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KEDVES OLVASÓK!

Mindenekelőtt idei első számunkban a Vörösvári 
Újság szerkesztőségének nevében szeretnék 
minden Kedves Olvasónknak nagyon boldog 

új esztendőt kívánni! A tavalyi év utolsó hónapja bővel-
kedett eseményekben, ezeket megpróbáljuk mind fel-
idézni lapunk hasábjain. 

Nem csupán a december, hanem talán a 2015-ös esz-
tendő egyik legnagyobb eseménye volt a város életében, 
hogy még karácsony előtt megnyitotta kapuit a Pilisvö-
rösvári Tipegő Bölcsőde, január elején pedig birtokba is 
vehették a kisgyermekek. Az ide vezető útról és az ün-
nepélyes megnyitóról a 8. oldalon találhatnak írást. A 
januári polgármesteri interjúban kicsit már a jövőbe is 
betekinthetünk, hiszen az idei év terveiről is faggattuk 
városunk polgármesterét, Gromon Istvánt.

Hagyományos zenei eseményekben is bővelkedett 
az elmúlt hónap, hiszen az adventi időszakot már évek 
óta színesíti a Nemzetiségi Vegyeskórus adventi hang-
versenye és a Zeneiskola által megvalósított karácsonyi 
koncert. Az újév pedig már nem indulhatna az A tempo 
nélkül. Mindhárom eseményről képes beszámolót olvas-
hatnak.

Kicsit kirándulunk is, ezúttal a Pilis barlangjaiba ka-
lauzolja Önöket Slíz György, és egy új sorozat keretében 
Vörösvár zenészeit is megismerhetik, Kókai Márton el-
sőként Keszthelyi Lászlóval beszélgetett. 

A január a középiskolai felvételik időszaka is, ezért 
nemzetiségi rovatunk szerkesztői a Schiller Gimnázi-
umban jártak. Az erről szóló írást a 26. oldalon találják. 
Sportrovatunkban többek körülnézhetnek a kézilabda 
és a foci háza táján, és ahogy megszokhatták, rengeteg 
programot találnak utolsó oldalainkon az elkövetkező 
időszakra.

Reméljük, most is találnak kedvükre való olvasnivalót!

Palkovics Mária

Kányádi Sándor:  
Csendes pohárköszöntő újév reggelén 

Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog,
érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre.
Tiszta szívből ezt kívánom!
Szaporodjon ez az ország
emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött,
soha-soha ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke,
gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!

KULTÚRA

CSALÁDIAS  
KARÁCSONYI KONCERT  

A ZENEISKOLÁBAN

December 12-én tartotta hagyo-
mányos karácsonyi koncertjét a 
Zeneiskola. A műsor első felében 

igazán családias hangulatú előadásban volt 
részünk, hiszen a családi produkciókat 
láthatta és hallhatta a közönség. Az egyes 
műsorszámok között pedig verseket adott 
elő az intézmény igazgatója, Oláhné Sza-
bó Anita, de nem ám a megszokott módon, 
hanem egy berendezett szobában ülve, 
mint az édesanya, aki épp esti mesét olvas. 
A versek között szerepeltek többek között 
Szabó T. Anna, Orgoványi Anikó, Erdős 
László és Kadlót Nikolett művei. A zenei 
produkciókban a hagyományos karácsonyi 
dallamok (Mennyből az angyal, Dicsőség, 
Csodapásztorok) mellett hallhattuk Tele-
mann, Brahms, Bach és Vivaldi műveit is.

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG2

A koncert második felében a Zeneis-
kola tanárainak és növendékeinek közös 
előadásai következtek. Elsőként az isko-
la kórusa lépett színpadra, majd Józsa 
Benedek Bach Andante-ját adta elő ütős 
hangszeren, őt a vonósok és a fúvósok 
követték Charpentier, Telemann, Corelli 
darabokkal és egy karácsonyi egyveleget is 
hallhattunk a Pilis Brass Band-től. Az estét 
két közös produkció zárta, Leonard Cohen 
Halleluja című dalát adta elő egy kamara-
zenei csoport (Lukács Nikolett, Borossa 
Lilla, Oláh Csenge, O. Szabó Anita, Szivek 
Tamás, Józsa Benedek, Takács Botond, 
Nagy Csaba, Botzheim Áron, Schuck 
Martin, Újvári Zsombor, Nagy Csaba ve-
zetésével). A finálé dal Lovland/Graham: 
You Raise Me Up (Ó emelj fel – magyar 
szöveg: O. Szabó Anita) című száma volt. 
Közreműködtek: O. Szabó Anita, Lukács 
Nikolett, Szlovencsák Péter, vonószenekar 
Türk Zsuzsa vezetésével, a kórus Hoósné 
Török Emese vezetésével,  Valachi Bence 
és Császár András. A közös dalnak akkora 
sikere volt, hogy a közönség vastapssal kö-
vetelte a ráadást. Aki eljött, végül elégedet-
ten, igazi karácsonyi hangulatban távozott.

Palkovics Mária
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"Mindenki úgy adjon, ahogyan előre 
eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy 
kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót 
szereti az Isten."

(Korinthusiakhoz írt második levél 9:7)

Köszönetnyilvánítás

Pilisvörösvár Város Szociális és Egész-
ségügyi Bizottsága köszönetet mond 
minden önzetlen adományozónak, 
aki a rászoruló pilisvörösvári gyerekek 
karácsonyi megajándékozása céljából 
szervezett adománygyűjtés sikeréhez fel-
ajánlásával hozzájárult, támogatásával 
gazdagítva 45 gyermek karácsonyát. 

Köszönjük továbbá Berényi Ildikó-
nak, a Művészetek Háza igazgatójának 
és munkatársainak, hogy az adventi 
vásár standjai között helyet biztosítot-
tak számunkra, továbbá köszönjük dr. 
Krupp Zsuzsanna jegyző asszonynak 
valamint a Polgármesteri Hivatal mun-
katársainak a szervezésben, a csoma-
golásban és a csomagok kiosztásában 
nyújtott segítségét.

Kívánom, hogy ez a karácsonykor 
megnyilvánuló nagylelkűség kísérjen 
minket végig egész évben.  Az „adás” 
előremozdítja annak a világnak a meg-
teremtését, melyben élni szeretnénk 
– egy boldogabb, kiszámíthatóbb, biz-
tonságosabb világét. … És nem az 
adomány nagysága számít. Lehetsz 
nagylelkű időddel, tudásoddal vagy ké-
pességeiddel. Aki jót tesz – legyen az 
adomány, önkéntes munka vagy csupán 
a másikra való odafigyelés az év közben 
–, nem csupán a másikat teszi boldoggá, 
hanem egyúttal saját magát is.

Áldott, békés új esztendőt kívánva, 
Kollár-Scheller Erzsébet SZEB elnök

Önálló régió lesz Pest megye

A Pest megyei települési önkormányzatok 
és Pest Megye Önkormányzatának Köz-
gyűlése az elmúlt másfél évtized során több 
alkalommal kezdeményezték Pest megye 
önálló NUTS 2 régióvá válását annak érde-
kében, hogy önálló tervezési-statisztikai ré-
gióként a megye egésze a valós fejlettségé-
nek megfelelő régió-kategóriába kerüljön 
besorolásra az Európai Unió támogatás-
politikája szempontjából. A törekvés most 
végre célt érni látszik.

A Magyar Közlöny 2015. december 29-i 
számában megjelent kormányhatározat 
értelmében a nemzetgazdasági miniszter 
– a Központi Statisztikai Hivatal elnö-
kével együttműködésben – 2016. február 
1-ig kidolgozza a Közép-magyarországi 
régió NUTS-besorolásának módosítására 
irányuló kérelmet, és azt a brüsszeli ma-
gyar Állandó Képviselet útján benyújtja az 
Európai Bizottság Főtitkársága, valamint 
az Európai Unió Statisztikai Hivatala 
(EUROSTAT) részére.

A 187 Pest megyei települési önkor-
mányzatból korábban 182 testületi határo-
zattal erősítette meg támogatását Pest me-
gye önálló régióvá válása iránt, a Fővárosi 
Közgyűlés pedig szintén egyhangú hatá-
rozattal támogatta a kezdeményezést. A 
Kormány döntése eredményeként – figye-
lembe véve a vonatkozó uniós szabályokat 
– 2018-tól Pest megye önálló NUTS2-es 
régióvá válik, így a magyarországi régiók 
száma az eddigi hétről nyolcra bővül.

A peron és a vonat közé esett egy 
nő Szabadságligeten

Január elején a vonat és a peron közti 
résbe esett egy utas a szabadságligeti ál-
lomáson. Az asszony nem tudta átlépni a 
félméteres rést, és bezuhant a szerelvény 
és a peron közé. Az utastársak és a kala-
uz azonnal kisegítették a nőt, aki azonban 
sokkos állapotba került, és nyolc napon túl 
gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A két éve felújított megálló a szabad-
ságligeti kanyar külső ívén helyezkedik 
el, így a peron távolabb esik az ajtóktól, 
és az utasoknak le- és felszálláskor egy 
több mint félméteres rést kell átlépniük. 
Gromon István polgármester már tavaly 
augusztusban felhívta a vasútkorszerűsítés 
beruházójának figyelmét a balesetveszé-
lyes helyzetre, és kérte a probléma megol-
dását. A kanyar íve miatt a megállót nem 
lehet másképpen kialakítani, de a MÁV-

HÍREK
START Zrt. ígéretet tett a vonatok kitol-
ható oldallépcsőinek használatára, ame-
lyekkel csökkenthető az átlépendő rés. 

A lépcsők azonban nagyon gyakran 
nem nyílnak ki az érintett megállóhelyek-
nél – mint ahogy a mostani baleset alkal-
mával sem.

Elakadt kamion okozott torlódást

Elakadt kamion okozott torlódást január 
4-én a vasútállomás melletti aluljáróban. 
Annak ellenére, hogy a közút kezelője 
felszórta az utat, az idei tél első hóesésé-
ben az emelkedőn, a lámpa után elakadt 
egy kamion. A feltorlódott kocsisor miatt 
a Magyar Közút által küldött sószórók 
nem tudták megközelíteni a helyszínt, így 
az önkormányzat közmunkásai rendőri 
felvezetéssel jutottak el a helyszínre, és 
kézi erővel szórták fel az utat. Az aluljáró 
síkosságmentesítését később egy automata 
sószórórendszer fogja biztosítani, ez azon-
ban egyelőre nincs kiépítve. Tüdőszűrés 

 
Ezúton értesítem Pilisvörösvár város polgárait,  

hogy a 2016. évi tüdőszűrés
2016. január 5-től január 27-ig tart.

A tüdőszűrés helye: Művészetek Háza
(A parkolóból megközelíthető hátsó bejáraton 

keresztül) Pilisvörösvár, Fő utca 127.
A szűrés időpontja: Hétfő, szerda: 12-18 óráig

Kedd, csütörtök, péntek: 8-14 óráig
A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára  

ajánlott vizsgálat!

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy 
alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, 
illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a 
vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan 
elrendelt összeg.  A befizetés a szűrőállomáson kap-
ható csekken történik.  

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

Pilisvörösvár, 2015. november
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Bölcsődei hírek
 
A Szent István utcai Tipegő Bölcsőde avató  
ünnepsége december 21-én délután széles érdeklő-
dés mellett zajlott. A gyönyörűen felújított és beren-
dezett épületben január 4. óta zajlik a bölcsődei élet. 
Az intézményben még van néhány szabad férőhely, 
ezért továbbra is elfogadnak jelentkezéseket.

A jelentkezéshez szükséges nyomtatványok  
letölthetők a városi honlapról (www.pilisvorosvar.
hu), illetve beszerezhetők a védőnőknél és bölcsődé-
ben is. A bölcsődében fizetendő gondozási díj 1163 
Ft/nap. Lehetőség van időszakos gyermekfelügye-
let igénybevételére is, 2000 Ft/nap térítési díjért.  

A bölcsőde honlapja hamarosan elindul  
(www.tipegobolcsode.hu), ahol mindig  
megtalálják az aktuális információkat.

Kondákor Zoltánné  
intézményvezető

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 kivonást, ingó- és 
ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést 
indítani. 

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Városi Napos Oldal 
Szociális Központ 
intézményvezetői 

pályázat

A Pilisvörösvár és Környéke Szociális  
Intézményfenntartó Társulás  

pályázatot írt ki 
a Városi Napos Oldal Szociális Központ,  

Pilisvörösvár intézményvezetői feladatainak 
ellátására.  

 
A pályázat megtalálható  

a Közszolgálati Állásportálon  
(www.kozigallas.gov.hu) valamint városunk 

honlapján (www.pilisvorosvar.hu).   
A pályázat benyújtási határideje:  

2016. 02. 08. 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

E L A D Ó  T E L E K

Akácfa u. 13/a.
Közművek az ingatlan előtt

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

Tájékoztató 
házszám feltüntetéséről

 
2014. júliusában minden olyan pilisvörösvári ingatlan 
postaládájába általános szórólapot juttattunk el, ahol 
azt tapasztaltuk, hogy az adott ingatlan nem rendel-
kezik házszámmal, vagy a házszám nem beazonosít-
ható. Ezt megelőzően, illetve azóta folyamatosan a 
Vörösvári Újságban és a városi honlapon keresztül is 
jeleztük az ingatlantulajdonosok felé, hogy a Polgár-
mesteri Hivatal ellenőrzi a házszámok feltüntetését. 
A házszámmal nem rendelkező ingatlanokról nyilván-
tartást vettünk fel, ami alapja a következő ellenőrzési 
lépcső végrehajtásának.

A házszámok feltüntetésével kapcsolatos ellenőrzést 
az Önkormányzat közterület-felügyelői 2016-ban foly-
tatják, egyedi hatósági eljárások formájában. Az ellen-
őrzésen tapasztaltak alapján a házszámmal nem ren-
delkező ingatlan tulajdonosát/kezelőjét/használóját 
névre szóló, egyedi határozattal felszólítjuk a házszám 
kihelyezésére. 

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

– a házszámozást a közterületről jól látható táblán fel-
tüntetett számmal kell ellátni,
– a házszámtáblát – hacsak fizikai akadálya nincs – a 
kaputól jobbra, a házfalra (kerítésre) kell elhelyezni,
– a házszámtábla az ingatlan sorszámán kívül tartal-
mazhatja a közterület rövidítés nélküli elnevezését is a 
házszám előtt vagy fölött kiírva,
– az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köte-
les az ingatlant (épületet, beépítetlen telket) a fenti-
ekben részletezett házszámtáblával ellátni, és annak 
tisztántartásáról, láthatóságáról és karbantartásáról 
gondoskodni,
– a megváltozott házszámok tábláit a tájékozódás 
zavartalanságának biztosítása érdekében az átszámo-
zástól számított két évig eredeti helyükön kell hagyni, 
és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni. Az új ház-
számtáblát az áthúzott régi mellé kell elhelyezni. Az 
áthúzott házszámtáblát két év múltán el kell távolítani.

A házszámok kihelyezésével kapcsolatos tudnivalókat 
a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán Paul Csaba 
ügyintézővel egyeztethetik. (26-330-233/149 mellék)

Dr. Krupp Zsuzsanna 
 jegyző

Városi „Napos Oldal”  
Szociális- Család- és 

Gyermekjóléti Központ 
Illetékességi terület:  

Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó, 
Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Solymár, Tinnye, Üröm

Székhely:  
2085 Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5. 

Tel.: 06-26/334-140,  
Mobil: 06-30/228-0249

                 
Nyitva tartás:  Hétfő            8.00-17.00 
                            Kedd              8.00-16.00 
                            Szerda           8.00-16.00 
                            Csütörtök   8.00-16.00 
                            Péntek        8.00-15.00

Készenléti szolgálat a Család-  
és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején kívül 

hívható: 06-20/276-0065

EINLADUNG
 

Die Deutsche Nationalitätenselbstverwal-
tung und das Haus der Künste laden Sie, 

Ihre Familie und Freunde  
am 9. Februar 2016 (Dienstag)  

von 18 bis 22 Uhr zum traditionellen, 
lustigen Faschingsbegräbnis  

in den Theatersaal  
des Hauses der Künste ein.  

Musik: Ungarndeutsche Jungs.  
Weitere Mitwirkende: Überraschung. 

Eintritt ist frei!  

Binkelball! 

––––––––––––––––––– 

MEGHÍVÓ
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
és a Művészetek Háza szeretettel meghívja 

Önt, családját és barátait  
2016. február 9-én (kedden) 

18-22 óráig a Művészetek Háza  
színháztermében megrendezésre kerülő 
hagyományos, vidám Farsangtemetésre. 

Zene: Ungarndeutsche Jungs.  
További közreműködők: Meglepetés.  

A belépés díjtalan!  

Batyusbál!

Pilisvörösvár az interneten  

www.pilisvorosvar.hu,  

www.facebook.com/pilisvorosvar 

varosunk
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"Mindenki úgy adjon, ahogyan előre 
eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy 
kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót 
szereti az Isten."

(Korinthusiakhoz írt második levél 9:7)

Köszönetnyilvánítás

Pilisvörösvár Város Szociális és Egész-
ségügyi Bizottsága köszönetet mond 
minden önzetlen adományozónak, 
aki a rászoruló pilisvörösvári gyerekek 
karácsonyi megajándékozása céljából 
szervezett adománygyűjtés sikeréhez fel-
ajánlásával hozzájárult, támogatásával 
gazdagítva 45 gyermek karácsonyát. 

Köszönjük továbbá Berényi Ildikó-
nak, a Művészetek Háza igazgatójának 
és munkatársainak, hogy az adventi 
vásár standjai között helyet biztosítot-
tak számunkra, továbbá köszönjük dr. 
Krupp Zsuzsanna jegyző asszonynak 
valamint a Polgármesteri Hivatal mun-
katársainak a szervezésben, a csoma-
golásban és a csomagok kiosztásában 
nyújtott segítségét.

Kívánom, hogy ez a karácsonykor 
megnyilvánuló nagylelkűség kísérjen 
minket végig egész évben.  Az „adás” 
előremozdítja annak a világnak a meg-
teremtését, melyben élni szeretnénk 
– egy boldogabb, kiszámíthatóbb, biz-
tonságosabb világét. … És nem az 
adomány nagysága számít. Lehetsz 
nagylelkű időddel, tudásoddal vagy ké-
pességeiddel. Aki jót tesz – legyen az 
adomány, önkéntes munka vagy csupán 
a másikra való odafigyelés az év közben 
–, nem csupán a másikat teszi boldoggá, 
hanem egyúttal saját magát is.

Áldott, békés új esztendőt kívánva, 
Kollár-Scheller Erzsébet SZEB elnök

Önálló régió lesz Pest megye

A Pest megyei települési önkormányzatok 
és Pest Megye Önkormányzatának Köz-
gyűlése az elmúlt másfél évtized során több 
alkalommal kezdeményezték Pest megye 
önálló NUTS 2 régióvá válását annak érde-
kében, hogy önálló tervezési-statisztikai ré-
gióként a megye egésze a valós fejlettségé-
nek megfelelő régió-kategóriába kerüljön 
besorolásra az Európai Unió támogatás-
politikája szempontjából. A törekvés most 
végre célt érni látszik.

A Magyar Közlöny 2015. december 29-i 
számában megjelent kormányhatározat 
értelmében a nemzetgazdasági miniszter 
– a Központi Statisztikai Hivatal elnö-
kével együttműködésben – 2016. február 
1-ig kidolgozza a Közép-magyarországi 
régió NUTS-besorolásának módosítására 
irányuló kérelmet, és azt a brüsszeli ma-
gyar Állandó Képviselet útján benyújtja az 
Európai Bizottság Főtitkársága, valamint 
az Európai Unió Statisztikai Hivatala 
(EUROSTAT) részére.

A 187 Pest megyei települési önkor-
mányzatból korábban 182 testületi határo-
zattal erősítette meg támogatását Pest me-
gye önálló régióvá válása iránt, a Fővárosi 
Közgyűlés pedig szintén egyhangú hatá-
rozattal támogatta a kezdeményezést. A 
Kormány döntése eredményeként – figye-
lembe véve a vonatkozó uniós szabályokat 
– 2018-tól Pest megye önálló NUTS2-es 
régióvá válik, így a magyarországi régiók 
száma az eddigi hétről nyolcra bővül.

A peron és a vonat közé esett egy 
nő Szabadságligeten

Január elején a vonat és a peron közti 
résbe esett egy utas a szabadságligeti ál-
lomáson. Az asszony nem tudta átlépni a 
félméteres rést, és bezuhant a szerelvény 
és a peron közé. Az utastársak és a kala-
uz azonnal kisegítették a nőt, aki azonban 
sokkos állapotba került, és nyolc napon túl 
gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A két éve felújított megálló a szabad-
ságligeti kanyar külső ívén helyezkedik 
el, így a peron távolabb esik az ajtóktól, 
és az utasoknak le- és felszálláskor egy 
több mint félméteres rést kell átlépniük. 
Gromon István polgármester már tavaly 
augusztusban felhívta a vasútkorszerűsítés 
beruházójának figyelmét a balesetveszé-
lyes helyzetre, és kérte a probléma megol-
dását. A kanyar íve miatt a megállót nem 
lehet másképpen kialakítani, de a MÁV-
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az önkormányzat közmunkásai rendőri 
felvezetéssel jutottak el a helyszínre, és 
kézi erővel szórták fel az utat. Az aluljáró 
síkosságmentesítését később egy automata 
sószórórendszer fogja biztosítani, ez azon-
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2016. 02. 08. 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

E L A D Ó  T E L E K

Akácfa u. 13/a.
Közművek az ingatlan előtt

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

Tájékoztató 
házszám feltüntetéséről

 
2014. júliusában minden olyan pilisvörösvári ingatlan 
postaládájába általános szórólapot juttattunk el, ahol 
azt tapasztaltuk, hogy az adott ingatlan nem rendel-
kezik házszámmal, vagy a házszám nem beazonosít-
ható. Ezt megelőzően, illetve azóta folyamatosan a 
Vörösvári Újságban és a városi honlapon keresztül is 
jeleztük az ingatlantulajdonosok felé, hogy a Polgár-
mesteri Hivatal ellenőrzi a házszámok feltüntetését. 
A házszámmal nem rendelkező ingatlanokról nyilván-
tartást vettünk fel, ami alapja a következő ellenőrzési 
lépcső végrehajtásának.

A házszámok feltüntetésével kapcsolatos ellenőrzést 
az Önkormányzat közterület-felügyelői 2016-ban foly-
tatják, egyedi hatósági eljárások formájában. Az ellen-
őrzésen tapasztaltak alapján a házszámmal nem ren-
delkező ingatlan tulajdonosát/kezelőjét/használóját 
névre szóló, egyedi határozattal felszólítjuk a házszám 
kihelyezésére. 

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

– a házszámozást a közterületről jól látható táblán fel-
tüntetett számmal kell ellátni,
– a házszámtáblát – hacsak fizikai akadálya nincs – a 
kaputól jobbra, a házfalra (kerítésre) kell elhelyezni,
– a házszámtábla az ingatlan sorszámán kívül tartal-
mazhatja a közterület rövidítés nélküli elnevezését is a 
házszám előtt vagy fölött kiírva,
– az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köte-
les az ingatlant (épületet, beépítetlen telket) a fenti-
ekben részletezett házszámtáblával ellátni, és annak 
tisztántartásáról, láthatóságáról és karbantartásáról 
gondoskodni,
– a megváltozott házszámok tábláit a tájékozódás 
zavartalanságának biztosítása érdekében az átszámo-
zástól számított két évig eredeti helyükön kell hagyni, 
és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni. Az új ház-
számtáblát az áthúzott régi mellé kell elhelyezni. Az 
áthúzott házszámtáblát két év múltán el kell távolítani.

A házszámok kihelyezésével kapcsolatos tudnivalókat 
a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán Paul Csaba 
ügyintézővel egyeztethetik. (26-330-233/149 mellék)

Dr. Krupp Zsuzsanna 
 jegyző

Városi „Napos Oldal”  
Szociális- Család- és 

Gyermekjóléti Központ 
Illetékességi terület:  

Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó, 
Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Solymár, Tinnye, Üröm

Székhely:  
2085 Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5. 

Tel.: 06-26/334-140,  
Mobil: 06-30/228-0249

                 
Nyitva tartás:  Hétfő            8.00-17.00 
                            Kedd              8.00-16.00 
                            Szerda           8.00-16.00 
                            Csütörtök   8.00-16.00 
                            Péntek        8.00-15.00

Készenléti szolgálat a Család-  
és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején kívül 

hívható: 06-20/276-0065

EINLADUNG
 

Die Deutsche Nationalitätenselbstverwal-
tung und das Haus der Künste laden Sie, 

Ihre Familie und Freunde  
am 9. Februar 2016 (Dienstag)  

von 18 bis 22 Uhr zum traditionellen, 
lustigen Faschingsbegräbnis  

in den Theatersaal  
des Hauses der Künste ein.  

Musik: Ungarndeutsche Jungs.  
Weitere Mitwirkende: Überraschung. 

Eintritt ist frei!  

Binkelball! 

––––––––––––––––––– 

MEGHÍVÓ
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
és a Művészetek Háza szeretettel meghívja 

Önt, családját és barátait  
2016. február 9-én (kedden) 

18-22 óráig a Művészetek Háza  
színháztermében megrendezésre kerülő 
hagyományos, vidám Farsangtemetésre. 

Zene: Ungarndeutsche Jungs.  
További közreműködők: Meglepetés.  

A belépés díjtalan!  

Batyusbál!

Pilisvörösvár az interneten  

www.pilisvorosvar.hu,  

www.facebook.com/pilisvorosvar 

varosunk
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• A tavalyi év eleji interjút visszaolvas-
va az akkor kitűzött célokból a legtöbb 
megvalósult. Hogyan értékeli a 2015-ös 
esztendőt?
Igen, azt mondhatom, hogy a tavaly év ele-
jén kitűzött célokból gyakorlatilag minden 
megvalósult, sőt még annál több is. 

Ötéves előkészítő munka és kétéves ki-
vitelezés után augusztusban sikeresen be-
fejeződött a szennyvízprojekt: megkezdte 
működését az új, nagy kapacitású, korszerű 
szennyvíztisztító telep, kiépült a halas-ma-
daras utcákban a szennyvízcsatorna-háló-
zat, s megtörtént az utak helyreállítása is – 
megítélésem szerint nagyon jó minőségben. 

Az év első felében megtörtént a Szent 
István utcai volt óvodaépület átalakítása és 
felújítása, majd a második félévben a böl-
csődének mint intézménynek létrehozása, 
végül karácsony előtt néhány nappal sor ke-
rülhetett a bölcsőde ünnepélyes felavatása. 

Közben több más intézményépületben 
is jelentős felújítási munkák történtek: új 
csoportszobával és tornateremmel gazda-
godott a Rákóczi utcai óvoda, megtörtént 
a Templom téri kisiskola, a Gradus óvoda 
és a Vásár téri iskola régóta esedékes tető-
felújítása, új vizesblokkot kapott a Napos 
Oldal Szociális Központban az Idősek át-
meneti gondozóháza, jelentős felújítás tör-
tént a Nevelési Tanácsadó épületében és a 
temetőgondnoki lakásban.

A betelepülés eredeti helyszínén még 
a tavasz folyamán elkészült a Betelepülés 
tere, majd augusztusra jelentős lakossági 
támogatással sikerült felállítani az első né-
met telepesek Vörösvárra érkezésének em-
léket állító Betelepülési emlékművet. 

A Budapest-Esztergom vasútvonal-
korszerűsítés keretében a negyedik ne-

gyedévre elkészült az összes vörösvári 
létesítmény (10-es úti kétszintű csomó-
pont, P+R parkolók, Görgey utca gyalo-
gos felüljáró és lépcső stb.), s a felújított, 
kétvégányúsított vonalon újraindulhatott 
Budapest felé is a vasúti közlekedés. 

A kedvező időjárást kihasználva, az év 
végén sikerült megépíteni a bányatavaktól 
a Vörösvárbánya megállóhoz vezető új 
aszfaltútnak csaknem a teljes szakaszát. 
Ez az út  nemcsak az új Vörösvárbánya 
vasúti megállóhelyre igyekvőket szolgálja 
majd ki, hanem egyben új közúti kapcso-
latot is teremt a Szentiváni-hegy nevű vá-
rosrésszel.

A beruházások bonyolítása közben 
sikerült felállítani és beindítani a Város-
gondnokságot, valamint újra felépíte-
ni a Művészetek Háza közművelődési 
stábját és az intézmény közművelődési 
munkáját. Mindezek mellett jónéhány 
emlékezetes, szép és örömteli közösségi 
rendezvényt is sikerült megszervezni és 
lebonyolítani a tavalyi évben, például Zs. 
Dobozy Erzsébet Tuti néni könyvbemu-
tatóját, a testvérvárosok delegációinak és 
nagyszámú pilisvörösvári polgár jelenlété-
ben megtartott Betelepülési szoboravatást, 
az október 23-i városi ünnepséget vagy a 
karácsony előtti napokban megtartott böl-
csődeátadási ünnepséget…

Fentiek alapján örömmel mondhatom, 
hogy a 2015-ös év egy rendkívül sikeres és 
termékeny év volt, a nyugodt alkotás, a gya-
rapodás éve.

• Mik lesznek a 2016-os év legfontosabb 
feladatai, célkitűzései?

A képviselőtestület várhatóan február első 
hetében tárgyalja majd a 2016. évi költség-

vetési tervezetet, akkor kerül majd sor az 
idei tervek átfogó megfogalmazására. De 
természetesen vannak olyan, már az elő-
ző évben elhatározott és előkészített pro-
jektjeink, amelyeket a célkitűzések között 
említhetünk. Ilyen például a Ponty utcai 
útépítés befejezése, a Karátsonyi-ligeti 
vasúti megállót a Szabadság utcával össze-
kötő út megépítése (Szikla u.), valamint a 
Szent János utca, a Tó utca és a Tompa 
Mihály utca végének összekötése.

Már zajlik a kiviteli közbeszerzése a 
Bányatelepi járdaépítéseknek: szeretnénk 
felújítani az évtizedek során teljesen tönk-
rement járdát a Széchenyi utcai piactól ki-
felé, majdnem a volt Muttnyánszky Szak-
iskoláig: a Solymári utcában a Széchenyi 
utcától kifelé a Vájár utcáig (páros oldal), 
majd folytatva a Rákóczi utcában a Vájár 
utcától egészen a Bányató utcáig (páros 
oldal). Emellett szeretnénk elkészíteni 
a piachoz való becsatlakozó járdákat is, 
mind a Solymári utca felől, mind a CBA 
felől. 

Szeretnénk az idén megvalósítani a 
gyalogátkelőt a Kisfaludy utcában és a 
Csobánkai utcában, valamint a közvilá-
gítás-fejlesztést az Északi lakókörzetben. 
Nyertes pályázatunknak köszönhetően 
várhatóan áprilisban megkezdjük az ön-
kormányzati főzőkonyha teljes felújítását 
és bővítését a Schiller Gimnáziumban. 
Remélem, belefér majd a költségvetésbe és 
az időbe az is, hogy folytassuk Fő utca-fel-
újítást legalább egy kis szakaszon – terveim 
szerint a Hősök terétől CBA-ig (árokbe-
fedés, parkolók és járda építése). Sok más 
fejlesztés is tervbe van véve, de még nem 
tudom, hogy ezek közül mi fér majd be a 
költségvetésbe ill. az időbe. A tervezteté-

sek, engedélyeztetések és közbeszerezte-
tések ugyanis nagyon időigényes, sokszor 
6-8 hónapot is igénybe vevő folyamatok.

A beruházások mellett az év jelentős ön-
kormányzati lépése lesz, hogy a sportpálya-, 
a főzőkonyha- és a temetőüzemeltetés – úgy 
érzem, sikeres – visszavétele után ebben az 
évben saját kézbe vesszük a közterülete-
ken a zöldfelületek gondozását is. Ez igen 
nagy kihívást jelent mind az önkormányzat, 
mind a Polgármesteri Hivatal számára, de 
ha sikerül, akkor ezzel egy újabb jelentős lé-
pést tehetünk a költséghatékonyabb és szín-
vonalasabb feladatellátás irányában.

• Lehet-e idén uniós pályázatokra szá-
mítani? Ha igen, tervezi-e az önkor-
mányzat, hogy indul ilyenen?

Az új, 2014-2020-as európai uniós ciklus-
ban Magyarország összességében 20 %-kal 
kevesebb fejlesztési forrást kap az Euró-
pai Uniótól, mint az előző, 2007-2013-as 
időszakban.  A mi térségünkben, a Kö-
zép-Magyarországi régióban még ennél 
is rosszabb a helyzet: ez a régió – mivel 
fejlettebb, mint az ország többi része – a 
következő években a korábbi támogatá-
sának már csak alig 20 %-át kapja. Ebből 
a kevés pénzből a kormány elsősorban a 
kis- és közepes vállalkozásokat kíván-
ja támogatni, így a mostani ciklusban az 
önkormányzatok számára jóval kevesebb 
pályázati lehetőség lesz, mint korábban.  

Van azonban néhány olyan terület – 
például az energiakorszerűsítés és a csa-
padékvíz-elvezetés – amely számunkra is 
tartogathat lehívható forrásokat. Igyek-
szünk minél több engedélyes tervet készí-
teni, hogy az esteleges pályázati lehetősé-
geket minél jobban ki tudjuk használni. 

Még tavaly decemberben döntött a 
képviselőttestület arról, hogy a felszíni 
vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési 
tanulmányterv figyelembevételével elké-
szítteti a vízjogi létesítési engedélyezési 
terveket, valamint a későbbi közbeszer-
zési eljáráshoz szükséges árazatlan költ-
ségvetés kiírást a Szent János utca és a 
bányatavak közötti vízfolyás rendezésére, 
valamint a Vágóhíd utcai volt Iskolakert 
és a Határréti-patak közötti jelenleg ren-
dezetlen vízfolyás rendezésére.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a 
leendő pályázatokkal kapcsolatos híreket, 
ill. magukat a pályázati kisírásokat, s igyek-
szünk minden lehetőséget kihasználni. Már 
az év első hetében benyújtottunk két pályá-
zatot a Német Nemzetiségi Önkormány-
zattal együttműködve a nyári gerstetteni 
testvérvárosi jubileumra ill. a TRINA zenei 
hét megvalósítására. Igaz, ezek nem fejlesz-
tési pályázatok, de az önkormányzat költ-
ségvetését ezek is nagyban segíthetik.

• Az év végén érkezett egy jó hír a főző-
konyhával kapcsolatban, mégpedig az, 
hogy mégis nyertek erre támogatást. Mit 
lehet tudni a pályázatról?

Tavaly májusban jelent meg egy miniszteri 
pályázat a „Gyermekétkeztetés feltételeit 
javító fejlesztések” támogatására. Erre a 
kiírásra akkor egy 30 millió forint összér-
tékű pályázatot nyújtottunk be a Friedrich 
Schiller Gimnázium épületében lévő ön-
kormányzati főzőkonyha fejlesztésére. A 
projektcélok között szerepelt a nyílászárók 
cseréje, a szellőzési rendszer kiépítése, egy 
hűtőkamra kiépítése, a padló és falbur-
kolatok cseréje, a pince vízszigetelésének 
kiépítése, az elektromos hálózat kapacitás-
bővítése, valamint 10 millió forint értékben 
nagy teljesítményű, modern konyhaberen-
dezések beszerzése.

Ez a pályázatunk tavaly július végén 
forráshiány miatt tartaléklistára került, de 
aztán december 15-én kaptunk egy értesí-
tést a Nemzetgazdasági Minisztériumból, 
miszerint a pályázaton 25 038 165 forint 
vissza nem térítendő támogatást nyertünk 
az önkormányzati főzőkonyha kapacitás-
bővítésére ill. a konyha infrastruktúrájának 
felújítására és fejlesztésére. 

• Mire fordíthatják pontosan az összeget?

A támogatásból kb. 18,8 millió forint for-
dítható építési célra és kb. 6,2 millió forint 
eszközbeszerzésre. Az önkormányzatnak 
kb. 8,5 millió forintot kell önrészként hoz-
zátennie a beruházáshoz. A beruházás 
keretében a főzőkonyha pinceszintjén egy 
öltözőt és egy göngyölegraktárt alakíta-
nunk ki, így a jelenlegi földszinten felsza-
badul valamennyi hely, amit egy belső fo-
lyosó kialakítására és egy szárazáruraktár 
kialakítására használunk fel, így a kony-
ha kiszolgáló helyiségeiben megszűnik a 
zsúfoltság, és megoldódik a nyersanyagok 
és az ételek útvonalának ütközési prob-
lémája. Az ételhordók elhelyezésére egy 
külön helyiség létesül, így e téren is eleget 
teszünk a hatósági előírásoknak. Mind-
emellett megtörténik a konyha felújítása: 
a padló- és falburkolatok cseréje, a pince 
vízszigetelése, az elektromos hálózat ka-
pacitásbővítése, a szegelszívó rendszer 
kiépítése és a korszerű, új konyhaberen-
dezések beszerzése.

• A NÉBIH által tavaly jelzett problémák 
ezzel az elnyert összeggel mind megol-
dódnak?

Igen. A NÉBIH már véleményezte is a 
terveket, és apróbb módosításokkal azokat 
elfogadásra javasolta.

• Bár nem a vörösvári önkormányzat tart-
ja már fent, mégis fontos része a város éle-
tének a Napos Oldal Szociális Központ, 
ahol december 31-én lejárt az intézmény-
vezető ötéves vezetői megbízatása, az ok-
tóberben kiírt intézményvezetői pályázat 
viszont eredménytelen volt. Mi most a 
helyzet itt?

A Napos Oldal Szociális Központ fenntar-
tója 2013 óta a jogi személyiséggel rendelke-
ző Pilisvörösvár és Környéke Szociális In-

tézményfenntartó Társulás. A Társulásnak 
öt tagja van: Pilisvörösvár, Pilisszentiván, 
Pilisszántó, Pilisjászfalu és Remeteszőlős 
(Remeteszőlős jogszabályi változások miatt 
2015. december 31-ével kilépett.) Az intéz-
mény vezetőjének, Selymesi Erzsébetnek 
az ötéves vezetői megbízása lejárt, ezért a 
jogszabály szerint pályázatot kellett kiírni 
az intézményvezetői feladatok ellátására.  

A pályázati felhívásra két pályázat érkezett 
be: Selymesi Erzsébeté és egy külső pályá-
zóé, aki azonban a pályázati eljárás közben 
visszavonta pályázatát.  A Társulási Tanács 
2015. december 16-án bírálta el a pályáza-
tokat, és a Napos Oldal Szociális Központ 
magasabb vezetői (igazgatói) feladatainak 
ellátására kiírt pályázati eljárást eredmény-
telennek nyilvánította, s új pályázatot írt ki 
az intézmény magasabb vezetői (igazgatói) 
feladatainak ellátására. Az új pályázat ered-
ményes elbírálásáig az intézményvezetői fel-
adatok ellátásával a Társulási Tanács 2016. 
01. 01. napjától az intézményvezető-helyet-
test, Vigh Szilviát bízta meg.

• Módosította a képviselőtestület a teme-
tőkről és a temetkezésről szóló 2/2000. (II. 
28.) önkormányzati rendeletet. Miért volt 
erre szükség?

2015. július 1-je óta az önkormányzat a 
Polgármesteri Hivatalon keresztül látja el 
a pilisvörösvári köztemető üzemeltetését. 
Azóta több testületi döntést igénylő kérdés 
merült fel az egyes sírhelyek betemethető-
ségével, a kötelező ravatalozóhasználattal, 
a temető-fenntartási díjakkal, az önkor-
mányzat által kiépített urnasírhelyek díjá-
val valamint a dupla urnafülke megváltási 
díjával kapcsolatban.

• Milyen döntések születtek ezekben a 
kérdésekben?

A rendelet módosításával pontosan meg-
határoztuk, hogy egy adott sírhelyre hány 
koporsó, hány rátemetés és hány urna el-
helyezése engedélyezhető. Meghatároz-
tuk a dupla urnafülkék megváltási árát. 
Kerekítettük a sírhelymegváltási díjaknak, 
a temetkezési szolgáltatók által fizetendő 
díjaknak és temető üzemeltetője közremű-
ködési díjainak összegeit, eltöröltük az éves 
inflációs emelést, s helyette kétéves díjfe-
lülvizsgálatot vezettünk be. A kisebb vál-
lalkozói jellegű temetői munkák esetében 
– pl. fakeret állítása, betűvésés, sóderszórás, 
gyertyatartó vagy váza cseréje, pótlása – je-
lentősen, kb. a negyedére csökkentettük az 
önkormányzat részére fizetendő temető-
fenntartási hozzájárulási díjat.

Bízom abban, hogy ezeknek az apró, de 
fontos intézkedéseknek a hatására mind a 
hozzátartozók, mind a vállalkozók, mind 
a Polgármesteri Hivatal dolgozói számára 
egyszerűbb lesz a kegyeleti szolgáltatások-
kal kapcsolatos ügyintézés.
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• A tavalyi év eleji interjút visszaolvas-
va az akkor kitűzött célokból a legtöbb 
megvalósult. Hogyan értékeli a 2015-ös 
esztendőt?
Igen, azt mondhatom, hogy a tavaly év ele-
jén kitűzött célokból gyakorlatilag minden 
megvalósult, sőt még annál több is. 

Ötéves előkészítő munka és kétéves ki-
vitelezés után augusztusban sikeresen be-
fejeződött a szennyvízprojekt: megkezdte 
működését az új, nagy kapacitású, korszerű 
szennyvíztisztító telep, kiépült a halas-ma-
daras utcákban a szennyvízcsatorna-háló-
zat, s megtörtént az utak helyreállítása is – 
megítélésem szerint nagyon jó minőségben. 

Az év első felében megtörtént a Szent 
István utcai volt óvodaépület átalakítása és 
felújítása, majd a második félévben a böl-
csődének mint intézménynek létrehozása, 
végül karácsony előtt néhány nappal sor ke-
rülhetett a bölcsőde ünnepélyes felavatása. 

Közben több más intézményépületben 
is jelentős felújítási munkák történtek: új 
csoportszobával és tornateremmel gazda-
godott a Rákóczi utcai óvoda, megtörtént 
a Templom téri kisiskola, a Gradus óvoda 
és a Vásár téri iskola régóta esedékes tető-
felújítása, új vizesblokkot kapott a Napos 
Oldal Szociális Központban az Idősek át-
meneti gondozóháza, jelentős felújítás tör-
tént a Nevelési Tanácsadó épületében és a 
temetőgondnoki lakásban.

A betelepülés eredeti helyszínén még 
a tavasz folyamán elkészült a Betelepülés 
tere, majd augusztusra jelentős lakossági 
támogatással sikerült felállítani az első né-
met telepesek Vörösvárra érkezésének em-
léket állító Betelepülési emlékművet. 

A Budapest-Esztergom vasútvonal-
korszerűsítés keretében a negyedik ne-

gyedévre elkészült az összes vörösvári 
létesítmény (10-es úti kétszintű csomó-
pont, P+R parkolók, Görgey utca gyalo-
gos felüljáró és lépcső stb.), s a felújított, 
kétvégányúsított vonalon újraindulhatott 
Budapest felé is a vasúti közlekedés. 

A kedvező időjárást kihasználva, az év 
végén sikerült megépíteni a bányatavaktól 
a Vörösvárbánya megállóhoz vezető új 
aszfaltútnak csaknem a teljes szakaszát. 
Ez az út  nemcsak az új Vörösvárbánya 
vasúti megállóhelyre igyekvőket szolgálja 
majd ki, hanem egyben új közúti kapcso-
latot is teremt a Szentiváni-hegy nevű vá-
rosrésszel.

A beruházások bonyolítása közben 
sikerült felállítani és beindítani a Város-
gondnokságot, valamint újra felépíte-
ni a Művészetek Háza közművelődési 
stábját és az intézmény közművelődési 
munkáját. Mindezek mellett jónéhány 
emlékezetes, szép és örömteli közösségi 
rendezvényt is sikerült megszervezni és 
lebonyolítani a tavalyi évben, például Zs. 
Dobozy Erzsébet Tuti néni könyvbemu-
tatóját, a testvérvárosok delegációinak és 
nagyszámú pilisvörösvári polgár jelenlété-
ben megtartott Betelepülési szoboravatást, 
az október 23-i városi ünnepséget vagy a 
karácsony előtti napokban megtartott böl-
csődeátadási ünnepséget…

Fentiek alapján örömmel mondhatom, 
hogy a 2015-ös év egy rendkívül sikeres és 
termékeny év volt, a nyugodt alkotás, a gya-
rapodás éve.

• Mik lesznek a 2016-os év legfontosabb 
feladatai, célkitűzései?

A képviselőtestület várhatóan február első 
hetében tárgyalja majd a 2016. évi költség-

vetési tervezetet, akkor kerül majd sor az 
idei tervek átfogó megfogalmazására. De 
természetesen vannak olyan, már az elő-
ző évben elhatározott és előkészített pro-
jektjeink, amelyeket a célkitűzések között 
említhetünk. Ilyen például a Ponty utcai 
útépítés befejezése, a Karátsonyi-ligeti 
vasúti megállót a Szabadság utcával össze-
kötő út megépítése (Szikla u.), valamint a 
Szent János utca, a Tó utca és a Tompa 
Mihály utca végének összekötése.

Már zajlik a kiviteli közbeszerzése a 
Bányatelepi járdaépítéseknek: szeretnénk 
felújítani az évtizedek során teljesen tönk-
rement járdát a Széchenyi utcai piactól ki-
felé, majdnem a volt Muttnyánszky Szak-
iskoláig: a Solymári utcában a Széchenyi 
utcától kifelé a Vájár utcáig (páros oldal), 
majd folytatva a Rákóczi utcában a Vájár 
utcától egészen a Bányató utcáig (páros 
oldal). Emellett szeretnénk elkészíteni 
a piachoz való becsatlakozó járdákat is, 
mind a Solymári utca felől, mind a CBA 
felől. 

Szeretnénk az idén megvalósítani a 
gyalogátkelőt a Kisfaludy utcában és a 
Csobánkai utcában, valamint a közvilá-
gítás-fejlesztést az Északi lakókörzetben. 
Nyertes pályázatunknak köszönhetően 
várhatóan áprilisban megkezdjük az ön-
kormányzati főzőkonyha teljes felújítását 
és bővítését a Schiller Gimnáziumban. 
Remélem, belefér majd a költségvetésbe és 
az időbe az is, hogy folytassuk Fő utca-fel-
újítást legalább egy kis szakaszon – terveim 
szerint a Hősök terétől CBA-ig (árokbe-
fedés, parkolók és járda építése). Sok más 
fejlesztés is tervbe van véve, de még nem 
tudom, hogy ezek közül mi fér majd be a 
költségvetésbe ill. az időbe. A tervezteté-

sek, engedélyeztetések és közbeszerezte-
tések ugyanis nagyon időigényes, sokszor 
6-8 hónapot is igénybe vevő folyamatok.

A beruházások mellett az év jelentős ön-
kormányzati lépése lesz, hogy a sportpálya-, 
a főzőkonyha- és a temetőüzemeltetés – úgy 
érzem, sikeres – visszavétele után ebben az 
évben saját kézbe vesszük a közterülete-
ken a zöldfelületek gondozását is. Ez igen 
nagy kihívást jelent mind az önkormányzat, 
mind a Polgármesteri Hivatal számára, de 
ha sikerül, akkor ezzel egy újabb jelentős lé-
pést tehetünk a költséghatékonyabb és szín-
vonalasabb feladatellátás irányában.

• Lehet-e idén uniós pályázatokra szá-
mítani? Ha igen, tervezi-e az önkor-
mányzat, hogy indul ilyenen?

Az új, 2014-2020-as európai uniós ciklus-
ban Magyarország összességében 20 %-kal 
kevesebb fejlesztési forrást kap az Euró-
pai Uniótól, mint az előző, 2007-2013-as 
időszakban.  A mi térségünkben, a Kö-
zép-Magyarországi régióban még ennél 
is rosszabb a helyzet: ez a régió – mivel 
fejlettebb, mint az ország többi része – a 
következő években a korábbi támogatá-
sának már csak alig 20 %-át kapja. Ebből 
a kevés pénzből a kormány elsősorban a 
kis- és közepes vállalkozásokat kíván-
ja támogatni, így a mostani ciklusban az 
önkormányzatok számára jóval kevesebb 
pályázati lehetőség lesz, mint korábban.  

Van azonban néhány olyan terület – 
például az energiakorszerűsítés és a csa-
padékvíz-elvezetés – amely számunkra is 
tartogathat lehívható forrásokat. Igyek-
szünk minél több engedélyes tervet készí-
teni, hogy az esteleges pályázati lehetősé-
geket minél jobban ki tudjuk használni. 

Még tavaly decemberben döntött a 
képviselőttestület arról, hogy a felszíni 
vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési 
tanulmányterv figyelembevételével elké-
szítteti a vízjogi létesítési engedélyezési 
terveket, valamint a későbbi közbeszer-
zési eljáráshoz szükséges árazatlan költ-
ségvetés kiírást a Szent János utca és a 
bányatavak közötti vízfolyás rendezésére, 
valamint a Vágóhíd utcai volt Iskolakert 
és a Határréti-patak közötti jelenleg ren-
dezetlen vízfolyás rendezésére.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a 
leendő pályázatokkal kapcsolatos híreket, 
ill. magukat a pályázati kisírásokat, s igyek-
szünk minden lehetőséget kihasználni. Már 
az év első hetében benyújtottunk két pályá-
zatot a Német Nemzetiségi Önkormány-
zattal együttműködve a nyári gerstetteni 
testvérvárosi jubileumra ill. a TRINA zenei 
hét megvalósítására. Igaz, ezek nem fejlesz-
tési pályázatok, de az önkormányzat költ-
ségvetését ezek is nagyban segíthetik.

• Az év végén érkezett egy jó hír a főző-
konyhával kapcsolatban, mégpedig az, 
hogy mégis nyertek erre támogatást. Mit 
lehet tudni a pályázatról?

Tavaly májusban jelent meg egy miniszteri 
pályázat a „Gyermekétkeztetés feltételeit 
javító fejlesztések” támogatására. Erre a 
kiírásra akkor egy 30 millió forint összér-
tékű pályázatot nyújtottunk be a Friedrich 
Schiller Gimnázium épületében lévő ön-
kormányzati főzőkonyha fejlesztésére. A 
projektcélok között szerepelt a nyílászárók 
cseréje, a szellőzési rendszer kiépítése, egy 
hűtőkamra kiépítése, a padló és falbur-
kolatok cseréje, a pince vízszigetelésének 
kiépítése, az elektromos hálózat kapacitás-
bővítése, valamint 10 millió forint értékben 
nagy teljesítményű, modern konyhaberen-
dezések beszerzése.

Ez a pályázatunk tavaly július végén 
forráshiány miatt tartaléklistára került, de 
aztán december 15-én kaptunk egy értesí-
tést a Nemzetgazdasági Minisztériumból, 
miszerint a pályázaton 25 038 165 forint 
vissza nem térítendő támogatást nyertünk 
az önkormányzati főzőkonyha kapacitás-
bővítésére ill. a konyha infrastruktúrájának 
felújítására és fejlesztésére. 

• Mire fordíthatják pontosan az összeget?

A támogatásból kb. 18,8 millió forint for-
dítható építési célra és kb. 6,2 millió forint 
eszközbeszerzésre. Az önkormányzatnak 
kb. 8,5 millió forintot kell önrészként hoz-
zátennie a beruházáshoz. A beruházás 
keretében a főzőkonyha pinceszintjén egy 
öltözőt és egy göngyölegraktárt alakíta-
nunk ki, így a jelenlegi földszinten felsza-
badul valamennyi hely, amit egy belső fo-
lyosó kialakítására és egy szárazáruraktár 
kialakítására használunk fel, így a kony-
ha kiszolgáló helyiségeiben megszűnik a 
zsúfoltság, és megoldódik a nyersanyagok 
és az ételek útvonalának ütközési prob-
lémája. Az ételhordók elhelyezésére egy 
külön helyiség létesül, így e téren is eleget 
teszünk a hatósági előírásoknak. Mind-
emellett megtörténik a konyha felújítása: 
a padló- és falburkolatok cseréje, a pince 
vízszigetelése, az elektromos hálózat ka-
pacitásbővítése, a szegelszívó rendszer 
kiépítése és a korszerű, új konyhaberen-
dezések beszerzése.

• A NÉBIH által tavaly jelzett problémák 
ezzel az elnyert összeggel mind megol-
dódnak?

Igen. A NÉBIH már véleményezte is a 
terveket, és apróbb módosításokkal azokat 
elfogadásra javasolta.

• Bár nem a vörösvári önkormányzat tart-
ja már fent, mégis fontos része a város éle-
tének a Napos Oldal Szociális Központ, 
ahol december 31-én lejárt az intézmény-
vezető ötéves vezetői megbízatása, az ok-
tóberben kiírt intézményvezetői pályázat 
viszont eredménytelen volt. Mi most a 
helyzet itt?

A Napos Oldal Szociális Központ fenntar-
tója 2013 óta a jogi személyiséggel rendelke-
ző Pilisvörösvár és Környéke Szociális In-

tézményfenntartó Társulás. A Társulásnak 
öt tagja van: Pilisvörösvár, Pilisszentiván, 
Pilisszántó, Pilisjászfalu és Remeteszőlős 
(Remeteszőlős jogszabályi változások miatt 
2015. december 31-ével kilépett.) Az intéz-
mény vezetőjének, Selymesi Erzsébetnek 
az ötéves vezetői megbízása lejárt, ezért a 
jogszabály szerint pályázatot kellett kiírni 
az intézményvezetői feladatok ellátására.  

A pályázati felhívásra két pályázat érkezett 
be: Selymesi Erzsébeté és egy külső pályá-
zóé, aki azonban a pályázati eljárás közben 
visszavonta pályázatát.  A Társulási Tanács 
2015. december 16-án bírálta el a pályáza-
tokat, és a Napos Oldal Szociális Központ 
magasabb vezetői (igazgatói) feladatainak 
ellátására kiírt pályázati eljárást eredmény-
telennek nyilvánította, s új pályázatot írt ki 
az intézmény magasabb vezetői (igazgatói) 
feladatainak ellátására. Az új pályázat ered-
ményes elbírálásáig az intézményvezetői fel-
adatok ellátásával a Társulási Tanács 2016. 
01. 01. napjától az intézményvezető-helyet-
test, Vigh Szilviát bízta meg.

• Módosította a képviselőtestület a teme-
tőkről és a temetkezésről szóló 2/2000. (II. 
28.) önkormányzati rendeletet. Miért volt 
erre szükség?

2015. július 1-je óta az önkormányzat a 
Polgármesteri Hivatalon keresztül látja el 
a pilisvörösvári köztemető üzemeltetését. 
Azóta több testületi döntést igénylő kérdés 
merült fel az egyes sírhelyek betemethető-
ségével, a kötelező ravatalozóhasználattal, 
a temető-fenntartási díjakkal, az önkor-
mányzat által kiépített urnasírhelyek díjá-
val valamint a dupla urnafülke megváltási 
díjával kapcsolatban.

• Milyen döntések születtek ezekben a 
kérdésekben?

A rendelet módosításával pontosan meg-
határoztuk, hogy egy adott sírhelyre hány 
koporsó, hány rátemetés és hány urna el-
helyezése engedélyezhető. Meghatároz-
tuk a dupla urnafülkék megváltási árát. 
Kerekítettük a sírhelymegváltási díjaknak, 
a temetkezési szolgáltatók által fizetendő 
díjaknak és temető üzemeltetője közremű-
ködési díjainak összegeit, eltöröltük az éves 
inflációs emelést, s helyette kétéves díjfe-
lülvizsgálatot vezettünk be. A kisebb vál-
lalkozói jellegű temetői munkák esetében 
– pl. fakeret állítása, betűvésés, sóderszórás, 
gyertyatartó vagy váza cseréje, pótlása – je-
lentősen, kb. a negyedére csökkentettük az 
önkormányzat részére fizetendő temető-
fenntartási hozzájárulási díjat.

Bízom abban, hogy ezeknek az apró, de 
fontos intézkedéseknek a hatására mind a 
hozzátartozók, mind a vállalkozók, mind 
a Polgármesteri Hivatal dolgozói számára 
egyszerűbb lesz a kegyeleti szolgáltatások-
kal kapcsolatos ügyintézés.
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séget megalapozó érték megváltoztatását 
eredményezné.”

Fentiek alapján a mostani ülésen a vá-
ros építészeti örökségének helyi védelméről 
szóló rendelet módosításáról döntött a tes-
tület, és a Fő u. 122. számú épületet védetté 
nyilvánították. Így nem kell külső hőszige-
telést építeni a házra, felújítása az eredeti 
homlokzatokon tervezhető, a hagyomá-
nyos építési szokásoknak megfelelően.

Ingatlanokkal kapcsolatos  
döntések

Két ingatlannal kapcsolatban is döntés szü-
letett ezen az ülésen. Az egyik az Arany J. 
u. 1/a. II/6. számú önkormányzati lakással 
kapcsolatos, melynek értékesítésére pályá-
zatot hirdetett meg az önkormányzat. Két 
érvényes ajánlat érkezett a pályázatra, a 
testület az ingatlant a magasabbik, 7 457 
000 forintos vételáron értékesítette.

A másik döntés a Szent Erzsébet u. 170. 
szám alatti önkormányzati ingatlannal 
kapcsolatban született. Korábban ennek a 
teleknek az értékesítésére is pályázatot írt ki 
az önkormányzat, de nem érkezett rá aján-
lat. Így a mostani ülésen arról döntöttek, 
hogy a pályázati eljárást eredménytelenné 
nyilvánítják, és új eljárást indítanak. Az in-
gatlan alsó limitára 6 900 000 Ft. (198/2015. 
határozat – 10 igen, 1 tartózkodás, 199/2015.
határozat – 10 igen, 1 tartózkodás)

Vízjogi létesítési engedélyezési terv

Ezen az ülésen fogadta el a képviselőtes-
tület a 2015 júliusában elkészült, s azóta 
többszörösen leellenőrzött felszíni vízren-

Helyi védelem alatt a Fő utca 122.

Az önkormányzat a tulajdonában lévő, Fő 
utca 122. szám alatti épületnek a felújítá-
sát és egyben a jelenleg a Fő u. 47. sz. alatti 
IPOSZ-épületben folyó fizikoterápiás ellá-
tás befogadására való alkalmassá tételét ha-
tározta el egy korábbi ülésén. Az építészeti 
tervezést az önkormányzat megbízásából 
az Akrotéka Kft. végzi. A tervezést Andréka 
István építész tervező megkezdte. A tervező 
egy egyeztetés alkalmával elmondta, hogy 
az épületek energetikai jellemzőinek megha-
tározásáról szóló TNM-rendelet értelmé-
ben a meglévő épületek jelentős felújítása 
esetén úgy kell tervezni, hogy a felújított 
épület energetikai jellemzői megfeleljenek 
a hatályos követelményértékeknek, ezért a 
Fő u. 122. sz. alatti épület esetében az épü-
let teljes külső hőszigetelését kell a tervek-
be beépítenie, 8 cm vastag utólag felszerelt 
hőszigeteléssel. 

Az utólagos külső hőszigetelés a hagyo-
mányos sváb népi jellegű lakóház karakte-
res jegyeinek felújítása során ellentmondá-
sos kérdéseket vetett fel. Az utólagos külső 
hőszigetelés megváltoztatná a homlokzat 
arányrendszerét, a vakolattagozatok helyét 
és csatlakozásait, a homlokzati síkok és a 
nyílászárók valamint a lábazat egymáshoz 
való viszonyát, az ereszkiülések méretét. A 
belső oldali hőszigetelés helyszűke miatt 
nem valósítható meg.

A TNM rendelet szerint: „a rendelet ha-
tálya nem terjed ki azon műemlék épület-
re, helyi védelem alatt álló épületre és azok 
épületelemeire, ahol az energiahatékony-
ságra vonatkozó minimumkövetelmények 
betartása a műemléki vagy a helyi védett-

dezési és csapadékvíz-elvezetési tanul-
mánytervet. Arról is döntöttek továbbá a 
képviselők, hogy az elkészült felszíni víz-
rendezési és csapadékvíz-elvezetési tanul-
mányterv figyelembevételével az alábbi két 
területre elkészíttetik a vízjogi létesítési en-
gedélyezési terveket és költségbecslést, va-
lamint a későbbi közbeszerzési eljáráshoz 
szükséges árazatlan költségvetés kiírást is:

– A Szent János utca és a bányatavak kö-
zötti vízfolyás rendezésére – a tanulmány-
tervben foglalt megoldási javaslat értelmé-
ben, a viadukttól nyugatra eső területen, a 
szabályozási terven is jelölt helyen.  

– Záportározó kialakítására (mellyel le-
het késleltetni a levonuló csapadékvizeket), 
valamint a kialakítandó záportározó és a 
bányatavak közötti szakaszon a Pozsonyi 
utcai ingatlanokon lévő patak nyomvo-
nalának áthelyezésére, továbbá az egyéb 
szükséges munkálatok elvégzésére. 

– A Vágóhíd utcai volt Iskolakert alatti 
területen jelenleg meglévő kisméretű tó he-
lyén a tanulmányterv szerinti záportározó 
kiépítésére, valamint a tó és a Határréti-pa-
tak közötti, jelenleg rendezetlen vízfolyás 
rendezésére.

A tervezéshez szükséges fedezet bizto-
sításáról a 2016. évi költségvetési rendelet 
elfogadásakor döntenek majd. (200/2015. 
határozat – 11 igen)

Módosult a temetőrendelet

Az önkormányzat tavaly július óta a Pol-
gármesteri Hivatalon keresztül látja el a 
pilisvörösvári köztemető üzemeltetését. Az 
azóta eltelt idő alatt jónéhány megválaszo-
landó kérdés merült fel mind a polgárok, 
mind a temetőben rendszeresen dolgozó 
sírköves vállalkozók részéről. A felmerült 
kérdések az egyes sírhelyek betemethető-
ségével, a kötelező ravatalozóhasználattal, 
a temető-fenntartási díjakkal, az önkor-
mányzat által kiépített urnasírhelyek díjá-
val valamint a dupla urnafülke megváltási 
díjával kapcsolatosak voltak. Most ezen 
kérdések miatt módosította a képviselő-
testület a rendeletet, melynek részleteiről 
a polgármesteri interjúban olvashatnak. 
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Egyéb határozatok:

13/2014.  – A város építészeti örökségének 
helyi védelméről szóló rendelet módosítása

197/2015. határozat – A Pilisvörösvár 
Német Nemzetiségi Önkormányzatával 
fennálló Együttműködési megállapodás 
szövegének felülvizsgálata, változatlan 
tartalommal való jóváhagyása

A képviselőtestület által hozott hatá-
rozatok és rendeletek megtalálhatóak a 
városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu/
Vörösvári vagyok/Önkormányzat/Önkor-
mányzati dokumentumok).

Kedves Pilisvörösvári Polgárok!

Ismét eltelt egy év, ismét eljött az újévi 
jókívánságok és az év eleji tervezgetés 
és tervezés ideje…

Az idei év első napjaiban, amikor a „Bol-
dog új évet!” kívánság és a baráti kézfogás 
után egy-egy ismerőssel röviden elbeszél-
gettem, általában azt mondtam: „Ha olyan 
lesz az idei év is, mint a tavalyi volt, akkor 
meg leszek elégedve.” – Azt hiszem, az idei 
év kezdetén a közösség dolgai szempontjá-
ból ezt mi, pilisvörösváriak őszintén mond-
hatjuk. A Gondviselés a tavalyi évben is 
megkímélt minket a természeti katasztró-
fáktól, békében és nyugalomban élhettünk, 
dolgozhattunk – erőnk, szorgalmunk, ké-
pességeink szerint. 

Az önkormányzati munkában is adot-
tak voltak a nyugodt munka feltételei, így 
sok szép tervet tűzhettünk magunk elé, s 
ezeket szinte kivétel nélkül sikerült meg 
is valósítani. Elkészült és megkezdte mű-
ködését az új, korszerű szennyvíztisztító 
telep, kiépült a halas-madaras utcákban 
a szennyvízcsatorna-hálózat, megtörtént 
ugyanott az utak martaszfaltos helyreállí-
tása, elkészült és január 4-én megnyitotta 
kapuit a bölcsőde, megszületett a Betele-
pülés tere és a Betelepülési emlékmű, s az 
év végén még jelentős útépítésre is futotta 
erőnkből a Harcsa u. – Amur utca – Ponty 
utca nyomvonalon.

Intézményeink felújításában is sikerült 
jelentős lépéseket tennünk az elmúlt év-
ben: új csoportszobával és tornateremmel 
gazdagodott a Rákóczi utcai óvoda, meg-

történt a Templom téri kisiskola, a Gradus 
óvoda és a Vásár téri iskola régóta esedékes 
tetőfelújítása, új vizesblokkot kapott az 
Idősek átmeneti gondozóháza, jelentős fel-
újítás történt a Nevelési Tanácsadó épüle-
tében és a temetőgondnoki lakásban.

Mindezek mellett jelentős eszközbe-
szerzésekre is sikerült fedezetet biztosítani: 
új ételszállító autót kapott a Napos Oldal 
Szociális Központ, új kisbuszt a Polgár-
mesteri Hivatal, korszerű új fűnyíró trak-
tort vásároltunk a sporttelepre, s egy hasz-
nált, de jó állapotban lévő kisteherautót a 
Városgondnokság számára.

Az önkormányzati beruházások mel-
lett jelentős állami fejlesztések is történtek 
városunkban az elmúlt évben: elkészült a 
felújított vasúti pálya, a nagyállomás és a 
Vörösvárbánya megállóhely melletti P+R 
parkoló, a 10-es úti aluljáró, a felújított vas-
útállomás-épület, a Görgey utcai gyalogos 
felüljáró és lépcső, és a felújított teljes sza-
kaszon újraindult a vasúti közlekedés. Je-
lentős fejlesztés révén megnyitotta kapuit a 
Fő utca 66-ban a kormányablak, és immár 
egyetlen korszerű épületben szolgálja ügy-
feleit a teljes Járási Hivatal. 

A fejlesztések mellett sok szép ünnep-
ségünk, közösségi élményünk volt, mint 
például az első Krapfenfest februárban a 
Sváb Sarokban, Tuti néni könyvbemutatója 
júliusban a könyvtárudvaron, Boros Zoltán 
atya ezüstmiséje, az augusztusi Betelepü-
lési szoboravatás, az első önkormányzat 
megalakulásának 25. évfordulója alkalmá-
ból rendezett emlékülés vagy a karácsony 
előtti bölcsődeátadás…

…Az idei évre is szép terveink vannak. 
Jelentős járdaépítéseket tervezünk a Bá-
nyatelepen, gyalogátkelő létesítését a Kis-
faludy utcában és a Csobánkai utcában, 
útépítést a Karátsonyi-ligeti vasúti meg-
álló és a Viadukt környékén, közvilágí-
tás-fejlesztést az Északi lakókörzetben, 
nyertes pályázatunknak köszönhetően az 
önkormányzati főzőkonyha felújítását a 
Schiller Gimnáziumban, és még sok egye-
bet. Igyekszünk minél több engedélyes 
tervet is készíteni, hogy az esteleges pá-
lyázati lehetőségeket minél jobban ki tud-
juk használni. A sportpálya, a főzőkony-
ha és a temető után saját kézbe vesszük a 
közterületek gondozását is. Ez igen nagy 
kihívást jelent az önkormányzat és a Pol-
gármesteri Hivatal számára, de ha sikerül, 
akkor egy újabb jelentős lépést tehetünk a 
költséghatékonyabb és színvonalasabb fel-
adatellátás irányában.

Az idei év mottójául Böjte Csaba fe-
rences szerzetesnek egy szép gondolatát 
választottam „A mindennapi kenyérnél is 
fontosabb a remény” c. könyvéből: „Higy-
gyünk a holnapban, és mindenki ott, ahova a 
sorsa állította, végezze a tőle telhető legjobban 
a munkáját…” – Úgy gondolom, hogy ha 
megfogadjuk Böjte Csaba tanácsát, akkor 
mind az egyéni életünkben, mind a város 
életében szép év elé nézhetünk.

Ennek reményében kívánok az új évre 
Pilisvörösvár minden polgárának jó egész-
séget, jó munkát, sok sikert és örömet!

Gromon István
polgármester

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
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séget megalapozó érték megváltoztatását 
eredményezné.”

Fentiek alapján a mostani ülésen a vá-
ros építészeti örökségének helyi védelméről 
szóló rendelet módosításáról döntött a tes-
tület, és a Fő u. 122. számú épületet védetté 
nyilvánították. Így nem kell külső hőszige-
telést építeni a házra, felújítása az eredeti 
homlokzatokon tervezhető, a hagyomá-
nyos építési szokásoknak megfelelően.

Ingatlanokkal kapcsolatos  
döntések

Két ingatlannal kapcsolatban is döntés szü-
letett ezen az ülésen. Az egyik az Arany J. 
u. 1/a. II/6. számú önkormányzati lakással 
kapcsolatos, melynek értékesítésére pályá-
zatot hirdetett meg az önkormányzat. Két 
érvényes ajánlat érkezett a pályázatra, a 
testület az ingatlant a magasabbik, 7 457 
000 forintos vételáron értékesítette.

A másik döntés a Szent Erzsébet u. 170. 
szám alatti önkormányzati ingatlannal 
kapcsolatban született. Korábban ennek a 
teleknek az értékesítésére is pályázatot írt ki 
az önkormányzat, de nem érkezett rá aján-
lat. Így a mostani ülésen arról döntöttek, 
hogy a pályázati eljárást eredménytelenné 
nyilvánítják, és új eljárást indítanak. Az in-
gatlan alsó limitára 6 900 000 Ft. (198/2015. 
határozat – 10 igen, 1 tartózkodás, 199/2015.
határozat – 10 igen, 1 tartózkodás)

Vízjogi létesítési engedélyezési terv

Ezen az ülésen fogadta el a képviselőtes-
tület a 2015 júliusában elkészült, s azóta 
többszörösen leellenőrzött felszíni vízren-

Helyi védelem alatt a Fő utca 122.

Az önkormányzat a tulajdonában lévő, Fő 
utca 122. szám alatti épületnek a felújítá-
sát és egyben a jelenleg a Fő u. 47. sz. alatti 
IPOSZ-épületben folyó fizikoterápiás ellá-
tás befogadására való alkalmassá tételét ha-
tározta el egy korábbi ülésén. Az építészeti 
tervezést az önkormányzat megbízásából 
az Akrotéka Kft. végzi. A tervezést Andréka 
István építész tervező megkezdte. A tervező 
egy egyeztetés alkalmával elmondta, hogy 
az épületek energetikai jellemzőinek megha-
tározásáról szóló TNM-rendelet értelmé-
ben a meglévő épületek jelentős felújítása 
esetén úgy kell tervezni, hogy a felújított 
épület energetikai jellemzői megfeleljenek 
a hatályos követelményértékeknek, ezért a 
Fő u. 122. sz. alatti épület esetében az épü-
let teljes külső hőszigetelését kell a tervek-
be beépítenie, 8 cm vastag utólag felszerelt 
hőszigeteléssel. 

Az utólagos külső hőszigetelés a hagyo-
mányos sváb népi jellegű lakóház karakte-
res jegyeinek felújítása során ellentmondá-
sos kérdéseket vetett fel. Az utólagos külső 
hőszigetelés megváltoztatná a homlokzat 
arányrendszerét, a vakolattagozatok helyét 
és csatlakozásait, a homlokzati síkok és a 
nyílászárók valamint a lábazat egymáshoz 
való viszonyát, az ereszkiülések méretét. A 
belső oldali hőszigetelés helyszűke miatt 
nem valósítható meg.

A TNM rendelet szerint: „a rendelet ha-
tálya nem terjed ki azon műemlék épület-
re, helyi védelem alatt álló épületre és azok 
épületelemeire, ahol az energiahatékony-
ságra vonatkozó minimumkövetelmények 
betartása a műemléki vagy a helyi védett-

dezési és csapadékvíz-elvezetési tanul-
mánytervet. Arról is döntöttek továbbá a 
képviselők, hogy az elkészült felszíni víz-
rendezési és csapadékvíz-elvezetési tanul-
mányterv figyelembevételével az alábbi két 
területre elkészíttetik a vízjogi létesítési en-
gedélyezési terveket és költségbecslést, va-
lamint a későbbi közbeszerzési eljáráshoz 
szükséges árazatlan költségvetés kiírást is:

– A Szent János utca és a bányatavak kö-
zötti vízfolyás rendezésére – a tanulmány-
tervben foglalt megoldási javaslat értelmé-
ben, a viadukttól nyugatra eső területen, a 
szabályozási terven is jelölt helyen.  

– Záportározó kialakítására (mellyel le-
het késleltetni a levonuló csapadékvizeket), 
valamint a kialakítandó záportározó és a 
bányatavak közötti szakaszon a Pozsonyi 
utcai ingatlanokon lévő patak nyomvo-
nalának áthelyezésére, továbbá az egyéb 
szükséges munkálatok elvégzésére. 

– A Vágóhíd utcai volt Iskolakert alatti 
területen jelenleg meglévő kisméretű tó he-
lyén a tanulmányterv szerinti záportározó 
kiépítésére, valamint a tó és a Határréti-pa-
tak közötti, jelenleg rendezetlen vízfolyás 
rendezésére.

A tervezéshez szükséges fedezet bizto-
sításáról a 2016. évi költségvetési rendelet 
elfogadásakor döntenek majd. (200/2015. 
határozat – 11 igen)

Módosult a temetőrendelet

Az önkormányzat tavaly július óta a Pol-
gármesteri Hivatalon keresztül látja el a 
pilisvörösvári köztemető üzemeltetését. Az 
azóta eltelt idő alatt jónéhány megválaszo-
landó kérdés merült fel mind a polgárok, 
mind a temetőben rendszeresen dolgozó 
sírköves vállalkozók részéről. A felmerült 
kérdések az egyes sírhelyek betemethető-
ségével, a kötelező ravatalozóhasználattal, 
a temető-fenntartási díjakkal, az önkor-
mányzat által kiépített urnasírhelyek díjá-
val valamint a dupla urnafülke megváltási 
díjával kapcsolatosak voltak. Most ezen 
kérdések miatt módosította a képviselő-
testület a rendeletet, melynek részleteiről 
a polgármesteri interjúban olvashatnak. 
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szövegének felülvizsgálata, változatlan 
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A képviselőtestület által hozott hatá-
rozatok és rendeletek megtalálhatóak a 
városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu/
Vörösvári vagyok/Önkormányzat/Önkor-
mányzati dokumentumok).

Kedves Pilisvörösvári Polgárok!

Ismét eltelt egy év, ismét eljött az újévi 
jókívánságok és az év eleji tervezgetés 
és tervezés ideje…

Az idei év első napjaiban, amikor a „Bol-
dog új évet!” kívánság és a baráti kézfogás 
után egy-egy ismerőssel röviden elbeszél-
gettem, általában azt mondtam: „Ha olyan 
lesz az idei év is, mint a tavalyi volt, akkor 
meg leszek elégedve.” – Azt hiszem, az idei 
év kezdetén a közösség dolgai szempontjá-
ból ezt mi, pilisvörösváriak őszintén mond-
hatjuk. A Gondviselés a tavalyi évben is 
megkímélt minket a természeti katasztró-
fáktól, békében és nyugalomban élhettünk, 
dolgozhattunk – erőnk, szorgalmunk, ké-
pességeink szerint. 

Az önkormányzati munkában is adot-
tak voltak a nyugodt munka feltételei, így 
sok szép tervet tűzhettünk magunk elé, s 
ezeket szinte kivétel nélkül sikerült meg 
is valósítani. Elkészült és megkezdte mű-
ködését az új, korszerű szennyvíztisztító 
telep, kiépült a halas-madaras utcákban 
a szennyvízcsatorna-hálózat, megtörtént 
ugyanott az utak martaszfaltos helyreállí-
tása, elkészült és január 4-én megnyitotta 
kapuit a bölcsőde, megszületett a Betele-
pülés tere és a Betelepülési emlékmű, s az 
év végén még jelentős útépítésre is futotta 
erőnkből a Harcsa u. – Amur utca – Ponty 
utca nyomvonalon.

Intézményeink felújításában is sikerült 
jelentős lépéseket tennünk az elmúlt év-
ben: új csoportszobával és tornateremmel 
gazdagodott a Rákóczi utcai óvoda, meg-

történt a Templom téri kisiskola, a Gradus 
óvoda és a Vásár téri iskola régóta esedékes 
tetőfelújítása, új vizesblokkot kapott az 
Idősek átmeneti gondozóháza, jelentős fel-
újítás történt a Nevelési Tanácsadó épüle-
tében és a temetőgondnoki lakásban.

Mindezek mellett jelentős eszközbe-
szerzésekre is sikerült fedezetet biztosítani: 
új ételszállító autót kapott a Napos Oldal 
Szociális Központ, új kisbuszt a Polgár-
mesteri Hivatal, korszerű új fűnyíró trak-
tort vásároltunk a sporttelepre, s egy hasz-
nált, de jó állapotban lévő kisteherautót a 
Városgondnokság számára.

Az önkormányzati beruházások mel-
lett jelentős állami fejlesztések is történtek 
városunkban az elmúlt évben: elkészült a 
felújított vasúti pálya, a nagyállomás és a 
Vörösvárbánya megállóhely melletti P+R 
parkoló, a 10-es úti aluljáró, a felújított vas-
útállomás-épület, a Görgey utcai gyalogos 
felüljáró és lépcső, és a felújított teljes sza-
kaszon újraindult a vasúti közlekedés. Je-
lentős fejlesztés révén megnyitotta kapuit a 
Fő utca 66-ban a kormányablak, és immár 
egyetlen korszerű épületben szolgálja ügy-
feleit a teljes Járási Hivatal. 

A fejlesztések mellett sok szép ünnep-
ségünk, közösségi élményünk volt, mint 
például az első Krapfenfest februárban a 
Sváb Sarokban, Tuti néni könyvbemutatója 
júliusban a könyvtárudvaron, Boros Zoltán 
atya ezüstmiséje, az augusztusi Betelepü-
lési szoboravatás, az első önkormányzat 
megalakulásának 25. évfordulója alkalmá-
ból rendezett emlékülés vagy a karácsony 
előtti bölcsődeátadás…

…Az idei évre is szép terveink vannak. 
Jelentős járdaépítéseket tervezünk a Bá-
nyatelepen, gyalogátkelő létesítését a Kis-
faludy utcában és a Csobánkai utcában, 
útépítést a Karátsonyi-ligeti vasúti meg-
álló és a Viadukt környékén, közvilágí-
tás-fejlesztést az Északi lakókörzetben, 
nyertes pályázatunknak köszönhetően az 
önkormányzati főzőkonyha felújítását a 
Schiller Gimnáziumban, és még sok egye-
bet. Igyekszünk minél több engedélyes 
tervet is készíteni, hogy az esteleges pá-
lyázati lehetőségeket minél jobban ki tud-
juk használni. A sportpálya, a főzőkony-
ha és a temető után saját kézbe vesszük a 
közterületek gondozását is. Ez igen nagy 
kihívást jelent az önkormányzat és a Pol-
gármesteri Hivatal számára, de ha sikerül, 
akkor egy újabb jelentős lépést tehetünk a 
költséghatékonyabb és színvonalasabb fel-
adatellátás irányában.

Az idei év mottójául Böjte Csaba fe-
rences szerzetesnek egy szép gondolatát 
választottam „A mindennapi kenyérnél is 
fontosabb a remény” c. könyvéből: „Higy-
gyünk a holnapban, és mindenki ott, ahova a 
sorsa állította, végezze a tőle telhető legjobban 
a munkáját…” – Úgy gondolom, hogy ha 
megfogadjuk Böjte Csaba tanácsát, akkor 
mind az egyéni életünkben, mind a város 
életében szép év elé nézhetünk.

Ennek reményében kívánok az új évre 
Pilisvörösvár minden polgárának jó egész-
séget, jó munkát, sok sikert és örömet!

Gromon István
polgármester

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
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A december 9-ére meghirdetett la-
kossági fórum elég szűkkörűre si-
került, nem sok érdeklődő tévedt a 

Művészetek Háza vetítővel felszerelt emele-
ti termébe, ahol Martin Attila, a Zöld Jövőn-
kért Hulladékhasznosító Kft. ügyvezetője 
röviden ismertette a projektet és a legjellem-
zőbb számokat, és a Vörösvári Újság számá-
ra külön is összefoglalta a tudnivalókat:
A projekt pontos neve: Duna-Vértes Köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rend-
szer létrehozása. Ez egy 15 milliárd forin-
tos beruházási értékű nagyprojekt, amely 
420 ezer lakost (mintegy 170 000 háztar-
tást) fog ellátni, s az első üteme most már 
gyakorlatilag kész is. Célja a térség lakos-
sági hulladékgazdálkodási problémáinak 
hosszú távú megoldása, amivel egyben 
EU-kötelezettséget is teljesítünk.

• Mik voltak a legfőbb problémák az eddi-
gi rendszerrel?

A beruházó a Duna-Vértes Köze Regioná-
lis Önkormányzati Hulladékgazdálkodási 
Társulás. Ezt 79 települési önkormányzat 
alapította 2004-ben, kifejezetten azzal a 
céllal, hogy ebben a Duna mentén terjedő 
nagyrégióban – vagyis Szentendrétől Tata-
bányáig – megteremtsék annak a feltételeit, 
hogy a hulladékot ne csak lerakják valahol, 
hanem a lehető legnagyobb mértékben 
hasznosítsák is – akár anyagában, akár 
energetikailag (elégetik – szerk.) –, és így 
jóval kevesebb hulladék kerüljön lerakásra, 
mint most. Jelenleg ebben a régióban a be-
gyűjtött hulladék 95%-át egyszerűen lerak-
ják. Ha az új rendszer teljes kapacitással 

üzemel majd, akkor a hulladékmennyiség 
30-40%-a hasznosítható lesz – ez mintegy 
120 ezer tonna. 

• És hogyan valósul meg ez a cél?

A projekt első ütemében épült egy komp-
lett hulladék-előkezelő mű Tatabányán, 
ahol a hulladékból alternatív tüzelőanyagot 
állítanak elő, és itt szelektív válogatás is fo-
lyik. Szentendrén épült egy átrakóállomás, 
ezen kívül létesült 6 darab hulladékudvar 
is. Egy ezek közül Pilisvörösváron létesült. 
A szelektív udvarban a rendes, normál kom-
munális szeméttel együtt nem kezelhető, 
ún. szelektív hulladékokat lehet elkülöní-
tetten gyűjteni (papír, műanyag, üveg, fém, 
veszélyeshulladék, elektronikai hulladék 
stb.). A projekt térségi szinten tartalmaz to-
vábbá komposztálókat, ahol a szerves hulla-
dékot komposzttá alakítják; szelektív gyűjtő 
szigeteket; gyűjtőedényzetet, melyekkel a 
hulladékgyűjtő szigeteket bővítik; járműve-
ket, melyekkel a hulladékot gyűjteni, szállí-
tani lehet; hulladékkezelő gépeket; valamint 
egy hulladéklerakót, ahova a maradék hul-
ladékot rakják. A bicskei mechanikai előke-
zelő, a tatabányai és komáromi komposztáló 
a második ütem során, 2016-ban épül meg. 
A beruházás hosszú távra biztosítja majd a 
depónia-kapacitást, és a szállítást is gazdasá-
gosabbá teszi a jelenlegihez képest.

• A pilisvörösvári lakosság számára mi fog 
változni?

Ami közvetlenül a pilisvörösváriakat érin-
teni fogja, ami látható és kézzelfogha-
tó lesz, az az, hogy Pilisvörösváron lesz 

egy úgynevezett szelektív hulladékgyűj-
tő udvar, mely a Fácán utcában, a régi, 
rekultivált szeméttelep és hulladékátrakó 
állomás helyén, tehát egy hulladékövezet-
ben létesül, viszont modern lesz. Ebbe a 
hulladékudvarba be lehet vinni azokat a 
hulladékokat, amelyeket a normál szemét-
szállítás során nem visznek el. Gondolok 
itt például kifejezetten a háztartásokban 
felhalmozódó vegyi anyagokra, festékekre, 
sütőolajra, kisebb felújítások után maradt 
építési törmelékre, és minden veszélyes 
hulladéknak minősülő anyagra, aminek 
a sorsa eddig bizonytalan volt. Ezentúl 
nem kell megvárni az éves veszélyeshulla-
dék-gyűjtési akciót, hanem az elhasznált 

fűnyíró- vagy sütőolajat bármikor bevihet-
jük ide, itt pedig környezetkímélő módon 
kezelik, tárolják, és elszállítják, ahova kell. 
Az elektronikai hulladékot is le lehet majd 
itt adni, illetve azokat a papír, műanyag és 
egyéb hulladékokat, amelyeket a normál 
szemétgyűjtés keretében vagy a szelektív 
gyűjtőhelyekre nem lehet kihelyezni.

• A hulladékudvart kik vehetik igénybe? 
Csak pilisvörösvári lakosok?

Nem, a környékbeli települések lakói is. 
Az egész régióban összesen kilenc szelektív 
hulladékgyűjtő udvar épül – többek között 
Nyergesújfalun, Tatabányán, Csákváron –, 
így ezek a létesítmények nemcsak az adott 
település lakóit fogják kiszolgálni, hanem a 
környékbelieket is.

• Mikor nyit az udvar?

A projekt első ütemének átadás-átvétele és 
konkrétan a pilisvörösvári hulladékudvar 
műszaki átadása a társulás részére 2015 
végéig lezajlott. Üzembe helyezni való-
színűleg 2016 tavaszán fogják.

• A házhoz menő szelektív gyűjtés emel-
lett megmarad?

Természetesen megmarad a házhozmenő 
szelektív gyűjtés is. 

• A pilisvörösvári kommunális hulladék 
hova kerül majd?

Az első ütem elkészültével Tatabányára 
kerül, amikor pedig átadják a bicskei me-
chanikai előkezelő üzemet, akkor Bics-
kére fog kerülni a hulladék, ott gépi úton 
előkezelik, és csak a maradék kerül majd 
a tatabányai hulladéklerakóba.

• A projekt egy pályázat segítségével va-
lósul meg. Hogy néz ki a finanszírozás? 

Ez egy uniós finanszírozású projekt, 15 
milliárd forint összköltséggel. Az önkor-
mányzatok által fizetendő önrészt a ma-
gyar állam átvállalta.

Hozzá kell tennem, hogy a társulás 
arra jött létre, hogy fokozatosan fejlessze 
a régióban a hulladékgazdálkodást, tehát 
attól, hogy ez a projekt most véget ér, a 
második ütem pedig 2016-ban befejező-
dik, a társulás nem szűnik meg, hiszen 
révén lehet még pályázni majd újabb és 
újabb fejlesztésekre, illetve az ezeket szol-
gáló eszközökre. VÚ

A JÁRDÁK 
SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSÉRŐL
Kedves Pilisvörösvári Polgárok!

Az elmúlt hetek hideg, csapadékos idő-
járása ismét időszerűvé teszi, hogy beszél-
jünk a járdák téli síkosságmentesítéséről 
és a hóeltakarításról.

Bízom abban, hogy a korábbi évek 
többszöri tájékoztatása után Pilisvö-
rösváron az ingatlantulajdonosok (ill. 
ingatlanhasználók) többsége már tud-
ja, hogy az ingatlanuk előtti járdasza-
kasz tisztán tartása, hómentesítése és 
síkosságmentesítése az ingatlantulajdo-
nosok (vagy adott esetben az ingatlant 
használó bérlők, haszonélvezők) feladata 
és felelőssége. 

Ez azt jelenti, hogy az ingatlana előtti 
járdaszakaszon mindenki köteles a havat 
ellapátolni, fagyos, hideg, csapadékos, 
nedves időben pedig a járdát sózással 
vagy szemcsés szóróanyaggal folyamato-
san csúszásmentes állapotban tartani. A 
felhintésre homokot, hamut, fűrészport, 
kőporlisztet szabad használni. (Darabos 
salakot használni nem szabad.)

A jogszabályok szerint, ha az in-
gatlantulajdonos elmulasztja a 
síkosságmentesítést, és az ingatlana előt-
ti szakaszon baleset történik, a balestből 
fakadó károkért az ingatlan tulajdonosa 
felel. De függetlenül a jogszabályoktól, 
mindenki megértheti, hogy tartozunk 

egymásnak annyival, hogy biztosítsuk 
egymás számára a járdán a biztonságos 
közlekedés feltételeit. Az önkormány-
zat biztosítja az összes belterületi út, 
a terek, a parkolók, a buszmegállók, a 
vasútállomások valamint az önkormány-
zati tulajdonú ingatlanok előtt járda-
szakaszok síkosságmentesítését. (Ter-
mészetesen nem egyszerre, egy időben 
tudunk minden utat gondozni, hanem 
a forgalmassági sorrend szerint, egymás 
után.) A magáningatlanok előtti járdák 
síkosságmentesítése az ingatlantulajdo-
nosok feladata.

Fenitek alapján ismételten kérek 
minden ingatlantulajdonost, hogy vegye 
komolyan ezt a kötelességét. Sőt, a kö-
telességen túl megemlítem azt is, hogy 
elég sok lakatlan, vagy átmenetileg üre-
sen álló ingatlan is van városunkban. 
Akinek a szomszédjában ilyen ingatlan 
van, nagy szolgálatot tesz az utca töb-
bi lakójának azzal, hogy az átmenetileg 
üres ingatlan előtti szakaszon is elvégzi a 
síkosságmentesítést. Ez nem kötelező, és 
nem jár fizetség, de elismerés és tisztelet 
annak, aki megteszi.

Köszönöm mindenkinek, aki a járdák 
síkosságmentesítésével kapcsolatos köte-
lességet és egyben közösségnek tett szol-
gálatot lelkiismeretesen elvégzi.

Gromon István polgármester

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 
21. SZÁZADI MÓDRA

Már több mint tíz éve zajlik az a 
Duna-Vértes önkormányzati tár-
sulási projekt, amely a regionális 
hulladékgazdálkodási rendszer 
kialakítását célozza. A vörösvári 
polgárokat ez eddig nem érintette 
testközelből, ezért nem is csoda, 
ha nem sokan rendelkeznek érde-
mi ismeretekkel a témában. De a 
vörösvári szelektív hulladékudvart 
2015 végén műszakilag átadták, s 
tavasszal valószínűleg üzembe is 
helyezik. Decemberben ennek kap-
csán tartottak lakossági fórumot a 
Művészetek Házában.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és 
az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 3/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelete értelmében az ingatlan előtti járda tisztán 
tartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
 
Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással és a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is. Az 
ónos esőtől, jégtől, hótól, síkossá vált járdát a szükségeshez képest naponként többször kell a síkosságtól 
mentesíteni, felhinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, 
fűrészpor, kőporliszt) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot, sala-
kot használni nem szabad. 

A járdákról letakarított havat semmiképpen sem szabad az úttestre hordani, mert azzal a közlekedés bizton-
ságát és ez által mások testi épségét, életét veszélyeztetik! Az út közepére visszalapátolt hó az úttesten folt-
szerűen csúszós felületet képez, ami növeli a balesetveszélyt. A közlekedés biztonságának veszélyeztetését a 
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42. § (1) bekezdése tiltja és a Büntető Törvénykönyvről szóló 
2012. évi C. törvény 232. § -a szankcionálja.

Köszönjük, hogy a közlekedés biztonsága és mások testi épsége érdekében betartják a szabályokat.
 

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Felhívás a hóeltakarítással  
kapcsolatos szabályok betartására

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE
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céllal, hogy ebben a Duna mentén terjedő 
nagyrégióban – vagyis Szentendrétől Tata-
bányáig – megteremtsék annak a feltételeit, 
hogy a hulladékot ne csak lerakják valahol, 
hanem a lehető legnagyobb mértékben 
hasznosítsák is – akár anyagában, akár 
energetikailag (elégetik – szerk.) –, és így 
jóval kevesebb hulladék kerüljön lerakásra, 
mint most. Jelenleg ebben a régióban a be-
gyűjtött hulladék 95%-át egyszerűen lerak-
ják. Ha az új rendszer teljes kapacitással 

üzemel majd, akkor a hulladékmennyiség 
30-40%-a hasznosítható lesz – ez mintegy 
120 ezer tonna. 

• És hogyan valósul meg ez a cél?

A projekt első ütemében épült egy komp-
lett hulladék-előkezelő mű Tatabányán, 
ahol a hulladékból alternatív tüzelőanyagot 
állítanak elő, és itt szelektív válogatás is fo-
lyik. Szentendrén épült egy átrakóállomás, 
ezen kívül létesült 6 darab hulladékudvar 
is. Egy ezek közül Pilisvörösváron létesült. 
A szelektív udvarban a rendes, normál kom-
munális szeméttel együtt nem kezelhető, 
ún. szelektív hulladékokat lehet elkülöní-
tetten gyűjteni (papír, műanyag, üveg, fém, 
veszélyeshulladék, elektronikai hulladék 
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a második ütem során, 2016-ban épül meg. 
A beruházás hosszú távra biztosítja majd a 
depónia-kapacitást, és a szállítást is gazdasá-
gosabbá teszi a jelenlegihez képest.
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változni?

Ami közvetlenül a pilisvörösváriakat érin-
teni fogja, ami látható és kézzelfogha-
tó lesz, az az, hogy Pilisvörösváron lesz 

egy úgynevezett szelektív hulladékgyűj-
tő udvar, mely a Fácán utcában, a régi, 
rekultivált szeméttelep és hulladékátrakó 
állomás helyén, tehát egy hulladékövezet-
ben létesül, viszont modern lesz. Ebbe a 
hulladékudvarba be lehet vinni azokat a 
hulladékokat, amelyeket a normál szemét-
szállítás során nem visznek el. Gondolok 
itt például kifejezetten a háztartásokban 
felhalmozódó vegyi anyagokra, festékekre, 
sütőolajra, kisebb felújítások után maradt 
építési törmelékre, és minden veszélyes 
hulladéknak minősülő anyagra, aminek 
a sorsa eddig bizonytalan volt. Ezentúl 
nem kell megvárni az éves veszélyeshulla-
dék-gyűjtési akciót, hanem az elhasznált 

fűnyíró- vagy sütőolajat bármikor bevihet-
jük ide, itt pedig környezetkímélő módon 
kezelik, tárolják, és elszállítják, ahova kell. 
Az elektronikai hulladékot is le lehet majd 
itt adni, illetve azokat a papír, műanyag és 
egyéb hulladékokat, amelyeket a normál 
szemétgyűjtés keretében vagy a szelektív 
gyűjtőhelyekre nem lehet kihelyezni.

• A hulladékudvart kik vehetik igénybe? 
Csak pilisvörösvári lakosok?

Nem, a környékbeli települések lakói is. 
Az egész régióban összesen kilenc szelektív 
hulladékgyűjtő udvar épül – többek között 
Nyergesújfalun, Tatabányán, Csákváron –, 
így ezek a létesítmények nemcsak az adott 
település lakóit fogják kiszolgálni, hanem a 
környékbelieket is.

• Mikor nyit az udvar?

A projekt első ütemének átadás-átvétele és 
konkrétan a pilisvörösvári hulladékudvar 
műszaki átadása a társulás részére 2015 
végéig lezajlott. Üzembe helyezni való-
színűleg 2016 tavaszán fogják.

• A házhoz menő szelektív gyűjtés emel-
lett megmarad?

Természetesen megmarad a házhozmenő 
szelektív gyűjtés is. 

• A pilisvörösvári kommunális hulladék 
hova kerül majd?

Az első ütem elkészültével Tatabányára 
kerül, amikor pedig átadják a bicskei me-
chanikai előkezelő üzemet, akkor Bics-
kére fog kerülni a hulladék, ott gépi úton 
előkezelik, és csak a maradék kerül majd 
a tatabányai hulladéklerakóba.

• A projekt egy pályázat segítségével va-
lósul meg. Hogy néz ki a finanszírozás? 

Ez egy uniós finanszírozású projekt, 15 
milliárd forint összköltséggel. Az önkor-
mányzatok által fizetendő önrészt a ma-
gyar állam átvállalta.

Hozzá kell tennem, hogy a társulás 
arra jött létre, hogy fokozatosan fejlessze 
a régióban a hulladékgazdálkodást, tehát 
attól, hogy ez a projekt most véget ér, a 
második ütem pedig 2016-ban befejező-
dik, a társulás nem szűnik meg, hiszen 
révén lehet még pályázni majd újabb és 
újabb fejlesztésekre, illetve az ezeket szol-
gáló eszközökre. VÚ

A JÁRDÁK 
SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSÉRŐL
Kedves Pilisvörösvári Polgárok!

Az elmúlt hetek hideg, csapadékos idő-
járása ismét időszerűvé teszi, hogy beszél-
jünk a járdák téli síkosságmentesítéséről 
és a hóeltakarításról.

Bízom abban, hogy a korábbi évek 
többszöri tájékoztatása után Pilisvö-
rösváron az ingatlantulajdonosok (ill. 
ingatlanhasználók) többsége már tud-
ja, hogy az ingatlanuk előtti járdasza-
kasz tisztán tartása, hómentesítése és 
síkosságmentesítése az ingatlantulajdo-
nosok (vagy adott esetben az ingatlant 
használó bérlők, haszonélvezők) feladata 
és felelőssége. 

Ez azt jelenti, hogy az ingatlana előtti 
járdaszakaszon mindenki köteles a havat 
ellapátolni, fagyos, hideg, csapadékos, 
nedves időben pedig a járdát sózással 
vagy szemcsés szóróanyaggal folyamato-
san csúszásmentes állapotban tartani. A 
felhintésre homokot, hamut, fűrészport, 
kőporlisztet szabad használni. (Darabos 
salakot használni nem szabad.)

A jogszabályok szerint, ha az in-
gatlantulajdonos elmulasztja a 
síkosságmentesítést, és az ingatlana előt-
ti szakaszon baleset történik, a balestből 
fakadó károkért az ingatlan tulajdonosa 
felel. De függetlenül a jogszabályoktól, 
mindenki megértheti, hogy tartozunk 

egymásnak annyival, hogy biztosítsuk 
egymás számára a járdán a biztonságos 
közlekedés feltételeit. Az önkormány-
zat biztosítja az összes belterületi út, 
a terek, a parkolók, a buszmegállók, a 
vasútállomások valamint az önkormány-
zati tulajdonú ingatlanok előtt járda-
szakaszok síkosságmentesítését. (Ter-
mészetesen nem egyszerre, egy időben 
tudunk minden utat gondozni, hanem 
a forgalmassági sorrend szerint, egymás 
után.) A magáningatlanok előtti járdák 
síkosságmentesítése az ingatlantulajdo-
nosok feladata.

Fenitek alapján ismételten kérek 
minden ingatlantulajdonost, hogy vegye 
komolyan ezt a kötelességét. Sőt, a kö-
telességen túl megemlítem azt is, hogy 
elég sok lakatlan, vagy átmenetileg üre-
sen álló ingatlan is van városunkban. 
Akinek a szomszédjában ilyen ingatlan 
van, nagy szolgálatot tesz az utca töb-
bi lakójának azzal, hogy az átmenetileg 
üres ingatlan előtti szakaszon is elvégzi a 
síkosságmentesítést. Ez nem kötelező, és 
nem jár fizetség, de elismerés és tisztelet 
annak, aki megteszi.

Köszönöm mindenkinek, aki a járdák 
síkosságmentesítésével kapcsolatos köte-
lességet és egyben közösségnek tett szol-
gálatot lelkiismeretesen elvégzi.

Gromon István polgármester

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 
21. SZÁZADI MÓDRA

Már több mint tíz éve zajlik az a 
Duna-Vértes önkormányzati tár-
sulási projekt, amely a regionális 
hulladékgazdálkodási rendszer 
kialakítását célozza. A vörösvári 
polgárokat ez eddig nem érintette 
testközelből, ezért nem is csoda, 
ha nem sokan rendelkeznek érde-
mi ismeretekkel a témában. De a 
vörösvári szelektív hulladékudvart 
2015 végén műszakilag átadták, s 
tavasszal valószínűleg üzembe is 
helyezik. Decemberben ennek kap-
csán tartottak lakossági fórumot a 
Művészetek Házában.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és 
az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 3/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelete értelmében az ingatlan előtti járda tisztán 
tartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
 
Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással és a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is. Az 
ónos esőtől, jégtől, hótól, síkossá vált járdát a szükségeshez képest naponként többször kell a síkosságtól 
mentesíteni, felhinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, 
fűrészpor, kőporliszt) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot, sala-
kot használni nem szabad. 

A járdákról letakarított havat semmiképpen sem szabad az úttestre hordani, mert azzal a közlekedés bizton-
ságát és ez által mások testi épségét, életét veszélyeztetik! Az út közepére visszalapátolt hó az úttesten folt-
szerűen csúszós felületet képez, ami növeli a balesetveszélyt. A közlekedés biztonságának veszélyeztetését a 
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42. § (1) bekezdése tiltja és a Büntető Törvénykönyvről szóló 
2012. évi C. törvény 232. § -a szankcionálja.

Köszönjük, hogy a közlekedés biztonsága és mások testi épsége érdekében betartják a szabályokat.
 

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Felhívás a hóeltakarítással  
kapcsolatos szabályok betartására

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE
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FELÚJÍTJÁK 
AZ ÁRPÁD-HÍDI AUTÓBUSZÁLLOMÁST

Múlt év novemberében kezdődött meg az 
„Árpád híd autóbuszállomás” átépítése. 
Az utazóközönséget a beruházás elké-
szültével nem csupán egy új buszpályaud-
var fogadja, hanem Budapest egyik legna-
gyobb iroda- és szolgáltatóközpontja.

A korábbi buszállomás mintegy har-
minc éven át szolgálta ki az utaso-
kat, többek között a Budapest–Pi-

lisvörösvár viszonylatban ingázó felnőtteket 
és diákokat. Ennek azonban lejárt az ideje, 
a helyén hamarosan egy hatalmas irodaház 
és szolgáltatóközpont épül. Pontosabban a 
beruházás ennél nagyobb területen valósul 
meg, melynek csak egy része a buszállomás 
ingatlana. A beruházó HB Reavis Kft. 3 ha 
területet vásárolt a célra.

A nagyszabású építkezés 2015. novem-
ber 7-én vette kezdetét. Azóta a teljes állo-
más – épületestül, kocsiállásostul – eltűnt 
a föld színéről, és a szomszédos bútor-
áruházat is lebontották. A készülő épület-
együttesről egyelőre nem sokat tudni. A 
Volánbusz által kiadott szóróanyag szerint 
több épületről van szó, melyek között zöld 
környezetet és tágas közösségi tereket ala-
kítanak ki. Radnóty Zoltán, a HB Reavis 
magyarországi és törökországi vezérigaz-
gatója tavaly júniusban adott interjút a 
Portfolio.hu internetes gazdasági portál-
nak, amelyben elárult néhány részletet „a 
térség és Budapest városképét gyökeresen 
megváltoztatható” beruházás terveiről. E 
szerint az épületegyüttes, amely számára 
3 hektáros területet vásároltak, 120 ezer 
négyzetméter bérbeadható területtel ren-
delkezik majd. Az irodafejlesztés kapja a 
legnagyobb hangsúlyt, de fontos szolgálta-
tó funkciót is terveznek, éttermekkel, kávé-
zókkal és egyéb üzletekkel.

A szóban forgó terület a főváros egyik 
„legértékesebb kereszteződése”, vélhető-
en ezt kívánja kihasználni a beruházó. 
Itt találkozik Budapest legforgalmasabb 
körgyűrűje, a Róbert Károly körút–Hun-
gária körút–Árpád-híd a hatsávos Váci úti 
irodatengellyel. A kereszteződésben több 
mint 200 ezer autó halad el naponta. A 

területnek közvetlen metrómegállója van, 
érinti az 1-es villamos és több buszjárat. 
Természetesen a távolsági buszpályaudvar 
is ismét helyet fog kapni itt, de már a kor 
elvárásainak megfelelő, 21. századi formá-
ban, klimatizálva, korszerű utastájékoztató 
rendszerrel felszerelve.

Addig azonban az utasoknak el kell vi-
selniük az építkezés okozta kellemetlensé-
geket. A buszállomás a szomszédos Árboc 
utcába költözött, ahol egy négyállásos, át-
meneti megállóhely működik, közvetlenül 
az utcán, a szabad ég alatt. Váróterem he-
lyett jelenleg egy 3 ülőhellyel rendelkező, 
maximum 5 ember tartózkodására alkal-
mas váróhelyiséget alakítottak ki, egyetlen 
illemhellyel.

A busztársaság az „átmeneti” időszak 
várható időtartamáról nem informálta az 

Utasinformációk:
Az utasok menetjegyeiket és bérleteiket a kocsiállások mellett található 

jegyautomatákból, illetve az Árpád Center földszintjén kialakított  
pénztárban vásárolhatják meg.

Induló kocsiállások:

1. kocsiállás, induló vonalak: 815, 840
Almásfüzitő, Dorog, Dunaalmás, Komárom, Lábatlan, Neszmély, Nyergesújfalu, 

Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisvörösvár, Süttő, Tát, Tokod, Üröm

2. kocsiállás, induló vonalak: 800, 801, 805, 810, 815
Bajna, Csolnok, Dág, Dorog, Epöl, Esztergom, Kesztölc, Lábatlan, Leányvár,  
Máriahalom, Nyergesújfalu, Piliscsaba, Piliscsév, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár,  

Sárisáp, Süttő, Tát, Tinnye, Tokod, Úny

3. kocsiállás, induló vonalak: 805, 820
Dorog, Kesztölc, Leányvár, Piliscsaba, Piliscsév, Pilisjászfalu,  

Pilisszántó, Pilisvörösvár

4. kocsiállás, induló vonalak: 830, 831, 832
Piliscsaba, Pilisszántó, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Solymár

utasokat. Ezért január elején a környék 
kilenc polgármestere (köztük Gromon 
István polgármester úr is) közös levélben 
fordult Kameniczky Ákoshoz, a Volán-
busz forgalmi igazgatójához, kérve az 
intézkedést a várakozás körülményeinek 
javítására: „Jelenleg az induló buszokra 
várakozó utazó közönség igen mostoha 
körülményeket kénytelen elviselni – írja a 
levél. – Álláspontunk szerint a Volánbusz 
Zrt.-nek a beruházás kivitelezésének idő-
tartama alatt is biztosítania kell az utas-
forgalommal arányos, kulturált és bizton-
ságos várakozás lehetőségét és a megfelelő 
illemhelyet.”

Lapzártánkig nem történt előrelépés az 
ügyben, de a további fejleményekről tájé-
koztatni fogjuk olvasóinkat. 

Vörösvári Újság

JELENTŐSEN VÁLTOZNAK AZ ÉPÍTÉSI JOGSZABÁLYOK

Bevezetésre került az egyszerű 
bejelentés: A 300 m2-nél kisebb 
hasznos alapterületű új lakóépü-

let építése már nem építési engedélyhez, 
hanem egyszerű bejelentés megtételéhez 
kötött. Az építési tevékenység az egyszerű 
bejelentés megtételét követő 15 nap eltel-
tével válik megkezdhetővé, amennyiben 
a bejelentés a vonatkozó jogszabályok-
nak megfelel, a jogszabály által rögzített 
mellékleteket benyújtották az illetékes 
általános építésügyi hatósághoz. Hiányos 
bejelentés benyújtása  esetén egy tájékoz-
tatást kap az ügyfél, hogy a beadványa 
nem tekinthető egyszerű bejelentésnek, 
ezért nem kezdheti meg az építkezést.

Az egyszerű bejelentés megtehető papír 
alapon vagy elektronikus úton, a hozzá tar-
tozó műszaki tervdokumentáció csak elekt-
ronikusan, PDF/A formátumban nyújtható 
be. Elektronikus aláírás hiányában, egy pél-
dányban papír alapon minden dokumen-
tumot a tervező és az építtető aláírásával 
ellátva is be kell nyújtani a hatósághoz. Az 
egyszerű bejelentés az ÉTDR (Építésügyi 
hatósági engedélyezési eljárásokat Támoga-
tó elektronikus Dokumentációs Rendszer) 
felületén, az építéshatósági irodán, Szol-
gáltatási ponton valamint Kormányablakon 
keresztül tehető meg.

Az egyszerű bejelentés során hiánypót-
lási felhívás nem bocsátható ki. Az építte-
tő módosított javított tartalommal újból 
be kell nyújtsa a jogszabály által előírt 
dokumentumokat, újabb egyszerű beje-
lentést kell benyújtania mindaddig, amíg 
a dokumentáció megfelelő tartalmú nem 
lesz, és a hatóság a benyújtott bejelentést 
hallgatással el nem fogadja, tudomásul 
nem veszi.

Mivel az egyszerű bejelentés nem köz-
igazgatási eljárás, az egyszerű bejelentés 
vizsgálatát követően nem születik a ha-
tóság részéről érdemi döntés, így nincs 
lehetőség fellebbezésre. Az ügyfél csak tá-
jékoztatást kap, ha nem megfelelő tartal-
mú a bejelentése, így nem kezdheti meg 
az építkezést. Ha megfelelő tartalmú az 
egyszerű bejelentés, és nem kap az ügyfél 
értesítést a hatóságtól a bejelentés mellék-
letét képező iratok hiányosságairól, csak 
ekkor, az egyszerű bejelentés megtételét 
követő 15 nap elteltével válik megkezdhe-
tővé az építési tevékenység.

Az egyszerű bejelentésről csak az in-
gatlanon tulajdonjoggal rendelkezőket 
kell a hatóságnak értesítenie, így a haszon-
élvezők, illetve a szomszédos ingatlanok 

tulajdonosai csak a kivitelezés megkezdése-
kor szereznek tudomást az új építkezésről.

Az egyszerű bejelentés alapján végzett 
építési tevékenység esetén elektronikus épí-
tési naplót kell vezetni.

Az egyszerű bejelentés a fentiek alapján 
hallgatással zárul, azonban az egyszerű be-
jelentés megtételének igazolására hatósági 
bizonyítvány kérhető. Ezzel igazolható a 
jogszerű építés, ezzel fordulhat az ügyfél 
a bankokhoz, illetve ez használható fel a 
CSOK-hoz.

Az egyszerű bejelentéshez tervező által 
készített műszaki dokumentációt kell be-
nyújtani, melynek tartalmát a lakóépület 
építésének egyszerű bejelentéséről és egyes 
építésügyi tárgyú kormányrendeletek mó-
dosításáról szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. 
rendelet rögzíti. A hatályos jogszabály sze-
rint nem kell benyújtani alaprajzot, met-
szetet, azonban ezek tartalmát ismertetni 
kell a műszaki leírásban, be kell mutatni a 
helyiséglistát és terület-kimutatást, meg kell 
adni a felhasználni kívánt anyagokat stb., 
valamint el kell készíteni és be kell nyújtani 
az alaprajz alapján készülő homlokzati raj-
zokat, nézeteket. Az egyszerű bejelentéshez 
újból kell mellékelni tervezői nyilatkozatot, 
melyben a tervező nyilatkozik a vonatko-
zó jogszabályoknak való megfelelőségről. 
Vagyis végeredményben el kell készíteni az 
építési engedélyezési eljárás során benyúj-
tandó összes munkarészt, hogy a jogsza-
bályban rögzített tartalmú dokumentumok 
előálljanak, és a tervező a megfelelőségről 
nyilatkozni tudjon! Az egyszerű bejelentés 
során vizsgálható szakmai kérdéseket a jog-
szabály rögzíti, építési tevékenységet végezni 
továbbra is a törvényben foglaltak, valamint 
az egyéb jogszabályok megtartásán túl, csak 
a helyi építési szabályzat előírásainak meg-
felelően szabad.

Az egyszerű bejelentés csak a 300 m2-nél 
kisebb hasznos alapterületű új lakóépület 
építésére vonatkozik, egyéb esetben, más 
rendeltetésű épületre (garázsra, gazdasá-
gi épületre, irodára stb.), továbbra is építési 
engedélyt kell kérni, illetve a meglévő épület 
bővítése, átalakítása érdekében sem nyújt-
ható be egyszerű bejelentés, ezen esetekben 
továbbra is építési engedély iránti kérelmet 
szükséges előterjeszteni.

Az egyszerű bejelentés alapján készülő 
új lakóépületet a bejelentéstől számított 
tíz éven belül fel kell építeni, és a felépítés 
megtörténtét tanúsító hatósági bizonyít-
ványt kell kérni. Jelentős változás, hogy a 
jelenleg érvényben lévő jogszabály alapján, 

ha a bejelentéstől számított tíz éven belül 
nem építették fel az épületet, az elkészült 
építményt le kell bontani!

A használatbavételi engedélyezési eljá-
rás és a használatbavételi tudomásulvételi 
eljárás során szintén változás történt. A vo-
natkozó jogszabályok értelmében az építte-
tőnek a használatbavételi engedély iránti ké-
relem benyújtásáig az épületek energetikai 
jellemzőinek tanúsításáról szóló kormány-
rendelet hatálya alá tartozó épületek eseté-
ben az energetikai tanúsítványt az OÉNY-
ben ki kell állíttatnia. Az új rendelkezés 
értelmében az energetikai tanúsítványnál 
figyelembe vett szerkezeteknek, anyagoknak 
a használatbavétel iránt kezdeményezett el-
járásig el kell készülni, ezért nem tekinthe-
tők hiányzó munkálatnak a hőszigetelés és 
a vakolás!

A jelen tájékoztatás nem teljes körű. A 
változásokkal kapcsolatosan személyesen a 
2085 Pilisvörösvár, Puskin utca 8. szám alat-
ti építéshatósági irodán hétfőnként 13:00-
18:00 óra között, illetve szerdánként 8:00-
12:00 és 13:00-17:00 óra között kaphatnak 
tájékoztatást, telefonon keresztül  a 06-26-
530-103 vagy 06-26-530-104-es telefonszá-
mon érdeklődhetnek a tisztelt lakosok.

Szondi Zsuzsanna Orsolya osztályvezető
Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal

Építéshatósági Osztály

E L A D Ó  T E L E K
Szondi u. 108.

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

az ingatlan előtt 

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

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

45 m2 alapterületű téglaépítmén�-
n�el: víz, villan� ingatlanon belül, 

gáz az ingatlan előtt

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

2016. január 1-jétől jelentősen módosult az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény, valamint elfogadták és hatályba lépett a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és 
egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendeletet. A leg-
fontosabb változások az alábbiakban foglalhatók össze.
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FELÚJÍTJÁK 
AZ ÁRPÁD-HÍDI AUTÓBUSZÁLLOMÁST

Múlt év novemberében kezdődött meg az 
„Árpád híd autóbuszállomás” átépítése. 
Az utazóközönséget a beruházás elké-
szültével nem csupán egy új buszpályaud-
var fogadja, hanem Budapest egyik legna-
gyobb iroda- és szolgáltatóközpontja.

A korábbi buszállomás mintegy har-
minc éven át szolgálta ki az utaso-
kat, többek között a Budapest–Pi-

lisvörösvár viszonylatban ingázó felnőtteket 
és diákokat. Ennek azonban lejárt az ideje, 
a helyén hamarosan egy hatalmas irodaház 
és szolgáltatóközpont épül. Pontosabban a 
beruházás ennél nagyobb területen valósul 
meg, melynek csak egy része a buszállomás 
ingatlana. A beruházó HB Reavis Kft. 3 ha 
területet vásárolt a célra.

A nagyszabású építkezés 2015. novem-
ber 7-én vette kezdetét. Azóta a teljes állo-
más – épületestül, kocsiállásostul – eltűnt 
a föld színéről, és a szomszédos bútor-
áruházat is lebontották. A készülő épület-
együttesről egyelőre nem sokat tudni. A 
Volánbusz által kiadott szóróanyag szerint 
több épületről van szó, melyek között zöld 
környezetet és tágas közösségi tereket ala-
kítanak ki. Radnóty Zoltán, a HB Reavis 
magyarországi és törökországi vezérigaz-
gatója tavaly júniusban adott interjút a 
Portfolio.hu internetes gazdasági portál-
nak, amelyben elárult néhány részletet „a 
térség és Budapest városképét gyökeresen 
megváltoztatható” beruházás terveiről. E 
szerint az épületegyüttes, amely számára 
3 hektáros területet vásároltak, 120 ezer 
négyzetméter bérbeadható területtel ren-
delkezik majd. Az irodafejlesztés kapja a 
legnagyobb hangsúlyt, de fontos szolgálta-
tó funkciót is terveznek, éttermekkel, kávé-
zókkal és egyéb üzletekkel.

A szóban forgó terület a főváros egyik 
„legértékesebb kereszteződése”, vélhető-
en ezt kívánja kihasználni a beruházó. 
Itt találkozik Budapest legforgalmasabb 
körgyűrűje, a Róbert Károly körút–Hun-
gária körút–Árpád-híd a hatsávos Váci úti 
irodatengellyel. A kereszteződésben több 
mint 200 ezer autó halad el naponta. A 

területnek közvetlen metrómegállója van, 
érinti az 1-es villamos és több buszjárat. 
Természetesen a távolsági buszpályaudvar 
is ismét helyet fog kapni itt, de már a kor 
elvárásainak megfelelő, 21. századi formá-
ban, klimatizálva, korszerű utastájékoztató 
rendszerrel felszerelve.

Addig azonban az utasoknak el kell vi-
selniük az építkezés okozta kellemetlensé-
geket. A buszállomás a szomszédos Árboc 
utcába költözött, ahol egy négyállásos, át-
meneti megállóhely működik, közvetlenül 
az utcán, a szabad ég alatt. Váróterem he-
lyett jelenleg egy 3 ülőhellyel rendelkező, 
maximum 5 ember tartózkodására alkal-
mas váróhelyiséget alakítottak ki, egyetlen 
illemhellyel.

A busztársaság az „átmeneti” időszak 
várható időtartamáról nem informálta az 

Utasinformációk:
Az utasok menetjegyeiket és bérleteiket a kocsiállások mellett található 

jegyautomatákból, illetve az Árpád Center földszintjén kialakított  
pénztárban vásárolhatják meg.

Induló kocsiállások:

1. kocsiállás, induló vonalak: 815, 840
Almásfüzitő, Dorog, Dunaalmás, Komárom, Lábatlan, Neszmély, Nyergesújfalu, 

Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisvörösvár, Süttő, Tát, Tokod, Üröm

2. kocsiállás, induló vonalak: 800, 801, 805, 810, 815
Bajna, Csolnok, Dág, Dorog, Epöl, Esztergom, Kesztölc, Lábatlan, Leányvár,  
Máriahalom, Nyergesújfalu, Piliscsaba, Piliscsév, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár,  

Sárisáp, Süttő, Tát, Tinnye, Tokod, Úny

3. kocsiállás, induló vonalak: 805, 820
Dorog, Kesztölc, Leányvár, Piliscsaba, Piliscsév, Pilisjászfalu,  

Pilisszántó, Pilisvörösvár

4. kocsiállás, induló vonalak: 830, 831, 832
Piliscsaba, Pilisszántó, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Solymár

utasokat. Ezért január elején a környék 
kilenc polgármestere (köztük Gromon 
István polgármester úr is) közös levélben 
fordult Kameniczky Ákoshoz, a Volán-
busz forgalmi igazgatójához, kérve az 
intézkedést a várakozás körülményeinek 
javítására: „Jelenleg az induló buszokra 
várakozó utazó közönség igen mostoha 
körülményeket kénytelen elviselni – írja a 
levél. – Álláspontunk szerint a Volánbusz 
Zrt.-nek a beruházás kivitelezésének idő-
tartama alatt is biztosítania kell az utas-
forgalommal arányos, kulturált és bizton-
ságos várakozás lehetőségét és a megfelelő 
illemhelyet.”

Lapzártánkig nem történt előrelépés az 
ügyben, de a további fejleményekről tájé-
koztatni fogjuk olvasóinkat. 

Vörösvári Újság

JELENTŐSEN VÁLTOZNAK AZ ÉPÍTÉSI JOGSZABÁLYOK

Bevezetésre került az egyszerű 
bejelentés: A 300 m2-nél kisebb 
hasznos alapterületű új lakóépü-

let építése már nem építési engedélyhez, 
hanem egyszerű bejelentés megtételéhez 
kötött. Az építési tevékenység az egyszerű 
bejelentés megtételét követő 15 nap eltel-
tével válik megkezdhetővé, amennyiben 
a bejelentés a vonatkozó jogszabályok-
nak megfelel, a jogszabály által rögzített 
mellékleteket benyújtották az illetékes 
általános építésügyi hatósághoz. Hiányos 
bejelentés benyújtása  esetén egy tájékoz-
tatást kap az ügyfél, hogy a beadványa 
nem tekinthető egyszerű bejelentésnek, 
ezért nem kezdheti meg az építkezést.

Az egyszerű bejelentés megtehető papír 
alapon vagy elektronikus úton, a hozzá tar-
tozó műszaki tervdokumentáció csak elekt-
ronikusan, PDF/A formátumban nyújtható 
be. Elektronikus aláírás hiányában, egy pél-
dányban papír alapon minden dokumen-
tumot a tervező és az építtető aláírásával 
ellátva is be kell nyújtani a hatósághoz. Az 
egyszerű bejelentés az ÉTDR (Építésügyi 
hatósági engedélyezési eljárásokat Támoga-
tó elektronikus Dokumentációs Rendszer) 
felületén, az építéshatósági irodán, Szol-
gáltatási ponton valamint Kormányablakon 
keresztül tehető meg.

Az egyszerű bejelentés során hiánypót-
lási felhívás nem bocsátható ki. Az építte-
tő módosított javított tartalommal újból 
be kell nyújtsa a jogszabály által előírt 
dokumentumokat, újabb egyszerű beje-
lentést kell benyújtania mindaddig, amíg 
a dokumentáció megfelelő tartalmú nem 
lesz, és a hatóság a benyújtott bejelentést 
hallgatással el nem fogadja, tudomásul 
nem veszi.

Mivel az egyszerű bejelentés nem köz-
igazgatási eljárás, az egyszerű bejelentés 
vizsgálatát követően nem születik a ha-
tóság részéről érdemi döntés, így nincs 
lehetőség fellebbezésre. Az ügyfél csak tá-
jékoztatást kap, ha nem megfelelő tartal-
mú a bejelentése, így nem kezdheti meg 
az építkezést. Ha megfelelő tartalmú az 
egyszerű bejelentés, és nem kap az ügyfél 
értesítést a hatóságtól a bejelentés mellék-
letét képező iratok hiányosságairól, csak 
ekkor, az egyszerű bejelentés megtételét 
követő 15 nap elteltével válik megkezdhe-
tővé az építési tevékenység.

Az egyszerű bejelentésről csak az in-
gatlanon tulajdonjoggal rendelkezőket 
kell a hatóságnak értesítenie, így a haszon-
élvezők, illetve a szomszédos ingatlanok 

tulajdonosai csak a kivitelezés megkezdése-
kor szereznek tudomást az új építkezésről.

Az egyszerű bejelentés alapján végzett 
építési tevékenység esetén elektronikus épí-
tési naplót kell vezetni.

Az egyszerű bejelentés a fentiek alapján 
hallgatással zárul, azonban az egyszerű be-
jelentés megtételének igazolására hatósági 
bizonyítvány kérhető. Ezzel igazolható a 
jogszerű építés, ezzel fordulhat az ügyfél 
a bankokhoz, illetve ez használható fel a 
CSOK-hoz.

Az egyszerű bejelentéshez tervező által 
készített műszaki dokumentációt kell be-
nyújtani, melynek tartalmát a lakóépület 
építésének egyszerű bejelentéséről és egyes 
építésügyi tárgyú kormányrendeletek mó-
dosításáról szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. 
rendelet rögzíti. A hatályos jogszabály sze-
rint nem kell benyújtani alaprajzot, met-
szetet, azonban ezek tartalmát ismertetni 
kell a műszaki leírásban, be kell mutatni a 
helyiséglistát és terület-kimutatást, meg kell 
adni a felhasználni kívánt anyagokat stb., 
valamint el kell készíteni és be kell nyújtani 
az alaprajz alapján készülő homlokzati raj-
zokat, nézeteket. Az egyszerű bejelentéshez 
újból kell mellékelni tervezői nyilatkozatot, 
melyben a tervező nyilatkozik a vonatko-
zó jogszabályoknak való megfelelőségről. 
Vagyis végeredményben el kell készíteni az 
építési engedélyezési eljárás során benyúj-
tandó összes munkarészt, hogy a jogsza-
bályban rögzített tartalmú dokumentumok 
előálljanak, és a tervező a megfelelőségről 
nyilatkozni tudjon! Az egyszerű bejelentés 
során vizsgálható szakmai kérdéseket a jog-
szabály rögzíti, építési tevékenységet végezni 
továbbra is a törvényben foglaltak, valamint 
az egyéb jogszabályok megtartásán túl, csak 
a helyi építési szabályzat előírásainak meg-
felelően szabad.

Az egyszerű bejelentés csak a 300 m2-nél 
kisebb hasznos alapterületű új lakóépület 
építésére vonatkozik, egyéb esetben, más 
rendeltetésű épületre (garázsra, gazdasá-
gi épületre, irodára stb.), továbbra is építési 
engedélyt kell kérni, illetve a meglévő épület 
bővítése, átalakítása érdekében sem nyújt-
ható be egyszerű bejelentés, ezen esetekben 
továbbra is építési engedély iránti kérelmet 
szükséges előterjeszteni.

Az egyszerű bejelentés alapján készülő 
új lakóépületet a bejelentéstől számított 
tíz éven belül fel kell építeni, és a felépítés 
megtörténtét tanúsító hatósági bizonyít-
ványt kell kérni. Jelentős változás, hogy a 
jelenleg érvényben lévő jogszabály alapján, 

ha a bejelentéstől számított tíz éven belül 
nem építették fel az épületet, az elkészült 
építményt le kell bontani!

A használatbavételi engedélyezési eljá-
rás és a használatbavételi tudomásulvételi 
eljárás során szintén változás történt. A vo-
natkozó jogszabályok értelmében az építte-
tőnek a használatbavételi engedély iránti ké-
relem benyújtásáig az épületek energetikai 
jellemzőinek tanúsításáról szóló kormány-
rendelet hatálya alá tartozó épületek eseté-
ben az energetikai tanúsítványt az OÉNY-
ben ki kell állíttatnia. Az új rendelkezés 
értelmében az energetikai tanúsítványnál 
figyelembe vett szerkezeteknek, anyagoknak 
a használatbavétel iránt kezdeményezett el-
járásig el kell készülni, ezért nem tekinthe-
tők hiányzó munkálatnak a hőszigetelés és 
a vakolás!

A jelen tájékoztatás nem teljes körű. A 
változásokkal kapcsolatosan személyesen a 
2085 Pilisvörösvár, Puskin utca 8. szám alat-
ti építéshatósági irodán hétfőnként 13:00-
18:00 óra között, illetve szerdánként 8:00-
12:00 és 13:00-17:00 óra között kaphatnak 
tájékoztatást, telefonon keresztül  a 06-26-
530-103 vagy 06-26-530-104-es telefonszá-
mon érdeklődhetnek a tisztelt lakosok.

Szondi Zsuzsanna Orsolya osztályvezető
Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal

Építéshatósági Osztály

E L A D Ó  T E L E K
Szondi u. 108.

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

az ingatlan előtt 

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

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

45 m2 alapterületű téglaépítmén�-
n�el: víz, villan� ingatlanon belül, 

gáz az ingatlan előtt

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

2016. január 1-jétől jelentősen módosult az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény, valamint elfogadták és hatályba lépett a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és 
egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendeletet. A leg-
fontosabb változások az alábbiakban foglalhatók össze.
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CSILLAG SZÜLETETT
PELLER ANNA A MÁGNÁS MISKÁBAN

Felejthetetlen élményt nyújt Peller Anna Marcsa szere-
pében a Mágnás Miska című operettben. A Budapesti 
Operettszínházban ősszel újították fel a darabot, s biz-
ton állíthatjuk, hogy Peller Anna szerepeltetése telita-
lálat volt. 

A Mágnás Miska a magyar operett 
történetének egyik legsikeresebb 
alkotása: fülbemászó dallamok, 

frappáns dalszövegek, humor, szókimon-
dás jellemzik. Még a sablontól is eltér az-
zal, hogy nem a primadonna-hősszerelmes 
a főszereplő páros, hanem a szubrett-tán-
cos komikus.

A darab – számomra úgy tűnik legalább-
is – mintha az úri társadalom paródiája 
lenne: a házigazda Korláth gróf valóban 
egy korlátolt hülye, az öreg grófné klepto-
mániás, a Pixi–Mixi páros idegesítően idi-
óta, a grófi kisasszonyok nimfomániások. 
Az egyedüli életrevaló, talpraesett figurák: 
Miska, a lovászfiú és Marcsa, a mosogató-
lány. Persze, ahogy ez lenni szokott, a móka 
kedvéért mindketten jelmezt cserélnek a 
második felvonásban: Miskát grófnak öl-
tözteti a hősszerelmes tiszttartó, Marcsa 
pedig cicomás ruhát kap, s Mary grófné 
lesz belőle. A végén a félreértések persze 
tisztázódnak, és a szerelmesek népmesei 
módon egymáséi lesznek. A mondaniva-
lót gyerekjáték leszűrni: nem a származás, 
a cím számít, hanem az érdem, az emberi 
értékek, a tehetség, a jó szándék, a becsület. 

Az operett műfajából következően sza-
tirikus drámai mélységekbe nem merül a 

darab, megmarad a felszínen, s kacagtató, 
játékos, habos hullámokat vet: remek szí-
nészi alakításokra adva lehetőséget, a né-
zőknek pedig – a rekeszizmok erős igény-
bevétele mellett – kétórányi kikapcsolódást. 

A Mágnás Miskát a szerzők (Bakonyi 
Károly író, Szirmai Albert zeneszerző, 
Gábor Andor dalszövegíró) egyenesen a 
Rátkai Márton – Fedák Sári párosra írták 
annak idején. A siker így garantált volt. A 
Budapesti Operettszínház legutóbb, 2003-
ban Verebes István rendezésében állította 
színre a darabot Bajor Imre és Oszvald 
Marika főszereplésével. A sikerszériának 
Bajor Imre halála vetett véget. Ekkor a da-
rabot levették műsorról.

Tavaly nyáron kezdődtek meg az elő-
adás felújító próbái, és szeptember 18-án 
tartották meg a premiert. A szereposztás 
felfrissült, jelentősen változott, több fiatal, 
tehetséges színésznek nyújtva lehetőséget, 
hogy énekhangját, tánctudását és komikusi 
képességeit megcsillanthassa a nézők előtt. 
A fő szerepekben is változás történt. Mis-
ka szerepét Peller Károly, Marcsáét Peller 
Anna vette át. Remek választás volt mind-
kettőjükre – de különösen, kiemelten és 
visszavonhatatlanul Peller Annára – nézve.
Hadd részletezzem:

December 19-én tekintettük meg felesé-
gemmel a felújított darabot – a Peller csa-
ládtól kapott tiszteletjegynek köszönhető-
en. Megvallom őszintén, az előadás elején 
itt-ott unatkoztam, vagy bosszankodtam 
egy-egy idétlenség miatt. Amikor azonban 

Anna színre lépett, minden megváltozott. 
Szinte felrobbant a színpad. Az a rendkívü-
li báj, kedvesség, humor, életöröm, finom 
erotika, az a rendkívül jótékony pozitív 
energia, ami belőle áradt, szabályosan le-
nyűgözött és ugyanakkor fellelkesített, bol-
doggá tett. Attól kezdve alig vártam, hogy 
a színpadra lépjen, s két fellépése közötti 
jeleneteket közjátéknak tekintettem csak, s 
talán nem is figyeltem oda kellő mértékkel.

Amikor azonban Anna újra a színpadra 
penderült, ismét csupa fül lettem, s igye-
keztem minden szavát, minden mozdu-
latát, minden arcrándulását követni, ma-
gamba olvasztani, boldogságra váltani.

Anna egyenesen elkápráztatott csodá-
latos tehetségével, ragyogó alakításával, 
sodró lendületével. Nem kevesebbet fogal-
maztam meg magamban az előadás után: 
„Íme, csillag született, akinek a nevét egy-
koron úgy említik majd, mint egy évszá-
zaddal korábban Fedák Sáriét.” 

Ha az olvasó úgy gondolja, hogy elfo-
gult vagyok Annával, ám legyen: tényleg az 
vagyok. Mert vörösvári. Mert az utcánkban 
lakik. Mert színészi pályáját a kezdetektől 
fogva figyelemmel kísérem. Mert egy tehet-
séges, nagyszerű, szeretni való ember.

De kérem, kedves Olvasó, döntse el 
maga, hogy elfogultságom ellenére igazat 
mondtam-e vagy sem. A legjobb módszer 
erre az, ha megnézi az előadást.

Előre megsúgom: a tapsrend is engem 
igazol majd. Peller Anna utolsó előttiként 
lépett a színpadra a tapsrend szerint, és 
nem mondok sokat: legalább kétszer-há-
romszor nagyobb tapsot, vastapsot kapott, 
mint az előtte meghajolók, s érezhetően jó-
val nagyobbat is, mint az utána következő, 
címszerepet játszó színész.

Ennek az előadásnak egyértelműen 
Anna volt a főszereplője, csillaga. Ne is 
haloványodjék ez a csillag soha el, világít-
son fényesen a magyar színjátszás egén!

Kedves Anna, őszintén gratulálunk, szín-
házi és magánéletedhez további szép sike-
reket, boldogságot kívánunk!

Fogarasy Attila
(Fotók: www.operett.hu)

ÚJRAGONDOLT HAGYOMÁNY

Pilisvörösvár és Piliscsaba között, 
közvetlenül a 10-es számú főúton 
több mint 40 éve áll a Kopár Csárda. 
Kedvelt kirándulóhely, gyalogtúrák 
induló és érkező pontja. Találkahely 
azoknak is, akik terített asztal mel-
lett ízes ételekre vágynak ott, ahol a 
gépzene helyett madárcsicsergés szól.  
A csárda bő két évtizede családi tu-
lajdonba van, megbecsüléssel őrzik 
mind a hely, mind a magyar konyha 
hagyományait. 

A csárda története eseménydús, akár 
a 20. század. A hatvanas évek vé-
gén Walter Ferenc piliscsabai té-

eszelnök kezdeményezésére épült fel a 
jelenlegi vendéglátó-ipari egység őse, egy 
kisebb épület, melyet hamarosan bővítettek 
egy felső szinttel. Mindkét szint teljes mér-
tékben fából épült. A 80-as években egye-
sültek a környékbeli téeszek, megalakult 
a Pilis völgye téesz, ami a későbbiekben 
beolvadt a hidegkúti Rozmaring termelő-
szövetkezetbe. Nem sokkal ez után az Esti 
Hírlap rikkancsa hírét vitte, hogy a Kopár 
Csárda porig égett, miután egy fiatalem-
ber felgyújtotta. A Rozmaring újjáépítette, 
de már nem fából, hanem téglából. A felső 
szintről viszont lemondtak, igaz, az alsó 
szint jóval nagyobb alapterületet kapott. A 
termelőszövetkezetek megszűnése után, a 
90-es évek elején került az ingatlan Walter 
Ferenc családjának tulajdonába.  

Az unokák egyike már korábban elvé-
gezte a Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari 
Főiskolát. Mivel gyermekként arról álmo-
dozott, hogy jégkrém készítő lesz, biztos, 
ami biztos, vendéglátó-ipari üzemgazdász 
diplomája mellé még a szakácsképesítést is 
megszerezete. Bár jégkrém készítő soha nem 
lett, szaktudása később jól jött, többek között 
a Kopár Csárda üzemeltetése kapcsán.

Kívül

A privatizációt követően és jelenleg is az 
éttermet üzemeltető tulajdonos sosem volt 
könnyű helyzetben. Amikor a csárdát átvet-
te, nagy nehézségek árán tudta csak kirakni 
az akkor már jogszerűtlenül ott tartózkodó 
bérlőt, aki magát előszeretettel aposztrofál-
ta „pilisi nábobként”, és nem volt hajlandó 
tudomásul venni a megváltozott tulajdon-
viszonyokat. Olyan rossz állapotban adta 

vissza az ingatlant, hogy az teljes tataro-
zásra szorult. A 90-es évek második felétől 
a család másik ága vagy bérlő üzemeltette 
az éttermet 2011-ig. Ezt követően ismét 
az első tulajdonos-üzemeltető vette át a 
ház működtetését. A helyzete kísértetie-
sen hajaz a korábbiakra: nem kevés anyagi 
ráfordítást követelt meg a ház átvétele. A 
markáns felújítás nyomán – természetesen 
szigorúan szem előtt tartva a szerves építé-
szet sajátosságait – a ház kívül-belül telje-
sen megújult.

Az étterem terasza is teljesen megújult: 
megtörtént a bútorzat maradéktalan cseréje, 
melynek hozadéka az épület sötét színével 
harmonizáló teraszmegjelenés. A tujasor 
felett impozáns kerti lámpák magasodnak. 
Az épületet újravakolták, a homlokzati fa-
burkolatot és a zsalugátereket felfrissítették. 
A gyermekek számára kialakításra került egy 
nagy, viacolorral burkolt játszórész, melynek 
egyik sarkát támfalelemekkel fedték, majd 
dísz- illetve fűszernövényekkel ültették be. 
És ami a vendégek számára láthatatlan: 
a konyha ismét teljes generált kapott. Van 
azonban néhány dolog, amit nagy büsz-
keséggel őriznek: a bejárati ajtó két zöld, 
„Rozmaring” feliratú gombját, valamint a 

jellegzetes homlokzati elemeket a „Kopár 
Csárda” felirattal és a faragott tájképpel.

Belül 

A Kopár Csárda gasztronómiai hitvallását 
is újragondolták. A csárdák az Alföld pusz-
taságainak jellegzetes, puritán vendéglátó-
helyei voltak, ám valójában sokkal többet 
jelentettek az ott élő népeknek. A kietlen 
pusztaságok egyhangúságában ezek a he-
lyek a szórakozás, a friss hírek, ízes étkek 
és szívmelengető italok apró szigeteit je-
lentették a hétköznapjaikat elzártságban 
élő emberek számára. 

A csárdák találkozási pontok is voltak, 
hiszen utak kereszteződéseiben álltak. 
Kultúrák, népek, hagyományok és hiedel-
mek elegyedtek a színes forgatagban, me-
lyet a betérő vendégek jelentettek. Az ott 
kínált ételek javarészt egyszerű, ám lakta-
tó finomságok voltak; bográcsban, szabad 
tűzön, kemencében, erőteljes fűszerezéssel 
készültek. Adott volt a nyersanyagok sze-
zonális elérhetősége is, és ebben a legújabb 
időkig nem is volt változás. Ezek az ételké-
szítési hagyományok hosszú időre megha-
tározták a magyar konyha jellegét. 

A megújulásnak fontos szerepe van ab-
ban, hogy megőrizzék a régi tradíciókat, 
de fennmaradásuk érdekében színesíteni 
kellett a választékot a nemzetközi konyha 
ínyencségeivel is, hogy az egyre magasabb 
elvárásoknak megfeleljen. A cél továbbra 
is az, hogy találkozási pont legyen a csár-
da azon vendégek számára, akik szeretik 
a hagyományokat, de nyitottak a nemzet-
közi gasztronómia nyújtotta kínálat iránt 
is, illetve szeretnek ízes étkeket és szívme-
lengető italokat fogyasztani, gasztronómiai 
élményekkel gazdagodni.

VÚ
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CSILLAG SZÜLETETT
PELLER ANNA A MÁGNÁS MISKÁBAN

Felejthetetlen élményt nyújt Peller Anna Marcsa szere-
pében a Mágnás Miska című operettben. A Budapesti 
Operettszínházban ősszel újították fel a darabot, s biz-
ton állíthatjuk, hogy Peller Anna szerepeltetése telita-
lálat volt. 

A Mágnás Miska a magyar operett 
történetének egyik legsikeresebb 
alkotása: fülbemászó dallamok, 

frappáns dalszövegek, humor, szókimon-
dás jellemzik. Még a sablontól is eltér az-
zal, hogy nem a primadonna-hősszerelmes 
a főszereplő páros, hanem a szubrett-tán-
cos komikus.

A darab – számomra úgy tűnik legalább-
is – mintha az úri társadalom paródiája 
lenne: a házigazda Korláth gróf valóban 
egy korlátolt hülye, az öreg grófné klepto-
mániás, a Pixi–Mixi páros idegesítően idi-
óta, a grófi kisasszonyok nimfomániások. 
Az egyedüli életrevaló, talpraesett figurák: 
Miska, a lovászfiú és Marcsa, a mosogató-
lány. Persze, ahogy ez lenni szokott, a móka 
kedvéért mindketten jelmezt cserélnek a 
második felvonásban: Miskát grófnak öl-
tözteti a hősszerelmes tiszttartó, Marcsa 
pedig cicomás ruhát kap, s Mary grófné 
lesz belőle. A végén a félreértések persze 
tisztázódnak, és a szerelmesek népmesei 
módon egymáséi lesznek. A mondaniva-
lót gyerekjáték leszűrni: nem a származás, 
a cím számít, hanem az érdem, az emberi 
értékek, a tehetség, a jó szándék, a becsület. 

Az operett műfajából következően sza-
tirikus drámai mélységekbe nem merül a 

darab, megmarad a felszínen, s kacagtató, 
játékos, habos hullámokat vet: remek szí-
nészi alakításokra adva lehetőséget, a né-
zőknek pedig – a rekeszizmok erős igény-
bevétele mellett – kétórányi kikapcsolódást. 

A Mágnás Miskát a szerzők (Bakonyi 
Károly író, Szirmai Albert zeneszerző, 
Gábor Andor dalszövegíró) egyenesen a 
Rátkai Márton – Fedák Sári párosra írták 
annak idején. A siker így garantált volt. A 
Budapesti Operettszínház legutóbb, 2003-
ban Verebes István rendezésében állította 
színre a darabot Bajor Imre és Oszvald 
Marika főszereplésével. A sikerszériának 
Bajor Imre halála vetett véget. Ekkor a da-
rabot levették műsorról.
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felfrissült, jelentősen változott, több fiatal, 
tehetséges színésznek nyújtva lehetőséget, 
hogy énekhangját, tánctudását és komikusi 
képességeit megcsillanthassa a nézők előtt. 
A fő szerepekben is változás történt. Mis-
ka szerepét Peller Károly, Marcsáét Peller 
Anna vette át. Remek választás volt mind-
kettőjükre – de különösen, kiemelten és 
visszavonhatatlanul Peller Annára – nézve.
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ládtól kapott tiszteletjegynek köszönhető-
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Szinte felrobbant a színpad. Az a rendkívü-
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Amikor azonban Anna újra a színpadra 
penderült, ismét csupa fül lettem, s igye-
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gamba olvasztani, boldogságra váltani.
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latos tehetségével, ragyogó alakításával, 
sodró lendületével. Nem kevesebbet fogal-
maztam meg magamban az előadás után: 
„Íme, csillag született, akinek a nevét egy-
koron úgy említik majd, mint egy évszá-
zaddal korábban Fedák Sáriét.” 
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gult vagyok Annával, ám legyen: tényleg az 
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fogva figyelemmel kísérem. Mert egy tehet-
séges, nagyszerű, szeretni való ember.

De kérem, kedves Olvasó, döntse el 
maga, hogy elfogultságom ellenére igazat 
mondtam-e vagy sem. A legjobb módszer 
erre az, ha megnézi az előadást.

Előre megsúgom: a tapsrend is engem 
igazol majd. Peller Anna utolsó előttiként 
lépett a színpadra a tapsrend szerint, és 
nem mondok sokat: legalább kétszer-há-
romszor nagyobb tapsot, vastapsot kapott, 
mint az előtte meghajolók, s érezhetően jó-
val nagyobbat is, mint az utána következő, 
címszerepet játszó színész.

Ennek az előadásnak egyértelműen 
Anna volt a főszereplője, csillaga. Ne is 
haloványodjék ez a csillag soha el, világít-
son fényesen a magyar színjátszás egén!
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házi és magánéletedhez további szép sike-
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gépzene helyett madárcsicsergés szól.  
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lajdonba van, megbecsüléssel őrzik 
mind a hely, mind a magyar konyha 
hagyományait. 

A csárda története eseménydús, akár 
a 20. század. A hatvanas évek vé-
gén Walter Ferenc piliscsabai té-

eszelnök kezdeményezésére épült fel a 
jelenlegi vendéglátó-ipari egység őse, egy 
kisebb épület, melyet hamarosan bővítettek 
egy felső szinttel. Mindkét szint teljes mér-
tékben fából épült. A 80-as években egye-
sültek a környékbeli téeszek, megalakult 
a Pilis völgye téesz, ami a későbbiekben 
beolvadt a hidegkúti Rozmaring termelő-
szövetkezetbe. Nem sokkal ez után az Esti 
Hírlap rikkancsa hírét vitte, hogy a Kopár 
Csárda porig égett, miután egy fiatalem-
ber felgyújtotta. A Rozmaring újjáépítette, 
de már nem fából, hanem téglából. A felső 
szintről viszont lemondtak, igaz, az alsó 
szint jóval nagyobb alapterületet kapott. A 
termelőszövetkezetek megszűnése után, a 
90-es évek elején került az ingatlan Walter 
Ferenc családjának tulajdonába.  

Az unokák egyike már korábban elvé-
gezte a Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari 
Főiskolát. Mivel gyermekként arról álmo-
dozott, hogy jégkrém készítő lesz, biztos, 
ami biztos, vendéglátó-ipari üzemgazdász 
diplomája mellé még a szakácsképesítést is 
megszerezete. Bár jégkrém készítő soha nem 
lett, szaktudása később jól jött, többek között 
a Kopár Csárda üzemeltetése kapcsán.

Kívül

A privatizációt követően és jelenleg is az 
éttermet üzemeltető tulajdonos sosem volt 
könnyű helyzetben. Amikor a csárdát átvet-
te, nagy nehézségek árán tudta csak kirakni 
az akkor már jogszerűtlenül ott tartózkodó 
bérlőt, aki magát előszeretettel aposztrofál-
ta „pilisi nábobként”, és nem volt hajlandó 
tudomásul venni a megváltozott tulajdon-
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vissza az ingatlant, hogy az teljes tataro-
zásra szorult. A 90-es évek második felétől 
a család másik ága vagy bérlő üzemeltette 
az éttermet 2011-ig. Ezt követően ismét 
az első tulajdonos-üzemeltető vette át a 
ház működtetését. A helyzete kísértetie-
sen hajaz a korábbiakra: nem kevés anyagi 
ráfordítást követelt meg a ház átvétele. A 
markáns felújítás nyomán – természetesen 
szigorúan szem előtt tartva a szerves építé-
szet sajátosságait – a ház kívül-belül telje-
sen megújult.

Az étterem terasza is teljesen megújult: 
megtörtént a bútorzat maradéktalan cseréje, 
melynek hozadéka az épület sötét színével 
harmonizáló teraszmegjelenés. A tujasor 
felett impozáns kerti lámpák magasodnak. 
Az épületet újravakolták, a homlokzati fa-
burkolatot és a zsalugátereket felfrissítették. 
A gyermekek számára kialakításra került egy 
nagy, viacolorral burkolt játszórész, melynek 
egyik sarkát támfalelemekkel fedték, majd 
dísz- illetve fűszernövényekkel ültették be. 
És ami a vendégek számára láthatatlan: 
a konyha ismét teljes generált kapott. Van 
azonban néhány dolog, amit nagy büsz-
keséggel őriznek: a bejárati ajtó két zöld, 
„Rozmaring” feliratú gombját, valamint a 

jellegzetes homlokzati elemeket a „Kopár 
Csárda” felirattal és a faragott tájképpel.

Belül 

A Kopár Csárda gasztronómiai hitvallását 
is újragondolták. A csárdák az Alföld pusz-
taságainak jellegzetes, puritán vendéglátó-
helyei voltak, ám valójában sokkal többet 
jelentettek az ott élő népeknek. A kietlen 
pusztaságok egyhangúságában ezek a he-
lyek a szórakozás, a friss hírek, ízes étkek 
és szívmelengető italok apró szigeteit je-
lentették a hétköznapjaikat elzártságban 
élő emberek számára. 

A csárdák találkozási pontok is voltak, 
hiszen utak kereszteződéseiben álltak. 
Kultúrák, népek, hagyományok és hiedel-
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VÚ
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ADVENTI KONCERT

Idén is megrendezte hagyományos adventi koncertjét a Nagytemplomban a Pilisvörös-
vári Német Nemzetiségi Vegyeskórus. Ahogy megszokhattuk, ezúttal is hívtak vendég 
előadókat. Az idei koncerten a Zeneiskola tanárai és növendékei színesítették a kórus 

műsorát. A műsor nyitányaként két diák előadásában az Angyali ének hangzott el, majd 
Neubrandt Ferenc, a kórus karnagyának orgonajátéka következett. Ezután a zeneiskolá-
sok előadásában hallható volt többek között J. J. Quantz, Bach, Corelli egy-egy darabja, 
három dal a gyermekkórustól és karácsonyi dalok klarinéton. A zeneiskolások után a kó-
rus műsora következett, akik természetesen az adventhez illő dalokat választottak. A da-
lokhoz a zenei kíséretet a zenetanárok és növendékeik nyújtották. A műsor a közönség és 
a kórus közös éneklésével zárult, a meghitt hangulathoz illő Harmatozzatok égi magasok 
című népénekkel.

Palkovics Mária
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DEUTSCHER KALENDER 2016

Der „Deutsche Kalen-
der” ist das von der 
Landesselbstverwal-

tung der Ungarndeutschen 
herausgegebene Jahrbuch der 
Ungarndeutschen, das immer 
wieder einen Überblick über 
die wichtigsten Ereignisse, 
Themen und Probleme im Le-
ben der Volksgruppe gibt, wes-
halb es eine Publikation von 
herausragender Bedeutung ist. 

Aus diesem Grunde ist es auch eine Ehre und Anerkennung, wenn 
eine ungarndeutsche Siedlung bzw. Gemeinschaft großartige Mo-
mente ihres Lebens in diesem Rahmen vorstellen kann.

In dem Ende 2015 erschienenen „Deutscher Kalender 2016“, der 
mit seinen 320 Seiten erneut ausführlich auf verschiedenste für die 
Volksgruppe Themen eingehen kann, ist Werischwar prominent 
mit einem Bericht über das Ansiedlungsfest und die Einweihung 
des Ansiedlungsdenkmals am 15. August 2015 vertreten.

Auf drei Seiten werden – in Begleitung von zwei Fotografien – 
die einzelnen Stationen der Aufstellung des Ansiedlungsdenkmals, 
angefangen mit der Vorgeschichte, der Entstehung der Idee zu 
einem Denkmal und der Auswahl des Ortes, wo es aufgestellt werden 
sollte, bis zu dem feierlichen Tag im August, nachgezeichnet. 
Hervorgehoben wird der Anteil der Werischwarer Jugend an der 

FOTÓ
a naptárról?

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Adózóinkat, hogy adóügyeikben befizetésüket az alábbi, 
Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett számlaszámokra teljesíthetik a Polgármes-
teri Hivatal Adócsoportja által kiadott csekken vagy átutalással.
 
Iparűzési adó beszedési számla: 14100024-11787949-30000001
Gépjárműadó beszedési számla: 14100024-11787949-31000004
Magánszemélyek kommunális adója: 14100024-11787949-42000008
Egyéb bevételek beszedési számla: 14100024-11787949-39000008
Idegen bevételek beszedési számla: 14100024-11787949-40000002
Késedelmi pótlék számla: 14100024-11787949-38000005
Bírság számla: 14100024-11787949-37000002
Eljárási illeték számla: 14100024-11787949-36000009
Helyi jövedéki adó: 14100024-11787949-47000003

Megszűnt adónemek, a hátralékkal rendelkező adóalanyok tartozásainak rendezésé-
hez:

Építményadó számla:  14100024-11787949-33000000
Vállalkozók kommunális adója számla:  14100024-11787949-34000003
Építmény utáni idegenforgalmi számla:  14100024-11787949-35000006

A csatornahálózat kiépítéséig szüneteltetett adónem:

Talajterhelési díj számla: 14100024-11787949-32000007
 

Dr. Krupp Zsuzsanna 
 jegyző

Tájékoztató számlaszámokról  
adóbefizetéshez

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
KÖZLEMÉNYE

Initiierung des Projektes sowie die umfassende Unterstützung, die 
es in der Bevölkerung der Stadt und auch darüber hinaus fand, 
denn auch die Partnerstädte Werischwars halfen bei der Umsetzung 
mit. Den biblischen Spruch „Der Mensch lebt nicht vom Brot 
allein” zitierend verwies Bürgermeister István Gromon in seiner 
Rede darauf, dass der Mensch nicht nur körperliche, sondern auch 
seelische Bedürfnisse habe, was ebenso für eine Gemeinschaft 
gelte, wie es die Stadt eine ist. Die Menschen brauchen auch durch 
Denkmäler Beruhigung, Erinnerung an die Vergangenheit und 
an ihre Herkunft. Diese Möglichkeit wird seit dem denkwürdigen 
Tag von dem Ansiedlungsdenkmal geboten.

In einem anderen Zusammenhang wird Werischwar, genauer das 
Mundartlehrbuch Kriaz Kaut! Grüß Gott!“ von Mária Andrusch-
Fóti und Márta Müller, das speziell über die Werischwarer Mundart 
verfasst worden ist, als eines der beispielhaften ungarndeutschen 
Bücher angeführt, die zur Bewahrung und Verbreitung der vom 
Aussterben bedrohten Ortsmundart beitragen. Frau Dr. Márta 
Juhász von der Katholischen Universität Péter Pázmány verwies 
hierauf in ihrem Beitrag, den sie auf der Konferenz an der Fakultät 
für Erzieher- und Grundschullehrerbildung der ELTE hielt, die 
von Frau Dr. Éva Márkus, Dozentin und Lehrstuhlleiterin der 
Fakultät, organisiert wurde.

Angesichts der Nennungen Werischwars im neuen „Deutschen 
Kalender“ sieht sich unsere Stadt gut repräsentiert und kann stolz 
auf sich sein.

Kerekes Gábor
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A három góbé a kispadon

Gáspár, Menyhért és Boldizsár – ők a há-
rom góbé – a későbbiek során is fontos 
szereplői maradtak a színdarabnak, amit 
Fogarasy Attila írt és rendezett, és amit a 
Vásár téri iskola tanárai adtak elő decem-
ber 18-án a Művészetek Háza színpadán. 

A másfél órás színdarab bonyodalmát 
az adja, hogy Gáspár és Menyhért közös 
unokájával a szülők ártatlan, de buta tré-
fát eszelnek ki: becsempészik a kis Bencit 
Menyhértékhez, és ott hagyják egy kis cé-
dulával: nevelje fel, aki tudja, ők elmennek 
a nyugati „luxusországokba” pénzt keresni. 

Három öreg székely góbé bölcsködik a kispadon a szokatlan karácsonyi 
melegben a Csíki-havasok alján. Méltatlankodnak a mai világ furcsa 
dolgain, sóhajtoznak, hogy  „A mü időnkben nem így vótt!”, szapul-
ják a modern technikát, amihez lélek kevés társul. Azonban egyikük 
zsebében megszólal a „telefonyos”, beleszól a beszédbe, mint hívatlan 
vendég, az asszony üzen: haza kell menni, fehér inget venni, ünnepi 
misére igyekezni.

Lesz is tanácstalanság, kalamajka, veszeke-
dés, míg megegyeznek abban, hogy közö-
sen fogják felnevelni a kis jószágot. Ekkor 
robban a bomba: megérkeznek a szülők, s 
kiderül, hogy csak vicc volt az egész, a fia-
tal házaspár csak tesztelni akarta szüleiket, 
elhiszik-e nekik, hogy képesek elhagyni 
gyermeküket és szülőföldjüket. Az újra fel-
gyülemlő indulatoknak az vet véget, hogy 
megérkezik „Londonyországból” Eszterke, 
Boldizsár góbé egyetlen unokája, nyakába 
ugrik az öregnek: s közli vele, hogy végleg 
otthon marad a csodás Székelyföldön.

A karácsonyhoz illően ettől fogva bol-
dogság árad szét a színpadon, a szereplők 
megbékülnek egymással, s a legvégén meg-
érkeznek a betlehemes gyerekek is. (Őket 
a Vásár téri iskola negyedikes tanulói ala-
kítják. Az eredeti csíkcsicsói székely bet-
lehemes játékot Balázsné Lukács Katalin 
tanította be nekik.)

A színdarab ötletét, és részben figuráit a 
szerző a „Csíkszentgyörgyi székely góbék” 
amatőr színtársulat – Youtubon elérhető 
– jeleneteiből kölcsönözte.  A színdarabot 
a Vásár téri iskola és a Művészetek Háza 
közös produkcióban állította színpadra. 

SZÉKELY KARÁCSONY

A szereposztás a következő volt: Gáspár: 
Nagy István János, Menyhért: Márton 
Miklós, Boldizsár: Fogarasy Attila, Mári 
(Gáspár felesége): Balázsné Lukács Ka-
talin, Örzse (Menyhért felesége): Pergel 
Éva, Bence (Menyhért fia): Szontág Nán-
dor, Panka (Gáspár lánya): Szakszonné 
Mohácsik Ágnes, Eszterke (Boldizsár 
unokája): Zömbik Eszter, Tisztelendúr 
(plébános): Tagscherer Ágoston, Bim-bam 
úr (kántor és harangozó): Nagy Csaba. A 
díszletet Szöllősi Réka készítette, a súgó 
Mező Krisztina volt. Fentiekből is kitűnik, 
hogy az iskola tanári karának 12 tagja vett 
részt szereplőként vagy közreműködőként 
a színdarab létrehozásában. Előadásuk 
szép ajándékot jelentett a nézők számára 
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az ünnepre várás izgatott méltóságában. 
Hadd zárjuk e színházi beszámolót az 
öreg Boldizsár szavaival, aki a színdarab fő 
mondanivalóját, üzenetét fogalmazta meg 
szívről és szívhez szóló monológjában:

„…a szív mindent megérez, mindent lát 
és mindent hall. Megérzi a rideg magány hi-
degségét, a kétségbeesés nyirkos leheletét, látja 
a szenvedők könnyeit, és hallja a haldoklók el-

haló sóhaját. De ugyanúgy megérzi a szeretet 
üzenetét is, száz és száz kilométerekről érezni 
tudja egy másik szív dobogását, s a legkisebb 
zörej is eljut hozzá, még ha a jeges űrön is 
kelljen áttörnie.  Beszélni tud szavak nélkül, 
olvasni tud a mosolyokból, örömét leli egy-
egy félszeg, ámde kedves mozdulatban, elteszi 
emlékbe a kihűlt mondatokat, szobrot gyúr 
az elejtett gesztusokból, elboronálja arcod 
ráncait… A szívre nem vonatkoznak a fizika 
törvényei… A szívnek nincsenek határai… A 
szív a mi egyetlen reményünk: a kapocs Isten 
és ember között…”

Fotók és szöveg: Vásár téri iskola

ADVENT  
KARÁTSONY-
LIGETEN

Advent első hétvégéjén a Zrínyi ut-
cai óvoda dolgozói Podos-Vetési 
Anikó segítségével ismét megszer-

vezték az immár hagyományosnak tekint-
hető adventi vásárt a Ligeti Cseperedő 
Óvoda udvarán. 

A látogatókat gyönyörűen feldíszített 
udvar fogadta. A halkan szóló ünnepi 
zene, a fűszeres puncs illata, a büfé fi-
nomságai mindenkiben felébresztették a 
közelgő karácsony érzését. A vásárunkon 
résztvevő Pilisi kézművesek egyedi, kü-
lönleges minőségi termékeket kínáltak.

A gyermekek találkoztak a Mikulással 
és segítő krampuszaival, majd birtokba 

vették udvarunkat, vidáman játszottak és 
többször megsimogathatták, etethették a 
betlehemi jászol őrzőit: Birit és Borit.

Köszönet mindazoknak, akik segítet-
ték vásárunk sikerét: Gondola pizzéria, 
Tácsik pékség, Hau Zoltán, Művészetek 
Háza, Palomino lovasbolt. Örömmel tölt 
el, hogy ezen a szép rendezvényen is ma-
gunk mellet tudhattuk óvodásaink szü-
leinek, nagyszüleinek támogatását, végül 
köszönjük a lelkesedést, a szervezést és 
a jókedvű munkát óvodánk valamennyi 
dolgozójának.

Az óvoda vezetősége

KULTÚRA
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az ünnepre várás izgatott méltóságában. 
Hadd zárjuk e színházi beszámolót az 
öreg Boldizsár szavaival, aki a színdarab fő 
mondanivalóját, üzenetét fogalmazta meg 
szívről és szívhez szóló monológjában:

„…a szív mindent megérez, mindent lát 
és mindent hall. Megérzi a rideg magány hi-
degségét, a kétségbeesés nyirkos leheletét, látja 
a szenvedők könnyeit, és hallja a haldoklók el-

haló sóhaját. De ugyanúgy megérzi a szeretet 
üzenetét is, száz és száz kilométerekről érezni 
tudja egy másik szív dobogását, s a legkisebb 
zörej is eljut hozzá, még ha a jeges űrön is 
kelljen áttörnie.  Beszélni tud szavak nélkül, 
olvasni tud a mosolyokból, örömét leli egy-
egy félszeg, ámde kedves mozdulatban, elteszi 
emlékbe a kihűlt mondatokat, szobrot gyúr 
az elejtett gesztusokból, elboronálja arcod 
ráncait… A szívre nem vonatkoznak a fizika 
törvényei… A szívnek nincsenek határai… A 
szív a mi egyetlen reményünk: a kapocs Isten 
és ember között…”

Fotók és szöveg: Vásár téri iskola

ADVENT  
KARÁTSONY-
LIGETEN
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Anikó segítségével ismét megszer-

vezték az immár hagyományosnak tekint-
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Óvoda udvarán. 
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résztvevő Pilisi kézművesek egyedi, kü-
lönleges minőségi termékeket kínáltak.

A gyermekek találkoztak a Mikulással 
és segítő krampuszaival, majd birtokba 

vették udvarunkat, vidáman játszottak és 
többször megsimogathatták, etethették a 
betlehemi jászol őrzőit: Birit és Borit.

Köszönet mindazoknak, akik segítet-
ték vásárunk sikerét: Gondola pizzéria, 
Tácsik pékség, Hau Zoltán, Művészetek 
Háza, Palomino lovasbolt. Örömmel tölt 
el, hogy ezen a szép rendezvényen is ma-
gunk mellet tudhattuk óvodásaink szü-
leinek, nagyszüleinek támogatását, végül 
köszönjük a lelkesedést, a szervezést és 
a jókedvű munkát óvodánk valamennyi 
dolgozójának.

Az óvoda vezetősége

KULTÚRA
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GŐZERŐVEL DÜBÖRÖG  
A SZÍNHÁZI ÉVAD
• Honnan jött az öltet, hogy a Művésze-
tek Házában időről időre különféle szín-
daraboknak adjanak otthont?

Az egyik legfontosabb szempont volt, hogy a 
színházi előadásokat kedvelőknek ne kelljen 
Budapestre utazniuk. A Művészetek Háza 
rendkívül jó adottságokkal rendelkezik, tech-
nikailag kiválóan felszerelt, a színpad pedig 
elég nagy ahhoz, hogy szinte „minden” da-
rab befogadására alkalmas legyen. Célunk, 
hogy többféle műfaj közül tudjon válogatni 
a vörösvári közönség, elérhető áron. 

• Milyen visszajelzések érkeztek az eddigi 
három előadás után?

A közönség jellemzően nem siet el. Az em-
berek maradnak még beszélgetni, megkö-
szönik az előadást, ez pedig nagyon pozitív 
visszajelzés számunkra, ami segíti a mun-
kánkat. Az első két darab műfaja musical 
volt a Magyarock Dalszínház előadásában 
(„Legénybúcsú”, „Anconai szerelmesek”); 
mindkét előadás teltházas volt. A mostani 
előadás esetében személy szerint nagyon 
izgultam, hogyan fogadja a közönség a pa-
rasztkabaré műfajt, hiszen a színészek Mó-
ricz novellákat mutattak be. Az emberek 
nevettek, tapsoltak, és ebből én arra követ-
keztetek, hogy jól érezték magukat. Fontos 
elmondanom, hogy továbbra is szívesen 
vesszük mindenki észrevételeit, kéréseit a 
további előadásokkal kapcsolatban. 

• Meddig tart majd ez a színházi idény, és 
milyen darabokat terveznek még bemu-
tatni Pilisvörösváron?

A színházi évad utolsó előadása májusban 
lesz, a folytatás pedig ősszel jön majd. Feb-
ruárban egy nagyon vidám előadást mu-
tatunk be. A „KÖLYÖK” című édes-bús 
musical egy Hollywood-i forgatás kerettör-
ténetébe foglalt Charlie Chaplin film szín-
padi adaptációja. A történet komikus, még-
is mélyen emberi. Igazi kikapcsolódást ígér 
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minden korosztály számára – gyerekeknek 
is – kedvező áron. Márciusban, Jókai nagy 
klasszikusa, az „Aranyember” című musi-
cal kerül színpadra, szintén a Magyarock 
Dalszínház előadásában. Áprilisban is-
mét egy új műfajjal próbálkozunk; Dani-
el Keyes nagysikerű regényét, az „Ötödik 
Sally” című színműt mutatjuk be a Centrál 
Színház előadásában. Májusban, ha a kö-
zönség igényli, az évad legnépszerűebb 
előadását megismételjük.

• Mit tapasztal, az eddigi előadások 
alapján melyik korosztályt sikerült el-
érniük a programokkal?

Az eddigiek alapján úgy látjuk, hogy 
szinte minden korosztály jelen van az 
előadásokon. Nagy öröm ez a számunk-
ra, főleg azért, mert elég sok a fiatal ér-
deklődő. 

• Hányan férnek be a nézőtérre?

A nézőtérre 342 ember fér be. A jövő évi 
színházi évadra szeretnénk bérletrend-
szert kialakítani, hogy a közönség még 
kedvezőbb áron tudjon hozzájutni az 
előadásokhoz.

Kókai Márton

Akik tanulmányozzák a Művészetek Háza „kínálatát”, már bizonyo-
san észrevették, hogy az utóbbi időben színházi darabokkal színesedett 
a programpaletta. Január 9-én Móricz Zsigmond „Dinnyék” című pa-
rasztkabaréjára került sor. Az előadás után Berényi Ildikó igazgató asz-
szonnyal beszélgettünk.

                         FEKETE-
FEHÉR

SZÍNES

Hátsó borító:                              – 120 000 Ft

1/1 oldal 48 000 Ft   60 000 Ft

1/2 oldal 24 000 Ft   30 000 Ft

1/4 oldal 12 000 Ft   15 000 Ft

1/8 oldal   6 000 Ft     7 500 Ft

1/16 oldal   3 000 Ft     3 750 Ft

HIRDETÉSI DÍJAK  

A VÖRÖSVÁRI ÚJSÁGBAN

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

Az árak ÁFA-val együtt értendők.

apróhirdetés             500 Ft
(max. 200 karakter)

Szeretettel meghívjuk  
a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar  

Közhasznú Egyesület farsangi svábbáljára,  
melyet 2016. JANUÁR 30-án, szombaton 20-02 óráig

a Művészetek Háza színháztermében tartunk. (Fő út 127.)
A bál a hagyományokhoz híven BATYUSBÁL  lesz.

A BELÉPŐ ÁRA: 2000 Ft
Asztalfoglalás:  Feldhoffer Jánosnál  

(06-30-816-2236, 06-20-322-1975,  06-26-331-813)
Szeretettel várjuk! Vezetőség

Farsangi svábbál

M E G H Í V Ó

TANÁRI  
KONCERT

2016. FEBRUÁR 19.  
PÉNTEK 18 óra

 Pilisvörösvári  
Cziffra György Alapfokú 

Művészeti Iskola

Pilisvörösvár,  
Szabadság u. 21.
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ÚJ  
BARLANG-FELFEDEZÉSEK  
A PILISBEN

• Barlangba jellemzően nem egyedül megy 
az ember. Ti is egyesületként működtök, 
ugye? 

Egyesületünk, a Szent Özséb Barlangkuta-
tó Egyesület – ide értve a hivatalos egyesü-
letté alakulásunk előtti időszakot is – 2003 
januárja óta folytat aktív feltáró barlangku-
tatást, főleg a Pilis területén. Első eredmé-
nyünk a Pilis tetőn található, Esztergomi 
Boldog Özsébről Szent Özséb-barlangnak 
elnevezett barlang felfedezése volt. Ez ak-
kor a Pilis egyetlen olyan barlangja volt, 
amely függőleges irányultsága és impozáns 
méretei miatt kizárólag kötéltechnikával 
volt járható. Ettől fogva csapatunk – bár 
változó sikerrel és változó összetétellel – 
rendszeresen végzett új járatok feltárására 
irányuló kutatómunkát a környéken, oly-
annyira, hogy jómagam ki is költöztem 
Pilisszentkeresztre, hogy közelebb legyek a 
kutatási helyszínekhez.

• Hogyan lehet „kutatni” a barlangokat?

A kutatómunka alatt leginkább azt kell 
érteni, hogy kerestük a bontásra érdemes 
pontokat, és nekiláttunk ásni, vésni, hogy 
ezeken a végpontokon túljuthassunk. Ami-
kor ugyanis a barlangok a feláramló meleg 
víz hatására kioldódtak, nem feltétlenül 
fejlődött ki minden járat járható méretűvé, 
így gyakran előfordul, hogy nagy termeket 
csak vékonyka „egérjáratok” kötnek össze, 
mint ahogy az is megesik, hogy agyagle-
rakódás vagy kőomlás zárja el az egykor 
összefüggő járatokat. Ilyenkor általában a 
huzat vagy a denevérek közlekedésének a 
nyomai segítenek megtalálni a továbbveze-
tő utat.

• Van elképzelésetek arról, hogy mennyi 
barlang lehet a Pilisben?

A vélhetően létező összes barlangjáratnak 
jelenleg csak a töredékét ismerjük, így ez a 

terület még rengeteg felfedeznivalót tarto-
gat. 2003-ban a Pilis legnagyobb barlangja 
a 3,5 km összhosszúságú Legény-Leány-
barlangrendszer volt, amelynek nehezen 
járható, labirintusszerűen tekergő szűk 
járatai átszőtték a Csévi-szirtek magas 
sziklaormát. Azóta ez a barlang a mellette 
2008-ban felfedezett Vacska-barlang hoz-
zákötésével és egyéb járatok feltárásával 
közel 15 km összhosszúságú lett, így ha-
zánk harmadik leghosszabb, és 200 méte-
res mélységével harmadik legmélyebb bar-
langja. Ebben a munkában természetesen 
szintén részt vettünk. Mivel a Csévi-szirtek 
ajtóval lezárt barlangjaiból korábbi szövet-
ségesünk, az Ariadne Barlangkutató Egye-
sület 2013-ban kizárt minket, ezért jobb 
híján számos új helyen láttunk munkához, 
és ezen fáradozásaink gyümölcsei kezdtek 
beérni 2015-ben.

• Az új helyeken újabb barlangokat  
találtatok?

Év elején két kisebb (15 méteres, illetve 30 
méteres) barlangot fedeztünk fel a Visegrá-
di-hegységben: a Kétbükkfa-nyereghez kö-
zeli Hadiúti-barlangot, valamint a Dobo-
gókőtől északra lévő Meleg-lyuk-barlangot. 
Mindkét barlangban közös, hogy könnye-
dén megtaláltuk őket, csak észre kellett 
venni a látványosan erős huzatot, és rögtön 
a próbabontás során bejutottunk.

Hogyan keletkeztek ezek a barlangok?

Ezek nemkarsztos barlangok. Ami azt je-
lenti, hogy nem mészkőben keletkeztek 

(a Visegrádi-hegység kőzetanyaga vulkáni 
andezit-agglomerátum), tehát nem is oldó-
dással jöttek létre, hanem lényegében a kő-
zet megcsúszása révén létrejövő repedések 
és omlások során kialakuló résekről van szó, 
amelyek akár állva járható folyosókat is al-
kothatnak, mint például a Bölcső-hegyen. 
A már ismert Bölcső-hegyi-barlangban a 
télen megfigyelt felszálló huzatot követve 
2015. augusztus 15-én hozzávetőleg kéthe-
ti folyamatos munka után (melynek során 
körülbelül 10 m3 törmeléket termeltünk ki 
a felszínre) megnyílt egy hasadék, amelyen 
lejutottunk több mint 30 méter mélyre, ez-
zel ez lett hazánk legmélyebb nemkarsztos 
barlangja. A hossza az új feltárással már 
közelíti a 100 métert.

• Ezek a Visegrádi-hegységben találhatók. 
De a Pilisben is próbálkoztatok…

Szintén véletlen szerencse volt – akárcsak 
a Szent Özséb-barlang bejáratát eláruló 

hó-kiolvadás megpillantása egykor –, hogy 
2015. szeptember 9-én a Pilis keleti oldalá-
ban észrevettünk egy kis öklömnyi lyukat, 
amelybe követ dobtunk, és nem győztük 
kivárni a pattogás elhalkulását. Puszta 
kézzel 30 perc elég volt a bejárat szabad-
dá tételéhez, és 15-20 méter mély, de cso-
daszép fehér montmilchhel bevont falú 
hasadékba mászhattunk le. A montmilch 
vagy magyarul hegyitej anyaga mész-
kő, de a speciális kristályszerkezete miatt 
megjelenése szempontjából leginkább a 
nemespenészre hasonlít, és itt a barlangba 
belógó hajszálgyökerekre rárakódva nagy, 
akár 50 centis „kőszakállakat” képezett.

• És mi a legújabb felfedezés?

Még tavaly nyáron vettük észre egy ismert, 
de jelentéktelennek vélt pilisi barlangban, 
hogy a bejáraton áramlik kifelé a hideg 
levegő. Megkezdtük a bontást, és több 
mint egy évi kemény munka után, 2015. 
november 1-jére virradó este megnyílt egy 
rés, amin át be lehetett látni egy alattunk 
elhelyezkedő ismeretlen járatba. Egy barit- 
és gipszkristályokkal, valamint borsókővel 
díszített tágas járatba jutottunk.

• Hihetetlen izgalmas lehet egy barlangra 
bukkanni. Ilyenkor ki adhat nevet az új 
földrajzi felfedezésnek?

A barlangot a jövőben egykori tagunk után, 
aki hősi halált halt a Himalájában, Kiss 
Péter-barlangnak nevezzük. Kiss Péter ti-
zenegy évvel ezelőtt, a teljesítménytúrázás 
során kialakult barátságunkat követően 
csatlakozott a barlangkutató csoportunk-
hoz, így tőlünk tanulta a barlangkutatás 
alapjait, részt vett velünk a Szent Özséb-
barlang és a csévi-szirti barlangok kuta-
tásában is, több pilisi felfedezésünknek is 
résztvevője volt, és lényegében innen in-
dult el a barlangász, majd később az abból 
kiágazó hegymászó pályafutása.

A barlang első szakaszát egyébként 
még a Vörös Meteor Tektonik barlangku-
tató csoport fedezte fel az 1970-es évek-
ben, de az akkor csak egy 40 méter hosz-
szúságú, lapos kuszoda volt. A barlang 
eredeti nevét ne írjuk most még le, mert 

nem szeretnénk, ha mindenki odamenne 
borsókövet vésni. Az „átnevezéssel” ter-
mészetesen nem célunk elődeink érde-
meinek csökkentése, ezért a következő 
jelentősebb feltárás során majd valamely 
járat elnevezésekor megörökítjük a „VM 
Tektonik” nevet, vagy a barlang régi ré-
szének eredeti nevét — amelyet gyakorla-
tilag az átnevezésnek köszönhetően ismer 
meg a közönség. Azért a biztonság kedvé-
ért be is omlasztottuk az új részbe vezető 
átjárót, a lezárás elkészültéig. 

A barlang jelenleg kb. 300 méter hosszú 
és 35 méter mély, de a mélypont látványo-
san szippantja befelé a huzatot, tehát vár-
ható majd itt további felfedezés…

• Ha valaki kíváncsi lenne további részle-
tekre a barlangokról, hol olvashat utána?

Az új feltárások egy részéről – a 2014. febru-
ár előttiekről – olvashatnak „Felfedezések 
a föld alatt” című könyvünkben, amelyet 
a Szent Özséb Barlangkutató Egyesület 
adott ki, és amely a 2003 óta hazánkban 
felfedezett új barlangokat tárgyalja, így a 
Pilisben felfedezetteket is. Ezt tőlünk lehet 
megrendelni, egyébként kapható a Líra 
könyvesboltokban is. A legújabb feltárások 
fotói pedig a 2016-os falinaptárunkban 
találhatók meg, amely szintén megren-
delhető. Részleteket az interneten, a www.
foldalatt.hu oldalon találhat bárki. 

VÚ

Fotók: Slíz György, 
Szent Özséb Barlangkutató Egyesület

 Az új hasadék a Bölcső-hegyi-barlangban 

A Kiss Péter-barlang mélypontja, a borsóköves falú Ikrás-akna. 
A Szent Özséb-barlang,  
csapatunk első felfedezése (2003)

A Dunántúl legnagyobb cseppkövei  
a Vacska-barlangban (2009)

Két cseppkőszerű "kőszakáll"

A Pilis tájai minden évszakban kínálnak valami szemet gyönyörköd-
tető látnivalót, ami miatt érdemes útra kelni, és tenni egy kirándulást  
a környező hegyekben. De a felszín alatt is rejlik egy bámulatos világ, 
ami még csak most kezdi feltárni titkait, és amibe csak kevesek nyernek 
bepillantást. Slíz György barlangászt kértük, hogy meséljen nekünk erről 
a szinte ismeretlen világról.
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ÚJ  
BARLANG-FELFEDEZÉSEK  
A PILISBEN

• Barlangba jellemzően nem egyedül megy 
az ember. Ti is egyesületként működtök, 
ugye? 

Egyesületünk, a Szent Özséb Barlangkuta-
tó Egyesület – ide értve a hivatalos egyesü-
letté alakulásunk előtti időszakot is – 2003 
januárja óta folytat aktív feltáró barlangku-
tatást, főleg a Pilis területén. Első eredmé-
nyünk a Pilis tetőn található, Esztergomi 
Boldog Özsébről Szent Özséb-barlangnak 
elnevezett barlang felfedezése volt. Ez ak-
kor a Pilis egyetlen olyan barlangja volt, 
amely függőleges irányultsága és impozáns 
méretei miatt kizárólag kötéltechnikával 
volt járható. Ettől fogva csapatunk – bár 
változó sikerrel és változó összetétellel – 
rendszeresen végzett új járatok feltárására 
irányuló kutatómunkát a környéken, oly-
annyira, hogy jómagam ki is költöztem 
Pilisszentkeresztre, hogy közelebb legyek a 
kutatási helyszínekhez.

• Hogyan lehet „kutatni” a barlangokat?

A kutatómunka alatt leginkább azt kell 
érteni, hogy kerestük a bontásra érdemes 
pontokat, és nekiláttunk ásni, vésni, hogy 
ezeken a végpontokon túljuthassunk. Ami-
kor ugyanis a barlangok a feláramló meleg 
víz hatására kioldódtak, nem feltétlenül 
fejlődött ki minden járat járható méretűvé, 
így gyakran előfordul, hogy nagy termeket 
csak vékonyka „egérjáratok” kötnek össze, 
mint ahogy az is megesik, hogy agyagle-
rakódás vagy kőomlás zárja el az egykor 
összefüggő járatokat. Ilyenkor általában a 
huzat vagy a denevérek közlekedésének a 
nyomai segítenek megtalálni a továbbveze-
tő utat.

• Van elképzelésetek arról, hogy mennyi 
barlang lehet a Pilisben?

A vélhetően létező összes barlangjáratnak 
jelenleg csak a töredékét ismerjük, így ez a 

terület még rengeteg felfedeznivalót tarto-
gat. 2003-ban a Pilis legnagyobb barlangja 
a 3,5 km összhosszúságú Legény-Leány-
barlangrendszer volt, amelynek nehezen 
járható, labirintusszerűen tekergő szűk 
járatai átszőtték a Csévi-szirtek magas 
sziklaormát. Azóta ez a barlang a mellette 
2008-ban felfedezett Vacska-barlang hoz-
zákötésével és egyéb járatok feltárásával 
közel 15 km összhosszúságú lett, így ha-
zánk harmadik leghosszabb, és 200 méte-
res mélységével harmadik legmélyebb bar-
langja. Ebben a munkában természetesen 
szintén részt vettünk. Mivel a Csévi-szirtek 
ajtóval lezárt barlangjaiból korábbi szövet-
ségesünk, az Ariadne Barlangkutató Egye-
sület 2013-ban kizárt minket, ezért jobb 
híján számos új helyen láttunk munkához, 
és ezen fáradozásaink gyümölcsei kezdtek 
beérni 2015-ben.

• Az új helyeken újabb barlangokat  
találtatok?

Év elején két kisebb (15 méteres, illetve 30 
méteres) barlangot fedeztünk fel a Visegrá-
di-hegységben: a Kétbükkfa-nyereghez kö-
zeli Hadiúti-barlangot, valamint a Dobo-
gókőtől északra lévő Meleg-lyuk-barlangot. 
Mindkét barlangban közös, hogy könnye-
dén megtaláltuk őket, csak észre kellett 
venni a látványosan erős huzatot, és rögtön 
a próbabontás során bejutottunk.

Hogyan keletkeztek ezek a barlangok?

Ezek nemkarsztos barlangok. Ami azt je-
lenti, hogy nem mészkőben keletkeztek 

(a Visegrádi-hegység kőzetanyaga vulkáni 
andezit-agglomerátum), tehát nem is oldó-
dással jöttek létre, hanem lényegében a kő-
zet megcsúszása révén létrejövő repedések 
és omlások során kialakuló résekről van szó, 
amelyek akár állva járható folyosókat is al-
kothatnak, mint például a Bölcső-hegyen. 
A már ismert Bölcső-hegyi-barlangban a 
télen megfigyelt felszálló huzatot követve 
2015. augusztus 15-én hozzávetőleg kéthe-
ti folyamatos munka után (melynek során 
körülbelül 10 m3 törmeléket termeltünk ki 
a felszínre) megnyílt egy hasadék, amelyen 
lejutottunk több mint 30 méter mélyre, ez-
zel ez lett hazánk legmélyebb nemkarsztos 
barlangja. A hossza az új feltárással már 
közelíti a 100 métert.

• Ezek a Visegrádi-hegységben találhatók. 
De a Pilisben is próbálkoztatok…

Szintén véletlen szerencse volt – akárcsak 
a Szent Özséb-barlang bejáratát eláruló 

hó-kiolvadás megpillantása egykor –, hogy 
2015. szeptember 9-én a Pilis keleti oldalá-
ban észrevettünk egy kis öklömnyi lyukat, 
amelybe követ dobtunk, és nem győztük 
kivárni a pattogás elhalkulását. Puszta 
kézzel 30 perc elég volt a bejárat szabad-
dá tételéhez, és 15-20 méter mély, de cso-
daszép fehér montmilchhel bevont falú 
hasadékba mászhattunk le. A montmilch 
vagy magyarul hegyitej anyaga mész-
kő, de a speciális kristályszerkezete miatt 
megjelenése szempontjából leginkább a 
nemespenészre hasonlít, és itt a barlangba 
belógó hajszálgyökerekre rárakódva nagy, 
akár 50 centis „kőszakállakat” képezett.

• És mi a legújabb felfedezés?

Még tavaly nyáron vettük észre egy ismert, 
de jelentéktelennek vélt pilisi barlangban, 
hogy a bejáraton áramlik kifelé a hideg 
levegő. Megkezdtük a bontást, és több 
mint egy évi kemény munka után, 2015. 
november 1-jére virradó este megnyílt egy 
rés, amin át be lehetett látni egy alattunk 
elhelyezkedő ismeretlen járatba. Egy barit- 
és gipszkristályokkal, valamint borsókővel 
díszített tágas járatba jutottunk.

• Hihetetlen izgalmas lehet egy barlangra 
bukkanni. Ilyenkor ki adhat nevet az új 
földrajzi felfedezésnek?

A barlangot a jövőben egykori tagunk után, 
aki hősi halált halt a Himalájában, Kiss 
Péter-barlangnak nevezzük. Kiss Péter ti-
zenegy évvel ezelőtt, a teljesítménytúrázás 
során kialakult barátságunkat követően 
csatlakozott a barlangkutató csoportunk-
hoz, így tőlünk tanulta a barlangkutatás 
alapjait, részt vett velünk a Szent Özséb-
barlang és a csévi-szirti barlangok kuta-
tásában is, több pilisi felfedezésünknek is 
résztvevője volt, és lényegében innen in-
dult el a barlangász, majd később az abból 
kiágazó hegymászó pályafutása.

A barlang első szakaszát egyébként 
még a Vörös Meteor Tektonik barlangku-
tató csoport fedezte fel az 1970-es évek-
ben, de az akkor csak egy 40 méter hosz-
szúságú, lapos kuszoda volt. A barlang 
eredeti nevét ne írjuk most még le, mert 

nem szeretnénk, ha mindenki odamenne 
borsókövet vésni. Az „átnevezéssel” ter-
mészetesen nem célunk elődeink érde-
meinek csökkentése, ezért a következő 
jelentősebb feltárás során majd valamely 
járat elnevezésekor megörökítjük a „VM 
Tektonik” nevet, vagy a barlang régi ré-
szének eredeti nevét — amelyet gyakorla-
tilag az átnevezésnek köszönhetően ismer 
meg a közönség. Azért a biztonság kedvé-
ért be is omlasztottuk az új részbe vezető 
átjárót, a lezárás elkészültéig. 

A barlang jelenleg kb. 300 méter hosszú 
és 35 méter mély, de a mélypont látványo-
san szippantja befelé a huzatot, tehát vár-
ható majd itt további felfedezés…

• Ha valaki kíváncsi lenne további részle-
tekre a barlangokról, hol olvashat utána?

Az új feltárások egy részéről – a 2014. febru-
ár előttiekről – olvashatnak „Felfedezések 
a föld alatt” című könyvünkben, amelyet 
a Szent Özséb Barlangkutató Egyesület 
adott ki, és amely a 2003 óta hazánkban 
felfedezett új barlangokat tárgyalja, így a 
Pilisben felfedezetteket is. Ezt tőlünk lehet 
megrendelni, egyébként kapható a Líra 
könyvesboltokban is. A legújabb feltárások 
fotói pedig a 2016-os falinaptárunkban 
találhatók meg, amely szintén megren-
delhető. Részleteket az interneten, a www.
foldalatt.hu oldalon találhat bárki. 
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Fotók: Slíz György, 
Szent Özséb Barlangkutató Egyesület

 Az új hasadék a Bölcső-hegyi-barlangban 

A Kiss Péter-barlang mélypontja, a borsóköves falú Ikrás-akna. 
A Szent Özséb-barlang,  
csapatunk első felfedezése (2003)

A Dunántúl legnagyobb cseppkövei  
a Vacska-barlangban (2009)

Két cseppkőszerű "kőszakáll"

A Pilis tájai minden évszakban kínálnak valami szemet gyönyörköd-
tető látnivalót, ami miatt érdemes útra kelni, és tenni egy kirándulást  
a környező hegyekben. De a felszín alatt is rejlik egy bámulatos világ, 
ami még csak most kezdi feltárni titkait, és amibe csak kevesek nyernek 
bepillantást. Slíz György barlangászt kértük, hogy meséljen nekünk erről 
a szinte ismeretlen világról.
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DIE INTERESSENVERTRE-
TUNGEN DER UNGARN-
DEUTSCHEN LITERATUR:  
„VUdAK”  
UND „NEUE ZEITUNG”

Nach dem Zweiten Weltkrieg und 
der Vertreibung war für die Un-
garndeutschen an eine Natio-

nalitätenkultur in der deutschen Sprache 
zunächst nicht zu denken, so an eine zeit-
genössische eigenständige ungarndeutsche 
Literatur erst recht nicht – die „Volksrepu-
blik Ungarn“ und ihre offizielle Kulturpo-
litik verhinderten bis in die 1970er Jahre 
praktisch jedwedes literarisches Leben des 
Ungarndeutschtums. Zwar beinhaltete die 
1949er Verfassung Ungarns die Formulie-
rung der garantierten Gleichberechtigung 
aller Nationalitäten, doch war diese bis 1955 
nicht mehr als nur eine leere Floskel. 1955 
wurde immerhin der „Kulturverband der 
Deutschen Werktätigen in Ungarn“ gegrün-
det. Sein Name zeigte schon, dass er von der 

ungarisch-stalinistischen staatlichen Kultur-
politik gesteuert wurde. Andererseits war er 
aber zumindest eine institutionaliserte und 
erste Form der Minderheitenvertretung. 
1969 wurde der „Kulturverband“ angesichts 
der Entspannungspolitik zwischen Ost und 
West in „Demokratischer Verband Ungarn-
ländischer Deutscher“ umbenannt, d.h. 
man verzichtete im Namen demonstrativ 
auf die „Werktätigen”. Spätere Umbenen-
nungen von 1978 zum „Demokratischen 
Verband der Ungarndeutschen“ und 1989 
zum „Verband der Ungarndeutschen“ ver-
anschaulichen, welche politischen Verände-
rungen sich in den folgenden Jahrzehnten 
abgespielt hatten. 

Zuvor war im Jahre 1972 die „Sektion 
der Deutschschreibenden” innerhalb des 
„Demokratischen Verbandes” gegründet, 
die sich der literarischen Betätigung der 
Ungarndeutschen bzw. ihren literarischen 
Produkten widmen sollte. 1992 erhielt sie 
den Namen „Verband Ungarndeutscher 
Autoren und Künstler“, abgekürzt VU-
dAK. Er kümmert sich um die ungarn-
deutschen Literaten sowie die bildenden 
Künstler. Der VUdAK betreut eine litera-
rische Buchreihe und unterstützt die Au-
torinnen sowie Autoren bei Lesungen und 
anderen Programmen, von denen die jähr-
lichen mehrtägigen Werkstattgespräche, 
in deren Rahmen aus unveröffentlichten 
Manuskripten vorgelesen und diese dann 
gemeinsam besprochen werden, zu den 
spannendsten gehören.

Das hauptsächliche Feld der veröffent-
lichten Texte der ungarndeutschen Litera-
tur stellt einerseits die „Neue Zeitung“, das 
Wochenblatt der Ungarndeutschen, mit all 
ihren Beilagen – vor allem „Signale“ – so-
wie andererseits die bereits angesprochene, 
vom VUdAK veröffentlichten Bücher dar, 
deren „Reihe Literatur“ bereits 15 numme-
rierte Bände umfasst, über die hinaus auch 

noch einige andere Bücher veröffentlicht 
worden sind. Dabei sind auf den Seiten 
der „Neuen Zeitung“ und denen ihrer 
Beilagen im Laufe der Jahrzehnte so viele 
literarische Texte erschienen, dass – würde 
man sie gesondert in Buchform herausge-
ben wollen – diese noch einmal mehr als 
15 Bücher ergeben würden.

Chefredakteur der „Neuen Zeitung“ 
und treibende Kraft als Vorsitzender des 
VUdAK ist Johann Schuth, der im Lau-
fe seiner regen Tätigkeit für die ungarn-
deutsche Literatur immer wieder neuen 
Talenten die Chance gegeben hat, ihre li-
terarischen Texte zu veröffentlichen. Dar-
über hinaus ist es seinen Bemühungen zu 
verdanken, dass er immer wieder Litera-
turwissenschaftler und Germanisten dazu 
bewegt, sich mit der ungarndeutschen Li-
teratur zu beschäftigen. Er hat etwas für 
die ungarndeutsche Literatur geleistet und 
leistet dies auch heute noch Tag für Tag, 
dessen Tragweite man heute vielleicht noch 
gar nicht gebührend einschätzen kann.

Dr. Kerekes

Johann Schuth, Chefredakteur  
der Neuen Zeitung

Ha német nyelvű irodalomról beszélünk, 
sokan megfeledkeznek arról, hogy ebbe – 
a nyelve és a motívumai okán – a magyar-
országi németek irodalma is beletartozik. 
A XX. századi Magyarországon az 1970-
es évekig nem volt lehetősége a svábok-
nak anyanyelvükön (nyelvjárásukban) 
vagy német köznyelven publikálniuk. Ez 
egyrészt a háború után a magyar svábokra 
is kiterjesztett kollektív bűnösségre, más-
részt a kommunista-szocialista magyar 
államszervezet 3T-kultúrpolitikájára (tá-
mo gatás-tűrés-tiltás) vezethető vissza. A 
cikk a magyarországi németek irodalmá-
nak háború utáni megteremtésének az ál-
lomásait veszi végig, áttekintve a legfonto-
sabb szervezeteit és tevékenységeit.
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Út a megvalósulásig

1997-ben született meg az a törvény, amely 
minden 10 000 főnél nagyobb lakosság-
számú településnek előírja, hogy köteles 
bölcsődét fenntartani. Vörösváron ennek 
megvalósítása azonban hosszú éveken ke-
resztül anyagi nehézségekbe ütközött, hi-
szen a megépítéséhez nem volt sem saját 
forrás, sem európai uniós pályázati támo-
gatás, a fenntartásához biztosított állami 
normatíva alacsony volt, a szülőktől térítési 
díjat pedig nem lehetett szedni.

2008-ban, miután megjelentek az uni-
ós pályázatok, Vörösvár egy több mint 500 
milliós pályázatot nyújtott be egy 70 fős 
bölcsőde létesítésére. A pályázatot azonban 
forráshiány miatt elutasították. 2012-ben 
a Pest Megyei Kormányhivatal keresetet 
nyújtott be az önkormányzat ellen „fel-
adat-ellátási kötelezettség elmulasztása” 
címén. Ennek az lett a következménye, 
hogy a Budapest Környéki Közigazgatási 
és Munkaügyi Bíróság az önkormányzatot 
bölcsőde létesítésére kötelezte. Innentől 
felgyorsultak az események. 

Pilisvörösvár önkormányzatának kép-
viselőtestülete 2013 októberében döntött 
arról, hogy bölcsődét kíván létrehozni a 
Szent István utca 18-as számú volt óvoda-
épületben. Először elkészültek az engedé-
lyes tervek, majd a kiviteli tervek is, majd 
megindították a közbeszerzési eljárást, 
végül 2015 februárjában megkezdődött a 

MEGNYÍLT 
A BÖLCSŐDE!

Egy régen várt, ünnepélyes pillanatra került sor 
december 21-én, hétfő délután a Szent István utcai 
volt óvodaépületben. Ezen a napon ugyanis végre 
megnyílhattak az itt kialakított első vörösvári ön-
kormányzati bölcsőde kapui a kisgyermekes csalá-
dok előtt. 

kivitelezés. Emellett pedig zajlott a szak-
mai program elkészítése, a szakhatósági 
engedélyek beszerzése, a dolgozók kivá-
lasztása és számos egyéb feladat elvégzése. 
Az intézmény vezetője Kondákor Zoltánné 
lett, az ő segítségével választották ki a többi 
dolgozót. A Munkaügyi Bíróság annak ide-
jén három évet adott az önkormányzatnak 
a bölcsőde létrehozására, de az hamarabb, 
két és fél év alatt felépült, s karácsony előtt 
néhány nappal, december 21-én sor kerül-
hetett az intézmény ünnepélyes átadására.

Az átadási ünnepség

Az ünnepélyes átadón megjelenteket, a 
hivatali dolgozókat, az intézmény leendő 
munkatársait, a szomszédokat és érdeklődő-
ket az ünnepség moderátora, Berényi Ildikó, 
a Művészetek Háza igazgatónője köszön-
tötte. Ez után Gromon István polgármester 
köszöntő beszédében elmondta, hogy ho-
gyan is valósult meg az első pilisvörösvári 
bölcsőde, majd köszönetet mondott mind-
azoknak, akik munkát fektettek abba, hogy 
létrejöjjön az intézmény. Kiemelte, hogy egy 
település életében midig nagy ünnep, kivé-
teles esemény egy új intézmény átadása:

„Egy új intézmény átadása igen ritka 
alkalom egy település életében. Az utolsó 
ilyen aktus Pilisvörösváron a Napos Oldal 
Szociális Központ átadása volt, csaknem 
25 évvel ezelőtt.  Most, a Pilisvörösvári 
Tipegő Bölcsőde átadásával ráadásul nem-
csak egy új intézményt adunk át, hanem 
egyben egy teljesen új intézménytípussal 

bővül városunk intézményhálózata, s egy 
új korosztály: a három év alatti gyermekek 
korosztálya kerül be az önkormányzati 
gondoskodás körébe. Úgy gondolom, hogy 
minden pilisvörösvári polgár büszke lehet 
arra, hogy ez megvalósult, méghozzá ön-
erőből, a saját eredményes és sikeres gaz-
dálkodásunknak köszönhetően. […]Be-
fejezésül engedjék meg, hogy megosszak 
Önökkel néhány személyes érzést. Hálás 
vagyok a sorsnak, hogy a bölcsőde átadása 
éppen karácsony előtt néhány nappal tör-
ténik – amikor a jászolban fekvő kisdedet 
ünnepeljük. Azt hiszem, keresve sem le-
hetett volna jobb időpontot találni a böl-
csőde felavatására. Kívánom, hogy a most 
megnyíló bölcsőde hathatósan és sikeresen 
járuljon hozzá azoknak a szülőknek a bol-
dogságához, akiknek a gyermeke – a jövő-
ben bármikor – ide fog járni, és azoknak 
a gyermekeknek a boldogságához, akiknek 
életében ez a bölcsőde lesz az első csalá-
don kívüli közösség, amit megismernek, 
amelybe betagozódnak!”

A polgármester beszéde után Balla Sán-
dor plébános megáldotta és megszentelte 
az épületet, majd a  polgármester és az in-
tézmény vezetője közösen átvágták a nem-
zetiszín szalagot, és egy fogadásra invitál-
ták a jelenlévőket a megnyitott épületben.

Január 4-én pedig már meg is kezdődött 
az élet a bölcsődében, zajlik a kisgyerme-
kek beszoktatása, és a jelentkezések alap-
ján márciustól telt házzal, azaz 26 fővel fog 
üzemelni Vörösvár legújabb intézménye.
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DIE INTERESSENVERTRE-
TUNGEN DER UNGARN-
DEUTSCHEN LITERATUR:  
„VUdAK”  
UND „NEUE ZEITUNG”

Nach dem Zweiten Weltkrieg und 
der Vertreibung war für die Un-
garndeutschen an eine Natio-

nalitätenkultur in der deutschen Sprache 
zunächst nicht zu denken, so an eine zeit-
genössische eigenständige ungarndeutsche 
Literatur erst recht nicht – die „Volksrepu-
blik Ungarn“ und ihre offizielle Kulturpo-
litik verhinderten bis in die 1970er Jahre 
praktisch jedwedes literarisches Leben des 
Ungarndeutschtums. Zwar beinhaltete die 
1949er Verfassung Ungarns die Formulie-
rung der garantierten Gleichberechtigung 
aller Nationalitäten, doch war diese bis 1955 
nicht mehr als nur eine leere Floskel. 1955 
wurde immerhin der „Kulturverband der 
Deutschen Werktätigen in Ungarn“ gegrün-
det. Sein Name zeigte schon, dass er von der 

ungarisch-stalinistischen staatlichen Kultur-
politik gesteuert wurde. Andererseits war er 
aber zumindest eine institutionaliserte und 
erste Form der Minderheitenvertretung. 
1969 wurde der „Kulturverband“ angesichts 
der Entspannungspolitik zwischen Ost und 
West in „Demokratischer Verband Ungarn-
ländischer Deutscher“ umbenannt, d.h. 
man verzichtete im Namen demonstrativ 
auf die „Werktätigen”. Spätere Umbenen-
nungen von 1978 zum „Demokratischen 
Verband der Ungarndeutschen“ und 1989 
zum „Verband der Ungarndeutschen“ ver-
anschaulichen, welche politischen Verände-
rungen sich in den folgenden Jahrzehnten 
abgespielt hatten. 

Zuvor war im Jahre 1972 die „Sektion 
der Deutschschreibenden” innerhalb des 
„Demokratischen Verbandes” gegründet, 
die sich der literarischen Betätigung der 
Ungarndeutschen bzw. ihren literarischen 
Produkten widmen sollte. 1992 erhielt sie 
den Namen „Verband Ungarndeutscher 
Autoren und Künstler“, abgekürzt VU-
dAK. Er kümmert sich um die ungarn-
deutschen Literaten sowie die bildenden 
Künstler. Der VUdAK betreut eine litera-
rische Buchreihe und unterstützt die Au-
torinnen sowie Autoren bei Lesungen und 
anderen Programmen, von denen die jähr-
lichen mehrtägigen Werkstattgespräche, 
in deren Rahmen aus unveröffentlichten 
Manuskripten vorgelesen und diese dann 
gemeinsam besprochen werden, zu den 
spannendsten gehören.

Das hauptsächliche Feld der veröffent-
lichten Texte der ungarndeutschen Litera-
tur stellt einerseits die „Neue Zeitung“, das 
Wochenblatt der Ungarndeutschen, mit all 
ihren Beilagen – vor allem „Signale“ – so-
wie andererseits die bereits angesprochene, 
vom VUdAK veröffentlichten Bücher dar, 
deren „Reihe Literatur“ bereits 15 numme-
rierte Bände umfasst, über die hinaus auch 

noch einige andere Bücher veröffentlicht 
worden sind. Dabei sind auf den Seiten 
der „Neuen Zeitung“ und denen ihrer 
Beilagen im Laufe der Jahrzehnte so viele 
literarische Texte erschienen, dass – würde 
man sie gesondert in Buchform herausge-
ben wollen – diese noch einmal mehr als 
15 Bücher ergeben würden.

Chefredakteur der „Neuen Zeitung“ 
und treibende Kraft als Vorsitzender des 
VUdAK ist Johann Schuth, der im Lau-
fe seiner regen Tätigkeit für die ungarn-
deutsche Literatur immer wieder neuen 
Talenten die Chance gegeben hat, ihre li-
terarischen Texte zu veröffentlichen. Dar-
über hinaus ist es seinen Bemühungen zu 
verdanken, dass er immer wieder Litera-
turwissenschaftler und Germanisten dazu 
bewegt, sich mit der ungarndeutschen Li-
teratur zu beschäftigen. Er hat etwas für 
die ungarndeutsche Literatur geleistet und 
leistet dies auch heute noch Tag für Tag, 
dessen Tragweite man heute vielleicht noch 
gar nicht gebührend einschätzen kann.

Dr. Kerekes

Johann Schuth, Chefredakteur  
der Neuen Zeitung

Ha német nyelvű irodalomról beszélünk, 
sokan megfeledkeznek arról, hogy ebbe – 
a nyelve és a motívumai okán – a magyar-
országi németek irodalma is beletartozik. 
A XX. századi Magyarországon az 1970-
es évekig nem volt lehetősége a svábok-
nak anyanyelvükön (nyelvjárásukban) 
vagy német köznyelven publikálniuk. Ez 
egyrészt a háború után a magyar svábokra 
is kiterjesztett kollektív bűnösségre, más-
részt a kommunista-szocialista magyar 
államszervezet 3T-kultúrpolitikájára (tá-
mo gatás-tűrés-tiltás) vezethető vissza. A 
cikk a magyarországi németek irodalmá-
nak háború utáni megteremtésének az ál-
lomásait veszi végig, áttekintve a legfonto-
sabb szervezeteit és tevékenységeit.
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Út a megvalósulásig

1997-ben született meg az a törvény, amely 
minden 10 000 főnél nagyobb lakosság-
számú településnek előírja, hogy köteles 
bölcsődét fenntartani. Vörösváron ennek 
megvalósítása azonban hosszú éveken ke-
resztül anyagi nehézségekbe ütközött, hi-
szen a megépítéséhez nem volt sem saját 
forrás, sem európai uniós pályázati támo-
gatás, a fenntartásához biztosított állami 
normatíva alacsony volt, a szülőktől térítési 
díjat pedig nem lehetett szedni.

2008-ban, miután megjelentek az uni-
ós pályázatok, Vörösvár egy több mint 500 
milliós pályázatot nyújtott be egy 70 fős 
bölcsőde létesítésére. A pályázatot azonban 
forráshiány miatt elutasították. 2012-ben 
a Pest Megyei Kormányhivatal keresetet 
nyújtott be az önkormányzat ellen „fel-
adat-ellátási kötelezettség elmulasztása” 
címén. Ennek az lett a következménye, 
hogy a Budapest Környéki Közigazgatási 
és Munkaügyi Bíróság az önkormányzatot 
bölcsőde létesítésére kötelezte. Innentől 
felgyorsultak az események. 

Pilisvörösvár önkormányzatának kép-
viselőtestülete 2013 októberében döntött 
arról, hogy bölcsődét kíván létrehozni a 
Szent István utca 18-as számú volt óvoda-
épületben. Először elkészültek az engedé-
lyes tervek, majd a kiviteli tervek is, majd 
megindították a közbeszerzési eljárást, 
végül 2015 februárjában megkezdődött a 
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Egy régen várt, ünnepélyes pillanatra került sor 
december 21-én, hétfő délután a Szent István utcai 
volt óvodaépületben. Ezen a napon ugyanis végre 
megnyílhattak az itt kialakított első vörösvári ön-
kormányzati bölcsőde kapui a kisgyermekes csalá-
dok előtt. 

kivitelezés. Emellett pedig zajlott a szak-
mai program elkészítése, a szakhatósági 
engedélyek beszerzése, a dolgozók kivá-
lasztása és számos egyéb feladat elvégzése. 
Az intézmény vezetője Kondákor Zoltánné 
lett, az ő segítségével választották ki a többi 
dolgozót. A Munkaügyi Bíróság annak ide-
jén három évet adott az önkormányzatnak 
a bölcsőde létrehozására, de az hamarabb, 
két és fél év alatt felépült, s karácsony előtt 
néhány nappal, december 21-én sor kerül-
hetett az intézmény ünnepélyes átadására.

Az átadási ünnepség

Az ünnepélyes átadón megjelenteket, a 
hivatali dolgozókat, az intézmény leendő 
munkatársait, a szomszédokat és érdeklődő-
ket az ünnepség moderátora, Berényi Ildikó, 
a Művészetek Háza igazgatónője köszön-
tötte. Ez után Gromon István polgármester 
köszöntő beszédében elmondta, hogy ho-
gyan is valósult meg az első pilisvörösvári 
bölcsőde, majd köszönetet mondott mind-
azoknak, akik munkát fektettek abba, hogy 
létrejöjjön az intézmény. Kiemelte, hogy egy 
település életében midig nagy ünnep, kivé-
teles esemény egy új intézmény átadása:

„Egy új intézmény átadása igen ritka 
alkalom egy település életében. Az utolsó 
ilyen aktus Pilisvörösváron a Napos Oldal 
Szociális Központ átadása volt, csaknem 
25 évvel ezelőtt.  Most, a Pilisvörösvári 
Tipegő Bölcsőde átadásával ráadásul nem-
csak egy új intézményt adunk át, hanem 
egyben egy teljesen új intézménytípussal 

bővül városunk intézményhálózata, s egy 
új korosztály: a három év alatti gyermekek 
korosztálya kerül be az önkormányzati 
gondoskodás körébe. Úgy gondolom, hogy 
minden pilisvörösvári polgár büszke lehet 
arra, hogy ez megvalósult, méghozzá ön-
erőből, a saját eredményes és sikeres gaz-
dálkodásunknak köszönhetően. […]Be-
fejezésül engedjék meg, hogy megosszak 
Önökkel néhány személyes érzést. Hálás 
vagyok a sorsnak, hogy a bölcsőde átadása 
éppen karácsony előtt néhány nappal tör-
ténik – amikor a jászolban fekvő kisdedet 
ünnepeljük. Azt hiszem, keresve sem le-
hetett volna jobb időpontot találni a böl-
csőde felavatására. Kívánom, hogy a most 
megnyíló bölcsőde hathatósan és sikeresen 
járuljon hozzá azoknak a szülőknek a bol-
dogságához, akiknek a gyermeke – a jövő-
ben bármikor – ide fog járni, és azoknak 
a gyermekeknek a boldogságához, akiknek 
életében ez a bölcsőde lesz az első csalá-
don kívüli közösség, amit megismernek, 
amelybe betagozódnak!”

A polgármester beszéde után Balla Sán-
dor plébános megáldotta és megszentelte 
az épületet, majd a  polgármester és az in-
tézmény vezetője közösen átvágták a nem-
zetiszín szalagot, és egy fogadásra invitál-
ták a jelenlévőket a megnyitott épületben.

Január 4-én pedig már meg is kezdődött 
az élet a bölcsődében, zajlik a kisgyerme-
kek beszoktatása, és a jelentkezések alap-
ján márciustól telt házzal, azaz 26 fővel fog 
üzemelni Vörösvár legújabb intézménye.
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A Schiller Gimnáziumban az idei 
jelentkezési időszak utolsó nyílt 
napjára a karácsonyi szünet előtt 

került sor. A december 12-i nyílt napra – 
az októberihez hasonlóan – nagyon sokan 
jöttek el. Az érdeklődőknek Szabóné Bo-
gár Erika igazgató asszony mutatta be az 
iskolát. A Schiller Gimnáziumban jelenleg 
637 diák tanul összesen 23 osztályban. A 
kétnyelvű tanítás-tanulás modern körül-
mények között folyik: 32 tanteremben van 
interaktív tábla, az informatika-oktatás kü-
lön erre a célra felszerelt termekben zajlik, 
az udvari sportpályán kívül két tornaterem 
áll a mozogni vágyók rendelkezésére. 

A régióban egyedülálló a Schiller nem-
zetiségi oktatási-nevelési profilja: a diákok 
(évfolyamtól függően) heti 11-15 órában 
német nyelven tanulhatnak számos szak-
tárgyat, így a német nyelv és irodalmat, 
történelmet, matematikát, német nem-
zetiségi ismereteket, földrajzot, vizuális 
kultúrát, hittant/erkölcstant, médiaismere-
teket, drámapedagógiát, művészettörténe-
tet, nemzetiségi táncot és a testnevelést. A 
német és angol nyelvet a tanulók az iskola 
altenkircheni (rheinland-pfalzi) cserekap-
csolatának köszönhetően a valóságban is 
gyakorolhatják. A schilleres tanulók szá-
mos ösztöndíjat pályáznak és nyernek meg, 

NYÍLT NAP 
A SCHILLER  
GIMNÁZIUMBAN

A RÉGIÓ LEGJOBB KÉTNYELVŰ NEMZETISÉGI GIMNÁZIUMA

Gyermekek és szülők számára egyaránt felelősségteljes 
döntés a megfelelő középiskola kiválasztása. E döntési 
folyamatban sok mindent érdemes mérlegelni: a gyer-
mek érdeklődési körein és teherbírásán kívül szerepet 
játszhat a választandó középiskola által közvetített 
szellemiség, az érettségi után továbbtanulók aránya, a 
tanórán kívüli foglalkozások sokszínűsége, a külföldi 
ösztöndíj-lehetőségek. Az iskolák – a nehéz választást 
megkönnyítendő – nyílt napokat szerveznek, amelyek 
keretében az érdeklődő fiatalok és szüleik betekintést 
nyerhetnek az iskola mindennapjaiba, bejárhatják az 
épületet, részt vehetnek tanórákon és beszélgethetnek 
az iskola vezetőivel, pedagógusaival, diákjaival. Fontos határidők, információk

Középiskolai jelentkezési határidő: 
2016. február 12.

6. osztályosok egyénileg
8. osztályosok az általános iskolán 

keresztül

Felvételi jegyzék nyilvánosságra hoza-
tala: 2016. március 9.

Tanulói adatlap módosításának  
lehetősége: 2016. március 18.

Tanuló értesítése a felvételről:  
2016. április 26.

Honlap:
http://schiller-gymnasium.hu/hu/

Telefon: 26/330-140

E-mail: gimi1@t-online.hu

így a Goethe Intézet nyelvtanfolyamait, a 
Schwaben International e.V. csereprog-
ramjait, és a (Pest Megyei) Nemzetiségi 
Tanulmányi Ösztöndíjat.

Egy iskola oktató-nevelő munkájá-
nak egyik fontos mérője a továbbtanulók 
száma. A 2015-ös évben érettségizett 72 
schilleres diák közül – Magyarországon 
vagy külföldön – 69 fő tanult  tovább. Az 
érettségizettek közül minden második fia-
tal C1-es (felsőfokú) nyelvvizsgát tett né-

metből, és minden harmadik fiatal a német 
mellett angol nyelvből is középfokú nyelv-
vizsgát szerzett.

A Schillerben jelenleg három különbö-
ző képzési formában tanulhatnak tovább a 
gyerekek: négyosztályos kétnyelvű gimná-
ziumi tagozaton, 1+4 osztályos kétnyelvű 
tagozaton (az 1. év a német nyelvi előké-
szítő) és hatosztályos kétnyelvű tagozaton. 
A nyelvi előkészítő év alatt a gyerekek heti 
15-20 órában tanulnak németül, hogy a rá-
következő évben megértsék a német nyel-
ven tanított tantárgyakat.

A gimnázium oktatási profiljának is-
mertetése után Szabóné Bogár Erika rész-
letesen kitért a felvételi eljárás stádiumai-
ra is. A négyosztályos kétnyelvű tagozatra 
jelentkezőknek magyarból és matemati-
kából központi felvételi vizsgát, valamint 
a Schillerben németből írásbeli és szóbeli 
vizsgát kell tenniük. Ezen kívül figyelem-
be veszik a 7. osztály végi és a 8. osztály 
félévi jegyeket. Az 1+4 osztályos tagozat-
ra jelentkezőknek matematikából és ma-
gyarból kell központi felvételit tenniük, és 
szintén a 7. osztály év végi és 8. osztály 
félévi eredményeit benyújtaniuk. Vizs-
gatechnikailag legjobb helyzetben a hat-
osztályos kétnyelvű tagozatra jelentkezők 
vannak: nekik nincs felvételi vizsgájuk, a 

A Palánta Általános Iskola nyolc 
osztályába a környező települések-
ről és a fővárosból 142 gyermek jár. 

Kiemelt nevelés cél a tananyag megtanítása 
mellett, hogy a gyerekek önálló, harmoni-
kus, boldogságra képes, gondolkodó sze-
mélyiséggé fejlődjenek, a pedagógiai mód-
szerek is e célt szolgálják.

Alsó tagozaton meghatározott kere-
tek között biztosítják a pedagógusok a 
gyermekek számára az egyéni haladási 
ritmust, de felső tagozaton is van lehető-
ség a differenciálásra. A tananyag és a kö-
vetelményrendszer a Palánta Iskolában 
is ugyanaz, mint az ország valamennyi 
iskolájában, módszereiben, hangulatában 
mégis valami mást nyújt. 19 éve projektek 
láncolatán tanítják meg a tananyag egy ré-

jelentkezéseket a tanulmányi eredmények 
alapján rangsorolják. A 6. osztályosoknak 
egyénileg (szülő által) kell jelentkezniük, 
a 8. osztályosok jelentkezését az általános 
iskolájuk bonyolítja. 

A tájékoztatót követően Virág Má-
ria Piroska kollégiumvezető bemutatta 
a gimnázium kollégiumát. A kollégium-
ban 4-6 ágyas szobákban vannak a diákok 
elhelyezve. A szilencium ideje alatt a se-
gítséget igénylő fiatalok tanulását szakta-
nárok segítik. A kollégiumvezető asszony 
hangsúlyozta, hogy a kollégiumban lakó 
tanulók tanulmányi átlaga mindig jobb 
a bejáró diákok átlagánál. A csendes ta-
nulási időn kívül számos foglalkozáson 
vehetnek részt a fiatalok: tevékenykedhet-
nek a gimnázium nemzetközi hírnévvel 
rendelkező németnyelvű színtársulatában 
(Pa-Thália: Faragó Tímea és Priegl Éva 
vezetésével), négyféle sportkörben spor-
tolhatnak, de van a kollégiumban rajz és 
kézműves foglalkozás, háztartásvezetés, 
önismereti foglalkozás, filmklub és sakk-
szakkör is.

A gimnázium és a kollégium műkö-
désének bemutatása után Szabóné Bogár 
Erika a szülők kérdéseire válaszolt. Kér-
désre kifejtette, hogy a kétnyelvű oktatás 
nem azt jelenti, hogy egy tantárgyat két 
nyelven – magyarul és németül – taníta-
nak, hanem azt, hogy bizonyos tárgyakat 
csak németül, míg másokat csak magya-
rul oktatnak. A tanárok a német nyelven 
zajló szaktantárgyi órákon természetesen 
ügyelnek arra, hogy a fiatalok a német 

nyelvű fogalmakhoz a megfelelő magyar 
nyelvű fogalmakat, kifejezéseket társítsák. 
Bizonyos tantárgyak esetében – pl. a törté-
nelem – a német nemzetiségi tankönyvek 
a magyarnyelvű tankönyvek német fordí-
tásai. Így akár arra is mód van, hogy egy-
egy szónak, fogalomnak, de akár leckének 
is utána lehet magyarul keresni.

Az érdeklődőkben természetesen fel-
merül az a kérdés is, hogy mennyire ne-
héz egy kétnyelvű gimnázium? Lesz-e 
nyelvvizsgája a gyereknek? Az igazgató 
asszony megnyugtatta az aggódó szü-
lőket: lesz nyelvvizsga – de hogy milyen 
szintű, az már a tanulók szorgalmán mú-
lik. A gimnázium 2015-ös évi statisztikái 
azt mutatják, hogy a schilleres tanárok az 
iskola számos tanulóját felsőfokú német 
és középfokú angol nyelvvizsgához tud-
ták hozzásegíteni. Az oktatástechnikai, 
személyi és szakmai-módszertani körül-
mények lehetővé teszik, hogy a diákok két 
nyelvvizsgával hagyják el az alma matert. 
A gimnázium nem kecsegtet könnyen 
szerezhető tudással – hiszen ilyen nem 
létezik. A tudásért, az egzisztenciáért dol-
gozni kell. Ám megfelelő hozzáállással, 
kitartással, céltudatossággal 4-6 év alatt 
nagyon szép eredményeket lehet elérni.

A nyílt nap bemutató-órák látogatá-
sával ért véget. Szülők és diákok 2x1 óra 
terjedelemben 7., 8., 9. és 10. évfolyamon 
a következő tantárgyak oktatásába pillant-
hattak be: német (Anka Judit, Páli Gabri-
ella, Brezovszki-Dévity Angéla, Dr. Hidas 
Ildikó, Mukics Nicole, Ortnerné Radnai 

Erika, Bernd Plambeck, Priegl Éva), ma-
tematika (Bánné Szabó Anikó, Geszler 
Katalin, Nyugati Veronika, Kovács Já-
nos), történelem (Kok Zoltán, Méhes 
Péter, Perosáné Halmai Zita), erkölcstan 
(Komáromi-Bauknecht Hajnalka), nép-
ismeret (Miereisz Éva, Tóth Zsuzsanna, 
Gölcz Míra), angol (Müllner Ágnes), 
földrajz (Vodicskáné Deszpoth Andrea, 
Pető Bernadett), dráma (Faragó Tímea), 
vizuális kultúra (Meszlényi-Bodnár 
Gyöngyi).

Müller Márta

szét mind alsó, mind felső tagozaton.  Az 
idegen nyelv az angol, amelyet harmadik 
osztályban kezdenek tanulni a diákok.

A leendő első osztállyal két tanító foglal-
kozik majd, akik így írnak magukról:

Gruik Katának hívnak. Nagy öröm, hogy 
ebben az iskolában második éve a pedagógiai 
elveim szerint foglalkozhatom a gyerekekkel, 
hiszen a személyközpontúság, önazonosság, 
empátia és elfogadás alapvetésként jelenik 
meg a mindennapjainkban. Hiszem, hogy 
manapság a gyermekek gondolkodásra neve-
lése fontosabb, mint valaha, ezt szem előtt 
tartva tevékenykedem velük. Boldogsággal 
tölt el, amikor segíthetem őket az úton saját 
belső kincseik és forrásaik megtalálásában.

Törőcsik Péterné, Zsuzsának hívnak. Har-
minchét éve vagyok a pályán, s tizennégy éve 

HÍVOGATÓ 
PALÁNTA ISKOLA

tanítok a Palánta Iskolában. Saját öt gyerme-
kem, a sok tanítvány, valamint hat fiú uno-
kám is mind arra tanítottak és tanítanak ma 
is, hogy mindannyian önálló személyiségek 
vagyunk, ettől színes a világ. Nem szabad 
ezt a színességet  uniformizálni. Igyekszem 
a gyerekeket úgy tanítani, hogy felfedezzék 
önmaguk és környezetük szépségét, gazdagsá-
gát, megtanulják azt tisztelni, értékelni, saját 
egyéniségükkel jobbá tenni.

 Az iskola életébe a szülők a február 2-ai 
és március 9-ei nyílt napokon tekinthetnek 
be. A beiratkozás ideje 2016. április 18. és 
20. között lesz. A beiratkozás feltétele a 
szombati Hívogatókon való részvétel leg-
alább 3 alkalommal. Ennek részleteiről a 
www.palanta.hu oldalon tájékozódhatnak.
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A Schiller Gimnáziumban az idei 
jelentkezési időszak utolsó nyílt 
napjára a karácsonyi szünet előtt 

került sor. A december 12-i nyílt napra – 
az októberihez hasonlóan – nagyon sokan 
jöttek el. Az érdeklődőknek Szabóné Bo-
gár Erika igazgató asszony mutatta be az 
iskolát. A Schiller Gimnáziumban jelenleg 
637 diák tanul összesen 23 osztályban. A 
kétnyelvű tanítás-tanulás modern körül-
mények között folyik: 32 tanteremben van 
interaktív tábla, az informatika-oktatás kü-
lön erre a célra felszerelt termekben zajlik, 
az udvari sportpályán kívül két tornaterem 
áll a mozogni vágyók rendelkezésére. 

A régióban egyedülálló a Schiller nem-
zetiségi oktatási-nevelési profilja: a diákok 
(évfolyamtól függően) heti 11-15 órában 
német nyelven tanulhatnak számos szak-
tárgyat, így a német nyelv és irodalmat, 
történelmet, matematikát, német nem-
zetiségi ismereteket, földrajzot, vizuális 
kultúrát, hittant/erkölcstant, médiaismere-
teket, drámapedagógiát, művészettörténe-
tet, nemzetiségi táncot és a testnevelést. A 
német és angol nyelvet a tanulók az iskola 
altenkircheni (rheinland-pfalzi) cserekap-
csolatának köszönhetően a valóságban is 
gyakorolhatják. A schilleres tanulók szá-
mos ösztöndíjat pályáznak és nyernek meg, 

NYÍLT NAP 
A SCHILLER  
GIMNÁZIUMBAN

A RÉGIÓ LEGJOBB KÉTNYELVŰ NEMZETISÉGI GIMNÁZIUMA

Gyermekek és szülők számára egyaránt felelősségteljes 
döntés a megfelelő középiskola kiválasztása. E döntési 
folyamatban sok mindent érdemes mérlegelni: a gyer-
mek érdeklődési körein és teherbírásán kívül szerepet 
játszhat a választandó középiskola által közvetített 
szellemiség, az érettségi után továbbtanulók aránya, a 
tanórán kívüli foglalkozások sokszínűsége, a külföldi 
ösztöndíj-lehetőségek. Az iskolák – a nehéz választást 
megkönnyítendő – nyílt napokat szerveznek, amelyek 
keretében az érdeklődő fiatalok és szüleik betekintést 
nyerhetnek az iskola mindennapjaiba, bejárhatják az 
épületet, részt vehetnek tanórákon és beszélgethetnek 
az iskola vezetőivel, pedagógusaival, diákjaival. Fontos határidők, információk

Középiskolai jelentkezési határidő: 
2016. február 12.

6. osztályosok egyénileg
8. osztályosok az általános iskolán 

keresztül

Felvételi jegyzék nyilvánosságra hoza-
tala: 2016. március 9.

Tanulói adatlap módosításának  
lehetősége: 2016. március 18.

Tanuló értesítése a felvételről:  
2016. április 26.

Honlap:
http://schiller-gymnasium.hu/hu/

Telefon: 26/330-140

E-mail: gimi1@t-online.hu

így a Goethe Intézet nyelvtanfolyamait, a 
Schwaben International e.V. csereprog-
ramjait, és a (Pest Megyei) Nemzetiségi 
Tanulmányi Ösztöndíjat.

Egy iskola oktató-nevelő munkájá-
nak egyik fontos mérője a továbbtanulók 
száma. A 2015-ös évben érettségizett 72 
schilleres diák közül – Magyarországon 
vagy külföldön – 69 fő tanult  tovább. Az 
érettségizettek közül minden második fia-
tal C1-es (felsőfokú) nyelvvizsgát tett né-

metből, és minden harmadik fiatal a német 
mellett angol nyelvből is középfokú nyelv-
vizsgát szerzett.

A Schillerben jelenleg három különbö-
ző képzési formában tanulhatnak tovább a 
gyerekek: négyosztályos kétnyelvű gimná-
ziumi tagozaton, 1+4 osztályos kétnyelvű 
tagozaton (az 1. év a német nyelvi előké-
szítő) és hatosztályos kétnyelvű tagozaton. 
A nyelvi előkészítő év alatt a gyerekek heti 
15-20 órában tanulnak németül, hogy a rá-
következő évben megértsék a német nyel-
ven tanított tantárgyakat.

A gimnázium oktatási profiljának is-
mertetése után Szabóné Bogár Erika rész-
letesen kitért a felvételi eljárás stádiumai-
ra is. A négyosztályos kétnyelvű tagozatra 
jelentkezőknek magyarból és matemati-
kából központi felvételi vizsgát, valamint 
a Schillerben németből írásbeli és szóbeli 
vizsgát kell tenniük. Ezen kívül figyelem-
be veszik a 7. osztály végi és a 8. osztály 
félévi jegyeket. Az 1+4 osztályos tagozat-
ra jelentkezőknek matematikából és ma-
gyarból kell központi felvételit tenniük, és 
szintén a 7. osztály év végi és 8. osztály 
félévi eredményeit benyújtaniuk. Vizs-
gatechnikailag legjobb helyzetben a hat-
osztályos kétnyelvű tagozatra jelentkezők 
vannak: nekik nincs felvételi vizsgájuk, a 

A Palánta Általános Iskola nyolc 
osztályába a környező települések-
ről és a fővárosból 142 gyermek jár. 

Kiemelt nevelés cél a tananyag megtanítása 
mellett, hogy a gyerekek önálló, harmoni-
kus, boldogságra képes, gondolkodó sze-
mélyiséggé fejlődjenek, a pedagógiai mód-
szerek is e célt szolgálják.

Alsó tagozaton meghatározott kere-
tek között biztosítják a pedagógusok a 
gyermekek számára az egyéni haladási 
ritmust, de felső tagozaton is van lehető-
ség a differenciálásra. A tananyag és a kö-
vetelményrendszer a Palánta Iskolában 
is ugyanaz, mint az ország valamennyi 
iskolájában, módszereiben, hangulatában 
mégis valami mást nyújt. 19 éve projektek 
láncolatán tanítják meg a tananyag egy ré-

jelentkezéseket a tanulmányi eredmények 
alapján rangsorolják. A 6. osztályosoknak 
egyénileg (szülő által) kell jelentkezniük, 
a 8. osztályosok jelentkezését az általános 
iskolájuk bonyolítja. 

A tájékoztatót követően Virág Má-
ria Piroska kollégiumvezető bemutatta 
a gimnázium kollégiumát. A kollégium-
ban 4-6 ágyas szobákban vannak a diákok 
elhelyezve. A szilencium ideje alatt a se-
gítséget igénylő fiatalok tanulását szakta-
nárok segítik. A kollégiumvezető asszony 
hangsúlyozta, hogy a kollégiumban lakó 
tanulók tanulmányi átlaga mindig jobb 
a bejáró diákok átlagánál. A csendes ta-
nulási időn kívül számos foglalkozáson 
vehetnek részt a fiatalok: tevékenykedhet-
nek a gimnázium nemzetközi hírnévvel 
rendelkező németnyelvű színtársulatában 
(Pa-Thália: Faragó Tímea és Priegl Éva 
vezetésével), négyféle sportkörben spor-
tolhatnak, de van a kollégiumban rajz és 
kézműves foglalkozás, háztartásvezetés, 
önismereti foglalkozás, filmklub és sakk-
szakkör is.

A gimnázium és a kollégium műkö-
désének bemutatása után Szabóné Bogár 
Erika a szülők kérdéseire válaszolt. Kér-
désre kifejtette, hogy a kétnyelvű oktatás 
nem azt jelenti, hogy egy tantárgyat két 
nyelven – magyarul és németül – taníta-
nak, hanem azt, hogy bizonyos tárgyakat 
csak németül, míg másokat csak magya-
rul oktatnak. A tanárok a német nyelven 
zajló szaktantárgyi órákon természetesen 
ügyelnek arra, hogy a fiatalok a német 

nyelvű fogalmakhoz a megfelelő magyar 
nyelvű fogalmakat, kifejezéseket társítsák. 
Bizonyos tantárgyak esetében – pl. a törté-
nelem – a német nemzetiségi tankönyvek 
a magyarnyelvű tankönyvek német fordí-
tásai. Így akár arra is mód van, hogy egy-
egy szónak, fogalomnak, de akár leckének 
is utána lehet magyarul keresni.

Az érdeklődőkben természetesen fel-
merül az a kérdés is, hogy mennyire ne-
héz egy kétnyelvű gimnázium? Lesz-e 
nyelvvizsgája a gyereknek? Az igazgató 
asszony megnyugtatta az aggódó szü-
lőket: lesz nyelvvizsga – de hogy milyen 
szintű, az már a tanulók szorgalmán mú-
lik. A gimnázium 2015-ös évi statisztikái 
azt mutatják, hogy a schilleres tanárok az 
iskola számos tanulóját felsőfokú német 
és középfokú angol nyelvvizsgához tud-
ták hozzásegíteni. Az oktatástechnikai, 
személyi és szakmai-módszertani körül-
mények lehetővé teszik, hogy a diákok két 
nyelvvizsgával hagyják el az alma matert. 
A gimnázium nem kecsegtet könnyen 
szerezhető tudással – hiszen ilyen nem 
létezik. A tudásért, az egzisztenciáért dol-
gozni kell. Ám megfelelő hozzáállással, 
kitartással, céltudatossággal 4-6 év alatt 
nagyon szép eredményeket lehet elérni.

A nyílt nap bemutató-órák látogatá-
sával ért véget. Szülők és diákok 2x1 óra 
terjedelemben 7., 8., 9. és 10. évfolyamon 
a következő tantárgyak oktatásába pillant-
hattak be: német (Anka Judit, Páli Gabri-
ella, Brezovszki-Dévity Angéla, Dr. Hidas 
Ildikó, Mukics Nicole, Ortnerné Radnai 

Erika, Bernd Plambeck, Priegl Éva), ma-
tematika (Bánné Szabó Anikó, Geszler 
Katalin, Nyugati Veronika, Kovács Já-
nos), történelem (Kok Zoltán, Méhes 
Péter, Perosáné Halmai Zita), erkölcstan 
(Komáromi-Bauknecht Hajnalka), nép-
ismeret (Miereisz Éva, Tóth Zsuzsanna, 
Gölcz Míra), angol (Müllner Ágnes), 
földrajz (Vodicskáné Deszpoth Andrea, 
Pető Bernadett), dráma (Faragó Tímea), 
vizuális kultúra (Meszlényi-Bodnár 
Gyöngyi).

Müller Márta

szét mind alsó, mind felső tagozaton.  Az 
idegen nyelv az angol, amelyet harmadik 
osztályban kezdenek tanulni a diákok.

A leendő első osztállyal két tanító foglal-
kozik majd, akik így írnak magukról:

Gruik Katának hívnak. Nagy öröm, hogy 
ebben az iskolában második éve a pedagógiai 
elveim szerint foglalkozhatom a gyerekekkel, 
hiszen a személyközpontúság, önazonosság, 
empátia és elfogadás alapvetésként jelenik 
meg a mindennapjainkban. Hiszem, hogy 
manapság a gyermekek gondolkodásra neve-
lése fontosabb, mint valaha, ezt szem előtt 
tartva tevékenykedem velük. Boldogsággal 
tölt el, amikor segíthetem őket az úton saját 
belső kincseik és forrásaik megtalálásában.

Törőcsik Péterné, Zsuzsának hívnak. Har-
minchét éve vagyok a pályán, s tizennégy éve 
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tanítok a Palánta Iskolában. Saját öt gyerme-
kem, a sok tanítvány, valamint hat fiú uno-
kám is mind arra tanítottak és tanítanak ma 
is, hogy mindannyian önálló személyiségek 
vagyunk, ettől színes a világ. Nem szabad 
ezt a színességet  uniformizálni. Igyekszem 
a gyerekeket úgy tanítani, hogy felfedezzék 
önmaguk és környezetük szépségét, gazdagsá-
gát, megtanulják azt tisztelni, értékelni, saját 
egyéniségükkel jobbá tenni.

 Az iskola életébe a szülők a február 2-ai 
és március 9-ei nyílt napokon tekinthetnek 
be. A beiratkozás ideje 2016. április 18. és 
20. között lesz. A beiratkozás feltétele a 
szombati Hívogatókon való részvétel leg-
alább 3 alkalommal. Ennek részleteiről a 
www.palanta.hu oldalon tájékozódhatnak.
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Nem kellett sokat kilincselnünk 
Berényi Ildikónál, a Művésze-
tek Háza igazgatójánál, mivel 
kiderült, elképzeléseihez tö-

kéletesen illeszkedik a létrehozandó klub. 
(Azóta több klub is beindult a házban, 
megélénkítve a kulturális és szellemi életet 
a városban.)

A Honismereti Klubon belül Szabolcs 
foglalkozik a néprajzi témákkal (népviselet, 
népszokások, hagyományok, tárgyi emlé-
kek, mesterségek stb.), én pedig a helytör-
ténettel – rendre versekkel is fűszerezve azt.

Az első foglalkozásra október 16-án 
került sor, amikor is a Vásár téri iskolások 
vendégeskedtek nálunk. A sváb hagyomá-
nyokra épülő énekes-zenés műsorukat Ba-
lázsné Lukács Katalin tanította be.

Jómagam a római útról tartottam vetített 
képes előadást, Szabolcs régi fotókon mu-
tatta be a helyi népviseleteket.

A foglalkozásokra előszeretettel várunk 
idős embereket, akik emlékeiket, ismeretei-
ket megoszthatják velünk. Nagy örömünk-
re a második foglalkozásra több idős ember 
is eljött, így az átalakult „képnézegetővé”, 
ami Szentivánon és Solymáron már be-
vett és sikeres szokás az ottani honismereti 
foglalkozásokon. A képnézegetőkön régi 
fotókat vetítenek, az idős emberek pedig 
elmondják, kiket ismernek fel a képen, mi 
a nevük, mikor készült a fotó és milyen al-
kalommal. Sok értékes adat, név hangzik el 
egy-egy ilyen alkalommal, amit feljegyez-
nek, összeírnak, ennek nyomán a képeket 
feliratozzák, és így az utókor is tudhatja 
majd, kik és mik láthatóak az elsárgult fo-
tón. A képek nézegetésével egyben a múlt is 
megőrzésre kerül. Nagyon büszke voltam 
arra, hogy ezen a novemberi klubdélutá-
non végre mi is tettünk egy kis lépést a múlt 
ilyeténképpen való megőrzése felé…

A foglalkozáson ott volt Pándi Gábor 
alpolgármester is, akinek az érdeklődését 

Régóta érlelődő gondolat volt ben-
nem – látva Zsámboki Szabolcs 
lelkesedését, megszállottságát, 
amellyel Vörösvár néprajzi értéke-
it, hagyományait, népi kultúráját 
gyűjti, ápolja, rendszerezi és köz-
kinccsé teszi –, hogy ketten együtt 
életre hívjunk egy Honismereti 
Klubot. Amikor tavaly ősszel felke-
restem őt, azonnal igent mondott. 
Így hát belevágtunk… 

HÍVOGATÓ A HONISMERETI KLUBBA

felkeltette a Vörösváron fellelt, a plébánia-
templom falába beépített, majd az 1930-as 
években Balatonszemesre „száműzött” ró-
mai kori műtárgyról (Aurelius Respectus 
római segédlégiós és családja síremlékéről) 
tartott előadásom. Kérte, hogy állítsak ösz-
sze erről egy anyagot a számára, és ha tu-
dom, vegyem fel ismét a kapcsolatot a sír-
emlék jelenlegi tulajdonosával. Ezt meg is 
tettem. (Abban reménykedem, hogy város-
unk legjelentősebb műtárgya egyszer majd 
hazatérhet a szemesi száműzetésből.)

A második foglalkozás felejthetetlen 
percei voltak, amikor a résztvevők – nem 
kis nosztalgiával – saját kezükbe vehették 
a Tájház ritkán látott és féltve őrzött nagy-

kendőit. Az idős embereket is elkápráztatta, 
hogy Szabolcs fiatal kora ellenére is szinte 
mindent tud ezekről a kendőkről, amelyek 
régen az asszonyok mindennapi viseletei 
voltak, mára azonban jórészt elfelejtődtek.

Az év utolsó foglalkozásán „Verses 
vörösvári krónika” c. költeményfüzérem-
mel ismerkedhettek a résztvevők. (A hat-
soros versek – rajzokkal, festményekkel, 
fotókkal gazdagítva – városunk történetét 
dolgozzák fel a barlangi eszkimóktól kezd-
ve napjainkig.) 

Szabolcs – az ünnepek közeledvén – a 
karácsonyi népszokásokkal foglalkozott 
behatóan egy szakdolgozat szövegét fel-
használva.

Lapzárta után kerül sor az év első fog-
lalkozására, melynek kiemelt témája: 
Vörösvár régi térképeken. 

Nem mondható, hogy a klubfoglalko-
zásra – amelyet minden hónap harmadik 
péntekén tartunk fél héttől nyolcig – zsúfo-
lásig megtelik a Művészetek Háza második 
emeletén a „Zöld szoba”. De 8-10 érdeklődő 
mindig velünk van, és kérdéseikkel, hoz-
zászólásaikkal, magukkal hozott, s nekünk 
megmutatott fotóikkal, szemük csillogásá-
val minket is lelkesítenek, bíztatnak, hogy 
a most megkezdett utat folytassuk, s isme-
reteinket honunkról, szűkebb hazánkról 
bővítsük, továbbadjuk. Bízunk benne, hogy 
Honismereti Klubunkkal hozzájárulhatunk 
ahhoz, hogy múltunk emlékei és értékeink 
megmaradhassanak, és az elkövetkező nem-
zedékek is gazdagodhassanak általuk. 

Szeretettel várunk mindenkit a Honis-
mereti Klub foglalkozásaira.

Fogarasy Attila

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI  

KÖNYVTÁRBAN

Feldmár András: 
Akarat és odaadás 
„Azt hiszem, minden 
szokás illúzió, és a sza-
badság az igazi valóság.” 

Douglas Adams, 
James Goss:  

A halál városa 
Az izgalmas regény a 
nagy sikert aratott Ki 
vagy, Doki?epizódjai 

alapján íródott.

Agatha Christie: 
Balhüvelykem bizsereg 
A krimi királynője most 
sem hazudtolja meg ön-
magát.

 
 

Péterfy Gergely: 
Halál Budán 

Szerelemmel, vérrel és 
csodákkal teli történet a 

török korban.

Henry Kissinger: 
Világrend 
Mi várható a következő 
ötven évben? Az ame-
rikai Nobel-békedíjas 
diplomata és politikus 
válaszkeresése. 

Térey János:  
A Legkisebb Jégkorszak 

Korrajz a közelmúltról, 
a jelenről és egy kitalált 

jövőről.

Salman Rushdie: 
Két év, nyolc hónap, 
huszonnyolc éjszaka
Utópisztikus, 
fantasztikus történet.

Tan Twan Eng: 
Esőcsináló 

Egy mély barátságból 
kibékíthetetlen ellentét.

10 TALENTUM 
WENCZL JÓZSEF 1945-2014

Világhírű koreográfusunk, nagysze-
rű táncosunk, feledhetetlen em-
bertársunk halálának első évfor-

dulójára emlékkönyvet jelentetett meg „10 
talentum” címmel a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Táncegyüttes. 
A közel 140 oldalas, gazdag képanyagot 
tartalmazó könyv közli Wenczl József 
életrajzát, felsorolja kitüntetéseit, csokor-
ba szedi legnépszerűbb koreográfiát. Egy 
rövid írásában ő maga vall arról, hogyan 
lett táncos, mi késztette arra, hogy gyűjtő 
utakra induljon és koreográfiákat készít-
sen. Egy másik írásában büszkén ír az ál-
tala vezetett tánccsoport kimagasló ered-
ményeiről.

A könyv mintegy félszáz oldalnyi visz-
szaemlékezést tartalmaz: szerettei, barátai, 
tanítványai, táncosai, tisztelői írnak róla 
elismerő, méltató, igen meghatott szavakat. 
És természetesen nemcsak vörösváriak. 
Babarctól Vaskeresztesig megszólalnak 
mindazon táncegyüttesek vezetői, ahol 
művészeti vezetőként, koreográfusként 
működött és alkotott magas színvonalon.

Olvashatók a könyvben a temetésén el-
hangzott gyászbeszédek, köztük Balla Sán-
dor plébános úré is. Az ő evangéliumi pél-
dabeszédéből vette a szerkesztő, Fogarasy 
Attila a könyv címét.

A plébános úr Máté evangéliumából 
idézett Wenczl József koporsójánál: a szol-
gáról, akire az ura 5 talentumot bízott el-
utazása előtt, és amikor visszatért, a hűsé-
ges és tehetséges szolga 10 talentumot adott 
neki vissza. A példabeszéd a tehetségről 
szól, arról, hogy talentumainkat, tehetsé-
günket használnunk, kamatoztatnunk 
kell. Aki elvesztegeti tehetségét, aki nem 
meri forgatni talentumait, csak mihaszna 
lesz itt, e földön, s úgy jár, mint az a szol-
ga, aki elásta az urától kapott talentumot: 
„Vegyétek hát el tőle a talentumot, és adjá-
tok annak, akinek tíz talentuma van! Mert 
mindannak, akinek van, még adnak, hogy 
bővelkedjék.”

Az emlékkönyv sajtótükör fejezete a 
Wenczl Józseffel élete során készült inter-
júkból közöl válogatást. Az első interjút 
Elly Kiss készítette, és a Neue Zeitung 
1972/4-es lapszámában jelent meg. Az 
utolsó interjút Wenczl József Gerner Évá-
nak adta az Unserm Bildschirm számára 
2014. október 25-én, tragikus hirtelenségű 
halála előtt néhány órával. 

A kötet 24 oldalas színes fotóalbummal 
zárul.

Wenczl József talentumait megtízsze-
rezte, megszázszorozta tevékeny élete 
során. Olyan értéket létrehozva, olyan 
példát mutatva, amely halála után is sok 

évtizeden át termékenyen hat majd a ha-
zai németség, de a világban szétszóródott 
dunai svábok egészének kultúrájára is.  Re-
méljük, e kötet is hozzájárul ahhoz, hogy e 
nagyszerű és tevékeny, maradandót alkotó 
ember, nagy tehetségű koreográfus, kiváló 
táncos emlékét megőrizzük, és a nemzeti-
ségi kultúra, a hagyományok ápolásának, a 
nyelv és a nemzetiségi önazonosságtudat 
megőrzésének fontosságára felhívjuk a fi-
gyelmet. Az emlékkönyv könyvkereskedel-
mi forgalomba nem került.
Megrendelhető és beszerezhető a szerkesz-
tőnél a következő elérhetőségeken:
Mobil: 06-20-507-1100
E-mail: fogarasy@t-online.hu

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi  
Táncegyüttes

Vásár téri iskolások az első klubfoglalkozáson

Zsámboki Szabolcs a Tájház gyűjteményének 
egyik értékes kincsét teszi közszemlére

A novemberi klubdélután résztvevői  
– a hölgyek nagykendőben

Már elérhető az interneten 
tematikus honismereti  
fotógyűjteményünk:

https://picasaweb.google.
com/117466439483802036482
E-mail: fogarasy@t-online.hu

Várjuk a régi fotókat archiválás céljából!

 Pilisvörösvári  
Polgármesteri Hivatal felvételre keres 

határozott időre
építéshatósági feladatok 

ellátására 
1 fő munkatársat

Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Építéshatósági 
Osztályán építéshatósági feladatok ellátására.

Elvárások:    
– Egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki vagy 
építőmérnöki végzettség.
Egyéb elvárt kompetenciák:
– Ügyfélközpontúság, terhelhetőség, konstruktív 
problémamegoldás.
Előny: 
– Munkavégzés helyéhez közeli lakóhely.
– Közigazgatási gyakorlat.
– Építéshatósági feladatok ellátásban szerzett tapasz-
talat.
 
Jelentkezés:
Amennyiben az álláslehetőség felkeltette az Ön érdek-
lődését, 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: 2016. január 29.
Legkorábban betölthető: 2016. február 8.
Érdeklődni lehet: Dandó-Kovács Rita (HR referens) 
06-26-331-688-as telefonszámon.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYE
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(Azóta több klub is beindult a házban, 
megélénkítve a kulturális és szellemi életet 
a városban.)

A Honismereti Klubon belül Szabolcs 
foglalkozik a néprajzi témákkal (népviselet, 
népszokások, hagyományok, tárgyi emlé-
kek, mesterségek stb.), én pedig a helytör-
ténettel – rendre versekkel is fűszerezve azt.
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került sor, amikor is a Vásár téri iskolások 
vendégeskedtek nálunk. A sváb hagyomá-
nyokra épülő énekes-zenés műsorukat Ba-
lázsné Lukács Katalin tanította be.

Jómagam a római útról tartottam vetített 
képes előadást, Szabolcs régi fotókon mu-
tatta be a helyi népviseleteket.

A foglalkozásokra előszeretettel várunk 
idős embereket, akik emlékeiket, ismeretei-
ket megoszthatják velünk. Nagy örömünk-
re a második foglalkozásra több idős ember 
is eljött, így az átalakult „képnézegetővé”, 
ami Szentivánon és Solymáron már be-
vett és sikeres szokás az ottani honismereti 
foglalkozásokon. A képnézegetőkön régi 
fotókat vetítenek, az idős emberek pedig 
elmondják, kiket ismernek fel a képen, mi 
a nevük, mikor készült a fotó és milyen al-
kalommal. Sok értékes adat, név hangzik el 
egy-egy ilyen alkalommal, amit feljegyez-
nek, összeírnak, ennek nyomán a képeket 
feliratozzák, és így az utókor is tudhatja 
majd, kik és mik láthatóak az elsárgult fo-
tón. A képek nézegetésével egyben a múlt is 
megőrzésre kerül. Nagyon büszke voltam 
arra, hogy ezen a novemberi klubdélutá-
non végre mi is tettünk egy kis lépést a múlt 
ilyeténképpen való megőrzése felé…

A foglalkozáson ott volt Pándi Gábor 
alpolgármester is, akinek az érdeklődését 

Régóta érlelődő gondolat volt ben-
nem – látva Zsámboki Szabolcs 
lelkesedését, megszállottságát, 
amellyel Vörösvár néprajzi értéke-
it, hagyományait, népi kultúráját 
gyűjti, ápolja, rendszerezi és köz-
kinccsé teszi –, hogy ketten együtt 
életre hívjunk egy Honismereti 
Klubot. Amikor tavaly ősszel felke-
restem őt, azonnal igent mondott. 
Így hát belevágtunk… 

HÍVOGATÓ A HONISMERETI KLUBBA

felkeltette a Vörösváron fellelt, a plébánia-
templom falába beépített, majd az 1930-as 
években Balatonszemesre „száműzött” ró-
mai kori műtárgyról (Aurelius Respectus 
római segédlégiós és családja síremlékéről) 
tartott előadásom. Kérte, hogy állítsak ösz-
sze erről egy anyagot a számára, és ha tu-
dom, vegyem fel ismét a kapcsolatot a sír-
emlék jelenlegi tulajdonosával. Ezt meg is 
tettem. (Abban reménykedem, hogy város-
unk legjelentősebb műtárgya egyszer majd 
hazatérhet a szemesi száműzetésből.)

A második foglalkozás felejthetetlen 
percei voltak, amikor a résztvevők – nem 
kis nosztalgiával – saját kezükbe vehették 
a Tájház ritkán látott és féltve őrzött nagy-

kendőit. Az idős embereket is elkápráztatta, 
hogy Szabolcs fiatal kora ellenére is szinte 
mindent tud ezekről a kendőkről, amelyek 
régen az asszonyok mindennapi viseletei 
voltak, mára azonban jórészt elfelejtődtek.

Az év utolsó foglalkozásán „Verses 
vörösvári krónika” c. költeményfüzérem-
mel ismerkedhettek a résztvevők. (A hat-
soros versek – rajzokkal, festményekkel, 
fotókkal gazdagítva – városunk történetét 
dolgozzák fel a barlangi eszkimóktól kezd-
ve napjainkig.) 

Szabolcs – az ünnepek közeledvén – a 
karácsonyi népszokásokkal foglalkozott 
behatóan egy szakdolgozat szövegét fel-
használva.

Lapzárta után kerül sor az év első fog-
lalkozására, melynek kiemelt témája: 
Vörösvár régi térképeken. 

Nem mondható, hogy a klubfoglalko-
zásra – amelyet minden hónap harmadik 
péntekén tartunk fél héttől nyolcig – zsúfo-
lásig megtelik a Művészetek Háza második 
emeletén a „Zöld szoba”. De 8-10 érdeklődő 
mindig velünk van, és kérdéseikkel, hoz-
zászólásaikkal, magukkal hozott, s nekünk 
megmutatott fotóikkal, szemük csillogásá-
val minket is lelkesítenek, bíztatnak, hogy 
a most megkezdett utat folytassuk, s isme-
reteinket honunkról, szűkebb hazánkról 
bővítsük, továbbadjuk. Bízunk benne, hogy 
Honismereti Klubunkkal hozzájárulhatunk 
ahhoz, hogy múltunk emlékei és értékeink 
megmaradhassanak, és az elkövetkező nem-
zedékek is gazdagodhassanak általuk. 

Szeretettel várunk mindenkit a Honis-
mereti Klub foglalkozásaira.

Fogarasy Attila
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Feldmár András: 
Akarat és odaadás 
„Azt hiszem, minden 
szokás illúzió, és a sza-
badság az igazi valóság.” 

Douglas Adams, 
James Goss:  

A halál városa 
Az izgalmas regény a 
nagy sikert aratott Ki 
vagy, Doki?epizódjai 

alapján íródott.

Agatha Christie: 
Balhüvelykem bizsereg 
A krimi királynője most 
sem hazudtolja meg ön-
magát.

 
 

Péterfy Gergely: 
Halál Budán 

Szerelemmel, vérrel és 
csodákkal teli történet a 

török korban.

Henry Kissinger: 
Világrend 
Mi várható a következő 
ötven évben? Az ame-
rikai Nobel-békedíjas 
diplomata és politikus 
válaszkeresése. 

Térey János:  
A Legkisebb Jégkorszak 

Korrajz a közelmúltról, 
a jelenről és egy kitalált 

jövőről.
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Két év, nyolc hónap, 
huszonnyolc éjszaka
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Tan Twan Eng: 
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Világhírű koreográfusunk, nagysze-
rű táncosunk, feledhetetlen em-
bertársunk halálának első évfor-

dulójára emlékkönyvet jelentetett meg „10 
talentum” címmel a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Táncegyüttes. 
A közel 140 oldalas, gazdag képanyagot 
tartalmazó könyv közli Wenczl József 
életrajzát, felsorolja kitüntetéseit, csokor-
ba szedi legnépszerűbb koreográfiát. Egy 
rövid írásában ő maga vall arról, hogyan 
lett táncos, mi késztette arra, hogy gyűjtő 
utakra induljon és koreográfiákat készít-
sen. Egy másik írásában büszkén ír az ál-
tala vezetett tánccsoport kimagasló ered-
ményeiről.

A könyv mintegy félszáz oldalnyi visz-
szaemlékezést tartalmaz: szerettei, barátai, 
tanítványai, táncosai, tisztelői írnak róla 
elismerő, méltató, igen meghatott szavakat. 
És természetesen nemcsak vörösváriak. 
Babarctól Vaskeresztesig megszólalnak 
mindazon táncegyüttesek vezetői, ahol 
művészeti vezetőként, koreográfusként 
működött és alkotott magas színvonalon.

Olvashatók a könyvben a temetésén el-
hangzott gyászbeszédek, köztük Balla Sán-
dor plébános úré is. Az ő evangéliumi pél-
dabeszédéből vette a szerkesztő, Fogarasy 
Attila a könyv címét.

A plébános úr Máté evangéliumából 
idézett Wenczl József koporsójánál: a szol-
gáról, akire az ura 5 talentumot bízott el-
utazása előtt, és amikor visszatért, a hűsé-
ges és tehetséges szolga 10 talentumot adott 
neki vissza. A példabeszéd a tehetségről 
szól, arról, hogy talentumainkat, tehetsé-
günket használnunk, kamatoztatnunk 
kell. Aki elvesztegeti tehetségét, aki nem 
meri forgatni talentumait, csak mihaszna 
lesz itt, e földön, s úgy jár, mint az a szol-
ga, aki elásta az urától kapott talentumot: 
„Vegyétek hát el tőle a talentumot, és adjá-
tok annak, akinek tíz talentuma van! Mert 
mindannak, akinek van, még adnak, hogy 
bővelkedjék.”

Az emlékkönyv sajtótükör fejezete a 
Wenczl Józseffel élete során készült inter-
júkból közöl válogatást. Az első interjút 
Elly Kiss készítette, és a Neue Zeitung 
1972/4-es lapszámában jelent meg. Az 
utolsó interjút Wenczl József Gerner Évá-
nak adta az Unserm Bildschirm számára 
2014. október 25-én, tragikus hirtelenségű 
halála előtt néhány órával. 

A kötet 24 oldalas színes fotóalbummal 
zárul.

Wenczl József talentumait megtízsze-
rezte, megszázszorozta tevékeny élete 
során. Olyan értéket létrehozva, olyan 
példát mutatva, amely halála után is sok 

évtizeden át termékenyen hat majd a ha-
zai németség, de a világban szétszóródott 
dunai svábok egészének kultúrájára is.  Re-
méljük, e kötet is hozzájárul ahhoz, hogy e 
nagyszerű és tevékeny, maradandót alkotó 
ember, nagy tehetségű koreográfus, kiváló 
táncos emlékét megőrizzük, és a nemzeti-
ségi kultúra, a hagyományok ápolásának, a 
nyelv és a nemzetiségi önazonosságtudat 
megőrzésének fontosságára felhívjuk a fi-
gyelmet. Az emlékkönyv könyvkereskedel-
mi forgalomba nem került.
Megrendelhető és beszerezhető a szerkesz-
tőnél a következő elérhetőségeken:
Mobil: 06-20-507-1100
E-mail: fogarasy@t-online.hu

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi  
Táncegyüttes

Vásár téri iskolások az első klubfoglalkozáson

Zsámboki Szabolcs a Tájház gyűjteményének 
egyik értékes kincsét teszi közszemlére

A novemberi klubdélután résztvevői  
– a hölgyek nagykendőben

Már elérhető az interneten 
tematikus honismereti  
fotógyűjteményünk:

https://picasaweb.google.
com/117466439483802036482
E-mail: fogarasy@t-online.hu

Várjuk a régi fotókat archiválás céljából!

 Pilisvörösvári  
Polgármesteri Hivatal felvételre keres 

határozott időre
építéshatósági feladatok 

ellátására 
1 fő munkatársat

Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Építéshatósági 
Osztályán építéshatósági feladatok ellátására.

Elvárások:    
– Egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki vagy 
építőmérnöki végzettség.
Egyéb elvárt kompetenciák:
– Ügyfélközpontúság, terhelhetőség, konstruktív 
problémamegoldás.
Előny: 
– Munkavégzés helyéhez közeli lakóhely.
– Közigazgatási gyakorlat.
– Építéshatósági feladatok ellátásban szerzett tapasz-
talat.
 
Jelentkezés:
Amennyiben az álláslehetőség felkeltette az Ön érdek-
lődését, 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: 2016. január 29.
Legkorábban betölthető: 2016. február 8.
Érdeklődni lehet: Dandó-Kovács Rita (HR referens) 
06-26-331-688-as telefonszámon.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYE



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG30 312016. JANUÁR SPORTZENÉSZPORTRÉ

Elgondolkodtak már valaha rajta, hogy valójában 
mennyire ismerik a szomszédjaikat? Egy kisebb te-
lepülésen nyilván könnyebb dolga van az embernek, 
mint a nagyvárosok lakótelepi „beton dzsungeleiben”, 
de még a könnyebb pályán is könnyű úgy valakik mel-
lett élni, hogy közben idegenek vagyunk egymás szá-
mára. Keszthelyi Lászlót – aki pár esztendő óta már 
csak félig a szomszédom, mert máshová költözött és 
csak a munkájának egy részét végzi a „kerítés túlsó 
oldalán”– amióta az eszemet tudom ismerem. Ebből 
kifolyólag sok mindennel tisztában voltam vele kap-
csolatban, ám egy új arcát ismertem meg, amikor dec-
emberben leültünk beszélgetni.

AKÁR EGY  
NYITOTT KÖNYV

Az 1974-es születésű László mind-
össze hat esztendősen kezdett 
bele a zenei pályába. Nem megle-

pő ez, ha tudjuk, hogy a közegészségügy-
ben dolgozó szülei és négy – nála idősebb 
– testvére is mind játszottak valamiféle 
hangszeren. Ekkoriban a gyerekeket még 
a régi, lapos tetős, szürke színű vörösvári 
zeneiskola épületében okították, s az in-
tézmény nem nőtt össze a gimnázium-
mal. A kötelező előképzettség elsajátítása 
után (szolfézs, zeneelmélet és furulyá-
zás) hegedülni kezdett. Annak ellenére, 
hogy saját maga választotta ezt a hang-
szert, végül öt év után ráunt.

Ekkoriban nagyon felkapott volt a 
Boney M. és az Abba, őt pedig megérin-
tették a könnyűzenei slágerhullámok. Két 
esztendőn át nem foglalkozott zenéléssel, 
az idejét az iskolaváltás és a vele járó új 
kötelezettségek töltötték ki. Tizenhat esz-
tendősen nyúlt első ízben basszusgitárhoz. 
Két kedvenc zenekara – az Iron Maiden és 
Hobo Blues Band – basszusgitárosai (Steve 
Harris és Póka Egon) inspirálták a válasz-
tását. Négy-öt éven át autodidakta módon 
próbált boldogulni a hangszerrel, aztán 
végül felkereste az Országos Szórakoz-
tató Központot, ahol Lattmann Bélában 
(jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem jazztanszakának tanszékvezető-
je) lelt mentorra. Egy esztendőt töltött itt, 
majd néhány újabb „tanármentes” év után 
jelentkezett a Kőbányai Zenei Stúdióba, 
ahol basszusgitár szakon végzett 2001-ben, 
mint szórakoztató zenész. 

László zenei végzettségét hosszan le-
hetne még taglalni, ám akkor nem jutna 
helyünk beszélni munkásságáról. Amikor 
a szót erre a témára terelem ő egy kisebb 
szekrényhez ballag, majd egy nagy kupac, 
precízen rendezett mappával tér vissza 
hozzám, amelyek tetején egy-egy formá-
ciójának a neve olvasható. Az első zeneka-
ra Anda Bálint (napjainkban a Tűzkerék 
együttes frontembere) nevéhez köthető. 

Ez volt az ABC, vagyis az Anda Bálint 
Company, amivel főleg bluest és rock szá-
mokat játszottak. Vendéglátóm itt hamis-
kás mosollyal megjegyzi, hogy 1990-ben 
– az akkor induló, ma pedig már az ország 
minden pontján ismert –Tankcsapda zene-
karral is adtak egy közös bulit Esztergom-
ban. Ekkor László tizenhat éves volt.

Jó pár esztendőn keresztül kipróbálta 
magát számtalan zenekarban. Zenész pá-
lyáján a következő nagy lépés 1995-ben 
következett, amikor Vörös Tibor, Vörös 
Árpád és Moncz József keresték meg azzal 
az ötlettel, hogy alapítsanak egy vörösvári 
rock ’n roll formációt. Neki is álltak és 
majdnem egy éven keresztül csak próbál-
tak, hogy elérjék a százötven számos reper-
toárt. A gyakorlásra Vörösváron került sor, 
még annak ellenére is, hogy a bandának 
– amelyet az olvasók Boleró zenekarként 
ismerhettek – később több fővárosi tagja 
lett. Gyakran játszottak teltházas bulikat a 
Slötyi melletti Kempingben, majd később 
már országszerte koncerteztek.

László egyébként napjainkig több mint 
negyven formációban zenélt már! Együtt 
játszott például a „Csókkirály” Fenyő Mik-
lóssal, kisegített a Napfénypresszóban, ala-
pító tagja a négy lemezes Abszolút Hallás 
zenekarnak és a sort nagyon hosszasan 
lehetne még folytatni. Progress nevű rock 
formációja az Edda vendégzenekara volt 
2004-2005 nyarán. Nagyon büszke rá, hogy 
jelenlegi bandája, a 25 esztendős Gríz ze-
nekar Zoltán Erikát is kíséri a koncertjein.

Meg kell említeni, hogy László nem 
csak a színpadon „tépi” a húrokat, hanem 
már 12 éve intenzíven segíti az utánpót-
lást. Eleinte „csak” kipróbálta magát a ta-
nári pályán, ám végül annyira megragadta 
a pedagógia, hogy elvégezte a zenei pe-
dagógus képzést is. Jelenleg is igen sokan 
járnak hozzá gitározni, illetve basszusgi-
tározni. Tanítványainak hetven százaléka 

Felhívás magánfőző  
adóbevallási és adófizetési kötelezettségére!

Felhívom Tisztelt Magánfőzőink figyelmét, hogy a Jöt. 67/A. § (4) bekezdése alapján a magánfőző az előál-
lított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év 
január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
A Jöt. 64. § (6) bekezdése alapján a magánfőzés keretében előállított párlat adója évi 1000 Ft, amelyet a magán-
főző a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz fizet meg.

A magánfőzés adóját, – ha 2015-ben előállított magánfőzött párlatot –2016. január 15-ig az önkor-
mányzat által kibocsátott csekken vagy átutalással az alábbi, Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett számla-
számra is teljesíthetik: 

Helyi jövedéki adó: 14100024-11787949-47000003

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

A bevallási nyomtatvány a www.pilisvorosvar.hu weboldalon a Vörösvári (környékbeli) vagyok / Polgár-
mesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok/ Gazdálkodási osztály dokumentumainál, magánfőző 
– bevallás előállított magánfőzött párlat után néven letölthető, illetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatán vagy Adócsoportjában is beszerezhető.

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

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző
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vörösvári, a legidősebb elmúlt már ötven 
esztendős, míg a legfiatalabb még nem töl-
tötte be a nyolc éves kort.

A zenei elfoglaltságai mellett elvégezte 
a Budapesti Gazdasági Főiskolát turiz-
mus szakirányon, hogy nagyobb rálátása 
legyen a menedzsmentre és a rendezvény-
szervezők munkájára, illetőleg a folyama-
tos tanulással párhuzamosan nyolc éven 
át aktív szereplője volt a helyi politikai 
életnek. A zenén túl még egy nagyon fon-
tos elfoglaltságot űz: Életút-elemzésekkel 
foglalkozik. Az asztrológia, az asztrozófia 
és a numerológia segítségével vizsgálja és 
elemzi emberek életútját és hasznos ta-
nácsokkal látja el őket. „Minden ember 
élete egy nyitott könyv, csak olvasni kell 
tudni belőle” – vallja a basszusgitáros. Ez 
a munka számolással, sok intuitív fak-
torral és konzultációval jár, ami sok időt 
vesz igénybe. Általában olyankor fordul-
nak hozzá az emberek, amikor valahol 
elakad az életük, ill. kudarc éri őket. Az 
utóbbi négy esztendőben – amelyet majd 
egy évtizednyi tanulás és önképzés előzött 
meg – több tucatnyi elemzésen van már 
túl. Nagy örömére számtalan pozitív visz-
szajelzést kap hétről-hétre, akár frissebb, 
akár régebbi „ügyfeleitől”. Jól példázza si-
kerességét és szakértelmét, hogy nem kell 
hirdetnie ez irányú szolgáltatását, mert az 
emberek reklámok nélkül is rábukkannak. 
Ezzel kapcsolatban úgy véli, hogy a zené-
lés mellett, a mások segítésében megtalál-
ta küldetését, ezért jövőjét tudatosan ebbe 
az irányba tereli. Végül pedig sokoldalú-
ságát tükrözendő, hogy zeneszerzőként is 
dolgozik és újabban meditációs zenéket is 
komponál…

Kókai Márton

VÁLOGATOTTSÁG

A Várkonyi lányok 2015 utolsó hó-
napjaiban sem lazítottak. Az idő-
sebbik, Dea bekerült a junior rit-

mikus gimnasztika magyar válogatottba, a 
fiatalabbik, Vanda Véta pedig „A” kategó-
riás Országos Bajnokságot nyert korosztá-
lyában, ugyancsak rg-ben.

Nézzük meg ezeket az eredményeket 
egy kicsit részletesebben is. Vanda Véta 
nemcsak összetettben, hanem minden sze-
ren aranyérmes lett a ritmikus gimnasztika 
OB-n, ami azt jelenti, hogy pillanatnyilag 
minden téren ő az ország legjobbja. Tag-
ja volt az ugyancsak bajnoki címet szerző 
kéziszer csapatnak is, és ráadásképpen 
megnyerte a Magyar Kupát is. Hat évesen 
már ötszörös magyar bajnok – ezt aligha 
kell magyarázni.

Várkonyi Dea az MTK buzogány kézi-
szer csapatával lett rg országos bajnok és 
Magyar Kupa győztes. Bécsben a csapattal 
megnyerték a Bécs-Kék Duna Kupát is. 
Ezeknek az eredményeknek köszönhetően 
Dea februártól tagja az ötfős junior magyar 
válogatottnak, amely buzogánnyal képviseli 
Magyarországot a 216-os Európa-bajnok-
ságon, illetve a Tokióban megrendezendő 
Világ Kupán és minden egyéb nemzetközi 
versenyen. Teljesítményével újra kiérdemel-
te a MOL Tehetségtámogató díját.

Dea januárban egy kéthetes ceglédi 
edzőtáborral kezdte meg a felkészülését a 
2016-os idényre. Az rg-sek nagy versenye-
iről a hírek szerint a Magyar Televízió is 
beszámol majd, így a képernyőn is nyomon 
lehet követni Dea versenyzését.

 Várhegyi Ferenc

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 / 130. mellék

E L A D Ó  L A K Á S
Arany J. u. 1/a. II/5. 
Nettó 45 m2  – 2 szoba, étkező-
kon�ha, előszoba, fürdőszoba, 

WC, kamra – fűtés: 3 db hőtárolós 
kál�ha, kandallósarok – melegvíz: 

villan�bojler

7.400.000,- Ft
   Információ: 06-26-330-233 / 130. mellék
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Elgondolkodtak már valaha rajta, hogy valójában 
mennyire ismerik a szomszédjaikat? Egy kisebb te-
lepülésen nyilván könnyebb dolga van az embernek, 
mint a nagyvárosok lakótelepi „beton dzsungeleiben”, 
de még a könnyebb pályán is könnyű úgy valakik mel-
lett élni, hogy közben idegenek vagyunk egymás szá-
mára. Keszthelyi Lászlót – aki pár esztendő óta már 
csak félig a szomszédom, mert máshová költözött és 
csak a munkájának egy részét végzi a „kerítés túlsó 
oldalán”– amióta az eszemet tudom ismerem. Ebből 
kifolyólag sok mindennel tisztában voltam vele kap-
csolatban, ám egy új arcát ismertem meg, amikor dec-
emberben leültünk beszélgetni.

AKÁR EGY  
NYITOTT KÖNYV

Az 1974-es születésű László mind-
össze hat esztendősen kezdett 
bele a zenei pályába. Nem megle-

pő ez, ha tudjuk, hogy a közegészségügy-
ben dolgozó szülei és négy – nála idősebb 
– testvére is mind játszottak valamiféle 
hangszeren. Ekkoriban a gyerekeket még 
a régi, lapos tetős, szürke színű vörösvári 
zeneiskola épületében okították, s az in-
tézmény nem nőtt össze a gimnázium-
mal. A kötelező előképzettség elsajátítása 
után (szolfézs, zeneelmélet és furulyá-
zás) hegedülni kezdett. Annak ellenére, 
hogy saját maga választotta ezt a hang-
szert, végül öt év után ráunt.

Ekkoriban nagyon felkapott volt a 
Boney M. és az Abba, őt pedig megérin-
tették a könnyűzenei slágerhullámok. Két 
esztendőn át nem foglalkozott zenéléssel, 
az idejét az iskolaváltás és a vele járó új 
kötelezettségek töltötték ki. Tizenhat esz-
tendősen nyúlt első ízben basszusgitárhoz. 
Két kedvenc zenekara – az Iron Maiden és 
Hobo Blues Band – basszusgitárosai (Steve 
Harris és Póka Egon) inspirálták a válasz-
tását. Négy-öt éven át autodidakta módon 
próbált boldogulni a hangszerrel, aztán 
végül felkereste az Országos Szórakoz-
tató Központot, ahol Lattmann Bélában 
(jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem jazztanszakának tanszékvezető-
je) lelt mentorra. Egy esztendőt töltött itt, 
majd néhány újabb „tanármentes” év után 
jelentkezett a Kőbányai Zenei Stúdióba, 
ahol basszusgitár szakon végzett 2001-ben, 
mint szórakoztató zenész. 

László zenei végzettségét hosszan le-
hetne még taglalni, ám akkor nem jutna 
helyünk beszélni munkásságáról. Amikor 
a szót erre a témára terelem ő egy kisebb 
szekrényhez ballag, majd egy nagy kupac, 
precízen rendezett mappával tér vissza 
hozzám, amelyek tetején egy-egy formá-
ciójának a neve olvasható. Az első zeneka-
ra Anda Bálint (napjainkban a Tűzkerék 
együttes frontembere) nevéhez köthető. 

Ez volt az ABC, vagyis az Anda Bálint 
Company, amivel főleg bluest és rock szá-
mokat játszottak. Vendéglátóm itt hamis-
kás mosollyal megjegyzi, hogy 1990-ben 
– az akkor induló, ma pedig már az ország 
minden pontján ismert –Tankcsapda zene-
karral is adtak egy közös bulit Esztergom-
ban. Ekkor László tizenhat éves volt.

Jó pár esztendőn keresztül kipróbálta 
magát számtalan zenekarban. Zenész pá-
lyáján a következő nagy lépés 1995-ben 
következett, amikor Vörös Tibor, Vörös 
Árpád és Moncz József keresték meg azzal 
az ötlettel, hogy alapítsanak egy vörösvári 
rock ’n roll formációt. Neki is álltak és 
majdnem egy éven keresztül csak próbál-
tak, hogy elérjék a százötven számos reper-
toárt. A gyakorlásra Vörösváron került sor, 
még annak ellenére is, hogy a bandának 
– amelyet az olvasók Boleró zenekarként 
ismerhettek – később több fővárosi tagja 
lett. Gyakran játszottak teltházas bulikat a 
Slötyi melletti Kempingben, majd később 
már országszerte koncerteztek.

László egyébként napjainkig több mint 
negyven formációban zenélt már! Együtt 
játszott például a „Csókkirály” Fenyő Mik-
lóssal, kisegített a Napfénypresszóban, ala-
pító tagja a négy lemezes Abszolút Hallás 
zenekarnak és a sort nagyon hosszasan 
lehetne még folytatni. Progress nevű rock 
formációja az Edda vendégzenekara volt 
2004-2005 nyarán. Nagyon büszke rá, hogy 
jelenlegi bandája, a 25 esztendős Gríz ze-
nekar Zoltán Erikát is kíséri a koncertjein.

Meg kell említeni, hogy László nem 
csak a színpadon „tépi” a húrokat, hanem 
már 12 éve intenzíven segíti az utánpót-
lást. Eleinte „csak” kipróbálta magát a ta-
nári pályán, ám végül annyira megragadta 
a pedagógia, hogy elvégezte a zenei pe-
dagógus képzést is. Jelenleg is igen sokan 
járnak hozzá gitározni, illetve basszusgi-
tározni. Tanítványainak hetven százaléka 

Felhívás magánfőző  
adóbevallási és adófizetési kötelezettségére!

Felhívom Tisztelt Magánfőzőink figyelmét, hogy a Jöt. 67/A. § (4) bekezdése alapján a magánfőző az előál-
lított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év 
január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
A Jöt. 64. § (6) bekezdése alapján a magánfőzés keretében előállított párlat adója évi 1000 Ft, amelyet a magán-
főző a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz fizet meg.

A magánfőzés adóját, – ha 2015-ben előállított magánfőzött párlatot –2016. január 15-ig az önkor-
mányzat által kibocsátott csekken vagy átutalással az alábbi, Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett számla-
számra is teljesíthetik: 

Helyi jövedéki adó: 14100024-11787949-47000003

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

A bevallási nyomtatvány a www.pilisvorosvar.hu weboldalon a Vörösvári (környékbeli) vagyok / Polgár-
mesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok/ Gazdálkodási osztály dokumentumainál, magánfőző 
– bevallás előállított magánfőzött párlat után néven letölthető, illetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatán vagy Adócsoportjában is beszerezhető.

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

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

vörösvári, a legidősebb elmúlt már ötven 
esztendős, míg a legfiatalabb még nem töl-
tötte be a nyolc éves kort.

A zenei elfoglaltságai mellett elvégezte 
a Budapesti Gazdasági Főiskolát turiz-
mus szakirányon, hogy nagyobb rálátása 
legyen a menedzsmentre és a rendezvény-
szervezők munkájára, illetőleg a folyama-
tos tanulással párhuzamosan nyolc éven 
át aktív szereplője volt a helyi politikai 
életnek. A zenén túl még egy nagyon fon-
tos elfoglaltságot űz: Életút-elemzésekkel 
foglalkozik. Az asztrológia, az asztrozófia 
és a numerológia segítségével vizsgálja és 
elemzi emberek életútját és hasznos ta-
nácsokkal látja el őket. „Minden ember 
élete egy nyitott könyv, csak olvasni kell 
tudni belőle” – vallja a basszusgitáros. Ez 
a munka számolással, sok intuitív fak-
torral és konzultációval jár, ami sok időt 
vesz igénybe. Általában olyankor fordul-
nak hozzá az emberek, amikor valahol 
elakad az életük, ill. kudarc éri őket. Az 
utóbbi négy esztendőben – amelyet majd 
egy évtizednyi tanulás és önképzés előzött 
meg – több tucatnyi elemzésen van már 
túl. Nagy örömére számtalan pozitív visz-
szajelzést kap hétről-hétre, akár frissebb, 
akár régebbi „ügyfeleitől”. Jól példázza si-
kerességét és szakértelmét, hogy nem kell 
hirdetnie ez irányú szolgáltatását, mert az 
emberek reklámok nélkül is rábukkannak. 
Ezzel kapcsolatban úgy véli, hogy a zené-
lés mellett, a mások segítésében megtalál-
ta küldetését, ezért jövőjét tudatosan ebbe 
az irányba tereli. Végül pedig sokoldalú-
ságát tükrözendő, hogy zeneszerzőként is 
dolgozik és újabban meditációs zenéket is 
komponál…

Kókai Márton

VÁLOGATOTTSÁG

A Várkonyi lányok 2015 utolsó hó-
napjaiban sem lazítottak. Az idő-
sebbik, Dea bekerült a junior rit-

mikus gimnasztika magyar válogatottba, a 
fiatalabbik, Vanda Véta pedig „A” kategó-
riás Országos Bajnokságot nyert korosztá-
lyában, ugyancsak rg-ben.

Nézzük meg ezeket az eredményeket 
egy kicsit részletesebben is. Vanda Véta 
nemcsak összetettben, hanem minden sze-
ren aranyérmes lett a ritmikus gimnasztika 
OB-n, ami azt jelenti, hogy pillanatnyilag 
minden téren ő az ország legjobbja. Tag-
ja volt az ugyancsak bajnoki címet szerző 
kéziszer csapatnak is, és ráadásképpen 
megnyerte a Magyar Kupát is. Hat évesen 
már ötszörös magyar bajnok – ezt aligha 
kell magyarázni.

Várkonyi Dea az MTK buzogány kézi-
szer csapatával lett rg országos bajnok és 
Magyar Kupa győztes. Bécsben a csapattal 
megnyerték a Bécs-Kék Duna Kupát is. 
Ezeknek az eredményeknek köszönhetően 
Dea februártól tagja az ötfős junior magyar 
válogatottnak, amely buzogánnyal képviseli 
Magyarországot a 216-os Európa-bajnok-
ságon, illetve a Tokióban megrendezendő 
Világ Kupán és minden egyéb nemzetközi 
versenyen. Teljesítményével újra kiérdemel-
te a MOL Tehetségtámogató díját.

Dea januárban egy kéthetes ceglédi 
edzőtáborral kezdte meg a felkészülését a 
2016-os idényre. Az rg-sek nagy versenye-
iről a hírek szerint a Magyar Televízió is 
beszámol majd, így a képernyőn is nyomon 
lehet követni Dea versenyzését.

 Várhegyi Ferenc

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 / 130. mellék

E L A D Ó  L A K Á S
Arany J. u. 1/a. II/5. 
Nettó 45 m2  – 2 szoba, étkező-
kon�ha, előszoba, fürdőszoba, 

WC, kamra – fűtés: 3 db hőtárolós 
kál�ha, kandallósarok – melegvíz: 

villan�bojler

7.400.000,- Ft
   Információ: 06-26-330-233 / 130. mellék
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A Pilisvörösvári TKSK felnőtt férfi ké-
zilabda csapata hat győzelemmel, egy 
döntetlennel és öt vereséggel, tizenhá-
rom ponttal a hatodik helyről várja a 
tavaszi folytatást az NB II-es bajnokság 
Déli- csoportjában. Ez pontosan a mér-
tani közép, hiszen 12 csapat indul ebben 
a csoportban. Ahhoz képest, hogy tavaly 
majdnem kiesett a csapat az NB II-ből, 
ez előrelépésnek látszik. Wieszt Károly, 
játékos-edzőként a 2015-16-os idény 
előtt vette át a csapat irányítását, számá-
ra is izgalmas időszakot jelentettek az el-
múlt hónapok.

FOCI KÓRKÉP 

• Melyek a legnagyobb riválisaink?
A Tata, a Kinizsi TTK, a Vasas második 
számú csapata és Solymár. A szezon elején 
a dorogi csapat is jól teljesített, de aztán va-
lahogy lemaradtak, mi is könnyen vertük 
őket. Ugyanakkor senkit sem becsülünk le, 
a gyengébb csapatok ellen is maximális fel-
készültséggel és akarattal állunk ki. Nem is 
tehetnénk másképp, hiszen tisztelni kell az 
ellenfeleket.

• Akkor tehát minden rendben van?

Tíz győzelemmel és egy döntetlennel – utóbbi, a Solymár elleni rang-
adón született – vezeti az őszi szezon után a NB II-s Északi csoportot 
a pilisvörösvári felnőtt női kézilabda csapat. A pompás teljesítményt 
tovább fokozza, hogy a lányok a Magyar Kupában is bejutottak a leg-
jobb tizenhat közé, ahol csak az NB I-s Békéscsaba tudta megállítani 
őket. A 2015/16-os bajnokság első félidejéről a játékos-edzőt, Ábra-
hám Szilviát kérdeztük.

• Milyennek találtad a mezőnyt? Amikor 
legutóbb beszélgettünk, említetted, hogy 
az új csoportbesorolás miatt olyan csapa-
tokkal is találkozunk, amelyeket nem is-
merünk korábbról.

Én azt hittem, hogy az NB II egy kicsit 
erősebb. Velünk együtt négy, maximum öt, 
jobb erőkből álló csapat játszik, a többiek 
nincsenek ezen a szinten. Voltak olyan 
mérkőzéseink, amelyeket 10-15 góllal 
nyertünk meg, ez nagy különbséget jelent. 

VERETLENÜL AZ ÉLEN

A Pilisvörösvári Utánpótlás Futball 
Club (PUFC), szerencsére kimarad 
a felnőtt labdarúgás körüli herce-

hurcákból, amelyek időről-időre előbuk-
kannak a városban. 
Ha végignézzük az utóbbi néhány évet, 
voltak itt már felnőtt NB III-as, sőt maga-
sabb osztályú tervek, amelyeknek akkora 
kudarc lett a vége, hogy még a felnőtt foci 
is megszűnt. Majd jött az új elképzelés, 
vörösvári - szentiváni összefogásból megyei 
első osztályú csapat működtetése – a beje-
lentéskor magunk is bő másfél oldalt szen-
teltünk a témának – de ez sem működött. 

Furcsa dolog ez, mintha átok ülne a fel-
nőtt vörösvári focin. A világ legnépszerűbb 
játéka nálunk évek óta képtelen újra gyö-
keret verni.

Mindezt csak azért említettem meg, 
mert az utánpótlás-nevelésben és verse-
nyeztetésben jól működő PUFC is találko-
zott a problémával, csináljon, vagy ne csi-
náljon felnőtt labdarúgást? Hiszen ahogy 
kiöregszenek az ifjúsági játékosok, úgy 
válik természetessé az igény, hogy jó lenne 
felnőtt szinten is folytatni.

Tényleg jó lenne? Elméletileg igen. Ha 
lenne elég vörösvári fiatal, aki hajlandó 
lenne felnőttként is eleget edzeni és ját-
szani, akkor ez nem is lenne kérdés. Úgyis 
csatlakoznának hozzájuk a környékbeli 
településekről, és máris lenne egy csapat. 
Csakhogy az a szomorú valóság, hogy 
nincs elég ilyen játékos és nincs hozzá elég 

A MEZŐNY KÖZEPÉN
• Megvolt a tűzkeresztséged, túl vagy az első féléven. Hogyan 
értékeled a csapat teljesítményét, elégedett vagy-e, a hatodik 
hellyel?

Az őszi szezont jól, a vártnak megfelelően zártuk. A csapatot sike-
rült jól megismernem, a nehézkes kezdés után kezdtük megszokni 
egymást, és az őszi szezon második felére sikerült kiküszöbölni a 
hibáinkat. Az elején mindig elfáradtunk a második félidőre, mos-
tanra már ere is megtaláltuk a gyógyírt. Ez alatt nemcsak a fizikai 
felkészítést értem, hanem azt is, hogy megfelelő védekezéssel és 
cserékkel sikerül jobban elosztanunk a terhelést. Már a fiatalok is 
kezdenek felzárkózni, fél év után látom rajtuk a fejlődést. A meg-
szerezhető pontokat tekintve kicsivel jobb, mint 50%-os a teljesít-
ményünk, amely a tavalyihoz képest nagyon jó.

• Milyennek ítéled meg a mezőnyt? Több olyan csapattal is ját-
szottunk, akiket eddig nem ismertünk.

Ez a déli mezőny eléggé kevert, van benne fiatal csapat és vannak 
benne koros csapatok is. De nekünk ez nagyon jó, mert a mérkőzé-
sek legalább nem egyhangúak. A fiatalok sokat futnak, az idősebek 
meg rutinosabbak, úgyhogy mindig másképp kell megoldanunk 
ezeket  problémákat.

• Min kell javítani tavasszal?

Tovább kell csökkentenünk a hibáink számát – ez a folyamat már 
elindult – és tovább kell erősítnünk a csapatmunkát és csapat-
egységet.

• A góllövőlista élén Révész András áll, és Te is benne vagy a leg-
jobb 10-ben. Ha két emberünk is ott van a legjobb góllövők kö-
zött, akkor mi hiányzik ahhoz, hogy a csapat is előrébb kerüljön?

Én úgy gondolom, hogy akkor eredményes egy csapat, ha minden-
ki hozzá tud tenni egy mérkőzéshez, és a gólok aránya is eloszlik. 
Tehát ha mindenki lőne 3-4-5 gólt, és mindenki hozzátesz a já-
tékhoz, akkor igazán megállíthatatlan egy csapat. Ezt szeretném 
elérni.

• A télen lesznek-e új játékosaink, és ha igen, kik és honnan?

Egyelőre senki. A fiataljainkat szeretném most már felhozni és töb-
bet játszatni a mérkőzéseken, hiszen ők is azért dolgoznak, hogy a 
felnőtt keret tagjai lehessenek.

• Mi a terved tavaszra? 

Mivel ilyen szépen kezdünk összeállni, ezért úgy gondolom, hogy 
a tavasszal feljebb fogunk lépni a tabellán. Azok a csapatok, ame-
lyek nagyon közel állnak hozzánk pontokban, jönnek hozzánk 
játszani Solymárra. Izgalmas tavaszi szezon elé nézünk. Ezúton is 
szeretnénk meghívni a város sportszerető polgárait, hogy jöjjenek 
el az emberek szurkolni, mert számítunk rájuk!

Várhegyi Ferenc

pénz sem. Ez világosan kiderült egy-két 
ezzel kapcsolatos összejövetel során.

És ez arra késztette a PUFC vezetőit, 
hogy egyértelműen állást foglaljanak a 
témában. Bilau Csaba, elnök:

A Pilisvörösvári Utánpótlás Futball 
Club 2011-ben azért alakult meg, hogy 
önállóan kizárólag csak a labdarúgó után-
pótlás-neveléssel foglalkozzon. Akkor 
egyszerűnek tűnt a dolog, mi képezzük 
a fiatalokat, és egy másik szervezet pedig 
működteti a felnőtt csapatot. Csakhogy 
azóta megszűnt a felnőtt labdarúgás, ami 
nagyon sajnálatos, mert nagyon ráférne a 
városra egy csapat. Ezt azonban a PUFC 
személyi és anyagi  korlátok miatt nem 
tudja létrehozni és működtetni, annál is 
inkább, mert ez előbb- utóbb az utánpót-
láskorú labdarúgó rovására is menne. 

• A PUFC ezek szerint marad a kapta-
fánál, tehát kizárólag az utánpótlás-ne-
veléssel kíván foglalkozni?

Pontosan így van. A PUFC attól hite-
les a hozzánk járó gyerekek és a szüle-
ik körében, hogy az eddig működésünk 
során csak olyan dolgokat vállaltunk be, 
amelyekről tudtuk, hogy meg is tudjuk 
csinálni. Olyat pedig nem, amelynek a 
kimenetele számunkra kétséges volt. A 
felnőtt focihoz pedig, ahogy az előbb is 
említettem, a PUFC-nak nincsenek meg 
az emberi és anyagi erőforrásai. Így nem 
is vágunk bele.

• Mi a véleményed, hogyan lehetne mégis 
felnőtt labdarúgás Vörösváron? Mert lá-
tens igény biztosan van, és mivel megint 
felvetődött a téma, nyilván sok vörösvári 
szurkolót érdekel, hogy mikor éled újjá a 
felnőtt foci?

Valóban, mi is azt tapasztaljuk, hogy a 
szurkolók szeretnének egy felnőtt csapatot. 
De egy dolog szeretni és egy másik dolog 
megcsinálni. Úgy gondoljuk, hogy a fel-
nőtt csapatot csak széles és komoly össze-
fogással lehetne létrehozni és működtetni. 
Olyan civilek kellenek hozzá, akiknek 
komoly a szándékuk és tenni is akarnak 
azért, hogy újra legyen felnőtt labdarúgás 
a városban. Természetesen, ha lenne ilyen 
kezdeményezés, abban a PUFC is benne 
volna, s amiben tudna, segítene, de mi egy-
magunk nem tudunk felnőtt labdarúgást 
csinálni.

Nos, ez a tiszta beszéd. Bölcs az, aki ismeri 
a korlátait és erőn felül nem vállal el dol-
gokat. Ettől függetlenül, kéne egy csapat. 
Nem hiszem, hogy van a környéken, de 
lehet, hogy a messze távolban sem olyan, 
a miénkhez hasonló méretű város, ahol ne 
lenne felnőtt foci. Persze attól még holnap 
is fölkel a nap, ha 2016-nak is felnőtt lab-
darúgás nélkül indulunk neki, de azért jó 
lenne, ha előbb-utóbb a gyerekek mellett a 
felnőttek is újra felfedeznék, művelnék és 
működtetnék ezt a nagyszerű játékot.

Tehát, lelkes játékosok, edzők, vezetők 
és pénz kerestetnek. Tud valaki ilyeneket? 
A szurkolók még – hangsúlyozom, még –
megvannak. 

Várhegyi Ferenc

Felső sor: Wieszt Károly, Pál Tamás, Feldhoffer István, Wippelhauser Tamás, 
Braun Péter, Braun Zsolt, Lipták Dániel, Bujdosó Bence
Alsó sor: Révész András, Ludvig Martin, Manhertz János, Jáki András, Ludvig 
Marcell, Deli Dániel

Egy kis kézilabda utánpótlás

Év elején nem árt felhívni arra figyelmet, hogy akár újévi fo-
gadalomként is érdemes elkezdeni a sportolást. Vörösvárott 
több sportág közül lehet választani, de ezúttal a kézilabdára 
hívom fel a figyelmet, amely már évtizedek óta fontos szerepet 
tölt be a város életében. A Pilisvörösvári TKSK az U7-es kor-
osztálytól kezdve 120 fiú és lány edzéseit és versenyeztetését 
biztosítja, és nyitva áll a felnőtt csapatok öltözőjének ajtaja is. 
Akár 14-15 éves is korban is el lehet még kezdeni a kézilabdát, 
az edzők 2016-ban is várják a jelentkezőket. 

Az eredmények nagyszerűek, de van egy 
nagy problémánk. Nyolc-kilenc felnőtt 
játékosunk van, a cserepadon pedig olyan 
serdülőkorú lányok ülnek, akik a felnőtt 
meccs előtt már lejátszottak egy serdülő és 
egy junior mérkőzést is. Egy sorral játszunk 
tehát, ami nem jó, mert egy betegség, vagy 
sérülés esetén bajba kerülhetünk. Egyelőre 
fizikailag jól bírjuk a terhelést – különben 
nem is állnánk ilyen jól – de inkább előbb, 
mint utóbb, szükségünk lenne még néhány 
bevethető játékosra. A serdülőkorú játéko-
sok már besegítenek, de rájuk nem lehet 
egy felnőtt csapatot alapozni.

• Mi a cél tavasszal?

Szeretnénk tartani a helyünket és a bajnok-
ság végén szeretnénk feljutni az NBI B-be. 
Már emiatt is kellenek új játékosok, ezért a 
klub vezetősége már a téli átigazolási idő-
szakban is keres megfelelő szintű játéko-
sokat, de ilyenkor nehéz embert szerezni. 
De remélem, legalább a bajnokság végére 
többen leszünk.

Várhegyi Ferenc

KÖNYVELÉS
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társasvállalkozások 
teljeskörű könyvelése  

és bérszámfejtése,  
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A Pilisvörösvári TKSK felnőtt férfi ké-
zilabda csapata hat győzelemmel, egy 
döntetlennel és öt vereséggel, tizenhá-
rom ponttal a hatodik helyről várja a 
tavaszi folytatást az NB II-es bajnokság 
Déli- csoportjában. Ez pontosan a mér-
tani közép, hiszen 12 csapat indul ebben 
a csoportban. Ahhoz képest, hogy tavaly 
majdnem kiesett a csapat az NB II-ből, 
ez előrelépésnek látszik. Wieszt Károly, 
játékos-edzőként a 2015-16-os idény 
előtt vette át a csapat irányítását, számá-
ra is izgalmas időszakot jelentettek az el-
múlt hónapok.

FOCI KÓRKÉP 

• Melyek a legnagyobb riválisaink?
A Tata, a Kinizsi TTK, a Vasas második 
számú csapata és Solymár. A szezon elején 
a dorogi csapat is jól teljesített, de aztán va-
lahogy lemaradtak, mi is könnyen vertük 
őket. Ugyanakkor senkit sem becsülünk le, 
a gyengébb csapatok ellen is maximális fel-
készültséggel és akarattal állunk ki. Nem is 
tehetnénk másképp, hiszen tisztelni kell az 
ellenfeleket.

• Akkor tehát minden rendben van?

Tíz győzelemmel és egy döntetlennel – utóbbi, a Solymár elleni rang-
adón született – vezeti az őszi szezon után a NB II-s Északi csoportot 
a pilisvörösvári felnőtt női kézilabda csapat. A pompás teljesítményt 
tovább fokozza, hogy a lányok a Magyar Kupában is bejutottak a leg-
jobb tizenhat közé, ahol csak az NB I-s Békéscsaba tudta megállítani 
őket. A 2015/16-os bajnokság első félidejéről a játékos-edzőt, Ábra-
hám Szilviát kérdeztük.

• Milyennek találtad a mezőnyt? Amikor 
legutóbb beszélgettünk, említetted, hogy 
az új csoportbesorolás miatt olyan csapa-
tokkal is találkozunk, amelyeket nem is-
merünk korábbról.

Én azt hittem, hogy az NB II egy kicsit 
erősebb. Velünk együtt négy, maximum öt, 
jobb erőkből álló csapat játszik, a többiek 
nincsenek ezen a szinten. Voltak olyan 
mérkőzéseink, amelyeket 10-15 góllal 
nyertünk meg, ez nagy különbséget jelent. 

VERETLENÜL AZ ÉLEN

A Pilisvörösvári Utánpótlás Futball 
Club (PUFC), szerencsére kimarad 
a felnőtt labdarúgás körüli herce-

hurcákból, amelyek időről-időre előbuk-
kannak a városban. 
Ha végignézzük az utóbbi néhány évet, 
voltak itt már felnőtt NB III-as, sőt maga-
sabb osztályú tervek, amelyeknek akkora 
kudarc lett a vége, hogy még a felnőtt foci 
is megszűnt. Majd jött az új elképzelés, 
vörösvári - szentiváni összefogásból megyei 
első osztályú csapat működtetése – a beje-
lentéskor magunk is bő másfél oldalt szen-
teltünk a témának – de ez sem működött. 

Furcsa dolog ez, mintha átok ülne a fel-
nőtt vörösvári focin. A világ legnépszerűbb 
játéka nálunk évek óta képtelen újra gyö-
keret verni.

Mindezt csak azért említettem meg, 
mert az utánpótlás-nevelésben és verse-
nyeztetésben jól működő PUFC is találko-
zott a problémával, csináljon, vagy ne csi-
náljon felnőtt labdarúgást? Hiszen ahogy 
kiöregszenek az ifjúsági játékosok, úgy 
válik természetessé az igény, hogy jó lenne 
felnőtt szinten is folytatni.

Tényleg jó lenne? Elméletileg igen. Ha 
lenne elég vörösvári fiatal, aki hajlandó 
lenne felnőttként is eleget edzeni és ját-
szani, akkor ez nem is lenne kérdés. Úgyis 
csatlakoznának hozzájuk a környékbeli 
településekről, és máris lenne egy csapat. 
Csakhogy az a szomorú valóság, hogy 
nincs elég ilyen játékos és nincs hozzá elég 

A MEZŐNY KÖZEPÉN
• Megvolt a tűzkeresztséged, túl vagy az első féléven. Hogyan 
értékeled a csapat teljesítményét, elégedett vagy-e, a hatodik 
hellyel?

Az őszi szezont jól, a vártnak megfelelően zártuk. A csapatot sike-
rült jól megismernem, a nehézkes kezdés után kezdtük megszokni 
egymást, és az őszi szezon második felére sikerült kiküszöbölni a 
hibáinkat. Az elején mindig elfáradtunk a második félidőre, mos-
tanra már ere is megtaláltuk a gyógyírt. Ez alatt nemcsak a fizikai 
felkészítést értem, hanem azt is, hogy megfelelő védekezéssel és 
cserékkel sikerül jobban elosztanunk a terhelést. Már a fiatalok is 
kezdenek felzárkózni, fél év után látom rajtuk a fejlődést. A meg-
szerezhető pontokat tekintve kicsivel jobb, mint 50%-os a teljesít-
ményünk, amely a tavalyihoz képest nagyon jó.

• Milyennek ítéled meg a mezőnyt? Több olyan csapattal is ját-
szottunk, akiket eddig nem ismertünk.

Ez a déli mezőny eléggé kevert, van benne fiatal csapat és vannak 
benne koros csapatok is. De nekünk ez nagyon jó, mert a mérkőzé-
sek legalább nem egyhangúak. A fiatalok sokat futnak, az idősebek 
meg rutinosabbak, úgyhogy mindig másképp kell megoldanunk 
ezeket  problémákat.

• Min kell javítani tavasszal?

Tovább kell csökkentenünk a hibáink számát – ez a folyamat már 
elindult – és tovább kell erősítnünk a csapatmunkát és csapat-
egységet.

• A góllövőlista élén Révész András áll, és Te is benne vagy a leg-
jobb 10-ben. Ha két emberünk is ott van a legjobb góllövők kö-
zött, akkor mi hiányzik ahhoz, hogy a csapat is előrébb kerüljön?

Én úgy gondolom, hogy akkor eredményes egy csapat, ha minden-
ki hozzá tud tenni egy mérkőzéshez, és a gólok aránya is eloszlik. 
Tehát ha mindenki lőne 3-4-5 gólt, és mindenki hozzátesz a já-
tékhoz, akkor igazán megállíthatatlan egy csapat. Ezt szeretném 
elérni.

• A télen lesznek-e új játékosaink, és ha igen, kik és honnan?

Egyelőre senki. A fiataljainkat szeretném most már felhozni és töb-
bet játszatni a mérkőzéseken, hiszen ők is azért dolgoznak, hogy a 
felnőtt keret tagjai lehessenek.

• Mi a terved tavaszra? 

Mivel ilyen szépen kezdünk összeállni, ezért úgy gondolom, hogy 
a tavasszal feljebb fogunk lépni a tabellán. Azok a csapatok, ame-
lyek nagyon közel állnak hozzánk pontokban, jönnek hozzánk 
játszani Solymárra. Izgalmas tavaszi szezon elé nézünk. Ezúton is 
szeretnénk meghívni a város sportszerető polgárait, hogy jöjjenek 
el az emberek szurkolni, mert számítunk rájuk!

Várhegyi Ferenc

pénz sem. Ez világosan kiderült egy-két 
ezzel kapcsolatos összejövetel során.

És ez arra késztette a PUFC vezetőit, 
hogy egyértelműen állást foglaljanak a 
témában. Bilau Csaba, elnök:

A Pilisvörösvári Utánpótlás Futball 
Club 2011-ben azért alakult meg, hogy 
önállóan kizárólag csak a labdarúgó után-
pótlás-neveléssel foglalkozzon. Akkor 
egyszerűnek tűnt a dolog, mi képezzük 
a fiatalokat, és egy másik szervezet pedig 
működteti a felnőtt csapatot. Csakhogy 
azóta megszűnt a felnőtt labdarúgás, ami 
nagyon sajnálatos, mert nagyon ráférne a 
városra egy csapat. Ezt azonban a PUFC 
személyi és anyagi  korlátok miatt nem 
tudja létrehozni és működtetni, annál is 
inkább, mert ez előbb- utóbb az utánpót-
láskorú labdarúgó rovására is menne. 

• A PUFC ezek szerint marad a kapta-
fánál, tehát kizárólag az utánpótlás-ne-
veléssel kíván foglalkozni?

Pontosan így van. A PUFC attól hite-
les a hozzánk járó gyerekek és a szüle-
ik körében, hogy az eddig működésünk 
során csak olyan dolgokat vállaltunk be, 
amelyekről tudtuk, hogy meg is tudjuk 
csinálni. Olyat pedig nem, amelynek a 
kimenetele számunkra kétséges volt. A 
felnőtt focihoz pedig, ahogy az előbb is 
említettem, a PUFC-nak nincsenek meg 
az emberi és anyagi erőforrásai. Így nem 
is vágunk bele.

• Mi a véleményed, hogyan lehetne mégis 
felnőtt labdarúgás Vörösváron? Mert lá-
tens igény biztosan van, és mivel megint 
felvetődött a téma, nyilván sok vörösvári 
szurkolót érdekel, hogy mikor éled újjá a 
felnőtt foci?

Valóban, mi is azt tapasztaljuk, hogy a 
szurkolók szeretnének egy felnőtt csapatot. 
De egy dolog szeretni és egy másik dolog 
megcsinálni. Úgy gondoljuk, hogy a fel-
nőtt csapatot csak széles és komoly össze-
fogással lehetne létrehozni és működtetni. 
Olyan civilek kellenek hozzá, akiknek 
komoly a szándékuk és tenni is akarnak 
azért, hogy újra legyen felnőtt labdarúgás 
a városban. Természetesen, ha lenne ilyen 
kezdeményezés, abban a PUFC is benne 
volna, s amiben tudna, segítene, de mi egy-
magunk nem tudunk felnőtt labdarúgást 
csinálni.

Nos, ez a tiszta beszéd. Bölcs az, aki ismeri 
a korlátait és erőn felül nem vállal el dol-
gokat. Ettől függetlenül, kéne egy csapat. 
Nem hiszem, hogy van a környéken, de 
lehet, hogy a messze távolban sem olyan, 
a miénkhez hasonló méretű város, ahol ne 
lenne felnőtt foci. Persze attól még holnap 
is fölkel a nap, ha 2016-nak is felnőtt lab-
darúgás nélkül indulunk neki, de azért jó 
lenne, ha előbb-utóbb a gyerekek mellett a 
felnőttek is újra felfedeznék, művelnék és 
működtetnék ezt a nagyszerű játékot.

Tehát, lelkes játékosok, edzők, vezetők 
és pénz kerestetnek. Tud valaki ilyeneket? 
A szurkolók még – hangsúlyozom, még –
megvannak. 

Várhegyi Ferenc

Felső sor: Wieszt Károly, Pál Tamás, Feldhoffer István, Wippelhauser Tamás, 
Braun Péter, Braun Zsolt, Lipták Dániel, Bujdosó Bence
Alsó sor: Révész András, Ludvig Martin, Manhertz János, Jáki András, Ludvig 
Marcell, Deli Dániel

Egy kis kézilabda utánpótlás

Év elején nem árt felhívni arra figyelmet, hogy akár újévi fo-
gadalomként is érdemes elkezdeni a sportolást. Vörösvárott 
több sportág közül lehet választani, de ezúttal a kézilabdára 
hívom fel a figyelmet, amely már évtizedek óta fontos szerepet 
tölt be a város életében. A Pilisvörösvári TKSK az U7-es kor-
osztálytól kezdve 120 fiú és lány edzéseit és versenyeztetését 
biztosítja, és nyitva áll a felnőtt csapatok öltözőjének ajtaja is. 
Akár 14-15 éves is korban is el lehet még kezdeni a kézilabdát, 
az edzők 2016-ban is várják a jelentkezőket. 

Az eredmények nagyszerűek, de van egy 
nagy problémánk. Nyolc-kilenc felnőtt 
játékosunk van, a cserepadon pedig olyan 
serdülőkorú lányok ülnek, akik a felnőtt 
meccs előtt már lejátszottak egy serdülő és 
egy junior mérkőzést is. Egy sorral játszunk 
tehát, ami nem jó, mert egy betegség, vagy 
sérülés esetén bajba kerülhetünk. Egyelőre 
fizikailag jól bírjuk a terhelést – különben 
nem is állnánk ilyen jól – de inkább előbb, 
mint utóbb, szükségünk lenne még néhány 
bevethető játékosra. A serdülőkorú játéko-
sok már besegítenek, de rájuk nem lehet 
egy felnőtt csapatot alapozni.

• Mi a cél tavasszal?

Szeretnénk tartani a helyünket és a bajnok-
ság végén szeretnénk feljutni az NBI B-be. 
Már emiatt is kellenek új játékosok, ezért a 
klub vezetősége már a téli átigazolási idő-
szakban is keres megfelelő szintű játéko-
sokat, de ilyenkor nehéz embert szerezni. 
De remélem, legalább a bajnokság végére 
többen leszünk.

Várhegyi Ferenc
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Műszaki mentések
Az elmúlt év vége viszonylagos nyuga-

lomban telt el, hiszen mindössze két alka-
lommal kellett beavatkoznunk, mindkét 
esetben műszaki mentést végeztünk. Janu-
ár elején ugyancsak két alkalommal avat-
koztunk be a téliesre fordult időjárás miatt  
és ugyancsak műszaki mentést végeztünk.

Az első beavatkozás december 15-én tör-
tént az esti órákban a 10-es számú főút 22-es 
kilométerszelvénye után nem sokkal. Egy 
személygépkocsi az utat szegélyező árokba 
csúszott, majd az oldalára borult forgalmi 
akadályt képezve. A tűzoltóink a fővárosi 
egységgel közösen a sérült gépjárművet ke-
rekeire állította, és a forgalmi akadályt meg-
szüntette. A mentés ideje alatt a főút forgal-
ma mindkét irányból szünetelt. A baleset 
során személyi sérülés nem történt.

December 29-én a déli órákban a Pilis-
vörösvárt Csobánkával összekötő úton, a 
Háziréti-patak felett átívelő hídnál egy sze-

A Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltók 
telefonszáma:  

06 (70) 215 1909

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

pilisvorosvar.hu

KÖZBIZTONSÁG

Az ország egyes területeire előrejelzett 
téli időjárási viszonyok és a megvál-
tozott útviszonyok miatt óvatos-

ságra, türelemre, a járművek felkészítésére 
hívja fel a figyelmet a rendőrség.
Hogyan közlekedjenek a gyorsforgalmi 
utakon a téli hónapokban? Melyek azok a 
legfőbb szabályok és hasznos tudnivalók, 
melyeket érdemes tudni és megtartani, 

amennyiben télen közlekednek? Ezekre a 
kérdésekre ad választ az ORFK-Országos 
Baleset-megelőzési Bizottság kiadványa, 
az „Autópálya kisokos”.

Legfontosabb, hogy a gépkocsit felké-
szítsék a téli közlekedésre (akkumulátor, 
világítás, fékrendszer, gumiabroncsok, 
ablaktörlő lapátok stb.). A fagyálló ablak-
mosó, valamint a jégkaparó ugyancsak el-
maradhatatlan kelléknek számít ilyenkor. 
Mivel a közlekedők hosszabb menetidőre, 
lassabb haladási sebességre számíthatnak, 
ajánlott teletankolt járművel útnak indul-

Törvénymódosítás a fogyasztók védelme érdekében  
– Megszigorították  

a termékbemutatókkal egybekötött  
termékértékesítést

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Az Országgyűlés 2015. december 2-án elfogadta azt a 
fogyasztók érdekeit szolgáló törvényjavaslatot, amely 
alapján módosult a kereskedelemről szóló szabályozás, 
a gazdasági reklámtevékenységről, valamint a hitelinté-
zetekről szóló jogszabály.
A napokban elfogadott 2015. évi CXCV. törvény szerint 
„az árubemutatóval egybekötött termékértékesítést 
végző kereskedő a  fogyasztók bejelentéseinek intézésé-
re, panaszainak kivizsgálására és orvoslására, valamint 
a fogyasztók tájékoztatása céljából 
a) székhelyén vagy telephelyén, valamint fióktelepén; 
b) az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés 
helye szerinti megyeszékhelyen; 
c) a  szervezett utazáshoz történő csatlakozásra a  fo-
gyasztók számára biztosított valamennyi indulási hely 
szerinti megyeszékhelyen; 
d) az  árubemutatóval egybekötött termékértékesítés 
helyén, az  árubemutató és a  termékértékesítés idő-
tartama alatt; köteles ügyfélszolgálat működtetéséről 
gondoskodni személyes, valamint írásban, telefonon 
és elektronikus úton történő ügyintézési lehetőség-
gel.”

A fent említett törvény alapján „az  ügyfélszolgálatnak 
a  működési rendjét, a  félfogadási idejét a  kereske-
dő úgy köteles megállapítani, és a  működésének 
feltételeiről oly módon köteles gondoskodni, hogy 
az  lehetővé tegye a  fogyasztók jogainak megfelelő 
érvényesítését. 

E kötelezettség keretein belül a kereskedő köteles 
a) az  ügyfélszolgálati irodáit a  hét minden munka-
napján legalább napi 6 órás, és – 5 munkanapos hetet 
alapul véve – legalább heti 36 órás nyitva tartással 
üzemeltetni –, valamint a hét legalább egy munka-
napján 20 óráig – nyitva tartani;
b) elektronikusan és telefonon keresztül is lehetővé 
tenni a  fogyasztók számára a  személyes ügyintézés 
időpontjának előzetes lefoglalását. Az  árubemutató-
val egybekötött termékértékesítést végző kereskedő 
az  értékesítés helyszínéről való visszaszállítást – 
különösen a  személyi kör és a  díjazás tekintetében 
– ugyanolyan feltételekkel, ugyanarra a helyszínre 
köteles biztosítani, mint az árubemutató, illetve ter-
mékértékesítés helyszínére való szállítást.”

A 2015. évi CXCV törvény módosítja a gazdasági rek-
lámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlá-
tairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényt oly módon, hogy 
„tilos a kereskedelemről szóló törvényben meghatá-
rozott, árubemutatóval egybekötött termékértékesí-

téshez kapcsolódóan ajándék juttatás, árengedmény, 
kedvezmény, vagyoni előny és ajándéksorsolás rek-
lámja.”

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 
2013. évi CCXXXVII. törvényt pedig oly módon módo-
sítja a 2015. évi CXCV törvény, hogy „tilos a  kereske-
delemről szóló törvényben meghatározott, árubemu-
tatóval egybekötött termékértékesítés során pénzügyi 
szolgáltatás nyújtása, a készpénz-helyettesítő fizetési 
eszköz használatával összefüggésben nyújtott pénz-
ügyi szolgáltatás kivételével.”

A törvénnyel összhangban 2016. januárjától a fo-
gyasztóvédelmi hatóság részéről kiemelt ellenőrzésére 
számíthatnak az árubemutatókon értékesítő cégek. 

Fontos odafigyelnünk arra, hogy a termékbemutató-
kon árusító cégek a legtöbb esetben magányos idős 
embereket céloznak meg úgy, hogy programokat 
szerveznek részükre, akik ezért úgy érzik, hogy cseré-
be „hálával” tartoznak, és olyan – magas áron kínált 
– termékeket vásárolnak meg drága hitelekre, amikre 
igazán nincs is szükségük.  Ezen hitelek felvétele sok 
esetben súlyos anyagi terhet jelent több éven át az 
érintett családok részére. 

A szervezett utazások keretében megrendezendő 
termékbemutatókon, melyeket a lakóhelytől távol 
tartanak meg, fogyasztók visszajelzése alapján olyan 
légkör tapasztalható, hogy vásárlás nélkül a hazajutás 
is bizonytalannak tűnik. 

Sok példát láthatunk a környezetünkben vagy olvasha-
tunk arról, hogy többszázezer forintos készülékeket kí-
nálnak megvásárlásra, aminek gyógyhatást, extra tu-
lajdonságokat tulajdonítanak a cégek, és sok esetben 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok alkalmazá-
sával kívánják értékesíteni. Az értékesített termékek 
jelentős része nem rendelkezik azokkal az előnyös 
tulajdonságokkal, amikkel a bemutatókon igyekeznek 
megtéveszteni a vásárlókat. Azt is tapasztalhattuk, 
hogy a cégek a termék átadásáig készségesek, ezután 
pedig a fogyasztók részére már elérhetetlenné válnak. 
Mindezen indokok alapján nemcsak a törvények mó-
dosítására van szükség, hanem arra is, hogy a környe-
zetünkben, családunkban élő koruk, hiszékenységük, 
szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk miatt különösen 
kiszolgáltatott emberek védelme érdekében mi is job-
ban odafigyeljünk rájuk.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Felhívás  
magánszemélyek  

kommunális adójával 
kapcsolatos  
bejelentési  

kötelezettségekre!

A magánszemélyek kommunális adójával kapcso-
latban felhívom figyelmüket, hogy amennyiben a 
kommunális adófizetési kötelezettség alá tartozó 
ingatlan eladásra, vételre, öröklésre, ajándékozásra, 
kisajátításra, telekalakításra, összevonásra kerül, 
úgy azt a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához, 
magánszemélyek kommunális adóbevallási nyom-
tatványon be kell jelenteni.

A tulajdonosok körében történő személyi változáso-
kat illetve a vagyoni értékű jog jogosítottjai körében 
bekövetkező személyi változásokat szintén be kell 
jelenteni. Amennyiben a kommunális adó alanyának 
(tulajdonosként vagy haszonélvezőként) bejelentett 
címe megváltozik, úgy azt kérjük a Polgármesteri Hi-
vatal adócsoportjához, a változást követő 15 napon 
belül bevallási nyomtatvány benyújtásával jelezni 
szíveskedjenek.

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

A bevallási nyomtatvány a www.pilisvorosvar.
hu weboldalon a Vörösvári (környékbeli vagyok)/
Polgármesteri Hivatal/Letölthető dokumentumok/
Gazdálkodási osztály dokumentumainál letölthető, 
illetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán 
vagy Adócsoportjában is beszerezhető.

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

 
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

E L A D Ó  T E L E K

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

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

A PILISVÖRÖSVÁRI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI

mélygépkocsi és egy furgon ütközött össze. 
A baleset következtében egy személy meg-
sérült, akit a mentők kórházba szállítottak. 
A rendőrségi helyszínelést követően a for-
galmi akadályt felszámoltuk, a közlekedők 
számára az utat szabaddá tettük.

Az új év első műszaki mentését január 
4-én a délutáni órákban végeztük el a 10-
es számú főúton a 19-es és 23-as kilomé-
terszelvény között. A hideg időjárás és a 
lehullott hó  fennakadást  okozott a köz-
lekedésben. Az említett útszakaszon két 
tehergépjármű és egy kamion akadt el a 
jeges, havas úttesten. A raj szóróautót fel-
vezetve vonult a helyszínre, és a kritikus 
szakaszok szórásával, valamint kéziszer-
számok segítségével az elakadt gépjármű-
vek továbbhaladását biztosította.

A negyedik beavatkozásunk január 5-én 
a késő esti órákban történt a Pilisvörös-
várt Csobánkával összekötő útszakaszon, 
ugyancsak a Háziréti-patak felett lévő híd-

nál. Egy háztartási hulladékot összegyűj-
tő tehergépjármű a híd előtti kanyarban 
megcsúszott és betonpillérnek ütközött, 
melynek következtében a hátsó futómű 
a helyéről elcsúszott. A baleset során sze-
mélyi sérülés nem történt, de a közel  22 
tonnás tehergépjármű forgalmi akadályt 
képezett. A rendőrség kiérkezéséig a rajok 
biztosították a helyszínt, és forgalomirá-
nyítást végeztek. A tehergépjármű sérülése 
olyan jellegű volt, hogy a helyszínen lévő 
erők nem tudták megszüntetni a forgalmi 
akadályt, így a másnapi megfelelő techni-
kai beavatkozásig a biztonságos őrzésről 
intézkedés történt.

Riaszthatóság
A PÖTE ebben az évben (lapzártáig) 7075 
órában volt riasztható. Ebből 3430 órában 
nappal, 3645 órában éjszaka.

Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

ni, illetve takarót, meleg italt, élelmiszert, 
és ha szükséges, gyógyszert vinni.

A téli gumiabroncsok előnyeit talán 
már szükségtelen említeni, de az ész-
lelhetőség biztosítása hasonlóan fontos. 
Amennyiben műszaki hiba vagy egyéb ok 
miatt, ha csak rövid időre is elhagyják a 
járművet, mindig viseljék a fényvisszaverő 
mellényt.

A téli időszakban a látási viszonyok 
gyakran rosszak, korán sötétedik, hosz-
szabb ideig kell használni a gépjármű 
világítóberendezéseit, ezért is nagyon fon-
tos, hogy azok megfelelően működjenek. 
A fényszórókat és a többi lámpát ilyenkor 
rendszeresen kell tisztítani. Ugyanakkor 
a rosszabb látási viszonyok miatt fontos a 
nagyobb követési távolság megtartása, és 
lassabban kell vezetni, így kisebb a baleset 
bekövetkeztének kockázata, rossz manő-
verezés esetén pedig a hibák könnyebben 
korrigálhatóak.

Erősen csapadékos úton az előzést kü-
lönösen meg kell fontolni. Amennyiben az 
előzés feltételei adottak, még a manőver 
megkezdése előtt kapcsolják be az ablak-
törlőt, mert a megelőzendő jármű mellett 
elhaladáskor − különösen tehergépkocsik 
esetében − latyak kerülhet a szélvédőre, 
lehetetlenné téve a kilátást.

Az „Autópálya kisokos” az előzőeken 
túl egyéb hasznos tanácsokat is ad, pél-
dául felhívja a figyelmet az úgynevezett 
trükkös lopások veszélyeire, tanácsokat ad 

műszaki hiba esetére, továbbá közérdekű 
tudnivalók mellett ismerteti a segélykérő 
telefonszámokat is.

A kiadvány 105.000 példányban készült, 
magyar, angol, valamint német nyelvek 
mellett román, szerb és ukrán nyelveken 
is elérhető. A kiadványt a gyorsforgalmi 
utakkal érintett határátkelőhelyeken, vala-
mint az autópályák melletti benzinkutak-
nál és pihenőhelyeknél szerezhetik be az 
autósok. A szórólapok mellett az "Autópá-
lya kisokos" magyar és idegen nyelvű válto-
zatai elérhetőek a rendőrség: www.police.
hu, valamint az ORFK-Országos Bal-
eset-megelőzési Bizottság: www.baleset-
megelozes.eu honlapon.

Biztonságos  
és balesetmentes közlekedést kíván  

az ORFK-Országos Baleset-megelőzési 
Bizottság!

TÉLI „AUTÓPÁLYA-KISOKOS”
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Műszaki mentések
Az elmúlt év vége viszonylagos nyuga-

lomban telt el, hiszen mindössze két alka-
lommal kellett beavatkoznunk, mindkét 
esetben műszaki mentést végeztünk. Janu-
ár elején ugyancsak két alkalommal avat-
koztunk be a téliesre fordult időjárás miatt  
és ugyancsak műszaki mentést végeztünk.

Az első beavatkozás december 15-én tör-
tént az esti órákban a 10-es számú főút 22-es 
kilométerszelvénye után nem sokkal. Egy 
személygépkocsi az utat szegélyező árokba 
csúszott, majd az oldalára borult forgalmi 
akadályt képezve. A tűzoltóink a fővárosi 
egységgel közösen a sérült gépjárművet ke-
rekeire állította, és a forgalmi akadályt meg-
szüntette. A mentés ideje alatt a főút forgal-
ma mindkét irányból szünetelt. A baleset 
során személyi sérülés nem történt.

December 29-én a déli órákban a Pilis-
vörösvárt Csobánkával összekötő úton, a 
Háziréti-patak felett átívelő hídnál egy sze-

A Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltók 
telefonszáma:  

06 (70) 215 1909

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

pilisvorosvar.hu

KÖZBIZTONSÁG

Az ország egyes területeire előrejelzett 
téli időjárási viszonyok és a megvál-
tozott útviszonyok miatt óvatos-

ságra, türelemre, a járművek felkészítésére 
hívja fel a figyelmet a rendőrség.
Hogyan közlekedjenek a gyorsforgalmi 
utakon a téli hónapokban? Melyek azok a 
legfőbb szabályok és hasznos tudnivalók, 
melyeket érdemes tudni és megtartani, 

amennyiben télen közlekednek? Ezekre a 
kérdésekre ad választ az ORFK-Országos 
Baleset-megelőzési Bizottság kiadványa, 
az „Autópálya kisokos”.

Legfontosabb, hogy a gépkocsit felké-
szítsék a téli közlekedésre (akkumulátor, 
világítás, fékrendszer, gumiabroncsok, 
ablaktörlő lapátok stb.). A fagyálló ablak-
mosó, valamint a jégkaparó ugyancsak el-
maradhatatlan kelléknek számít ilyenkor. 
Mivel a közlekedők hosszabb menetidőre, 
lassabb haladási sebességre számíthatnak, 
ajánlott teletankolt járművel útnak indul-

Törvénymódosítás a fogyasztók védelme érdekében  
– Megszigorították  

a termékbemutatókkal egybekötött  
termékértékesítést

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Az Országgyűlés 2015. december 2-án elfogadta azt a 
fogyasztók érdekeit szolgáló törvényjavaslatot, amely 
alapján módosult a kereskedelemről szóló szabályozás, 
a gazdasági reklámtevékenységről, valamint a hitelinté-
zetekről szóló jogszabály.
A napokban elfogadott 2015. évi CXCV. törvény szerint 
„az árubemutatóval egybekötött termékértékesítést 
végző kereskedő a  fogyasztók bejelentéseinek intézésé-
re, panaszainak kivizsgálására és orvoslására, valamint 
a fogyasztók tájékoztatása céljából 
a) székhelyén vagy telephelyén, valamint fióktelepén; 
b) az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés 
helye szerinti megyeszékhelyen; 
c) a  szervezett utazáshoz történő csatlakozásra a  fo-
gyasztók számára biztosított valamennyi indulási hely 
szerinti megyeszékhelyen; 
d) az  árubemutatóval egybekötött termékértékesítés 
helyén, az  árubemutató és a  termékértékesítés idő-
tartama alatt; köteles ügyfélszolgálat működtetéséről 
gondoskodni személyes, valamint írásban, telefonon 
és elektronikus úton történő ügyintézési lehetőség-
gel.”

A fent említett törvény alapján „az  ügyfélszolgálatnak 
a  működési rendjét, a  félfogadási idejét a  kereske-
dő úgy köteles megállapítani, és a  működésének 
feltételeiről oly módon köteles gondoskodni, hogy 
az  lehetővé tegye a  fogyasztók jogainak megfelelő 
érvényesítését. 

E kötelezettség keretein belül a kereskedő köteles 
a) az  ügyfélszolgálati irodáit a  hét minden munka-
napján legalább napi 6 órás, és – 5 munkanapos hetet 
alapul véve – legalább heti 36 órás nyitva tartással 
üzemeltetni –, valamint a hét legalább egy munka-
napján 20 óráig – nyitva tartani;
b) elektronikusan és telefonon keresztül is lehetővé 
tenni a  fogyasztók számára a  személyes ügyintézés 
időpontjának előzetes lefoglalását. Az  árubemutató-
val egybekötött termékértékesítést végző kereskedő 
az  értékesítés helyszínéről való visszaszállítást – 
különösen a  személyi kör és a  díjazás tekintetében 
– ugyanolyan feltételekkel, ugyanarra a helyszínre 
köteles biztosítani, mint az árubemutató, illetve ter-
mékértékesítés helyszínére való szállítást.”

A 2015. évi CXCV törvény módosítja a gazdasági rek-
lámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlá-
tairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényt oly módon, hogy 
„tilos a kereskedelemről szóló törvényben meghatá-
rozott, árubemutatóval egybekötött termékértékesí-

téshez kapcsolódóan ajándék juttatás, árengedmény, 
kedvezmény, vagyoni előny és ajándéksorsolás rek-
lámja.”

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 
2013. évi CCXXXVII. törvényt pedig oly módon módo-
sítja a 2015. évi CXCV törvény, hogy „tilos a  kereske-
delemről szóló törvényben meghatározott, árubemu-
tatóval egybekötött termékértékesítés során pénzügyi 
szolgáltatás nyújtása, a készpénz-helyettesítő fizetési 
eszköz használatával összefüggésben nyújtott pénz-
ügyi szolgáltatás kivételével.”

A törvénnyel összhangban 2016. januárjától a fo-
gyasztóvédelmi hatóság részéről kiemelt ellenőrzésére 
számíthatnak az árubemutatókon értékesítő cégek. 

Fontos odafigyelnünk arra, hogy a termékbemutató-
kon árusító cégek a legtöbb esetben magányos idős 
embereket céloznak meg úgy, hogy programokat 
szerveznek részükre, akik ezért úgy érzik, hogy cseré-
be „hálával” tartoznak, és olyan – magas áron kínált 
– termékeket vásárolnak meg drága hitelekre, amikre 
igazán nincs is szükségük.  Ezen hitelek felvétele sok 
esetben súlyos anyagi terhet jelent több éven át az 
érintett családok részére. 

A szervezett utazások keretében megrendezendő 
termékbemutatókon, melyeket a lakóhelytől távol 
tartanak meg, fogyasztók visszajelzése alapján olyan 
légkör tapasztalható, hogy vásárlás nélkül a hazajutás 
is bizonytalannak tűnik. 

Sok példát láthatunk a környezetünkben vagy olvasha-
tunk arról, hogy többszázezer forintos készülékeket kí-
nálnak megvásárlásra, aminek gyógyhatást, extra tu-
lajdonságokat tulajdonítanak a cégek, és sok esetben 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok alkalmazá-
sával kívánják értékesíteni. Az értékesített termékek 
jelentős része nem rendelkezik azokkal az előnyös 
tulajdonságokkal, amikkel a bemutatókon igyekeznek 
megtéveszteni a vásárlókat. Azt is tapasztalhattuk, 
hogy a cégek a termék átadásáig készségesek, ezután 
pedig a fogyasztók részére már elérhetetlenné válnak. 
Mindezen indokok alapján nemcsak a törvények mó-
dosítására van szükség, hanem arra is, hogy a környe-
zetünkben, családunkban élő koruk, hiszékenységük, 
szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk miatt különösen 
kiszolgáltatott emberek védelme érdekében mi is job-
ban odafigyeljünk rájuk.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Felhívás  
magánszemélyek  

kommunális adójával 
kapcsolatos  
bejelentési  

kötelezettségekre!

A magánszemélyek kommunális adójával kapcso-
latban felhívom figyelmüket, hogy amennyiben a 
kommunális adófizetési kötelezettség alá tartozó 
ingatlan eladásra, vételre, öröklésre, ajándékozásra, 
kisajátításra, telekalakításra, összevonásra kerül, 
úgy azt a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához, 
magánszemélyek kommunális adóbevallási nyom-
tatványon be kell jelenteni.

A tulajdonosok körében történő személyi változáso-
kat illetve a vagyoni értékű jog jogosítottjai körében 
bekövetkező személyi változásokat szintén be kell 
jelenteni. Amennyiben a kommunális adó alanyának 
(tulajdonosként vagy haszonélvezőként) bejelentett 
címe megváltozik, úgy azt kérjük a Polgármesteri Hi-
vatal adócsoportjához, a változást követő 15 napon 
belül bevallási nyomtatvány benyújtásával jelezni 
szíveskedjenek.

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

A bevallási nyomtatvány a www.pilisvorosvar.
hu weboldalon a Vörösvári (környékbeli vagyok)/
Polgármesteri Hivatal/Letölthető dokumentumok/
Gazdálkodási osztály dokumentumainál letölthető, 
illetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán 
vagy Adócsoportjában is beszerezhető.

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

 
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

E L A D Ó  T E L E K

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

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

A PILISVÖRÖSVÁRI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI

mélygépkocsi és egy furgon ütközött össze. 
A baleset következtében egy személy meg-
sérült, akit a mentők kórházba szállítottak. 
A rendőrségi helyszínelést követően a for-
galmi akadályt felszámoltuk, a közlekedők 
számára az utat szabaddá tettük.

Az új év első műszaki mentését január 
4-én a délutáni órákban végeztük el a 10-
es számú főúton a 19-es és 23-as kilomé-
terszelvény között. A hideg időjárás és a 
lehullott hó  fennakadást  okozott a köz-
lekedésben. Az említett útszakaszon két 
tehergépjármű és egy kamion akadt el a 
jeges, havas úttesten. A raj szóróautót fel-
vezetve vonult a helyszínre, és a kritikus 
szakaszok szórásával, valamint kéziszer-
számok segítségével az elakadt gépjármű-
vek továbbhaladását biztosította.

A negyedik beavatkozásunk január 5-én 
a késő esti órákban történt a Pilisvörös-
várt Csobánkával összekötő útszakaszon, 
ugyancsak a Háziréti-patak felett lévő híd-

nál. Egy háztartási hulladékot összegyűj-
tő tehergépjármű a híd előtti kanyarban 
megcsúszott és betonpillérnek ütközött, 
melynek következtében a hátsó futómű 
a helyéről elcsúszott. A baleset során sze-
mélyi sérülés nem történt, de a közel  22 
tonnás tehergépjármű forgalmi akadályt 
képezett. A rendőrség kiérkezéséig a rajok 
biztosították a helyszínt, és forgalomirá-
nyítást végeztek. A tehergépjármű sérülése 
olyan jellegű volt, hogy a helyszínen lévő 
erők nem tudták megszüntetni a forgalmi 
akadályt, így a másnapi megfelelő techni-
kai beavatkozásig a biztonságos őrzésről 
intézkedés történt.

Riaszthatóság
A PÖTE ebben az évben (lapzártáig) 7075 
órában volt riasztható. Ebből 3430 órában 
nappal, 3645 órában éjszaka.

Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

ni, illetve takarót, meleg italt, élelmiszert, 
és ha szükséges, gyógyszert vinni.

A téli gumiabroncsok előnyeit talán 
már szükségtelen említeni, de az ész-
lelhetőség biztosítása hasonlóan fontos. 
Amennyiben műszaki hiba vagy egyéb ok 
miatt, ha csak rövid időre is elhagyják a 
járművet, mindig viseljék a fényvisszaverő 
mellényt.

A téli időszakban a látási viszonyok 
gyakran rosszak, korán sötétedik, hosz-
szabb ideig kell használni a gépjármű 
világítóberendezéseit, ezért is nagyon fon-
tos, hogy azok megfelelően működjenek. 
A fényszórókat és a többi lámpát ilyenkor 
rendszeresen kell tisztítani. Ugyanakkor 
a rosszabb látási viszonyok miatt fontos a 
nagyobb követési távolság megtartása, és 
lassabban kell vezetni, így kisebb a baleset 
bekövetkeztének kockázata, rossz manő-
verezés esetén pedig a hibák könnyebben 
korrigálhatóak.

Erősen csapadékos úton az előzést kü-
lönösen meg kell fontolni. Amennyiben az 
előzés feltételei adottak, még a manőver 
megkezdése előtt kapcsolják be az ablak-
törlőt, mert a megelőzendő jármű mellett 
elhaladáskor − különösen tehergépkocsik 
esetében − latyak kerülhet a szélvédőre, 
lehetetlenné téve a kilátást.

Az „Autópálya kisokos” az előzőeken 
túl egyéb hasznos tanácsokat is ad, pél-
dául felhívja a figyelmet az úgynevezett 
trükkös lopások veszélyeire, tanácsokat ad 

műszaki hiba esetére, továbbá közérdekű 
tudnivalók mellett ismerteti a segélykérő 
telefonszámokat is.

A kiadvány 105.000 példányban készült, 
magyar, angol, valamint német nyelvek 
mellett román, szerb és ukrán nyelveken 
is elérhető. A kiadványt a gyorsforgalmi 
utakkal érintett határátkelőhelyeken, vala-
mint az autópályák melletti benzinkutak-
nál és pihenőhelyeknél szerezhetik be az 
autósok. A szórólapok mellett az "Autópá-
lya kisokos" magyar és idegen nyelvű válto-
zatai elérhetőek a rendőrség: www.police.
hu, valamint az ORFK-Országos Bal-
eset-megelőzési Bizottság: www.baleset-
megelozes.eu honlapon.

Biztonságos  
és balesetmentes közlekedést kíván  

az ORFK-Országos Baleset-megelőzési 
Bizottság!

TÉLI „AUTÓPÁLYA-KISOKOS”
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Megszülettek:

11.12. Kővári Kolos 
 Apa: Kővári János Ádám 
 Anya: Szamák Dalma

11.23. Kerényi Hilda és Linda 
 Apa: Kerényi András 
 Anya: Csontos Anita

12.15. Megyesi Marcell 
 Apa: Megyesi Zoltán   
 Anya: Megyesi-Jancsó Enikő

12.17. Német Bianka Napsugár 
 Apa: Német Gábor    
 Anya: Kucsorka Anita

12.28. Telek Dorka 
 Apa: Dr. Telek Tamás   
 Anya: Dr. Szabó Nikolett

01.05. Pándi Nóra Alexandra 
 Apa: Pándi Szabolcs   
 Anya: Hegedüs Zsuzsanna

01.07. Simonek Márk 
 Apa: Simonek Gergő   
 Anya: Drávai Regina

 
Elhunytak:

12.03.  Pálos Jánosné 
 szül. Marlok Mária, 69 év 
 Akácfa u. 5/a.

12.04. Schreck Róbertné 
 szül. Galambos Borbála, 87 év 
 Lévai u. 10.

12.11.  Müller János, 66 év 
 Akácfa u. 34/a.

12.15. Krupp Istvánné 
 szül. Manhercz Rozália, 82 év  
 Kisfaludy u. 18.

12.16. Zajcsek Vilmos, 77 év 
 Lőcsei u. 3.

12.17. Fritz András, 67 év  
 Lőcsei u. 18.

12.18. Müller Mártonné 
 szül. Gőry Terézia, 81 év  
 Szt. Erzsébet u. 18.

12.19.  Mester Mátyásné 
 szül. Peller Mária, 70 év  
 Puskin u. 25.

12.22.  Erk György, 73 év 
 Mária u. 12.

12.26. Petrán Antalné  
 szül. Kovács Erzsébet, 95 év  
 Sirok-Kőkútpuszta,  
 Verpeléti u. 9.

12.28.  Sík Mátyásné 
 szül. Savanyú Erzsébet, 88 év  
 Solymári u. 2.

12.31. Fetterné Denk Éva, 60 év  
 Pozsonyi u. 74.

12.31. Wohl Jakab, 81 év 
 Szt. Erzsébet u. 88.

01.02. Witzenleiter István, 47 év 
 Kossuth Lajos u. 36.

01.03. Nick Mátyás, 81 év  
 Petőfi Sándor u.11.

01.06. Altbächer Istvánné 
 szül. Wieszt Katalin, 82 év 
 Tompa Mihály u. 8.

APRÓHIRDETÉS
Németül jól beszélő kolléganőt keresünk 

webáruházi munkára ürömi munkavégzéssel. 
Érdeklődni telefonon: 

06/703301942, Bartal Sándor

A Napos Oldal 
februári programjai

Idősklub februári programjai:
2016.02.02: egész napos program: far-
sangi mulatság egy budapesti idősklub 
vendégeiként
2016.02.08: 14 órakor a zeneiskolások 
látogatása
2016.02.18: Diabetes sorozat: 
Dr. Hidas István előadása

Mester Mátyásné 1945-ben született. 
Korán lett özvegy, egyedül nevelte fel 
két fiát, Mátyást és Tibort. Hívő ember 
volt, gyermekeit és unokáit is vallásos 
szellemben nevelte. 1994-től 2010-ig, 
tizenhat éven át szolgált sekrestyésként 
a nagytemplomban. Emellett gyakran 
kisegített a plébánián a főzésben, mo-
sásban, takarításban, vendéglátásban. 
Visszavonulása után már csak a család-
jának élt, de az egyházközség aktív tagja 
maradt. Állandó résztvevője volt szent-
miséknek és a Rózsafüzér Társulatnak. 
70 éves korában, váratlanul, de nem fel-
készületlenül érte a halál. 

K arácsony előtt néhány nappal kap-
tam egy telefont Sándor atyától, 
melyben közölte, hogy meghalt 

Mester Marika néni, és szerdán lesz a te-
metése. – Pont Karácsony előtt… Nagyon 
meglepődtem a halálhíren! Jelzésértékű 
volt a halála: Neki valóban MEGSZÜLE-
TETT A MEGVÁLTÓ, és elhozta néki az 
Örök Életet!!
Kozek Janival pontosítottam a temetést, és 
ő vállalta a fuvarozásomat oda-vissza.

A híren elgondolkodtam, hiszen 16 évig 
volt sekrestyésem. Amikor Lajos atyánál 
voltam káplán, meghalt Marlok Mici néni, 
a volt sekrestyés. Felmerült a kérdés: ki le-
gyen az sekrestyés? Nagy töprengés után a 
Puskin utcaiak tanácsára Mester Mátyásné 
jött szóba, mert két nagy fia van, és nincs 

BÚCSÚ SCHRECK RÓBERTNÉTŐL

férje, özvegy. Így ő jobban ráér, mert család-
ról nem kell gondoskodnia. 

Marika néni tele volt aggodalommal, 
hogy hogyan tudja pótolni Mici nénit, ho-
gyan tudja elvégezni azt a munkát, amit 
Mici néni végzett. A beszokás egy kicsit 
nehezen ment, az előd által állított magas 
mérce miatt. De aztán szépen beleszokott a 
munkába. A tisztaságra mindig nagy gond-
ja volt, és a templom díszítését is szépen 
ellátta. A sekrestyési feladatokkal, amik rá 
vártak, fokozatosan megbirkózott, és meg-
szokta azokat. 

Labbant Lajos atya halála után engem 
nevezett ki püspök atya plébánosnak. 
Mindkettőnkre új feladatok vártak. Ez 
nehéz időszak volt, de egymásra figyelve 
leküzdöttük a nehézségeket, mindketten 

Életének 88. évében 2015. december 04-én 
váratlanul elhunyt Schreck Róbertné sz. Ga-
lambos/Gemela Borbála, a sokak által sze-
retett és tisztelt Boris néni. Temetése 2015. 
december 18-án (pénteken) 15 órakor volt 
a pilisvörösvári temetőben. A temetési szer-
tartást Balla Sándor plébános úr végezte, 
nagyszámú gyászoló és a teljes egyházközségi 
énekkar jelenlétében.

EMLÉKEZÉS MESTER 
MÁTYÁSNÉRA,  
A FELTÁMADÁS  
REMÉNYÉBEN

Schreck Róbertné sz. Galambos/
Gemela Borbála 1928. február 19-én 
született Pilisvörösváron. Édesapja, 

Gemela József gyári munkás, édesanyja, 
Hasenfratz Mária napszámos.
Általános iskolai tanulmányait Pilisvörös-
váron végezte. Az iskola elvégzése után a 
Templom Téri Óvodában helyezkedett el, 
mint dajka, fűtő és takarító.  Évtizedekkel 
később – több mint 40 év egy helyben töl-
tött munkaviszony után – innen is vonult 
nyugdíjba. Az óvodában a szülők és a gyer-
mekek egyaránt szerették. Ennek nagyon 
örült, s erre egész életében büszke volt.

Az óvoda mellett Boris néni életét az 
éneklés töltötte ki.  14 éves korától 74 éves 

koráig, pontosan 60 éven át énekelt a temp-
lomi kórusban miséken, esküvőkön, teme-
téseken, egyéb szertartásokon. Az éneklést 
szolgálatnak tekintette. Azt vallotta, hogy 
az egyházi énekléshez szív, lélek és elhiva-
tottság kell, s csak az tudja jól csinálni, aki 
elkötelezett a feladat iránt. Benne mindez 
együtt megvolt: szívvel, lélekkel, elhivatot-
tan énekelt, mert hívő ember volt, s mert 
együtt érzett az emberekkel örömben, bá-
natban egyaránt. 

Az egyházközségi énekkarban kifejtett 
több évtizedes kiemelkedő munkájának 
elismeréseként, Pilisvörösvár Város Önkor-
mányzata 2009-ben Pilisvörösvárért em-
lékéremmel tüntette ki. Ezzel is igazolva 

felfedezőjének, Vass Márton egykori kántor 
úrnak a mondását, miszerint ő a falu egyik 
nagy értéke. Valóban az volt.

Boris néni kiegyensúlyozott, elége-
dett ember volt. Egyszerűen, szerényen 
élt, egész életében megőrizte jó kedvét, 
kiegyensúlyozottságát, lelki nyugalmát. 
Boldog volt, mert úgy érezte, hogy azt a 
szeretet, amit az óvodában kapott, s azt 
az elismerést, amit az éneklésével szerzett 
magának, nem veheti el tőle senki. Még 
nyolcvanon felül is, egészen a legutóbbi 
hetekig feljárt a kórusra, és a vasárnapi 
„tízes misén” örömmel énekelte szeretett 
német énekeit.

Halála váratlan, fájdalmas és megrázó 
volt, de hiszünk abban, hogy odaát jósá-
gáért és szeretetéért elnyeri az örök jutal-
mat. Vigasztaljon minket az az ének, amit 
ő maga oly sokszor énekelt a temetéseken:

„Ó, ember, állj meg csak egy percre,  
tekintsd e néma koporsót!
A zord halál kegyetlen keze  
már életemtől megfosztott…
Emeld fel szíved most az égre,  
a mindenható Istenre:
Ott fenn nincs siralom,  
nincs bánat, nincs szenvedés, nincs fájdalom,
Nincs szenvedés, nincs fájdalom!”

Gromon István
polgármester

végeztük a feladatunkat, amit ránk bíztak. 
Mivel ősszel meghalt édesanyám, Marika 
néni elvállalta a mosást is nálam. Így még 
bizalmasabb lett a kapcsolatunk, és így telt 
el 15 év. Az évek alatt a plébánián is segí-
tett, helyettesítette Kati nénit, amikor nem 
tudott jönni. De az évek múltával egyre 
több baja volt a cukorral, és a hallása is 
megromlott, ezért ment nyugdíjba.

Most ezúton is szeretném megköszön-
ni neki a segítséget, amivel segítette mun-
kámat, és kérni a Jó Istent, hogy adja meg 
neki az Örök Élet Világosságát!

Boros Zoltán ak.

FÓRUM

Köszönetnyilvánítások

A Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub köszönetét 
fejezi ki az alábbi személyeknek, vállalkozá-
soknak, hogy segítették, támogatták a klub  
évzáróját:

Braun Jánosné Reál üzletes, Ziegler 
szikvizes, Wipi cukrászda, a főzőkonyhá-
nak – Karácsonyi Erzsébetnek, a Művé-
szetek Házának minden dolgozójának. 
Valamint megköszönjük minden támoga-
tónknak az egész évi segítségüket. 

Boldog Új évet kívánunk! 

A Nyugdíjas Klub vezetősége

A Ligeti Cseperedő Alapítvány (adószáma: 
18673189-1-13) nevében köszönetet mon-
dok mindazoknak, akik a 2014. évi sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-át részünkre 
felajánlották.

A pilisvörösvári Zrínyi utcai óvodát tá-
mogató közhasznú alapítvány számlájára 
befolyt 287.414,-Ft összeget udvari gyer-
mekjátékok, ivókút beszerzésére, az udvar 
szépítésére biztonságosabbá tételére fordí-
tottuk.

Az alapítvány továbbra is igyekszik tá-
mogatni az óvodát, hogy azzal elősegítse a 
gyermekek fejlődését.

Tisztelettel kérjük a jövőben is segítő tá-
mogatásukat!
  Brezovszki-Dévity Angéla

Ligeti Cseperedő Alapítvány 
kuratóriumának elnöke

A Városi „Napos Oldal” Szociális Központ 
ezúton szeretné megköszönni az év végén 
kapott adományokat önzetlen felajánlóinak, 
így a Német Nemzetiségi Óvoda (Rákóczi 
úti Óvoda) dolgozóinak, növendékeinek és 
az ő szüleiknek, a Szamos Marcipán Kft.-
nek, a Tácsik Pékségnek, a pilisszentiváni 
Gentherm Hungary Kft. dolgozóinak, illet-
ve, de nem utolsó sorban az Édes Karácsony 
csoport minden tagjának.

Vigh Szilvia megbízott intézményvezető

A Városi „Napos Oldal” Szociális Központ 
Család és Gyermekjóléti Szolgálata ezúton 
szeretné megköszönni a Piactér szolgáltatás 
keretein belül nyújtott adományokat névte-
len felajánlóinak.

Vigh Szilvia megbízott intézményvezető

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazon szom-
szédoknak, tűzoltóknak, rendőröknek és 
mentősöknek, akik özv. Schreck Róbert-
né házának leégésekor segítséget nyúj-
tottak a családnak. Köszönettel:

Kammerer Jánosné (az elhunyt lánya)
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Megszülettek:

11.12. Kővári Kolos 
 Apa: Kővári János Ádám 
 Anya: Szamák Dalma

11.23. Kerényi Hilda és Linda 
 Apa: Kerényi András 
 Anya: Csontos Anita

12.15. Megyesi Marcell 
 Apa: Megyesi Zoltán   
 Anya: Megyesi-Jancsó Enikő

12.17. Német Bianka Napsugár 
 Apa: Német Gábor    
 Anya: Kucsorka Anita

12.28. Telek Dorka 
 Apa: Dr. Telek Tamás   
 Anya: Dr. Szabó Nikolett

01.05. Pándi Nóra Alexandra 
 Apa: Pándi Szabolcs   
 Anya: Hegedüs Zsuzsanna

01.07. Simonek Márk 
 Apa: Simonek Gergő   
 Anya: Drávai Regina

 
Elhunytak:

12.03.  Pálos Jánosné 
 szül. Marlok Mária, 69 év 
 Akácfa u. 5/a.

12.04. Schreck Róbertné 
 szül. Galambos Borbála, 87 év 
 Lévai u. 10.

12.11.  Müller János, 66 év 
 Akácfa u. 34/a.

12.15. Krupp Istvánné 
 szül. Manhercz Rozália, 82 év  
 Kisfaludy u. 18.

12.16. Zajcsek Vilmos, 77 év 
 Lőcsei u. 3.

12.17. Fritz András, 67 év  
 Lőcsei u. 18.

12.18. Müller Mártonné 
 szül. Gőry Terézia, 81 év  
 Szt. Erzsébet u. 18.

12.19.  Mester Mátyásné 
 szül. Peller Mária, 70 év  
 Puskin u. 25.

12.22.  Erk György, 73 év 
 Mária u. 12.

12.26. Petrán Antalné  
 szül. Kovács Erzsébet, 95 év  
 Sirok-Kőkútpuszta,  
 Verpeléti u. 9.

12.28.  Sík Mátyásné 
 szül. Savanyú Erzsébet, 88 év  
 Solymári u. 2.

12.31. Fetterné Denk Éva, 60 év  
 Pozsonyi u. 74.

12.31. Wohl Jakab, 81 év 
 Szt. Erzsébet u. 88.

01.02. Witzenleiter István, 47 év 
 Kossuth Lajos u. 36.

01.03. Nick Mátyás, 81 év  
 Petőfi Sándor u.11.

01.06. Altbächer Istvánné 
 szül. Wieszt Katalin, 82 év 
 Tompa Mihály u. 8.

APRÓHIRDETÉS
Németül jól beszélő kolléganőt keresünk 

webáruházi munkára ürömi munkavégzéssel. 
Érdeklődni telefonon: 

06/703301942, Bartal Sándor

A Napos Oldal 
februári programjai

Idősklub februári programjai:
2016.02.02: egész napos program: far-
sangi mulatság egy budapesti idősklub 
vendégeiként
2016.02.08: 14 órakor a zeneiskolások 
látogatása
2016.02.18: Diabetes sorozat: 
Dr. Hidas István előadása

Mester Mátyásné 1945-ben született. 
Korán lett özvegy, egyedül nevelte fel 
két fiát, Mátyást és Tibort. Hívő ember 
volt, gyermekeit és unokáit is vallásos 
szellemben nevelte. 1994-től 2010-ig, 
tizenhat éven át szolgált sekrestyésként 
a nagytemplomban. Emellett gyakran 
kisegített a plébánián a főzésben, mo-
sásban, takarításban, vendéglátásban. 
Visszavonulása után már csak a család-
jának élt, de az egyházközség aktív tagja 
maradt. Állandó résztvevője volt szent-
miséknek és a Rózsafüzér Társulatnak. 
70 éves korában, váratlanul, de nem fel-
készületlenül érte a halál. 

K arácsony előtt néhány nappal kap-
tam egy telefont Sándor atyától, 
melyben közölte, hogy meghalt 

Mester Marika néni, és szerdán lesz a te-
metése. – Pont Karácsony előtt… Nagyon 
meglepődtem a halálhíren! Jelzésértékű 
volt a halála: Neki valóban MEGSZÜLE-
TETT A MEGVÁLTÓ, és elhozta néki az 
Örök Életet!!
Kozek Janival pontosítottam a temetést, és 
ő vállalta a fuvarozásomat oda-vissza.

A híren elgondolkodtam, hiszen 16 évig 
volt sekrestyésem. Amikor Lajos atyánál 
voltam káplán, meghalt Marlok Mici néni, 
a volt sekrestyés. Felmerült a kérdés: ki le-
gyen az sekrestyés? Nagy töprengés után a 
Puskin utcaiak tanácsára Mester Mátyásné 
jött szóba, mert két nagy fia van, és nincs 

BÚCSÚ SCHRECK RÓBERTNÉTŐL

férje, özvegy. Így ő jobban ráér, mert család-
ról nem kell gondoskodnia. 

Marika néni tele volt aggodalommal, 
hogy hogyan tudja pótolni Mici nénit, ho-
gyan tudja elvégezni azt a munkát, amit 
Mici néni végzett. A beszokás egy kicsit 
nehezen ment, az előd által állított magas 
mérce miatt. De aztán szépen beleszokott a 
munkába. A tisztaságra mindig nagy gond-
ja volt, és a templom díszítését is szépen 
ellátta. A sekrestyési feladatokkal, amik rá 
vártak, fokozatosan megbirkózott, és meg-
szokta azokat. 

Labbant Lajos atya halála után engem 
nevezett ki püspök atya plébánosnak. 
Mindkettőnkre új feladatok vártak. Ez 
nehéz időszak volt, de egymásra figyelve 
leküzdöttük a nehézségeket, mindketten 

Életének 88. évében 2015. december 04-én 
váratlanul elhunyt Schreck Róbertné sz. Ga-
lambos/Gemela Borbála, a sokak által sze-
retett és tisztelt Boris néni. Temetése 2015. 
december 18-án (pénteken) 15 órakor volt 
a pilisvörösvári temetőben. A temetési szer-
tartást Balla Sándor plébános úr végezte, 
nagyszámú gyászoló és a teljes egyházközségi 
énekkar jelenlétében.

EMLÉKEZÉS MESTER 
MÁTYÁSNÉRA,  
A FELTÁMADÁS  
REMÉNYÉBEN

Schreck Róbertné sz. Galambos/
Gemela Borbála 1928. február 19-én 
született Pilisvörösváron. Édesapja, 

Gemela József gyári munkás, édesanyja, 
Hasenfratz Mária napszámos.
Általános iskolai tanulmányait Pilisvörös-
váron végezte. Az iskola elvégzése után a 
Templom Téri Óvodában helyezkedett el, 
mint dajka, fűtő és takarító.  Évtizedekkel 
később – több mint 40 év egy helyben töl-
tött munkaviszony után – innen is vonult 
nyugdíjba. Az óvodában a szülők és a gyer-
mekek egyaránt szerették. Ennek nagyon 
örült, s erre egész életében büszke volt.

Az óvoda mellett Boris néni életét az 
éneklés töltötte ki.  14 éves korától 74 éves 

koráig, pontosan 60 éven át énekelt a temp-
lomi kórusban miséken, esküvőkön, teme-
téseken, egyéb szertartásokon. Az éneklést 
szolgálatnak tekintette. Azt vallotta, hogy 
az egyházi énekléshez szív, lélek és elhiva-
tottság kell, s csak az tudja jól csinálni, aki 
elkötelezett a feladat iránt. Benne mindez 
együtt megvolt: szívvel, lélekkel, elhivatot-
tan énekelt, mert hívő ember volt, s mert 
együtt érzett az emberekkel örömben, bá-
natban egyaránt. 

Az egyházközségi énekkarban kifejtett 
több évtizedes kiemelkedő munkájának 
elismeréseként, Pilisvörösvár Város Önkor-
mányzata 2009-ben Pilisvörösvárért em-
lékéremmel tüntette ki. Ezzel is igazolva 

felfedezőjének, Vass Márton egykori kántor 
úrnak a mondását, miszerint ő a falu egyik 
nagy értéke. Valóban az volt.

Boris néni kiegyensúlyozott, elége-
dett ember volt. Egyszerűen, szerényen 
élt, egész életében megőrizte jó kedvét, 
kiegyensúlyozottságát, lelki nyugalmát. 
Boldog volt, mert úgy érezte, hogy azt a 
szeretet, amit az óvodában kapott, s azt 
az elismerést, amit az éneklésével szerzett 
magának, nem veheti el tőle senki. Még 
nyolcvanon felül is, egészen a legutóbbi 
hetekig feljárt a kórusra, és a vasárnapi 
„tízes misén” örömmel énekelte szeretett 
német énekeit.

Halála váratlan, fájdalmas és megrázó 
volt, de hiszünk abban, hogy odaát jósá-
gáért és szeretetéért elnyeri az örök jutal-
mat. Vigasztaljon minket az az ének, amit 
ő maga oly sokszor énekelt a temetéseken:

„Ó, ember, állj meg csak egy percre,  
tekintsd e néma koporsót!
A zord halál kegyetlen keze  
már életemtől megfosztott…
Emeld fel szíved most az égre,  
a mindenható Istenre:
Ott fenn nincs siralom,  
nincs bánat, nincs szenvedés, nincs fájdalom,
Nincs szenvedés, nincs fájdalom!”

Gromon István
polgármester

végeztük a feladatunkat, amit ránk bíztak. 
Mivel ősszel meghalt édesanyám, Marika 
néni elvállalta a mosást is nálam. Így még 
bizalmasabb lett a kapcsolatunk, és így telt 
el 15 év. Az évek alatt a plébánián is segí-
tett, helyettesítette Kati nénit, amikor nem 
tudott jönni. De az évek múltával egyre 
több baja volt a cukorral, és a hallása is 
megromlott, ezért ment nyugdíjba.

Most ezúton is szeretném megköszön-
ni neki a segítséget, amivel segítette mun-
kámat, és kérni a Jó Istent, hogy adja meg 
neki az Örök Élet Világosságát!

Boros Zoltán ak.

FÓRUM

Köszönetnyilvánítások

A Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub köszönetét 
fejezi ki az alábbi személyeknek, vállalkozá-
soknak, hogy segítették, támogatták a klub  
évzáróját:

Braun Jánosné Reál üzletes, Ziegler 
szikvizes, Wipi cukrászda, a főzőkonyhá-
nak – Karácsonyi Erzsébetnek, a Művé-
szetek Házának minden dolgozójának. 
Valamint megköszönjük minden támoga-
tónknak az egész évi segítségüket. 

Boldog Új évet kívánunk! 

A Nyugdíjas Klub vezetősége

A Ligeti Cseperedő Alapítvány (adószáma: 
18673189-1-13) nevében köszönetet mon-
dok mindazoknak, akik a 2014. évi sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-át részünkre 
felajánlották.

A pilisvörösvári Zrínyi utcai óvodát tá-
mogató közhasznú alapítvány számlájára 
befolyt 287.414,-Ft összeget udvari gyer-
mekjátékok, ivókút beszerzésére, az udvar 
szépítésére biztonságosabbá tételére fordí-
tottuk.

Az alapítvány továbbra is igyekszik tá-
mogatni az óvodát, hogy azzal elősegítse a 
gyermekek fejlődését.

Tisztelettel kérjük a jövőben is segítő tá-
mogatásukat!
  Brezovszki-Dévity Angéla

Ligeti Cseperedő Alapítvány 
kuratóriumának elnöke

A Városi „Napos Oldal” Szociális Központ 
ezúton szeretné megköszönni az év végén 
kapott adományokat önzetlen felajánlóinak, 
így a Német Nemzetiségi Óvoda (Rákóczi 
úti Óvoda) dolgozóinak, növendékeinek és 
az ő szüleiknek, a Szamos Marcipán Kft.-
nek, a Tácsik Pékségnek, a pilisszentiváni 
Gentherm Hungary Kft. dolgozóinak, illet-
ve, de nem utolsó sorban az Édes Karácsony 
csoport minden tagjának.

Vigh Szilvia megbízott intézményvezető

A Városi „Napos Oldal” Szociális Központ 
Család és Gyermekjóléti Szolgálata ezúton 
szeretné megköszönni a Piactér szolgáltatás 
keretein belül nyújtott adományokat névte-
len felajánlóinak.

Vigh Szilvia megbízott intézményvezető

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazon szom-
szédoknak, tűzoltóknak, rendőröknek és 
mentősöknek, akik özv. Schreck Róbert-
né házának leégésekor segítséget nyúj-
tottak a családnak. Köszönettel:

Kammerer Jánosné (az elhunyt lánya)
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FEBRUÁRI  
PROGRAMOK

február 20. szombat  
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ  
Vendégünk lesz VADAS ZSUZSA a Nők Lapja munkatársa,  
Tolnay Kláriról és a régi nagy színészekről beszélget Berényi Ildikóval.

17.00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

19.00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)február 19. péntek 
FERENC JÓSKA FÚJATJA A TROMBITÁT  
Népzenei visszatekintés az I. világháborúra a Kákics zenekarral

ESEMÉNYNAPTÁR

IX. KÁRPÁT-MEDENCEI WASS ALBERT FELOLVASÓEST 
Wass Albert és más magyar írók, költők műveiből 
Szeretettel várunk mindenkit felolvasóként és nézőként is.  
Felolvasásra jelentkezés telefonon 330 470, 333 098  
vagy e-mail: mhigazgato@mhpv.hu. 
Jelentkezési határidő: február 25. 
Vendégünk: Pelsőczy László színművész

18 óra

február 26. péntek Művészetek Háza (Fő utca 127.)
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Manhertz Éva
ingatlanszakértő

Tel.:+36 30/974-5124

Egyéni vállalkozóként, a 
maxiingatlan hálózattal 
szövetségben végzem, az 
ingatlanokkal kapcsolatos 
szolgáltatásokat.

Kollégáimmal, a már jól bevált szakértőkkel és 200 
partneriroda adatbázisával  segítem Önt, céljainak el-
érésében. 
ÁFA mentes számlázással, még kedvezőbben tudom 
vállalni a megbízásokat.

Szolgáltatásaink:
• lakossági ingatlanok közvetítése
• kereskedelmi, ill. befektetési ingatlanok közvetítése
• ingatlanok bérbeadása
• ingyenes, személyre szabott ingatlan keresés
• ingatlan kezelés
• ügyvédi szolgáltatások
• energetikai tanúsítványkészítés

LEGYEN ÚTRAKÉSZ,  
MERT VELÜNK   

BÁRMIKOR KÖLTÖZHET!

e.manhertz@maxiingatlan.hu
www.maxiingatlan.hu/manhertz

február 13. szombat 
A KÖLYÖK CÍMŰ MUSICAL 19.00 

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

Ajánljuk családoknak is! 
Jegyárak: 1500 Ft, 1000 Ft, 800 Ft
Jegyek elővételben is vásárolhatók a Művészetek Háza portáján!
Hétköznap: 08.00-21.00 óráig

• HETVENKEDŐ JÁTÉKOS KLUB INDUL! (Minden szerdán) 
Első alkalom: január 27. 10.00-12.30 óráig  
60-on innen és túl, várjuk a TÁRSasjáték kedvelőket!
 
• „LELKÜNK DOKTORAI A FILMEK”  
    FILMKLUB  
Egy-egy film befolyásolja, megváltoztathatja az életünket, segíthet feldolgozni  
a nehézségeinket. A filmek megtekintése után csoportosan feldolgozzuk,  
megbeszéljük az adott filmet.  
Január 29.  Corelli kapitány mandolinja
Február 12.  Tétova tangó
Március 4.  A kezdő 

• IFI FILMKLUB (Minden hónap első szombatján!)
Február 6. 16.00: Juno (12)

• KÖNYVKLUB 
Február 4. 18.30-20.00 Rejtő Jenő: Piszkos Fred a kapitány c. könyvét beszéljük meg.
Március 10. Donna Tartt: A titkos történet c. könyvét olvassuk és beszéljük meg. 

• HONISMERETI KLUB 
február 19. 18.30 Szeretettel várunk mindenkit, aki érdeklődik a helytörténet  
és a honismeret iránt. 

• SZÍNJÁTSZÓ Vár a Pilisi Színjátszók Társasága!
(Minden pénteken 16.30-17.30-ig) Foglalkozásvezető: Pap Katalin színművész,  
érdeklődés, felvilágosítás: papkatalin75@gmail.com
 
• FOLTVARRÁS 
Szeretettel várunk minden alkotni vágyó érdeklődőt kéthetente szerdán 18 órától

• ÚJABB TEATASAK HAJTOGATÓ FOGLALKOZÁS 
Időpont: hétfő 18.00 óra

KLUBJAINK 

MEGNYÍLT A KULTÚR BÜFÉ!

Széles kínálattal várjuk vendégeinket  

újra működő büfénkben.

Meleg szendvics, szendvics, hot dog,  

sütemények, forró csoki, tea, kávé,  

üdítő italok és egyéb finomságok.  

Nyitvatartás: 

minden hétköznap 14-20 óráig,  

hétvégén a rendezvények ideje alatt is  

nyitva tartunk.  

Termeinket bérlőknek igény esetén  

előre felveszünk rendeléseket. 

FEBRUÁRBAN INDULÓ 
TANFOLYAMOK

A MŰVÉSZETEK HÁZÁBAN!

ÉKSZERKÉSZÍTŐ ALKOTÓKÖR 
(minden hónap első szerda)
Első alkalom: február 6. szombat 15 órától
Ékszerkészítő Alkotónapra várunk a Magnetit 
Secret kézműveseinek vezetésével. Biztosítjuk 
az alapanyagokat, eszközöket. Részletek, jelent-
kezés: magnetit-secret.hu/alkotónap

SMINK „TANFOLYAM”  
Január 23, február 27. 16-19 óráig
Mindig vonzották az egyedi és szép sminkek? 
Szeretné megtanulni a sminkelés művészetét? 
Vegyen részt az INGYENES foglalkozásokon.

ÖNISMERETI TRÉNIG INDUL
Február 20-21-én 10-16 óráig
Tréner: Dr. Arapovics Mária coach, felnőttkép-
zési szakember
Résztvevők: Bármely 18 év feletti személy, aki 
nyitott önmaga megismerésére, önismeretének 
és társas készségeinek fejlesztésére. 
A tréning minimum 8 fő jelentkezése esetén in-
dul. Jelentkezési határidő: február 18. Telefonon: 
333-094, 330-470, e-mail: mhigazgato@mhpv.
hu, kozmuvelodes@mhpv.hu

A programjainkat figyelemmel kísérhetik 
megújult honlapunkon  

és facebook oldalunkon! www.mhpv.hu, 
facebook: Művészetek Háza, Pilisvörösvár
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PROGRAMOK

február 20. szombat  
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ  
Vendégünk lesz VADAS ZSUZSA a Nők Lapja munkatársa,  
Tolnay Kláriról és a régi nagy színészekről beszélget Berényi Ildikóval.

17.00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

19.00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)február 19. péntek 
FERENC JÓSKA FÚJATJA A TROMBITÁT  
Népzenei visszatekintés az I. világháborúra a Kákics zenekarral

ESEMÉNYNAPTÁR

IX. KÁRPÁT-MEDENCEI WASS ALBERT FELOLVASÓEST 
Wass Albert és más magyar írók, költők műveiből 
Szeretettel várunk mindenkit felolvasóként és nézőként is.  
Felolvasásra jelentkezés telefonon 330 470, 333 098  
vagy e-mail: mhigazgato@mhpv.hu. 
Jelentkezési határidő: február 25. 
Vendégünk: Pelsőczy László színművész

18 óra

február 26. péntek Művészetek Háza (Fő utca 127.)
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Manhertz Éva
ingatlanszakértő

Tel.:+36 30/974-5124

Egyéni vállalkozóként, a 
maxiingatlan hálózattal 
szövetségben végzem, az 
ingatlanokkal kapcsolatos 
szolgáltatásokat.

Kollégáimmal, a már jól bevált szakértőkkel és 200 
partneriroda adatbázisával  segítem Önt, céljainak el-
érésében. 
ÁFA mentes számlázással, még kedvezőbben tudom 
vállalni a megbízásokat.

Szolgáltatásaink:
• lakossági ingatlanok közvetítése
• kereskedelmi, ill. befektetési ingatlanok közvetítése
• ingatlanok bérbeadása
• ingyenes, személyre szabott ingatlan keresés
• ingatlan kezelés
• ügyvédi szolgáltatások
• energetikai tanúsítványkészítés

LEGYEN ÚTRAKÉSZ,  
MERT VELÜNK   

BÁRMIKOR KÖLTÖZHET!

e.manhertz@maxiingatlan.hu
www.maxiingatlan.hu/manhertz

február 13. szombat 
A KÖLYÖK CÍMŰ MUSICAL 19.00 

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

Ajánljuk családoknak is! 
Jegyárak: 1500 Ft, 1000 Ft, 800 Ft
Jegyek elővételben is vásárolhatók a Művészetek Háza portáján!
Hétköznap: 08.00-21.00 óráig

• HETVENKEDŐ JÁTÉKOS KLUB INDUL! (Minden szerdán) 
Első alkalom: január 27. 10.00-12.30 óráig  
60-on innen és túl, várjuk a TÁRSasjáték kedvelőket!
 
• „LELKÜNK DOKTORAI A FILMEK”  
    FILMKLUB  
Egy-egy film befolyásolja, megváltoztathatja az életünket, segíthet feldolgozni  
a nehézségeinket. A filmek megtekintése után csoportosan feldolgozzuk,  
megbeszéljük az adott filmet.  
Január 29.  Corelli kapitány mandolinja
Február 12.  Tétova tangó
Március 4.  A kezdő 

• IFI FILMKLUB (Minden hónap első szombatján!)
Február 6. 16.00: Juno (12)

• KÖNYVKLUB 
Február 4. 18.30-20.00 Rejtő Jenő: Piszkos Fred a kapitány c. könyvét beszéljük meg.
Március 10. Donna Tartt: A titkos történet c. könyvét olvassuk és beszéljük meg. 

• HONISMERETI KLUB 
február 19. 18.30 Szeretettel várunk mindenkit, aki érdeklődik a helytörténet  
és a honismeret iránt. 

• SZÍNJÁTSZÓ Vár a Pilisi Színjátszók Társasága!
(Minden pénteken 16.30-17.30-ig) Foglalkozásvezető: Pap Katalin színművész,  
érdeklődés, felvilágosítás: papkatalin75@gmail.com
 
• FOLTVARRÁS 
Szeretettel várunk minden alkotni vágyó érdeklődőt kéthetente szerdán 18 órától

• ÚJABB TEATASAK HAJTOGATÓ FOGLALKOZÁS 
Időpont: hétfő 18.00 óra

KLUBJAINK 

MEGNYÍLT A KULTÚR BÜFÉ!

Széles kínálattal várjuk vendégeinket  

újra működő büfénkben.

Meleg szendvics, szendvics, hot dog,  

sütemények, forró csoki, tea, kávé,  

üdítő italok és egyéb finomságok.  

Nyitvatartás: 

minden hétköznap 14-20 óráig,  

hétvégén a rendezvények ideje alatt is  

nyitva tartunk.  

Termeinket bérlőknek igény esetén  

előre felveszünk rendeléseket. 

FEBRUÁRBAN INDULÓ 
TANFOLYAMOK

A MŰVÉSZETEK HÁZÁBAN!

ÉKSZERKÉSZÍTŐ ALKOTÓKÖR 
(minden hónap első szerda)
Első alkalom: február 6. szombat 15 órától
Ékszerkészítő Alkotónapra várunk a Magnetit 
Secret kézműveseinek vezetésével. Biztosítjuk 
az alapanyagokat, eszközöket. Részletek, jelent-
kezés: magnetit-secret.hu/alkotónap

SMINK „TANFOLYAM”  
Január 23, február 27. 16-19 óráig
Mindig vonzották az egyedi és szép sminkek? 
Szeretné megtanulni a sminkelés művészetét? 
Vegyen részt az INGYENES foglalkozásokon.

ÖNISMERETI TRÉNIG INDUL
Február 20-21-én 10-16 óráig
Tréner: Dr. Arapovics Mária coach, felnőttkép-
zési szakember
Résztvevők: Bármely 18 év feletti személy, aki 
nyitott önmaga megismerésére, önismeretének 
és társas készségeinek fejlesztésére. 
A tréning minimum 8 fő jelentkezése esetén in-
dul. Jelentkezési határidő: február 18. Telefonon: 
333-094, 330-470, e-mail: mhigazgato@mhpv.
hu, kozmuvelodes@mhpv.hu

A programjainkat figyelemmel kísérhetik 
megújult honlapunkon  

és facebook oldalunkon! www.mhpv.hu, 
facebook: Művészetek Háza, Pilisvörösvár
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ÚJÉVI FÚVÓSZENE

Ahogy minden évben, idén január 
elsején is fúvószene hangjai csen-
dültek fel az „A Tempo” Koncert-

fúvós Zenekar jóvoltából a Zeneiskolá-
ban.  A terem idén is kicsinek bizonyult, a 
közönség egy része kiszorult a folyosókra. 
Szerencsére, a muzsika oda is kihallatszott.

Most is a filmzenék változatos világába 
kalauzolta el a zenekar a hallgatóságot, a 
jól ismert dallamokat pedig örömmel fo-
gadta a közönség. Hallhattunk részleteket 
többek között a Miss Saigon című musical-
ből, megszólalt az Ennio Morricone által 
jegyzett A profi cím film zenéje, Jacob de 
Haan Concerto d’amore darabja, Zefirelli: 
Rómeó és Júliájának és a Titanicnak a ze-
néje, és egy Elvis Presley-válogatás is. Az 
estet természetesen a Radetzky March zár-
ta, a közönség ütemes tapsával kísérve.


