot teremtve, 
tovább folytatódjon a magyar moutain 
bike sportban egyedülálló vörösvári siker-
sorozat. Nagyon bízom benne, hogy egy új 
vezetésnek és a kerékpáros közösség mun-
kájának köszönhetően ez megvalósul. Ha 
kell, természetesen segítek, de elnökként az 
egyéb elfoglaltságaim miatt sem tudok már 
tovább dolgozni.

A PCCC Bányai Péter lemondása után 
Reznik Sándor személyében új elnököt 
választott, illetve részben az elnökség is 
megváltozott. Lehet, hogy ez még nem 
az a végleges elnökségi felállás, amely az 
egyesületet alapjaiban is meg fogja újítani. 
A klub továbbra is keresi azt a rátermett 
személyt illetve személyeket, akiknek a ve-
zetésével a PCCC képes új lendületet ven-
ni. Az egyesület olyan szakmai értékek bir-
tokában van, amellyel nem sok kerékpáros 
klub rendelkezik az országban. Ha valaki-
ket, akkor őket érdemes felkarolni és velük 
dolgozni. Jelzem, a kínaiak szerint a Fém 
korszakban nagyot lehet alkotni, s most ez 
az időszak jön el a PCCC életében. Ki sze-
retne ennek a munkának az élére állni?

Várhegyi Ferenc

Az ember csak ott egészen ember, 
ahol játszik – vallotta az ismert 
német költő és drámaíró, Fried-

rich Schiller. Aki június 27-én részt vett a 
Magyar Bábus Biliárd Egyesület által – a 
bányatelepi Krigli Sörözőben – első ízben 
megrendezett színész–újságíró bábus bili-
árd viadalon tanúja lehetett annak, hogy ez 
az idézet minden betűjét tekintve igaz.

A helyszínre érve már az is gyanút fog-
hatott, aki a fülledt melegben csak a szomját 

oltani tévedt be az ivóba, hiszen az „Amíg 
élek, lököm!” feliratú pólókban mászkáló 
versenyzőket nem lehetett nem észreven-
ni. Az ország számos pontján űzött sport 
népszerűsítése végett kiírt megmérettetés 
résztvevői között akadtak gyakorlott és ke-
vésbé rutinos küzdőtársak is. A színészek 
gárdáját Fehér Gábor, Szabó P. Szilveszter, 
Pusztaszeri Kornél és az egyesület elnö-
keként is ténykedő Faragó András alkotta, 
míg az újságírók kompániájába tartozott 

MAGYARORSZÁG
FELAJÁNLÁSA SZŰZ MÁRIÁNAK 

és IMA a SZENT ANNA RÉTEN ÉPÍTENDŐ KÁPOLNÁÉRT

Virrasztás: 2015. augusztus 14-én 19.00 órától aug. 15. reggelig
Helyszín: Pilisszántó: Szikla Színház – Boldogasszony Kápolna
•Virrasztás: Pilisszántói Szikla Színháznál virrasztósátorban,

a hagyomány szerint Mária virágkoporsója mellett.
Mária búcsúztató, Máriás énekek, imák

•Kovácsné Sós Enikő: Mária jelenések üzeneteinek időszerűsége
•Szántai Lajos hajnalig: Magyarország múltja, jelene, jövője  

•Kb. 5.40 óra: Napfelkelte, Mária Mennybemenetele, 
„Napba öltözött Boldogasszony” 

a pilisszántói Boldogasszony kápolnánál. 

Magyarország felajánlása 

Köszönettel fogadjuk adományaikat. Kápolna számla: 
OTP: 11742245-20067436

Honlap: www.egipatrona.hu/kapolna

BIOPEDIKŰR
Idősek és problémás lábúak 

jelentkezését is várom.

HÍVÁSRA HÁZHOZ 
MEGYEK.

HÉTVÉGÉN IS DOLGOZOM
06-30/210-44-68

Kurucz László, Csibor Zoltán, Ilyés Ernő 
és jómagam.

Érdemes megjegyezni, hogy ennek a 
sportnak többféle szabálya létezik (így van 
egy vörösvári változat is), ám ezúttal a ver-
senyzők a békéscsabai verzió szerint lökték 
hol a fehér, hol pedig a sárga golyókat. Mi-
vel ezt a játékot nem lukra, hanem a bábuk 
ledöntéséből és a különféle karambolokból 
származó pontokra játsszák (egészen 120 
pontig), így a mérkőzések alatt mindenki 
izgatottan vizslatta az aktuális állást hir-
dető táblát. Négy óra elteltével végezetül 
az újságírók érdemelték ki jobb egyéni 
teljesítményük révén a kupát, ám el kell 
mondani, hogy senkinek sem volt oka a 
szégyenkezésre. Figyelem, az eseményt ha-
gyományindító szándékkal tartották meg, 
így érdemes várni a folytatást!

Kókai Márton
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Mulasztási bírság 
a kommunális adó bevallásukat nem teljesítőknek

A magánszemélyek kommunális adójának bevallásával kapcsolatban felhívom figyelmüket, hogy a beval-
lás benyújtásának határideje 2012. január 15-én lejárt.

Fenti határidő azon ingatlan tulajdonosokra, vagyoni értékű jog jogosítottjaira vonatkozott, 
akik a magánszemélyek kommunális adójának bevezetését (2012. január 1.) megelőzően már 
rendelkeztek az említett jogokkal ingatlanjuk felett.

Amennyiben egy magánszemély 2012. január 1-jét követően vált az ingatlan tulajdonosává 
vagy vagyoni értékű jog jogosítottjává, úgy adófizetési kötelezettsége a következő év január 
1-től indul, s a bevallást ennek az évnek január 15. napjáig kell benyújtani.

Ismételten felhívom azon ingatlan tulajdonosok figyelmét, akik bevallási kötelezettségüknek felszólításunk 
ellenére sem tettek eleget, hogy a bevallást az önkormányzat adócsoportja felé mielőbb nyújtsák be, ellen-
kező esetben az eredménytelen felszólítás után mulasztási bírságot számolunk fel. 

A mulasztási bírság összege mindaddig duplázódik, míg az adóalany bevallási kötelezettségé-
nek a bírsághoz mellékelt bevallási nyomtatványon eleget nem tesz. A mulasztási bírság meg-
fizetése önmagában nem helyettesíti az adó bevallását és a kommunális adó megfizetését.

A bevallási nyomtatvány illetve a több tulajdonos esetén megköthető Megállapodás a www.pilisvorosvar.hu 
weboldal a Vörösvári (környékbeli) vagyok/ Polgármesteri Hivatal/ Letölthető dokumentumok / 
Gazdálkodási osztály dokumentumainál kitölthető vagy letölthető. A bevallást elektronikusan csak kitöl-
teni lehet, beküldeni online nem. Az eredeti aláírással ellátott bevallás Adócsoportunkhoz ügyfélfogadási 
időben vagy a Hivatal földszintjén található Ügyfélszolgálathoz ügyfélfogadási időn kívül is benyújtható.

A kiszabott bírság illetve a kommunális adó megfizetése átutalással is teljesíthető az alábbi Sberbank 
Magyarország Zrt.-nél vezetett számlaszámokra:
           
                                    Bírság számla:                                                  14100024-11787949-37000002
                                    Magánszemélyek kommunális adója:  14100024-11787949-42000008

Kérdéseikkel forduljanak bátran a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához 
(26/330-233, mellékek: 108,109,110,111). 
 Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

E L A D Ó  T E L E K
Szondi u. 108.

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

az ingatlan előtt 

7.760.000,- 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

APRÓHIRDETÉS

ORHIDEA Házi Gondozó és Ápoló Szolgálat 
Idősgondozás, felügyelet, betegápolás / Szociális 
ellátás / Szakápolás Tel: +36-30-787-1020, +36-
30-317-3713. www.orhidea.hu

Jól képzett VÍZVEZETÉK ÉS KÖZPONTI-FŰTÉS 
SZERELŐKET FELVESZEK. Folyamatos mun-
kavégzés, magas bérek, kéthetenkénti fizetés. 
30/212-6056

Tatabányai és budapesti munkákra alvállalkozókat 
keresek. 30/212-6056

Kivitelezési munkák irányítására megfelelő vég-
zettségű, gyakorlattal rendelkező munkatársat ke-
resek. 30/212-60566

ÁLLÁSHIRDETÉS

Pilisvörösvár Város Önkormányzata
felvételre keres határozatlan időre

„kisgyermeknevelő” feladatok ellátására 

4 fő munkatársat

Feladatok:
A kétcsoportos Pilisvörösvári Tipegő Bölcsődében (Pilisvörösvár, Szent István u. 18 sz.)  

a gyermekgondozási-nevelési feladatok ellátása.

Elvárások:    
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,  

va-lamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.  
NM rendelet 2. sz. melléklet II. sz. része alapján középfokú iskolai végzettség megléte  

és OKJ szerinti csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó  
vagy ezzel egyenértékű szak-képesítés megléte. 

Jelentkezés:
Amennyiben az álláslehetőség felkeltette az Ön érdeklődését, és megfelel  

a pályázati feltételeknek, kérjük, küldje el fényképes önéletrajzát.
 

Személyesen leadhatja ügyfélszolgálatunkon: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.
Levélben megküldheti: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. címre a pozíció megjelölésével.

Jelentkezés határideje: 2015. augusztus 31.
A pozíció betölthető: 2016. január 1.

Érdeklődni lehet: Jákliné Komor Szilvia intézményi referensnél 
Tel: 26/330-233 129 m. E-mail: jakline@pilisvorosvar.hu 

ÁLLÁSHIRDETÉS

Pilisvörösvár Város Önkormányzata
felvételre keres határozatlan időre

„dajka” feladatok ellátására 

2 fő munkatársat

Feladatok:
A kétcsoportos Pilisvörösvári Tipegő Bölcsődében 

 (Pilisvörösvár, Szent István u. 18 sz.) a dajka feladatok ellátása.

Elvárások:    
Az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti dajka szakképesítés 

megléte. 

Jelentkezés:
Amennyiben az álláslehetőség felkeltette az Ön  

érdeklődését, és megfelel a pályázati feltételeknek, kérjük, küldje el 
fényképes önéletrajzát.

 
Személyesen leadhatja ügyfélszolgálatunkon:  

2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.
Levélben megküldheti: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. címre  

a pozíció megjelölésével.

Jelentkezés határideje: 2015. augusztus 31.
A pozíció betölthető: 2016. január 1.

Érdeklődni lehet: Jákliné Komor Szilvia intézményi referensnél 
Tel: 26/330-233 129 m.  E-mail: jakline@pilisvorosvar.hu 

Nurse - Consolor
Teljes körű temetkezés és Kórházi ügyintézés

Temetésfelvétel, Hagyományos, Urnás, Szórásos
Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Solymár, Pilisszentkereszt, Pilisszántó, 

Pomáz, Kiskovácsi, Piliscsaba, Üröm, Tinnye, Pilisborosjenő.

Irodáink: Pilisvörösvár Fő út 73.( a rendőrséggel 
szemben), Solymár József Attila u. 2/a.

Nyitva tartás H-P 8-16
Szombaton telefonos bejelentkezés alapján

Telefon: 06-30-8840205, 06-30-9825113
Ügyelet éjjel nappal 0-24ig

Telefon: 06-30-9865639

E L A D Ó  L A K Á S
Arany J. u. 1/a. II/6. 

Nettó 45 m2  – 2 szoba, étkező-kony-
ha, előszoba, fürdőszoba, WC, kam-

ra – fűtés: 3 db hőtárolós kályha 
– melegvíz: villanybojler

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

E L A D Ó  T E L E K

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

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

Bölcsőde 
intézményvezetői 

álláspályázat

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete pályázatot hirdet a Pilisvö-
rösvári Tipegő Bölcsőde (Pilisvörösvár, Szent 
István u. 18.) intézményvezetői állására. 
A részletes pályázati kiírás megtalálható a 
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Köz-
igazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes 
oldalán (www.kozigallas.hu) és városunk 
honlapján (www.pilisvorosvar.hu).
 
 Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

E L A D Ó
Pilisvörösvár, Béke utca 170.

 szám alatt 1069 m2-es telek, 
közművel (víz, villany,  
gáz, csatorna, telefon)! 

 Egy zsákutca utolsó telke,  
nincs átmenő forgalom!

21.000.000,- Ft
Érdeklődni lehet: +36 30 525 5092

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

Idősek klubja programjai
Augusztus 5. 10 óra:  
Barangolás az irodalomban
Augusztus 13. 13:30 óra:  
A Pilisvörösvári Plébánia templom 
"Nagyboldogasszony" kórusának 
koncertje 
Augusztus 24. 10 óra: Sváb délelőtt, 
szüreti előkészületek

Köszönetnyilvánítás:
A Városi „Napos Oldal” Szociális Köz-
pont Családsegítő Szolgálata ezúton 
szeretné megköszönni a Piactér szolgál-
tatás keretein belül nyújtott adományo-
kat névtelenséget kérő felajánlóinak.

Selymesi Erzsébet, intézményvezető

A VÁROSI NAPOS OLDAL SZOCIÁLIS KÖZPONT  
AUGUSZTUSI PROGRAMJAI (Pilisvörösvár, rákóczi u. 5.)

A családsegítő szolgálatnál:

Álláskeresők klubja: Heti rendszeres-
séggel csütörtökönként 10:00 – 12:00 óra 
között. (Augusztus 6., 13., 27.)
Álláskeresők, munkanélküliek részére 
egyéni tanácsadásra van lehetőség kizá-
rólag előzetes telefonos időpont egyez-
tetés alapján a 06 26/331-399-es telefon-
számon.
Piactér: A hely, ahol önzetlenül felajánl-
hatja megunt bútorait, tárgyait, illetve 
ahol közzéteheti kívánságait. Ez ügyben 
bármikor (hétköznap 8-16 h között) ke-
resheti szolgálatunkat. Jelenlegi szük-
ségletek: gyermekágy, babafelszerelések 
(babakocsi, újszülöttnek való ruha); 
műszaki berendezések: turmixgép, cent-
rifuga, mosógép, elektromos kávéfőző, 
gáztűzhely, gázpalack, hajszárító, elekt-
romos hősugárzó, bojler, hűtő, mikró, 
vérnyomásmérő, vércukormérő; magyar-
angol szótár, laptop.
Folyamatosan várjuk a felajánlásokat 
fűtőberendezésekre (pl.: kéményes gáz-
konvektor, kályha, hősugárzó, fatüzelésű 
kazán) és tűzifára.
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Mulasztási bírság 
a kommunális adó bevallásukat nem teljesítőknek

A magánszemélyek kommunális adójának bevallásával kapcsolatban felhívom figyelmüket, hogy a beval-
lás benyújtásának határideje 2012. január 15-én lejárt.

Fenti határidő azon ingatlan tulajdonosokra, vagyoni értékű jog jogosítottjaira vonatkozott, 
akik a magánszemélyek kommunális adójának bevezetését (2012. január 1.) megelőzően már 
rendelkeztek az említett jogokkal ingatlanjuk felett.

Amennyiben egy magánszemély 2012. január 1-jét követően vált az ingatlan tulajdonosává 
vagy vagyoni értékű jog jogosítottjává, úgy adófizetési kötelezettsége a következő év január 
1-től indul, s a bevallást ennek az évnek január 15. napjáig kell benyújtani.

Ismételten felhívom azon ingatlan tulajdonosok figyelmét, akik bevallási kötelezettségüknek felszólításunk 
ellenére sem tettek eleget, hogy a bevallást az önkormányzat adócsoportja felé mielőbb nyújtsák be, ellen-
kező esetben az eredménytelen felszólítás után mulasztási bírságot számolunk fel. 

A mulasztási bírság összege mindaddig duplázódik, míg az adóalany bevallási kötelezettségé-
nek a bírsághoz mellékelt bevallási nyomtatványon eleget nem tesz. A mulasztási bírság meg-
fizetése önmagában nem helyettesíti az adó bevallását és a kommunális adó megfizetését.

A bevallási nyomtatvány illetve a több tulajdonos esetén megköthető Megállapodás a www.pilisvorosvar.hu 
weboldal a Vörösvári (környékbeli) vagyok/ Polgármesteri Hivatal/ Letölthető dokumentumok / 
Gazdálkodási osztály dokumentumainál kitölthető vagy letölthető. A bevallást elektronikusan csak kitöl-
teni lehet, beküldeni online nem. Az eredeti aláírással ellátott bevallás Adócsoportunkhoz ügyfélfogadási 
időben vagy a Hivatal földszintjén található Ügyfélszolgálathoz ügyfélfogadási időn kívül is benyújtható.

A kiszabott bírság illetve a kommunális adó megfizetése átutalással is teljesíthető az alábbi Sberbank 
Magyarország Zrt.-nél vezetett számlaszámokra:
           
                                    Bírság számla:                                                  14100024-11787949-37000002
                                    Magánszemélyek kommunális adója:  14100024-11787949-42000008

Kérdéseikkel forduljanak bátran a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához 
(26/330-233, mellékek: 108,109,110,111). 
 Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

E L A D Ó  T E L E K
Szondi u. 108.

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

az ingatlan előtt 

7.760.000,- 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

APRÓHIRDETÉS

ORHIDEA Házi Gondozó és Ápoló Szolgálat 
Idősgondozás, felügyelet, betegápolás / Szociális 
ellátás / Szakápolás Tel: +36-30-787-1020, +36-
30-317-3713. www.orhidea.hu

Jól képzett VÍZVEZETÉK ÉS KÖZPONTI-FŰTÉS 
SZERELŐKET FELVESZEK. Folyamatos mun-
kavégzés, magas bérek, kéthetenkénti fizetés. 
30/212-6056

Tatabányai és budapesti munkákra alvállalkozókat 
keresek. 30/212-6056

Kivitelezési munkák irányítására megfelelő vég-
zettségű, gyakorlattal rendelkező munkatársat ke-
resek. 30/212-60566

ÁLLÁSHIRDETÉS

Pilisvörösvár Város Önkormányzata
felvételre keres határozatlan időre

„kisgyermeknevelő” feladatok ellátására 

4 fő munkatársat

Feladatok:
A kétcsoportos Pilisvörösvári Tipegő Bölcsődében (Pilisvörösvár, Szent István u. 18 sz.)  

a gyermekgondozási-nevelési feladatok ellátása.

Elvárások:    
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,  

va-lamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.  
NM rendelet 2. sz. melléklet II. sz. része alapján középfokú iskolai végzettség megléte  

és OKJ szerinti csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó  
vagy ezzel egyenértékű szak-képesítés megléte. 

Jelentkezés:
Amennyiben az álláslehetőség felkeltette az Ön érdeklődését, és megfelel  

a pályázati feltételeknek, kérjük, küldje el fényképes önéletrajzát.
 

Személyesen leadhatja ügyfélszolgálatunkon: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.
Levélben megküldheti: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. címre a pozíció megjelölésével.

Jelentkezés határideje: 2015. augusztus 31.
A pozíció betölthető: 2016. január 1.

Érdeklődni lehet: Jákliné Komor Szilvia intézményi referensnél 
Tel: 26/330-233 129 m. E-mail: jakline@pilisvorosvar.hu 

ÁLLÁSHIRDETÉS

Pilisvörösvár Város Önkormányzata
felvételre keres határozatlan időre

„dajka” feladatok ellátására 

2 fő munkatársat

Feladatok:
A kétcsoportos Pilisvörösvári Tipegő Bölcsődében 

 (Pilisvörösvár, Szent István u. 18 sz.) a dajka feladatok ellátása.

Elvárások:    
Az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti dajka szakképesítés 

megléte. 

Jelentkezés:
Amennyiben az álláslehetőség felkeltette az Ön  

érdeklődését, és megfelel a pályázati feltételeknek, kérjük, küldje el 
fényképes önéletrajzát.

 
Személyesen leadhatja ügyfélszolgálatunkon:  

2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.
Levélben megküldheti: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. címre  

a pozíció megjelölésével.

Jelentkezés határideje: 2015. augusztus 31.
A pozíció betölthető: 2016. január 1.

Érdeklődni lehet: Jákliné Komor Szilvia intézményi referensnél 
Tel: 26/330-233 129 m.  E-mail: jakline@pilisvorosvar.hu 

Nurse - Consolor
Teljes körű temetkezés és Kórházi ügyintézés

Temetésfelvétel, Hagyományos, Urnás, Szórásos
Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Solymár, Pilisszentkereszt, Pilisszántó, 

Pomáz, Kiskovácsi, Piliscsaba, Üröm, Tinnye, Pilisborosjenő.

Irodáink: Pilisvörösvár Fő út 73.( a rendőrséggel 
szemben), Solymár József Attila u. 2/a.

Nyitva tartás H-P 8-16
Szombaton telefonos bejelentkezés alapján

Telefon: 06-30-8840205, 06-30-9825113
Ügyelet éjjel nappal 0-24ig

Telefon: 06-30-9865639

E L A D Ó  L A K Á S
Arany J. u. 1/a. II/6. 

Nettó 45 m2  – 2 szoba, étkező-kony-
ha, előszoba, fürdőszoba, WC, kam-

ra – fűtés: 3 db hőtárolós kályha 
– melegvíz: villanybojler

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

E L A D Ó  T E L E K

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

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

Bölcsőde 
intézményvezetői 

álláspályázat

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete pályázatot hirdet a Pilisvö-
rösvári Tipegő Bölcsőde (Pilisvörösvár, Szent 
István u. 18.) intézményvezetői állására. 
A részletes pályázati kiírás megtalálható a 
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Köz-
igazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes 
oldalán (www.kozigallas.hu) és városunk 
honlapján (www.pilisvorosvar.hu).
 
 Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

E L A D Ó
Pilisvörösvár, Béke utca 170.

 szám alatt 1069 m2-es telek, 
közművel (víz, villany,  
gáz, csatorna, telefon)! 

 Egy zsákutca utolsó telke,  
nincs átmenő forgalom!

21.000.000,- Ft
Érdeklődni lehet: +36 30 525 5092

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

Idősek klubja programjai
Augusztus 5. 10 óra:  
Barangolás az irodalomban
Augusztus 13. 13:30 óra:  
A Pilisvörösvári Plébánia templom 
"Nagyboldogasszony" kórusának 
koncertje 
Augusztus 24. 10 óra: Sváb délelőtt, 
szüreti előkészületek

Köszönetnyilvánítás:
A Városi „Napos Oldal” Szociális Köz-
pont Családsegítő Szolgálata ezúton 
szeretné megköszönni a Piactér szolgál-
tatás keretein belül nyújtott adományo-
kat névtelenséget kérő felajánlóinak.

Selymesi Erzsébet, intézményvezető

A VÁROSI NAPOS OLDAL SZOCIÁLIS KÖZPONT  
AUGUSZTUSI PROGRAMJAI (Pilisvörösvár, rákóczi u. 5.)

A családsegítő szolgálatnál:

Álláskeresők klubja: Heti rendszeres-
séggel csütörtökönként 10:00 – 12:00 óra 
között. (Augusztus 6., 13., 27.)
Álláskeresők, munkanélküliek részére 
egyéni tanácsadásra van lehetőség kizá-
rólag előzetes telefonos időpont egyez-
tetés alapján a 06 26/331-399-es telefon-
számon.
Piactér: A hely, ahol önzetlenül felajánl-
hatja megunt bútorait, tárgyait, illetve 
ahol közzéteheti kívánságait. Ez ügyben 
bármikor (hétköznap 8-16 h között) ke-
resheti szolgálatunkat. Jelenlegi szük-
ségletek: gyermekágy, babafelszerelések 
(babakocsi, újszülöttnek való ruha); 
műszaki berendezések: turmixgép, cent-
rifuga, mosógép, elektromos kávéfőző, 
gáztűzhely, gázpalack, hajszárító, elekt-
romos hősugárzó, bojler, hűtő, mikró, 
vérnyomásmérő, vércukormérő; magyar-
angol szótár, laptop.
Folyamatosan várjuk a felajánlásokat 
fűtőberendezésekre (pl.: kéményes gáz-
konvektor, kályha, hősugárzó, fatüzelésű 
kazán) és tűzifára.
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Elhunytak:

05.26. Peller Mária, 74 év
 Attila u. 21.
06.01. Mirk Andrásné
 szül. Wollner Erika, 52 év
 Kálvária u. 22.
06.03. Müller Gáborné, 66 év
 szül. Gemela Anna Terézia,  
 Fő u. 35.
06.10. Weiszer Ferencné
 szül. Braun Róza, 79 év
 Pozsonyi u. 14.
06.16. Mirk Jánosné
 szül. Szauer Borbála, 90 év
 Kossuth L. u. 2.
06.20. Havasi Györgyné
 szül. Eiszerle Terézia, 79 év
 Diófa u. 19.
06.23. Prekler Ferencné
 szül. Vakán Natália, 90 év
 Kápolna u. 85.
06.28. Velencei Mihály, 83 év
 Szőlőkert u. 3.

Anyakönyvi események bejelentése:  
ujsag@pilisvorosvar.hu 

06-30/228-0262

06.08. Apollonia Nóra
 Anya: Pap Eszter
 Apa: Apollonia Gábor
06.16. Weisz Kinga
 Anya: Dobai Mónika
 Apa neve: Weisz György
06.21. Kovács Áron
 Anya: Kókai Nikoletta
 Apa: Kovács Lehel

Megszülettek:

Kurucz Kinga és Vámos István
március 5.

Péter Adrienn és Somogyi Csaba
március 5.

Miklós Dorottya és Lehrer Zoltán
március 7..

Dusnoky Dóra és Bergendy Balázs
június 6.

Házasságot kötöttek:

Keresztény Civil Szervezetek a Parlamentben 

PROGRAMOK 
A NAPOS 

OLDALBAN

Teljesen megtelt a Parlament Felsőházi ter-
me május 28-án, a Keresztény Civil Szer-
vezetek tizenegyedik Országos Fórumán.

Harrach Péter, a Magyar KDNP Szö-
vetség elnöke „a környezetvédelem és ke-
resztény felelősség” témában újra meghív-
ta a pilisvörösvári KDNP szervezetét is. 
A meghívásnak mindig nagy örömmel és 
elkötelezettséggel teszünk eleget. Harrach 
Péter a környezetvédelmi rongálásokat a 
társadalmi rongálásokkal állította párhu-
zamba köszöntőjében.

„Fenntartható-e a fejlődésünk?” - cím-
mel tartott előadást Kőrösi Csaba igazga-
tó a Köztársasági Elnöki Hivatalból. Az 
igazgató arra hívta fel a figyelmet, hogy „az 
urbanizáció folyamatát éljük”. Ez azt je-
lenti, hogy a nagyvárosok felé vándorolnak 
az emberek, mely élelmiszer, víz és ener-
giahiányt fog okozni világszerte. Ennek 
megfékezésére hangzott el a Vatikáni Klí-
makonferencián, hogy az egyházaknak, a 
tudósoknak egymás 
mellett kell a meg-
békélés és a szolida-
ritás ösvényén ha-
ladni. Kőrösi Csaba 
f i g y e l m e z t e t e t t , 
hogy nagy átalaku-
lás előtt állunk (ipa-
ri forradalom, digi-
tális forradalom).

Dr. Gondi Fe-
renc geológus, aka-
démikus, kutató 
a felszín alatti vi-
zek áramlásáról és 
szennyezettségéről 
beszélt.

A Nemzeti Energiastratégia fő célkitű-
zéseit Aradszki András energiáért felelős 
államtitkár magyarázta. Hogyan is lehet 
a megszokott életmódunkat folytatni a 
fenntarthatósággal együtt? Az államtitkár 
beszélt az üvegházhatás elkerüléséről, az 
atomerőmű létesítéséről és a megújuló 
energiák szükségességéről. Véleménye 
szerint a kitűzött célokat a kormány a 
messzemenőkig támogatni fogja. Az elő-
adássorozatot Antal Z. László, a Magyar 
Tudományos Akadémia főmunkatársa 
folytatta. A Természetkönyve ismerte-
tésével felhívta figyelmünket arra, hogy 
vissza kell találnunk a természet har-
móniájához. Az egymást követő értékes 
előadások, amelyek régi és új ismereteket 
adtak tovább, a pilisvörösvári KDNP-sek 
életében is új fejezetet nyitnak. Még na-
gyobb lelkesedéssel, szívvel kell fordul-
nunk élő bolygónk felé.

Dr. Gábeli Zoltánné 

FUTASULI 

A Templom Téri Általános Iskolában az 
idei „FUTASULI” program jubileumi volt. 
20 éve a minden tanév utolsó napjaiban 
megrendezésre kerülő futóverseny az isko-
la minden tanulóját megmozgatja. A nagy 
versenyt komoly díjakkal jutalmazzuk. 
Minden osztály első három fiú és leány he-
lyezettje éremben részesül. Az évfolyamok 
leggyorsabb tanulói kupát kapnak telje-

sítményükért. Idén ezt a sok érmet, kupát 
a következőknek köszönjük: Majerczyk 
Waldemar, Halmschlager Trade Zrt., Gon-
dola Pizzéria, Sík Mátyás és Németh Lajos, 
Gyémánt Étterem, Krausz Mária. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani 
minden kedves támogatónak, aki az elmúlt 
20 évben segítette a verseny résztvevőinek 
díjazását.
Köszönettel:

Melegh Imre, 74 éves veterán atléta

A Napos Oldalban a hagyománya-
inknak megfelelően júniusban 
két olyan programot szerveztünk 

– a Kortalanok bajnokságát és a nyári gyer-
mektábort –, melyek igen kedveltek.  Az 
egyik esemény középpontjában a gyerme-
kek, a másikéban fogyatékkal élő fiatalok 
és az idősebb korosztály állt. 

A nyári tábor hétfőtől péntekig tartott, és 
sokféle programmal vártuk a táborozókat: 
a gyerekek Herbszt Györgyné babagyűj-
teményét, Molnár Sándor tojáskiállítását 
nézhették meg, Heim Márton tanyáján 
állatsimogató és bográcsozás várta őket, 
emellett az Állatkertben és a játszótéren is 
élményekben gazdag napot töltöttek.  So-
kan vettek részt a csocsó és kézműves al-
kalmainkon. Köszönjük támogatóinknak 
és a kollégáknak, hogy évről-évre megvaló-
sulhat ez a programunk.

A Kortalanok bajnoksága egy játékos 
vetélkedő az idősek klubja és a fogyatékkal 
élő fiataljaink számára.  Ez alkalommal is 
mindenki játszott, ügyeskedett, szurkolt! 
A kortalanság ezen a délelőttön valósággá 
vált. Az eső sajnos beterelt minket az ebéd-
lőbe, de végül ez sem zavarta a résztvevő-
ket. Nagyon jól sikerült ez a bajnokság, ha-
sonlóan az előző évek során megrendezett 
eseményekhez. 

Selymesi Erzsébet intézményvezető

A PILISVÖRÖSVÁRI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI

Tűzesetek

Az elmúlt időszakban három tűzesethez 
riasztották a vörösvári önkénteseket. 

Június 18-án a Szent László utcai ipar-
telepen egy faaprító munkagép kapott 
lángra. Az ott dolgozók megkezdték a tűz 
oltását, és sikerült is elfojtaniuk a tüzet. 
A helyszínre érkező tűzoltóinkra az izzás 
megszüntetése és a visszahűtés várt.

Igen dicséretes és egyben megszívle-
lendő, hogy a gép bérlője körültekintő és 
felkészült volt, mert előzőleg gondoskodott 
megfelelő oltóanyagról. 

Június 28-án a Vörösvár és Szántó kö-
zötti Öröm-völgy tanyánál szemét- és 
gaztűz keletkezett, amelyet eloltottunk. A 
makacs tűz néhány óra múlva ismét fellob-
bant, ezúttal a pesti tűzoltók is segédkeztek 
az oltásban.

Műszaki mentések

Júniusban három esetben vonultak ki mű-
szaki mentéshez tűzoltóink.

Egy koccanásos közúti baleseten kí-
vül egy árokba csapódott személygépkocsi 
adott számunkra munkát. Ez utóbbi eset 

június 14-én éjszaka történt a 10-es úton, 
a Kopár csárdától nem messze. Az árokba 
repült jármű forgalmi akadályt képezett 
az úton, és rengeteg sóder és föld került 
az úttestre. A helyszínre érkező tűzoltóink 
áramtalanították a gépkocsit, és megszün-
tették a forgalmi akadályt. Az autó vezetője 
a baleset után – nem tudni, miért – rögtön 
elhagyta a helyszínt, a kiérkező rendőrök és 
mentők már csak az üres járművet találták.

Június 22-én az erős szél vastag faága-
kat tördelt le a Tó dűlőben, a vasúti viadukt 
után a fákról, amelyek eltorlaszolták az 
utat. A közúti akadályt motoros láncfűrész 
segítségével sikerült rövid időn belül meg-
szüntetnünk, és a közlekedés helyreállt.

Felhívás a fokozott tűzveszélyre

A kánikulai nagy meleg, a szárazság – kü-
lönösen szeles időben – rendkívüli mér-
tékben megnöveli a tűzveszélyt, ezért arra 
kérünk mindenkit, hogy csak a legnagyobb 
odafigyeléssel, körültekintéssel, a szabá-
lyok, előírások maradéktalan betartásával 
gyújtson tüzet ingatlanán, lehetőség sze-
rint úgy, hogy előtte gondoskodjon megfe-
lelő mennyiségű oltóanyagról is. 

Az erdőkben viszont még a kijelölt tűzrakó 
helyeken sem lehet tüzet gyújtani, mivel 
július 3-tól általános tűzgyújtási tilalmat 
rendelt el a földművelésügyi miniszter. Az 
általános tűzgyújtási tilalom az erdőkre és 
fásításokra, valamint az erdők és fásítások 
határától számított kétszáz méteren belüli 
területre vonatkozik. 

Riaszthatóság

A PÖTE ebben az évben (lapzártáig) 4162 
órában volt riasztható. Ebből 2006 órában 
nappal, 2156 órában éjszaka.

Köszönet

Köszönetünket fejezzük ki Müller Márton 
úrnak (Müller Festék) az egyesületünknek 
nyújtott támogatásért! Müller úr támogatá-
sával sikerült szigetelni a szertárunk azon 
mennyezeti részét, ami eddig csak pozdor-
jával volt fedve. A szigetelési munkálatokat 
egyesületünk két tagja, Schuck Gergő és 
Jászkuti Balázs végezte el! Köszönjük!

Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Június 20-án hat Dennis típusú tűzoltó-
autó gördült be a vörösvári városháza ud-
varára, a tűzoltószertár elé, a dél-angliai 
Shropshire megyéből. Innen származik 
a helyi tűzoltók Dennis tűzoltóautója is, 
amelyet 2008 novemberében adományo-
zott a Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületnek a Shropshire megyei hivatá-
sos tűzoltóság, és amelyet 2000 kilométert 
megtéve tengelyen hoztak el Vörösvárra az 
angol tűzoltók. 

Ezúttal azonban nem itteni használatra, 
hanem csak vendégségbe érkeztek ezek a 
remek masinák. A vörösvári tűzoltók nagy 
örömmel üdvözölték angol barátaikat, akik 
a hosszú út után itt, Vörösváron pihentek 
meg, útban Erdélybe. A Dennisek ezentúl 
Maros megyében teljesítenek majd szolgá-
latot, segítve az ottani tűzoltók munkáját.

F. A.

ISMÉT ANGOL 
TŰZOLTÓK 
VÖRÖSVÁRON

Fotó: Nagy Zsuzsanna

A hat Dennis típusú tűzoltóautó  
a városháza udvarán

BŰNMEGELŐZÉS

ajánlások strandoláshoz:

• ha lehetőség van rá, használják a cso-
magmegőrzőt, és annak kulcsát tartsák 
maguknál;
• az autóval érkezők ellenőrizzék, hogy 
a járművet bezárták-e rendesen, és fon-
tos, hogy semmilyen nagyobb értéket ne 
hagyjanak szem előtt, még az utastér-
ben és az ülés alá becsúsztatva se;
• lehetőleg ne vigyenek magukkal 
nagy értékű ékszert, műszaki cikkeket;
• ha mégis visznek magukkal nagyobb 
értékű tárgyakat, azokat zárható táská-
ba tegyék, és amíg fürdenek, mindig 
legyen, aki vigyáz rá a parton;
• lehetőleg annyi pénzt vigyenek ma-
gukkal, amennyit feltehetően aznap el 
fognak költeni.

Ezekre a szabályokra a gyermekek fi-
gyelmét is hívják fel! Fontos, hogy ők 
is ismerjék az ingyenesen hívható 107, 
illetve 112 központi segélyhívó tele-
fonszámokat. Amennyiben rendőri 
intézkedésre okot adó esemény törté-
nik, akkor haladéktalanul értesítsék a 
rendőrséget.

KÖZBIZTONSÁG 

FÓRUM
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Elhunytak:

05.26. Peller Mária, 74 év
 Attila u. 21.
06.01. Mirk Andrásné
 szül. Wollner Erika, 52 év
 Kálvária u. 22.
06.03. Müller Gáborné, 66 év
 szül. Gemela Anna Terézia,  
 Fő u. 35.
06.10. Weiszer Ferencné
 szül. Braun Róza, 79 év
 Pozsonyi u. 14.
06.16. Mirk Jánosné
 szül. Szauer Borbála, 90 év
 Kossuth L. u. 2.
06.20. Havasi Györgyné
 szül. Eiszerle Terézia, 79 év
 Diófa u. 19.
06.23. Prekler Ferencné
 szül. Vakán Natália, 90 év
 Kápolna u. 85.
06.28. Velencei Mihály, 83 év
 Szőlőkert u. 3.

Anyakönyvi események bejelentése:  
ujsag@pilisvorosvar.hu 

06-30/228-0262

06.08. Apollonia Nóra
 Anya: Pap Eszter
 Apa: Apollonia Gábor
06.16. Weisz Kinga
 Anya: Dobai Mónika
 Apa neve: Weisz György
06.21. Kovács Áron
 Anya: Kókai Nikoletta
 Apa: Kovács Lehel

Megszülettek:

Kurucz Kinga és Vámos István
március 5.

Péter Adrienn és Somogyi Csaba
március 5.

Miklós Dorottya és Lehrer Zoltán
március 7..

Dusnoky Dóra és Bergendy Balázs
június 6.

Házasságot kötöttek:

Keresztény Civil Szervezetek a Parlamentben 

PROGRAMOK 
A NAPOS 

OLDALBAN

Teljesen megtelt a Parlament Felsőházi ter-
me május 28-án, a Keresztény Civil Szer-
vezetek tizenegyedik Országos Fórumán.

Harrach Péter, a Magyar KDNP Szö-
vetség elnöke „a környezetvédelem és ke-
resztény felelősség” témában újra meghív-
ta a pilisvörösvári KDNP szervezetét is. 
A meghívásnak mindig nagy örömmel és 
elkötelezettséggel teszünk eleget. Harrach 
Péter a környezetvédelmi rongálásokat a 
társadalmi rongálásokkal állította párhu-
zamba köszöntőjében.

„Fenntartható-e a fejlődésünk?” - cím-
mel tartott előadást Kőrösi Csaba igazga-
tó a Köztársasági Elnöki Hivatalból. Az 
igazgató arra hívta fel a figyelmet, hogy „az 
urbanizáció folyamatát éljük”. Ez azt je-
lenti, hogy a nagyvárosok felé vándorolnak 
az emberek, mely élelmiszer, víz és ener-
giahiányt fog okozni világszerte. Ennek 
megfékezésére hangzott el a Vatikáni Klí-
makonferencián, hogy az egyházaknak, a 
tudósoknak egymás 
mellett kell a meg-
békélés és a szolida-
ritás ösvényén ha-
ladni. Kőrösi Csaba 
f i g y e l m e z t e t e t t , 
hogy nagy átalaku-
lás előtt állunk (ipa-
ri forradalom, digi-
tális forradalom).

Dr. Gondi Fe-
renc geológus, aka-
démikus, kutató 
a felszín alatti vi-
zek áramlásáról és 
szennyezettségéről 
beszélt.

A Nemzeti Energiastratégia fő célkitű-
zéseit Aradszki András energiáért felelős 
államtitkár magyarázta. Hogyan is lehet 
a megszokott életmódunkat folytatni a 
fenntarthatósággal együtt? Az államtitkár 
beszélt az üvegházhatás elkerüléséről, az 
atomerőmű létesítéséről és a megújuló 
energiák szükségességéről. Véleménye 
szerint a kitűzött célokat a kormány a 
messzemenőkig támogatni fogja. Az elő-
adássorozatot Antal Z. László, a Magyar 
Tudományos Akadémia főmunkatársa 
folytatta. A Természetkönyve ismerte-
tésével felhívta figyelmünket arra, hogy 
vissza kell találnunk a természet har-
móniájához. Az egymást követő értékes 
előadások, amelyek régi és új ismereteket 
adtak tovább, a pilisvörösvári KDNP-sek 
életében is új fejezetet nyitnak. Még na-
gyobb lelkesedéssel, szívvel kell fordul-
nunk élő bolygónk felé.

Dr. Gábeli Zoltánné 

FUTASULI 

A Templom Téri Általános Iskolában az 
idei „FUTASULI” program jubileumi volt. 
20 éve a minden tanév utolsó napjaiban 
megrendezésre kerülő futóverseny az isko-
la minden tanulóját megmozgatja. A nagy 
versenyt komoly díjakkal jutalmazzuk. 
Minden osztály első három fiú és leány he-
lyezettje éremben részesül. Az évfolyamok 
leggyorsabb tanulói kupát kapnak telje-

sítményükért. Idén ezt a sok érmet, kupát 
a következőknek köszönjük: Majerczyk 
Waldemar, Halmschlager Trade Zrt., Gon-
dola Pizzéria, Sík Mátyás és Németh Lajos, 
Gyémánt Étterem, Krausz Mária. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani 
minden kedves támogatónak, aki az elmúlt 
20 évben segítette a verseny résztvevőinek 
díjazását.
Köszönettel:

Melegh Imre, 74 éves veterán atléta

A Napos Oldalban a hagyománya-
inknak megfelelően júniusban 
két olyan programot szerveztünk 

– a Kortalanok bajnokságát és a nyári gyer-
mektábort –, melyek igen kedveltek.  Az 
egyik esemény középpontjában a gyerme-
kek, a másikéban fogyatékkal élő fiatalok 
és az idősebb korosztály állt. 

A nyári tábor hétfőtől péntekig tartott, és 
sokféle programmal vártuk a táborozókat: 
a gyerekek Herbszt Györgyné babagyűj-
teményét, Molnár Sándor tojáskiállítását 
nézhették meg, Heim Márton tanyáján 
állatsimogató és bográcsozás várta őket, 
emellett az Állatkertben és a játszótéren is 
élményekben gazdag napot töltöttek.  So-
kan vettek részt a csocsó és kézműves al-
kalmainkon. Köszönjük támogatóinknak 
és a kollégáknak, hogy évről-évre megvaló-
sulhat ez a programunk.

A Kortalanok bajnoksága egy játékos 
vetélkedő az idősek klubja és a fogyatékkal 
élő fiataljaink számára.  Ez alkalommal is 
mindenki játszott, ügyeskedett, szurkolt! 
A kortalanság ezen a délelőttön valósággá 
vált. Az eső sajnos beterelt minket az ebéd-
lőbe, de végül ez sem zavarta a résztvevő-
ket. Nagyon jól sikerült ez a bajnokság, ha-
sonlóan az előző évek során megrendezett 
eseményekhez. 

Selymesi Erzsébet intézményvezető

A PILISVÖRÖSVÁRI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI

Tűzesetek

Az elmúlt időszakban három tűzesethez 
riasztották a vörösvári önkénteseket. 

Június 18-án a Szent László utcai ipar-
telepen egy faaprító munkagép kapott 
lángra. Az ott dolgozók megkezdték a tűz 
oltását, és sikerült is elfojtaniuk a tüzet. 
A helyszínre érkező tűzoltóinkra az izzás 
megszüntetése és a visszahűtés várt.

Igen dicséretes és egyben megszívle-
lendő, hogy a gép bérlője körültekintő és 
felkészült volt, mert előzőleg gondoskodott 
megfelelő oltóanyagról. 

Június 28-án a Vörösvár és Szántó kö-
zötti Öröm-völgy tanyánál szemét- és 
gaztűz keletkezett, amelyet eloltottunk. A 
makacs tűz néhány óra múlva ismét fellob-
bant, ezúttal a pesti tűzoltók is segédkeztek 
az oltásban.

Műszaki mentések

Júniusban három esetben vonultak ki mű-
szaki mentéshez tűzoltóink.

Egy koccanásos közúti baleseten kí-
vül egy árokba csapódott személygépkocsi 
adott számunkra munkát. Ez utóbbi eset 

június 14-én éjszaka történt a 10-es úton, 
a Kopár csárdától nem messze. Az árokba 
repült jármű forgalmi akadályt képezett 
az úton, és rengeteg sóder és föld került 
az úttestre. A helyszínre érkező tűzoltóink 
áramtalanították a gépkocsit, és megszün-
tették a forgalmi akadályt. Az autó vezetője 
a baleset után – nem tudni, miért – rögtön 
elhagyta a helyszínt, a kiérkező rendőrök és 
mentők már csak az üres járművet találták.

Június 22-én az erős szél vastag faága-
kat tördelt le a Tó dűlőben, a vasúti viadukt 
után a fákról, amelyek eltorlaszolták az 
utat. A közúti akadályt motoros láncfűrész 
segítségével sikerült rövid időn belül meg-
szüntetnünk, és a közlekedés helyreállt.

Felhívás a fokozott tűzveszélyre

A kánikulai nagy meleg, a szárazság – kü-
lönösen szeles időben – rendkívüli mér-
tékben megnöveli a tűzveszélyt, ezért arra 
kérünk mindenkit, hogy csak a legnagyobb 
odafigyeléssel, körültekintéssel, a szabá-
lyok, előírások maradéktalan betartásával 
gyújtson tüzet ingatlanán, lehetőség sze-
rint úgy, hogy előtte gondoskodjon megfe-
lelő mennyiségű oltóanyagról is. 

Az erdőkben viszont még a kijelölt tűzrakó 
helyeken sem lehet tüzet gyújtani, mivel 
július 3-tól általános tűzgyújtási tilalmat 
rendelt el a földművelésügyi miniszter. Az 
általános tűzgyújtási tilalom az erdőkre és 
fásításokra, valamint az erdők és fásítások 
határától számított kétszáz méteren belüli 
területre vonatkozik. 

Riaszthatóság

A PÖTE ebben az évben (lapzártáig) 4162 
órában volt riasztható. Ebből 2006 órában 
nappal, 2156 órában éjszaka.

Köszönet

Köszönetünket fejezzük ki Müller Márton 
úrnak (Müller Festék) az egyesületünknek 
nyújtott támogatásért! Müller úr támogatá-
sával sikerült szigetelni a szertárunk azon 
mennyezeti részét, ami eddig csak pozdor-
jával volt fedve. A szigetelési munkálatokat 
egyesületünk két tagja, Schuck Gergő és 
Jászkuti Balázs végezte el! Köszönjük!

Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Június 20-án hat Dennis típusú tűzoltó-
autó gördült be a vörösvári városháza ud-
varára, a tűzoltószertár elé, a dél-angliai 
Shropshire megyéből. Innen származik 
a helyi tűzoltók Dennis tűzoltóautója is, 
amelyet 2008 novemberében adományo-
zott a Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületnek a Shropshire megyei hivatá-
sos tűzoltóság, és amelyet 2000 kilométert 
megtéve tengelyen hoztak el Vörösvárra az 
angol tűzoltók. 

Ezúttal azonban nem itteni használatra, 
hanem csak vendégségbe érkeztek ezek a 
remek masinák. A vörösvári tűzoltók nagy 
örömmel üdvözölték angol barátaikat, akik 
a hosszú út után itt, Vörösváron pihentek 
meg, útban Erdélybe. A Dennisek ezentúl 
Maros megyében teljesítenek majd szolgá-
latot, segítve az ottani tűzoltók munkáját.

F. A.

ISMÉT ANGOL 
TŰZOLTÓK 
VÖRÖSVÁRON

Fotó: Nagy Zsuzsanna

A hat Dennis típusú tűzoltóautó  
a városháza udvarán

BŰNMEGELŐZÉS

ajánlások strandoláshoz:

• ha lehetőség van rá, használják a cso-
magmegőrzőt, és annak kulcsát tartsák 
maguknál;
• az autóval érkezők ellenőrizzék, hogy 
a járművet bezárták-e rendesen, és fon-
tos, hogy semmilyen nagyobb értéket ne 
hagyjanak szem előtt, még az utastér-
ben és az ülés alá becsúsztatva se;
• lehetőleg ne vigyenek magukkal 
nagy értékű ékszert, műszaki cikkeket;
• ha mégis visznek magukkal nagyobb 
értékű tárgyakat, azokat zárható táská-
ba tegyék, és amíg fürdenek, mindig 
legyen, aki vigyáz rá a parton;
• lehetőleg annyi pénzt vigyenek ma-
gukkal, amennyit feltehetően aznap el 
fognak költeni.

Ezekre a szabályokra a gyermekek fi-
gyelmét is hívják fel! Fontos, hogy ők 
is ismerjék az ingyenesen hívható 107, 
illetve 112 központi segélyhívó tele-
fonszámokat. Amennyiben rendőri 
intézkedésre okot adó esemény törté-
nik, akkor haladéktalanul értesítsék a 
rendőrséget.

KÖZBIZTONSÁG 

FÓRUM
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RENDŐRSÉGI HÍREK 

Vakáció alatt is biztonságban
A tanév befejeztével az iskolai kötelezettsé-
gek alól hirtelen felszabadult fiatalok gyor-
san kiengednek, legtöbbször könnyelműen 
élik meg a nyári szünidő adta szabadságot. 
Ebből adódóan a legtöbb problémát az 
okozhatja, hogy gyakran meggondolatla-
nul feltűnő, jól látható helyen hordják az 
értékes műszaki cikkeket és ékszereket. 
Megmutatják egymásnak, néha dicseksze-
nek is a frissen beszerzett mobiltelefonnal, 
számítástechnikai eszközökkel a zsúfolt 
tömegközlekedési eszközökön, plázában 
és közösségi helyeken, amely növeli az ál-
dozattá válás lehetőségét.

Hívják fel a gyerekek figyelmét a fürdő-
zés szabályaira is! Nem csak az a fontos, 
hogy ismerjék a fontosabb vagyonvédelmi 
tanácsokat, hanem az is, hogy tisztában 
legyenek a szabad vizekben – folyóban, bá-
nyatavakban – történő fürdés jogi, egész-
ségügyi és élettani következményeivel is. 

Amennyiben egyedül kell otthon hagy-
niuk gyermeküket, nagyon fontos, hogy 
tisztázzák vele a  biztonságát érintő alap-
vető szabályokat:
•  Idegeneket ne engedjen be a lakásba!

• A véletlenül elöl hagyott gyógyszerek, 
alkoholos italok veszélyesek lehetnek, még 
kíváncsiságból se próbálja ki azokat!
• Ha egy elektromos készülék elromlott, 
ne nyúljon hozzá, várja meg a szülőket, 
amíg hazaérnek!
• Ha tűz ütne ki a lakásban, fontos, hogy 
ismerje a tűzoltók számát, amit azonnal 
hívni kell, és hagyja el a lakást! Ne próbálja 
meg egyedül eloltani a tüzet, mert könnyen 
füstmérgezést kaphat vagy megsérülhet!
• Az interneten való szörfözés jó kikapcsoló-
dásnak tűnhet, de itt is fontos az óvatosság:
• Idegeneknek soha ne árulja el, hogy 
egyedül van otthon!
• Senkinek ne adja meg a lakcímét, szemé-
lyes adatait!
• Ha nyaralni megy a család, az időpontot 
a közösségi oldalakon soha ne írja ki, mert 
ez nyílt meghívó a betörők számára!
• Ha chat-en idegenek hívják el találkozó-
ra, mondjon minden esetben NEM-et!
• Ha a szülők távollétében házibulit tart, 
kerülje az alkoholt és a kábítószereket!

A nyár veszélyei
A Pest megyei rendőrök – az előző évekhez 
hasonlóan – idén is felhívják a kikapcsoló-
dásra vágyók figyelmét a fürdőzési szabá-
lyok betartásának fontosságára és a bánya-
tavak veszélyeire.

Pest megye közel negyven bányatavából 
kilenc – Dunavarsány, a délegyházi 2-es, 
4-es és 6-os tavak, Dunaharaszti, Áporka, 
Kiskunlacháza és Pócsmegyer - területén 
engedélyezett a fürdés. A dunaharaszti és 
a budakalászi Omszki-tó egy részén le-
hetőség van a motoros vízi sporteszközök 
használatára.

Aki a tiltás ellenére fürdőzik, szabály-
sértést követ el, és 5-150 ezer forintig terje-
dő pénzbírsággal sújtható. A helyszíni bír-
ság összege ebben az esetben is 5-50 ezer 
forint közötti összeg. Szabálysértési bírsá-
got a rendőrség, a közterület-felügyelők, a 
természetvédelmi őr és az önkormányzati 
természetvédelmi őr szabhat ki. Fürdés-
nek számít az úszás mellett a játékcsónak, 
a vízibicikli, valamint a banánhajó vízen 
történő használata és az ezekről történő 
vízbeugrálás. Gyermekekkel érkező csa-
ládok számára nagyon fontos tudni, hogy 
hat éven aluli vagy úszni nem tudó 12 év 
alatti gyerek csak szülői felügyelettel fü-
rödhet szabadvizekben ott, ahol a fürdés 
megengedett.

A Dunán Dunabogdány, Göd-alsó, Göd-
felső, valamint Ráckeve területén találhatók 
fürdőzésre kijelölt helyek. Aki a folyóban a 
fürdőzésre vonatkozó szabályokat nem tart-
ja be, ugyanolyan jogkövetkezményekkel 
számolhat, mint a bányatavak esetében.

IX. TUTAJHÚZÓ VERSENY

Pilisvörösváron a Vörösvári Napok alkalmából ismét Tutajhúzó Versenyt hirdetünk! 
A svábok Vörösvárra való betelepülésének 326. évfordulója alkalmából a hagyományőrző tutajhúzáshoz vállalkozó 

kedvű lelkes férfiakat, asszonyokat, fiúkat, lányokat várunk!

VERSENYKIÍRÁS
1. A verseny célja: megemlékezés a magyarországi németek betelepüléséről, akiknek egy része a Dunán, „ulmer Schachtel” tutajokon jutott el Magyarországra, s 
egyben a versenyre benevezett csapatok közötti sorrend eldöntése, a 2015. évi Tutajhúzó Verseny dobogós csapatainak díjazása.
2. A verseny ideje: 2015. augusztus 20. (csütörtök) 14 órától. A verseny helyszínén a szervezők egész napos programokkal várják a családokat!  
Részletek: www.mhpv.hu, Vörösvári Napok 2015, Programajánló.
3. A verseny helyszíne: Pilisvörösvár, bányatavak (a Kacsa-tónak a versenyre kijelölt szakasza). 
4. Nevezési határidő: A versenyre nevezni elektronikus úton lehet az mhpvporta@gmail.com e-mail címen, vagy a Vörösvári Napok ideje alatt a programszerve-
zőknél, 2015. augusztus 17-én 20 óráig. A helyszínen augusztus 20-án 13 óráig lehet nevezni. A részvétel kizárólag azoknak a csapatoknak lehetséges, akik a 
megadott határidőig beneveznek. 
5. Nevezési feltételek: Várjuk egyesületek, intézmények, baráti vagy rokoni társaságok, cégek, alkalmi csapatok stb. nevezését. A csapatok 14. életévüket betöl-
tött versenyzőkből állhatnak. 18 év alatti versenyző részvételéhez a szülő írásos engedélye szükséges. A szülő engedélyét a nevezéssel egy időben kell eljuttatni a 
szervezőkhöz. A versenyen mindenki saját felelősségre vesz részt. A csapatok létszáma legfeljebb 10 fő, nembeli korlátozás nélkül. A csapatok neve tetszőlegesen 
választható meg. Nevezési díj nincs.
6. Versenyszabályok: A verseny a tutajnak a tó megadott szakaszán, a tutaj időre való áthúzásából áll. Az időmérés kézzel történik, tizedmásodperces pontossággal. 
A csapat egyik tagja (befejező ember) az áthúzás során végig a tutajon lévő padon ül, míg a csapat többi tagja (legfeljebb 9 fő) a kötelet húzza. Az idő akkor áll meg, 
amikor a befejező ember a tutajról leugorva a parton elhelyezett célzászlót megérinti. A tutajról való leugrás közben a versenyző a tó vizével nem érintkezhet. Minden 
csapat egyszer húz, a legjobb időeredményt elért csapat a győztes csapat. 
7. Óvás: Az óvást a versenybizottság azonnal tárgyalja. A hozott határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs! 
8. Díjazás, eredményhirdetés: A győztes csapat egy évig őrizheti a vándorserleget, valamint egy kisebb kupát, továbbá 1 hordó sört kap. A verseny II. és III. helyezettjei 
emlékkupában, oklevélben és ajándékban részesülnek. Az ünnepélyes díjátadás időpontja: a verseny után, a helyszínen.
9. Egyéb rendelkezések: A versenyben tetszőleges öltözetben lehet részt venni (kesztyű, szöges- és stoplis cipő használata engedélyezett). A versenyen mindenki saját 
felelősségére vesz részt, a szervezők az esetleges sérülésekért, balesetekért felelősséget nem vállalnak.
 A tutajon utazó befejező ember csak jól úszó személy lehet, és úszómellényt kell viselnie.  Extrém időjárás esetén a szervezők a versenyt elhalaszthatják. A rendezők 
a változtatás jogát fenntartják. Minden egyéb itt nem szabályozott esetben a versenybizottság a helyszínen dönt.
A csapatok a nevezéssel automatikusan vállalják a versenykiírásban rögzítetteket.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata
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RENDŐRSÉGI HÍREK 

Vakáció alatt is biztonságban
A tanév befejeztével az iskolai kötelezettsé-
gek alól hirtelen felszabadult fiatalok gyor-
san kiengednek, legtöbbször könnyelműen 
élik meg a nyári szünidő adta szabadságot. 
Ebből adódóan a legtöbb problémát az 
okozhatja, hogy gyakran meggondolatla-
nul feltűnő, jól látható helyen hordják az 
értékes műszaki cikkeket és ékszereket. 
Megmutatják egymásnak, néha dicseksze-
nek is a frissen beszerzett mobiltelefonnal, 
számítástechnikai eszközökkel a zsúfolt 
tömegközlekedési eszközökön, plázában 
és közösségi helyeken, amely növeli az ál-
dozattá válás lehetőségét.

Hívják fel a gyerekek figyelmét a fürdő-
zés szabályaira is! Nem csak az a fontos, 
hogy ismerjék a fontosabb vagyonvédelmi 
tanácsokat, hanem az is, hogy tisztában 
legyenek a szabad vizekben – folyóban, bá-
nyatavakban – történő fürdés jogi, egész-
ségügyi és élettani következményeivel is. 

Amennyiben egyedül kell otthon hagy-
niuk gyermeküket, nagyon fontos, hogy 
tisztázzák vele a  biztonságát érintő alap-
vető szabályokat:
•  Idegeneket ne engedjen be a lakásba!

• A véletlenül elöl hagyott gyógyszerek, 
alkoholos italok veszélyesek lehetnek, még 
kíváncsiságból se próbálja ki azokat!
• Ha egy elektromos készülék elromlott, 
ne nyúljon hozzá, várja meg a szülőket, 
amíg hazaérnek!
• Ha tűz ütne ki a lakásban, fontos, hogy 
ismerje a tűzoltók számát, amit azonnal 
hívni kell, és hagyja el a lakást! Ne próbálja 
meg egyedül eloltani a tüzet, mert könnyen 
füstmérgezést kaphat vagy megsérülhet!
• Az interneten való szörfözés jó kikapcsoló-
dásnak tűnhet, de itt is fontos az óvatosság:
• Idegeneknek soha ne árulja el, hogy 
egyedül van otthon!
• Senkinek ne adja meg a lakcímét, szemé-
lyes adatait!
• Ha nyaralni megy a család, az időpontot 
a közösségi oldalakon soha ne írja ki, mert 
ez nyílt meghívó a betörők számára!
• Ha chat-en idegenek hívják el találkozó-
ra, mondjon minden esetben NEM-et!
• Ha a szülők távollétében házibulit tart, 
kerülje az alkoholt és a kábítószereket!

A nyár veszélyei
A Pest megyei rendőrök – az előző évekhez 
hasonlóan – idén is felhívják a kikapcsoló-
dásra vágyók figyelmét a fürdőzési szabá-
lyok betartásának fontosságára és a bánya-
tavak veszélyeire.

Pest megye közel negyven bányatavából 
kilenc – Dunavarsány, a délegyházi 2-es, 
4-es és 6-os tavak, Dunaharaszti, Áporka, 
Kiskunlacháza és Pócsmegyer - területén 
engedélyezett a fürdés. A dunaharaszti és 
a budakalászi Omszki-tó egy részén le-
hetőség van a motoros vízi sporteszközök 
használatára.

Aki a tiltás ellenére fürdőzik, szabály-
sértést követ el, és 5-150 ezer forintig terje-
dő pénzbírsággal sújtható. A helyszíni bír-
ság összege ebben az esetben is 5-50 ezer 
forint közötti összeg. Szabálysértési bírsá-
got a rendőrség, a közterület-felügyelők, a 
természetvédelmi őr és az önkormányzati 
természetvédelmi őr szabhat ki. Fürdés-
nek számít az úszás mellett a játékcsónak, 
a vízibicikli, valamint a banánhajó vízen 
történő használata és az ezekről történő 
vízbeugrálás. Gyermekekkel érkező csa-
ládok számára nagyon fontos tudni, hogy 
hat éven aluli vagy úszni nem tudó 12 év 
alatti gyerek csak szülői felügyelettel fü-
rödhet szabadvizekben ott, ahol a fürdés 
megengedett.

A Dunán Dunabogdány, Göd-alsó, Göd-
felső, valamint Ráckeve területén találhatók 
fürdőzésre kijelölt helyek. Aki a folyóban a 
fürdőzésre vonatkozó szabályokat nem tart-
ja be, ugyanolyan jogkövetkezményekkel 
számolhat, mint a bányatavak esetében.

IX. TUTAJHÚZÓ VERSENY

Pilisvörösváron a Vörösvári Napok alkalmából ismét Tutajhúzó Versenyt hirdetünk! 
A svábok Vörösvárra való betelepülésének 326. évfordulója alkalmából a hagyományőrző tutajhúzáshoz vállalkozó 

kedvű lelkes férfiakat, asszonyokat, fiúkat, lányokat várunk!

VERSENYKIÍRÁS
1. A verseny célja: megemlékezés a magyarországi németek betelepüléséről, akiknek egy része a Dunán, „ulmer Schachtel” tutajokon jutott el Magyarországra, s 
egyben a versenyre benevezett csapatok közötti sorrend eldöntése, a 2015. évi Tutajhúzó Verseny dobogós csapatainak díjazása.
2. A verseny ideje: 2015. augusztus 20. (csütörtök) 14 órától. A verseny helyszínén a szervezők egész napos programokkal várják a családokat!  
Részletek: www.mhpv.hu, Vörösvári Napok 2015, Programajánló.
3. A verseny helyszíne: Pilisvörösvár, bányatavak (a Kacsa-tónak a versenyre kijelölt szakasza). 
4. Nevezési határidő: A versenyre nevezni elektronikus úton lehet az mhpvporta@gmail.com e-mail címen, vagy a Vörösvári Napok ideje alatt a programszerve-
zőknél, 2015. augusztus 17-én 20 óráig. A helyszínen augusztus 20-án 13 óráig lehet nevezni. A részvétel kizárólag azoknak a csapatoknak lehetséges, akik a 
megadott határidőig beneveznek. 
5. Nevezési feltételek: Várjuk egyesületek, intézmények, baráti vagy rokoni társaságok, cégek, alkalmi csapatok stb. nevezését. A csapatok 14. életévüket betöl-
tött versenyzőkből állhatnak. 18 év alatti versenyző részvételéhez a szülő írásos engedélye szükséges. A szülő engedélyét a nevezéssel egy időben kell eljuttatni a 
szervezőkhöz. A versenyen mindenki saját felelősségre vesz részt. A csapatok létszáma legfeljebb 10 fő, nembeli korlátozás nélkül. A csapatok neve tetszőlegesen 
választható meg. Nevezési díj nincs.
6. Versenyszabályok: A verseny a tutajnak a tó megadott szakaszán, a tutaj időre való áthúzásából áll. Az időmérés kézzel történik, tizedmásodperces pontossággal. 
A csapat egyik tagja (befejező ember) az áthúzás során végig a tutajon lévő padon ül, míg a csapat többi tagja (legfeljebb 9 fő) a kötelet húzza. Az idő akkor áll meg, 
amikor a befejező ember a tutajról leugorva a parton elhelyezett célzászlót megérinti. A tutajról való leugrás közben a versenyző a tó vizével nem érintkezhet. Minden 
csapat egyszer húz, a legjobb időeredményt elért csapat a győztes csapat. 
7. Óvás: Az óvást a versenybizottság azonnal tárgyalja. A hozott határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs! 
8. Díjazás, eredményhirdetés: A győztes csapat egy évig őrizheti a vándorserleget, valamint egy kisebb kupát, továbbá 1 hordó sört kap. A verseny II. és III. helyezettjei 
emlékkupában, oklevélben és ajándékban részesülnek. Az ünnepélyes díjátadás időpontja: a verseny után, a helyszínen.
9. Egyéb rendelkezések: A versenyben tetszőleges öltözetben lehet részt venni (kesztyű, szöges- és stoplis cipő használata engedélyezett). A versenyen mindenki saját 
felelősségére vesz részt, a szervezők az esetleges sérülésekért, balesetekért felelősséget nem vállalnak.
 A tutajon utazó befejező ember csak jól úszó személy lehet, és úszómellényt kell viselnie.  Extrém időjárás esetén a szervezők a versenyt elhalaszthatják. A rendezők 
a változtatás jogát fenntartják. Minden egyéb itt nem szabályozott esetben a versenybizottság a helyszínen dönt.
A csapatok a nevezéssel automatikusan vállalják a versenykiírásban rögzítetteket.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG40


