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Közel 20 éve fut a színházakban a 
Daniel Keyes műve alapján szín-
padra állított Az ötödik Sally című 
darab. Először a Tháliában, az 
utóbbi időben pedig a Centrál Szín-
házban játsszák nagy sikerrel.  A 
darabot most Vörösvárra is elhoz-
zák, április 16-án a Művészetek Há-
zában lesz látható. Az előadásról a 
főszereplővel, Szalay Krisztával be-
szélgettünk.

AZ ÖTÖDIK 
SALLY 

A MŰVÉSZETEK  
HÁZÁBAN

• A darab színpadra állításában Te is részt 
vettél, és Te játszod a főszerepet. Hogyan 
kerültél kapcsolatba a művel?

26 éves voltam, egy utcai árusnál találtam 
a könyvet, a Virágot Algernonnak írójától. 
Egy nap alatt befaltam. Akkor már a Víg-
színház tagja voltam, már volt gyermekem, 
és hatalmas zűr volt bennem. Gyerekko-
romban gyakran vágytam a felnőttségre, azt 
hittem, felnőttként majd szabad lehetek. 
A könyv olvasásakor rájöttem: minden-
ki megéli az életbe lépés borzalmát, csak 
sokan benne is maradnak a hétköznapok 
rabságában, a megfelelési kényszer börtö-
nében. Azért akartam megcsinálni a dara-
bot, mert tudtam, hogy rengeteg embernek 
fog segíteni az előadás. Akkor a többszemé-
lyűség, a betegség története nem is érdekelt. 
Azt gondolom, mindenki megküzd azzal, 
hogy személyiségrészeit összeillessze.

• Ez egy igencsak lelki problémákat fesze-
gető darab. Színészileg ez nem visel meg 
nagyon?

Hat évig rakosgattam a könyvet, 13 ren-
dezőnek adtam oda. Nem értették, miről 

beszélek, többen megijedtek a feladattól. 
Végül férjem kezébe nyomtam, csináljuk 
meg együtt felkiáltással.

Körülbelül egy évig írtam a darabot a 
könyvből. Mivel a világon ezt még nem ját-
szották addig, teljesen elölről kellett kezde-
nem a dramaturgiát.  Ez alatt a hét év alatt 
kicserélődtek a sejtjeim, szültem még egy 
kislányt, és felnőttem. Azt tudtam, hogy 
addig nem szabad hozzákezdenem, amíg 
a megfelelési kényszer bennem van, amíg 
izgulok, hogy színészileg meg tudom-e 
csinálni. A bűvös hetedik év végén már 
csak folyt belőlem minden. 

Az előadásra hangolódva napokkal előt-
te már nagyon izgulok, az előadás napján 
pedig már csak arra hangolódom. Retten-
tően izgulok, hogy száz százalékban ott 
tudjak lenni, hogy meg tudjak halni a szín-
padon. A nézőket szeretném nem nézővé, 
hanem a történet részeivé tenni, s ezzel a 
saját életük részeivé is. A színház számom-
ra akkor teljesíti be a feladatát, ha a szín-
művész életet közvetít. Régebben az viselt 
meg, ha nem tudtam a maximalitásomnak 
megfelelni.

• Mit tartasz a darab legfőbb mondaniva-
lójának?

Rengeteg kincs van mindenkiben, ezer fé-
lék vagyunk, de mindenki esendő, és min-
denki szeretetre vágyik. Célom, hogy az 
emberek önmagukra rálátva felismerjék 
sebeiket, s az előadás által gyógyítsák azt. 
Ezért beszélgetek, teázgatok a nézőkkel az 
előadás után. 

• Az ötödik Sally közel két évtizede van 
műsoron. Mi lehet a töretlen siker oka? Hi-
szen ez nem egy könnyed, vidám darab…

Az embereknek nagyon nagy szükségük 
van a lélekápolásra. Az elején azt mond-
tam, addig játszom, amíg lesz mondaniva-
lóm. De hát az mindig lesz – gondoltam. 
Majd azt mondtam, addig játszom, amíg 
lesz néző.  Ez a 19. évadunk.

• Hamarosan a vörösvári közönség is lát-
hatja a darabot itt, a Művészetek Házá-
ban.  Hogy született a döntés, hogy ide is 
elhozzátok?

Igen, nagyon örülök, hogy az igazgatónő 
meghívta a darabot, és mint hallom, fan-
tasztikus ötlettel egészséghetet is tartanak 
ekkor a Művészetek Házában.  Ennek a 
hétnek leszünk mi a záróprogramja. 

• Kiket láthatunk még a darabban?

Nagyszerű csapat vagyunk, igazi közösségi 
munkában, alázattal vannak jelen kollé-
gáim: Cserna Antal, Orosz Helga, Felhőfi 
Kiss László és Janik László. 

• Végezetül: kiknek ajánlod Az ötödik 
Sally-t?

Tizennégy éves kortól mindenkinek. Min-
denkinek volt gyermekkora. Mindenki ci-
pel legalább egy olyan mondatot, ami egy 
életre megsebezte. Remélem, az előadás 
által előszedi a szőnyeg alól, s szeretettel 
megy tovább, feloldva sérelmeit. De ha 
csak arra rájönnek az emberek, hogy a mo-
soly megszépít, már az is elég. Nincs elvá-
rásom, minden úgy jó, ahogy van.
Köszönjük az interjút, és sok sikert kívá-
nunk a vörösvári előadáshoz is!

Palkovics Mária

Daniel Keyes: Az ötödik Sally
A Virágot Algernonnak írója ebben 
a történetben egy többszemélyiségű 
nő küzdelmén keresztül mutatja be, 
hogyan juthatunk el önmagunk teljes 
elfogadásáig. Sally időkieséssel küsz-
ködik, számára érthetetlen helyzetek-
ben találja magát, lakásában idegen 
tárgyakra bukkan. Dr. Ash, a pszicho-
lógus hipnózis útján feltárja Sally előtt 
életének ismeretlen pillanatait.
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KEDVES OLVASÓK!

Március van, ami már valóban a tavasz kezde-
tét jelenti. A reggelek már madárcsicsergéstől 
hangosak, nyílnak a tavaszi virágok, és idén a 

húsvét is erre a hónapra esik.  A nagyböjt, a húsvétra való 
lelki készülődés jegyében olvashatnak e havi számunk-
ban egy 15. században született írást Kempis Tamás 
leghíresebb művéből, a Krisztus követéséből, A szent ke-
reszt királyi útja címmel.

Az önkormányzati rovatban ebben a hónapban a 2016-
os költségvetésről esik a legtöbb szó. Megtudhatják, hogy 
milyen kiadásokra számíthat idén az önkormányzat, és 
hogy lesz-e pénz például további útépítésekre. Arról is 
beszámolunk képekkel illusztrálva, hogy milyen utak ké-
szültek el a közelmúltban.

Ahogy megszokhatták, találnak programajánlót is a 
Vörösvári Újságban, és ehhez kapcsolódva kedvcsiná-
ló írást olvashatnak egy áprilisi színházi előadásról, Az 
ötödik Sally című darabról.  Folytatjuk zenészekről szóló 
sorozatunkat, Kókai Márton kollégánk ezúttal Vörös Ti-
borral beszélgetett.

Nemzetiségi rovatunk szerkesztői egy helytörténeti jel-
legű írással készültek, mellyel visszarepítik olvasóinkat a 
háború időszakába.

Sportrovatunk cikkeit ebben a számunkban az utánpót-
lás-nevelés gondolatára fűztük fel. Kezdjük a legkiseb-
bekkel, a babaúszással, egy kicsit nagyobbakról szólnak 
a kézilabdával és a focival kapcsolatos írásaink. Ebben a 
számban olvashatják Várhegyi Ferenc cikkét is, aki ez-
úton vesz búcsút olvasóitól. 

Reméljük, ebben a hónapban is találnak kedvükre való 
olvasnivalót!

Palkovics Mária

Beiskolázási körzetek,  
2016/2017. tanév 

Tisztelt Szülők!
 
A Pest Megyei Kormányhivatal által a 2016/2017. tanévre 
meghatározott általános iskolai beiratkozási időszak és az 
ehhez kapcsolódó általános iskolai körzethatárok, valamint a 
Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pilisvörösvári Tagintéz-
ményének ellátási feladatai és ellátási körzete megtalálható a 
www.pilisvorosvar.hu honlapon a „Hírek, aktualitások” rovat-
ban.

A 2016/2017. tanévre érvényes általános iskolai körzethatárok 
megegyeznek az idei tanév körzethatáraival.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző
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Ellenőrzik a vonatlépcsők  
kinyitását

Megtették a lehetséges intézkedéseket a pe-
ronbalesetek megelőzése érdekében – kö-
zölte Csépke András, a MÁV-START Zrt. 
vezérigazgatója. A szabadságligeti vasúti 
megállónál januárban a peron és a szerel-
vény közötti nagy rés miatt személyi sérü-
léssel járó baleset történt. Gromon István, 
Pilisvörösvár polgármestere az eset után 
ismét levélben sürgette a balesetveszélyes 
helyzet megszüntetését. Csépke András vá-
laszlevelében közölte, a lehetséges intézke-
déseket megtették: ellenőrzik és felügyelik 
a szerelvényeket, hogy a kimozduló lép-
csők használatban legyenek, illetve hangos 
utastájékoztatással is fokozott óvatosságra 
intik az utasokat. A probléma véglegesen a 
Budapest–Esztergom vasútvonal villamosí-
tása után fog megoldódni, akkortól ugyanis 
a mostaninál szélesebb, Flirt típusú villamos 
motorvonatok fognak közlekedni, a jelenle-
gi peronokat már ezekhez a kocsikhoz mé-
retezték. 

Országos gála vörösvári  
részvétellel

A magyarországi német önkormányzatok 
20. országos gáláját idén Pécsett rendezték 
meg. A gála védnöke dr. Heinz-Peter Behr, 
Németország nagykövete volt. Az est fény-
pontjaként az „Ehrennadel in Gold für das 
Ungarndeutschtum”, a magyarországi né-
metek legmagasabb kitüntetésének átadá-
sára került sor. Az idei díjazottak dr. Frank 
Gábor, Hárs Ágota és Leipold Péter voltak. 
A gálaprogramon kiváló muzsikájával a 
vörösvári nemzetiségi zenekar is részt vett.

Vízhelyzet

Rendkívüli mennyiségű csapadék hul-
lott Pilisvörösváron február utolsó napja-

HÍREK

iban. Március 1-jére a csapadékvíz több 
mélyfekvésű utcát és telket elöntött (Har-
csa u., Pozsonyi u., Búcsú tér, Fecske u. 
stb.), a víz által szállított hordalék és usza-
dék miatt több áteresz eltömődött, tovább 
nehezítve a helyzetet. A Városgondokság 
munkatársai folyamatosan járták a kritikus 
helyszíneket, tisztították az átereszeket, 
hogy a rendkívüli mennyiségű víz minél 
hamarabb elfolyjon.

Erdei kerékpárút

Két év előkészítő munka eredményeként a 
Pilisi Parkedrő Zrt. az idén megújult jel-
zésrendszerrel ellátott, a Budai- és a Viseg-
rádi-hegységet, valamint a Pilist összekötő 
erdei kerékpáros úthálózat-fejlesztéssel 
növeli a térség turisztikai vonzerejét és az 
érintett települések vendéglátottságát – tá-
jékoztatta a térség polgármesterit Zambó 
Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgató-
ja. Az új nyomvonal terve elkészült, és már 
a szükséges engedélyekkel is rendelkezik.

 A POLGÁRMESTERI HIVATAL  KÖZLEMÉNYEI

Adófizetési határidő! 
 

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Adózóinkat, hogy  
a 2016. I. félévi helyi iparűzési adó,  

magánszemélyek kommunális adója  
és gépjárműadó befizetésének határideje:

2016. március 16.

A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási 
megbízásokat az adóívvel együtt március hónap ele-
jén kézbesítjük Önöknek. Befizetéseiket átutalás-
sal is teljesíthetik az alábbi, Sberbank Magyar-
ország Zrt.-nél vezetett számlaszámokra:

Iparűzési adó beszedési számla:  
14100024-11787949-30000001

Gépjárműadó beszedési számla:  
14100024-11787949-31000004

Talajterhelési díj számla:  
14100024-11787949-32000007

Építményadó számla: 
14100024-11787949-33000000

Vállalkozók kommunális adója számla: 
14100024-11787949-34000003

Építmény utáni idegenforgalmi számla: 
14100024-11787949-35000006

Eljárási illeték számla: 
14100024-11787949-36000009

Bírság számla: 
14100024-11787949-37000002

Késedelmi pótlék számla: 
14100024-11787949-38000005

Egyéb bevételek beszedési számla: 
14100024-11787949-39000008

Idegen bevételek beszedési számla: 
14100024-11787949-40000002

Magánszemélyek kommunális adója 
14100024-11787949-42000008

Helyi jövedéki adó 
14100024-11787949-47000003

Kérjük, hogy szíveskedjenek figyelni a befizetési ha-
táridő pontos betartására, ellenkező esetben késedel-
mi pótlék kerül felszámításra. Felhívom a hátralékkal 
rendelkező adózóink figyelmét, hogy hivatalunk jogo-
sult a lejárt tartozás összegére végrehajtási eljárásban 
azonnali beszedési megbízást, munkabér- illetve 
nyugdíjletiltást, gépjármű forgalomból való kivonást, 
ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegy-
zést indítani.

Előre is köszönjük fegyelmezett adófizetői magatartá-
sát, mellyel hozzájárul városunk működési és fejlesz-
tési kiadásainak finanszírozásához.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

A Napos Oldal  
áprilisi programjai

április 4-én 10 órától:  
Barangolás az Irodalomban 
április 11-én 13:30-tól:  
Zeneiskolások látogatása
április 21-én 10 órától:  
Diabétesz sorozat   
dr. Hidas István előadásában
április 25-én 10:30-tól:  
Helytörténeti sorozat  
Botzheim István előadásában

Pilisvörösvár az interneten:  

www.pilisvorosvar.hu,  

www.facebook.com/pilisvorosvar



52016. MÁRCIUS

KÖZLEMÉNY 
 

A Pest Megyei Területi Választási Bizottság 
tájékoztatja a választópolgárokat, hogy  

 
a Pest Megyében 2016. március 20. napjára 
kitűzött Roma Nemzetiségi Önkormányzati 
Képviselők területi időközi választása jelölt 

hiányában elmarad,

egyúttal a Pest Megyei Területi Roma  
Nemzetiségi Önkormányzat megszűnik.

a közlemény a Pest Megyei Területi Választási  
Bizottság 5/2016. (III.4.) sz. tvb határozatában 

foglaltakon alapul.

Budapest, 2016. március 4.

Pest Megyei  
Területi Választási Bizottság

Ló-azonosítással  
kapcsolatos ellenőrzés

 
Felhívom a lófélét (ló, szamár, öszvér) tartók figyelmét, 
hogy Pilisvörösváron a Pest Megyei Kormányhivatal és a 
Pest Megyei Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állategészségügyi Osztálya közösen, megkezdték a 
lóféle állatok(at) tartók ellenőrzését.

Az ellenőrzés kiterjed a regisztrációs kötelezettség, a ló-
azonosítási kötelezettség és az állategészségügyi köte-
lezettség vizsgálatára.

Az a lófélét tartó, aki még egyik jogszabályi köte-
lezettségnek sem tett eleget, 2016. március 31. 
napjáig azt szankciómentesen megteheti.

Az önkéntes bejelentéseket a Pest Megyei Kormányhi-
vatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédel-
mi Főosztály Állategészségügyi Osztálya, vagy az Érdi 
Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategész-
ségügyi Osztálya felé tehetik meg.

További kérdéssel az Érdi Járási Hivatal (2030 Érd, Alis-
pán u. 8/A., budai-kerulet@nebih.gov.hu) felé fordul-
hatnak.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a fenti határidőt 
követően felderített, vagy bejelentett lótartó(k)
ra, az ellenőrzést végző hatóságok állattenyész-
tési és/vagy élelmiszerlánc- felügyeleti bírságot 
szabnak ki!

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Óvodai zárvatartás

Ezúton tájékoztatom Önöket arról, hogy a Pilisvörösvár 
Város Önkormányzata által fenntartott óvodák a nyári 
időszakban az alábbiak szerint tartanak zárva:
Óvoda neve:                            Zárva tartás ideje:

Zrínyi utcai óvoda              2016. július 4-től július 31-ig
Szabadság utcai
tagóvoda                    2016. július 25-től augusztus 21-ig
Rákóczi utcai 
óvoda                        2016. július 25-től augusztus 21-ig
Széchenyi utcai 
tagóvoda                             2016. június 20-tól július 15-ig
Gradus tagóvoda   2016. július 18-tól augusztus 12-ig 

Egyúttal tájékoztatom a kedves Szülőket arról, hogy 
amennyiben az óvoda zárva tartása alatt gyermekük 
elhelyezése gondot okoz, a gyermek felügyeletét nem 
tudják biztosítani, kérhetik a többi nyitva tartó óvoda 
valamelyikében az átmeneti elhelyezést.
Az óvodák zárva tartására a szükséges éves karbantar-
tási és felújítási munkák és a szabadságok kiadása miatt 
van szükség.

Megértésüket köszönjük.

Gromon István polgármester

Növények kiültetési  
szabályai 

a pilisvörösvári temetőben

A pilisvörösvári temető területén az akadálymentes 
gyalogosközlekedés biztosítása és a kulturált környezet 
kialakítása érdekében, valamint kegyeleti okból az élő nö-
vényeknek a sírokra való kihelyezését és ültetését Pilisvö-
rösvár Város Önkormányzata az alábbiakban szabályozza:
1. A lágy és félfás szárú növények közül a max. 60 cm 
magas növekedésűek ültethetők (pl: kerti és egynyári 
virágok), az örökzöldek közül csak a törpe fajták ültethe-
tők (pl: törpefenyő, törpe thuja).
2. A növények sem kiültetéskor, sem a növényzet növe-
kedése közben nem nyúlhatnak a sírhelyen túlra. 
3. Az útra, valamint a sírhelyen túlra kinyúló növényze-
tet a temetőgondnokok minden felszólítás nélkül visz-
szametszhetik, és ezért nem tartoznak felelősséggel a 
sírhelytulajdonos felé.
A növények kiültetésével kapcsolatos kérdésekben 
egyeztetni és tájékoztatást kérni a Polgármesteri Hivatal 
Műszaki Osztályán lehet ügyfélfogadási időben (hétfő: 
13-17, szerda 8-12 és 13-17 óráig) lehet az alábbi tele-
fonszámokon:
 26/330/233/130-as mellék: Imre Andrea
 26/330/233/149-es mellék: Paul Csaba

A temető nyitvatartási ideje:  
október 1. és február 28. között: 8-17 óráig 

március 1. és szeptember 30. között: 7-19 óráig
Kérjük a sírhelytulajdonosokat, hogy a növények kiülte-
tésénél vegyék figyelembe a fenti szabályokat, segítve a 
temetőgondnokok munkáját, valamint a temető látké-
pének rendezettebbé tételét.
Együttműködésüket köszönjük.

Pilisvörösvár, 2016. február 10.

Megértésüket köszönjük.
Gromon István polgármester

 A POLGÁRMESTERI HIVATAL  KÖZLEMÉNYEI

Felhívás magánfőző  
bejelentésére!

Ezúton hívom fel Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a 
Jöt. 67/A. § (1) bek. alapján a magánfőzőnek a la-
kóhelye szerint illetékes Önkormányzati adóha-
tósághoz be kell jelentenie a párlat előállítására 
alkalmas desztilláló berendezést a tulajdonszer-
zést követő 15 napon belül.
A fenti szabályozás a 2015. január 1-jét követően be-
szerzésre kerülő lepárló berendezések bejelentését 
tartalmazza, azonban a Jöt. 128/K. § (1) bekezdése 
alapján az ezt megelőzően beszerzett desztilláló be-
rendezésekre is bejelentési kötelezettség vonatkozik.
A bejelentkező lap a www.pilisvorosvar.hu webol-
dalon a Vörösvári (környékbeli) vagyok / Polgár-
mesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok/ 
Gazdálkodási osztály dokumentumainál, ma-
gánfőző – bejelentés desztillálóberendezésről 
néven letölthető, illetve a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálatán vagy Adócsoportjában is beszerezhető.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Változtak  
a fogorvosi körzetek

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Dr. Balassa 
Katalin és Dr. Kövesdi Katalin fogszakorvosok kérésére 
és javaslatára, a település zavartalan és biztonságos 
fogászati ellátása érdekében Pilisvörösvár Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi körzetek 
számát négyről, háromra alakította át.
A körzetmódosításról a Képviselő-testület a 2016. feb-
ruár 25-i ülésén döntött az egészségügyi alapellátás 
körzeteiről szóló 6/2005. (IV. 07.) önkormányzati ren-
delet módosításával.
A körzetek az alábbiak szerint változtak:

I. körzet Dr. Balassa Katalin
II. körzet Dr. Gábeli Ádám
III. körzet Dr. Kövesdi Katalin

A rendelet 3. melléklete tartalmazza az egyes fogorvosi 
körzetekhez tartozó utcák felsorolását. A rendelet megte-
kinthető a városi honlapon, a www.pilisvorosvar.hu hatá-
lyos rendeletek, vagy az egészségügyi ellátás oldalakon. 

Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző

E L A D Ó  T E L E K
Szondi u. 108.

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

az ingatlan előtt 

7.400.000,- Ft
Információ: 06-26-330-233 / 153. mellék
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• Elfogadta a képviselőtestület a 2016-os 
költségvetést.  Nézzük először a számokat 
a bevételi oldalon! Az önkormányzatok 
egyik fő bevételi forrása az állami támoga-
tás. Változnak-e az idén az állami támo-
gatások, mire lehet számítani?

Az önkormányzati hivatal működéséhez 
nyújtott állami támogatás a tavalyihoz ké-
pest ismét csökkent, több mint 17 millió fo-
rinttal. A köznevelési feladatok támogatá-
sában lényegi változás nincsen. A pénzbeli 
szociális ellátásokra már egyáltalán nem 
kapunk állami támogatást – igaz, a felada-
tok döntő része a Járási Hivatalhoz került. 
A családsegítés és gyermekjóléti ellátások, 
valamint a házi segítségnyújtás terén a 
jogszabályi környezet jelentősen megválto-
zott. Ez az átalakulás Pilisvörösvár számá-
ra a családsegítés és gyermekjóléti alapellá-
tásban kb. 14 millió forintos, a családsegítő 
és gyermekjóléti központ létrehozásával 
kapcsolatban pedig további 10,7 millió fo-
rintos, összesen 24,7 millió forint többlet-
kiadást jelent. A könyvtári, közművelődési 
és múzeumi feladatok támogatása csekély 
összeggel, de emelkedett – a lakosságszám 
emelkedéséből adódóan. Közmunkaprog-
ram-támogatást az idén is igényelhetünk. 
Összességében azt mondhatom, hogy az 
államtól kapott működési támogatás a 
tényleges működési költségeinknek csupán 
a 42,7 %-át fedezi. 
• A másik legnagyobb bevételi forrást az 
önkormányzat számára a helyi adóbevéte-
lek jelentik. Mi várható ezen a téren? 

A tavaly befolyt adók alapján úgy látjuk, 
hogy a magánszemélyek kommunális adó-
jából az idén 85 millió forint bevétel vár-
ható, ez 5 millió forinttal kevesebb, mint a 
2015-ös előirányzat volt. Iparűzési adóból 

480 millió forint bevételre számítunk, ez 60 
millióval több, mint a tavalyi előirányzat 
volt. A gépjárműadóból – a 60%-os állami 
elvonás mellett – a tavalyihoz hasonló, 49 
millió forintos bevételt várhatunk.
• Tervezik-e az idén az adók emelését 
vagy új adó bevezetését?

Adóemelés vagy új adó bevezetése nem ke-
rült szóba, mivel – hála Istennek, az előző 
évek sikeres gazdálkodásnak köszönhetően 
– az önkormányzat kasszája jó állapotban 
van, s ilyen eszközök bevetése nélkül is 
lehetővé teszi a kiegyensúlyozott gazdál-
kodást. Ez azt jelenti, hogy az intézmé-
nyek fenntartásához és működtetéséhez, 
valamint a városüzemeltetési feladatok el-
látásához a források rendelkezésre állnak, 
fejlesztést pedig annyit tervezünk, amit sa-
ját bevételből vagy pályázati támogatásból 
hitelfelvétel nélkül, biztonságosan finan-
szírozni tudunk.

Adóemelés egyébként Pilisvörösváron 
utoljára hét évvel ezelőtt, 2009-ben volt, 
amikor megszüntettük a vállalkozók kom-
munális adóját, valamint eltöröltük az 
üzleteket és műhelyeket terhelő építmény-
adót, s a kieső bevételek pótlására a helyi 
iparűzési adó mértékét felemeltük 1,45-ról 
1,55 %-ra. Ez tehát nem is volt igazi adó-
emelés, mert a változtatások a vállalkozá-
sok számára a valóságban összességében 
nem többletterhet, hanem inkább némi 
adóteher-csökkenést jelentettek.

Új helyi adó bevezetésére Vörösváron 
utoljára négy évvel ezelőtt, 2012-ben, a 
gazdasági válság negyedik évében került 
sor, amikor bevezettük a magánszemélyek 
kommunális adóját, melynek összege az 
óta sem változott, ma is évi 18.000 Ft, ami-
ből a pilisvörösvári bejelentett lakcímmel 

rendelkező adóalanyok évi 6.000 Ft ked-
vezményt kapnak. Úgy gondolom, hogy 
az elmúlt négy év bebizonyította, hogy a 
kommunális adóból származó bevételekkel 
jól gazdálkodunk, hiszen ebből a pénzből 
minden évben komoly fejlesztéseket tud-
tunk megvalósítani, mint például 2014-ben 
a Szakorvosi Rendelő liftjét, 2015-ben a 
bölcsődét vagy most, 2016 elején a két vas-
úti megállóhoz valamint a Viadukthoz ve-
zető új szilárd burkolatú utakat.

• Milyen egyéb bevételekre lehet számítani 
az adóbevételeken kívül? Gondolok itt to-
vábbi lakáseladásokra vagy pályázatokra…

Minden évben eladunk egy-két megürese-
dett önkormányzati lakást, de ennek nem 
a bevételteremtés a célja, hanem az, hogy 
a veszteségesen üzemeltethető lakásoktól 
megszabaduljunk. 

Ami a pályázatokat illeti: minden pályá-
zati lehetőséget igyekszünk megragadni, 
de a 2014-2020-as európai uniós pályázati 
időszak a Közép-Magyarországi Régióhoz 
tartozó Pest megyei települések számára 
nem tartogat túl nagy lehetőségeket. Na-
gyon kevés célra, viszonylag kis összegű 
forrás áll rendelkezésre, miközben való-
színűleg minden pályázaton nagyon sokan 
fognak indulni. Mi ezért inkább a saját be-
vételeinkre alapozva tervezünk, aztán ha 
mégis sikerül komolyabb fejlesztési támo-
gatást nyerni, az már csak ráadás.

• Térjünk át a kiadásokra. Lesz-e változás 
a működésben?

A feladatok ellátását igyekszünk folyama-
tosan ésszerűsíteni, újabb és újabb meg-
oldásokkal csökkenteni az önkormányzat 
működési kiadásait. Az önkormányzati in-
tézmények gazdálkodásának hatékonyab-

INTERJÚ 
GROMON ISTVÁN 
POLGÁRMESTERREL

REMÉNYTELJES  
A 2016. ÉVI  
KÖLTSÉGVETÉS



72016. MÁRCIUS  

bá és gazdaságosabbá tételére 2011-ben lét-
rehoztuk a Gazdasági Ellátó Szervezetet 
(GESZ). A közétkeztetési kiadások csök-
kentése és az ételek minőségének javítása 
érdekében 2013-ban létrehoztuk és bein-
dítottuk az önkormányzati főzőkonyhát. A 
városüzemeltetési feladatok rugalmasabb, 
gyorsabb és költséghatékonyabb elvégzése 
érdekében 2015-ben létrehoztuk a város-
gondnokságot. Az elmúlt egy év alatt a 
városgondnokság szervezetét fokozatosan 
felépítve visszavettük a kiszervezett fel-
adatokat: a temetőüzemeltetést, a sportte-
lep működtetését, az utcai hulladékgyűjtő 
edényzetek ürítését. Most, a 2016-os évben 
is lesz jelentős változás: ebben az évben 
már az önkormányzat maga látja el az ösz-
szes közterületi zöldfelület, azaz a terek, 
parkok, zöldszigetek, és egyéb közterüle-
tek gondozását, valamint parkolók, alul-
járók, lépcsők, felüljárok üzemeltetését is. 
Ezek a feladatok nagy kihívást jelentenek 
számunkra.

• Vannak-e olyan kiadási tételek, ame-
lyek jelentősen nőnek vagy csökkennek 
az előző évhez képest?

A személyi kiadások (bérek és járulékaik) 
városi szinten mintegy 50 millió forinttal 
nőnek. Részben azért, mert a minimálbérre 
való kiegészítést minden érintett dolgozó 
esetében az önkormányzatnak kell finan-
szíroznia, részben azért, mert az idei költ-
ségvetésben már megjelenik a bölcsőde 7 
státusza és a városgondnokságon létesített 
5 új státusz.

A köztemető fenntartását várhatóan 
mintegy másfél millió forinttal olcsóbban 
oldjuk meg, mint korábban, s közben meg-
ítélésem szerint – és az állampolgári visz-
szajelzések szerint is – a temető üzemel-
tetésének színvonala is javult.  A közutak, 
hidak, alagutak üzemeltetési, karbantartá-
sa az előzetes felmérések alapján mintegy 
5 millió forinttal többet igényel mint ta-
valy (útkátyúzás, vízelvezetés, murvázás, 
síkosságmentesítés).

A szociális kiadásainknak a családsegí-
tés és gyermekjóléti ellátásokra, valamint a 
házi segítségnyújtásra vonatkozó jogszabá-
lyok megváltozása miatti 24,7 millió forin-
tos növekedését fentebb már említettem.

• Milyen beruházásokat tervez megvaló-
sítani idén az önkormányzat?

Örömmel mondhatom, hogy az idei évre 
rekordösszegű, összesen mintegy 254,4 
millió forint értékű sajáterős beruházást 
tervezhettünk. Ezek között szerepel töb-
bek között a Fő u. 122. sz. önkormány-
zati tulajdonú épületben a fizikoterápiai 
rendelő kialakítása – a Fő utca-felújítás 
folytatása a Hősök terétől a CBA-ig (árok-
befedés, parkolóépítés, járdafelújítás) –  az 
önkormányzati főzőkonyha teljes felújítása 
és bővítése – gyalogátkelőhely létesítése a 
Kisfaludy utcában és a Csobánkai utcá-
ban – újabb szilárd burkolatú utak építé-

se a városi köztemetőben – járdaépítés a 
Rákóczi utcában a Bányató u. és a Vájár 
u. közötti szakaszon – járdaépítés a Soly-
mári utcában a Vájár utcától a Széchenyi 
utcai piacig terjedő szakaszon – járdaépí-
tés a Széchenyi utcai piacról a Solymári 
utca felé (aszfalt), lépcsőépítés rámpával a 
Solymári utcából a Széchenyi utcai piacra 
– járda- és lépcsőépítés a Széchenyi utcai 
óvoda mögött a CBA felé – parkolóépítés 
a Szent Erzsébet utca elején a Szent Flóri-
án utcánál lévő kiteresedésen – járdaépítés, 
árokbefedés, parkolóépítés, vízelvezetés a  
Szabadság utca elején a Vásár téri iskolá-
tól a kifelé – parkolóépítés a Templom tér 
északi oldalán – a közvilágítás-fejlesztése 
az Északi lakókörzetben. Van olyan 2016. 
évi beruházásunk, ami már meg is valósult: 
az útépítés a Ponty utcában, a Viadukt kör-
nyékén és a Szikla utcában.

Az új építések mellett jelentős értékű 
felújításokat is terveztünk. Ilyen például 
– többek között – a parketta-felújítás foly-
tatása a Polgármesteri Hivatal épületében 
– a Járási Tankerület és a Csatornatársulat 
által bérelt, valamint a Sváb Saroknak is 
otthont adó Fő u. 104. sz. épület külső va-
kolása – a műfüves pálya felújítása a sport-
telepen a PUFC együttműködésével – a 
volt Muttnyánszky Szakképző Iskola egy 
épületrészének felújítása a Városgondnok-
ság részére. Az önkormányzati intézmé-
nyekben is számos karbantartási-felújítási 
munkát terveztünk be, összesen 16,2 mil-
lió forint értékben.

Az építések és felújítások mellett pedig 
közben már a következő évek fejlesztéseire 
is gondolunk, ezért tervek készítésére ösz-
szességében mintegy 27,6 millió forintot 
terveztünk be a költségvetésbe. (A minél 
több engedélyes és kiviteli terv elkészítése 
azért fontos, hogy felkészülten várhassunk 
minden pályázati lehetőséget.) Ilyen ter-
vek például: járdák és parkolók tervezése a 
Szabadság utca elején a Vásár téri iskolától 
a Friedrich Schiller Gimnázium végéig – a 
Fő utcán a Csendbiztos utca és a Pacsirta 
utca közötti szakaszon – a Fő utcán az Ady 
Endre utcától a Bányakápolna utcáig – táj 
és kertészeti tervek készítése a bányatavak 
környékének rendezésére (Városliget) – a 
Kálvária-hegyen a stációk melletti gyalogút 
kialakítására – a Vágóhíd utcai közpark  ki-
alakítására – kiviteli tervek készítése a víz-
elvezető rendszer kiépítésére az Őr-hegytől 
a bányatavakig és a Fő utcától a Házi-réti 
patakig – útépítési tervek készítése a Bá-
thory út folytatása, a Béke utca, a Kálvária 
utca felső szakasza, a Lahner Gy. utca, a 
Kandó K. utca vége, az Ady E. utca folyta-
tása (Ady Endre köz) és a Csendbiztos utca 
szilárd burkolatú útjának megépítésére.

Fentieken túl jelentős eszközbeszerzé-
seket is tartalmaz még a költségvetés. Ilyen 
például a Városgondnokság részére egy 
fűnyíró traktor és egy kisteherautó beszer-

zése – nagy értékű konyhai gépek és esz-
közök vásárlása a konyha-felújítási projekt 
keretében – egy használt személygépkocsi 
beszerzése a Polgármesteri Hivatal részére 
– személygépkocsi beszerzése a Rendőrség 
részére.

• Hogyan alakul a civil szervezetek támo-
gatása?

A civil szervezetek működési támogatására 
2012 óta minden évben 8,9 millió forintot 
költöttünk. Az idén ezt az összeget felkere-
kítettük 9 millió forintra annak érdekében, 
hogy valamivel bővítsük a mozgásteret a 
főösszegen belüli kisebb-nagyobb változ-
tatásokra. De ez nem jelentős változás, 
lényegében minden egyesület az idén is a 
tavalyival és a korábbi évekével megegyező 
összegű támogatást kap.

• A Családi Otthonteremtési Kedvez-
mény rendszere új feladatokat ró az ön-
kormányzatra. Hogyan érinti ez Pilisvö-
rösvárt?

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény 
rendszere (CSOK) az önkormányzatokra 
nem ró új feladatokat. Ez a program az ál-
lam, a bankok és a magánszemélyek ügye, 
melyben sem az önkormányzatnak, sem a 
polgármesteri hivatalnak nincsen teendője. 
Az igénylést a bankoknál kell intézni.

• Solymár képviselőtestülete nem fogadta 
el a Vörösvár–Szentiván–Solymár összekö-
tő útra vonatkozó tanulmányterv elkészíté-
séről szóló előterjesztést. Mi lesz most ak-
kor ezzel az úttal? El kell vetni ezt a tervet?

Hivatalosan még nem kaptuk meg a soly-
mári képviselő-testület határozatát, de én 
is hallottam a döntésről, sőt láttam is a Pi-
lis TV-ben az egyik solymári testületi ülést, 
amelyen ez téma volt. Az a szándékom, 
hogy a szentiváni önkormányzat vezetőjé-
vel együtt megpróbáljuk meggyőzni a soly-
mári testületet arról, hogy igenis van értel-
me elkészíttetni a tanulmánytervet, hiszen 
éppen az adhat választ azokra a kérdések-
re, amelyeket a solymári képviselők megfo-
galmaztak a javaslat elutasításakor. Nekem 
továbbra is az a véleményem, hogy érdemes 
megvizsgálni ennek az útnak a megépítési 
lehetőségeit, mert új, gyors kapcsolatot te-
remtene a három település között, aminek 
mindhárom településen sok ember örülne.

Palkovics Mária

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 / 153. mellék
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használati díj pontos összegéről a pályázat 
megjelenése után kell majd megegyezni. 
(186/2016. határozat – 12 igen)

2016. évi költségvetés

A képviselőtestület elfogadta az önkor-
mányzat 2016. évi költségvetését. A költ-
ségvetés összeállításakor figyelembe kellett 
venni, hogy a beszámítás összegének emel-
kedése miatt az önkormányzat működésé-
nek állami támogatásánál jelentősen csök-
ken a bevétel a tavalyihoz képest. A levont 
összeg az idei évben 17 millió forinttal na-
gyobb a tavalyinál. Az ágazati támogatások 
között a köznevelési feladatok támogatásá-
ban nincs lényegi változás.

A jogszabályi környezet jelentősen vál-
tozott a családsegítés és gyermekjóléti el-
látások, valamint a házi segítségnyújtás 
terén, ezzel összefüggésben változik a fi-
nanszírozási rendszer is. A családsegítő és 
gyermekjóléti központ fenntartáshoz szük-
séges összegeket az állami támogatásoknál 
a családsegítés és a gyermekjóléti alapszol-
gáltatás finanszírozásából vették el, így a 
szociális átalakulás Pilisvörösvár számára 
a családsegítés és gyermekjóléti alapellátás-
ban kb. 13 millió forintos, a családsegítő és 
gyermekjóléti központ létrehozásával kap-
csolatban pedig további 10 millió forintos 
plusz kiadást jelent. A kiesett állami bevé-
teleket az önkormányzat saját bevételeiből 
kénytelen pótolni. A közhatalmi bevételek 

A Háziréti Horgászegyesületek 
Egyesülésének kérelme

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 
0,36%-ban tulajdonosa a Pilisvörösvár kül-
terület 082/2 hrsz-ú, kivett „víztározó, gát-
őrház” nevű, 8356 m2 területű ingatlannak. 
Az érintett területnek a Rozmaring Szö-
vetkezeti Vagyonkezelő Kft. a legnagyobb 
társtulajdonosa. A Háziréti víztározó ha-
lászati jogával 1985-től 2015. 12. 31-ig ha-
szonbérleti szerződés keretében a Háziréti 
Horgászegyesületek Egyesülése rendelke-
zett. Az Egyesülés nemrégiben kérelem-
mel fordult a polgármesterhez, hogy adjon 
önkormányzati támogató nyilatkozatot egy 
halászati joggal kapcsolatos pályázathoz, 
amelyet a Földművelési Minisztérium a 
közeljövőben fog kiírni. (A Minisztérium 
jelenleg gyűjti be a kiíráshoz szükséges 
adatokat.) A képviselőtestület úgy döntött, 
hogy támogatja a Háziréti Horgászegye-
sületek Egyesülésének benyújtandó pályá-
zatát, mert az Egyesülés az elmúlt kétszer 
tizenöt évben teljesítette a vízügyi, környe-
zetvédelmi feladatait, mindig időben eleget 
tett az iparűzési adófizetési kötelezettsé-
gének,  mert a tavon horgászó 600 területi 
engedéllyel rendelkező sporttárs közül sok 
a pilisvörösvári lakos, illetve mivel az Egye-
sülés egy jövendőbeli haszonbérleti szerző-
dés megkötése esetén használati díjat fizet-
ne az önkormányzat területrésze után. A 

– melyeknek döntő részét a helyi adóbevé-
telek adják – várhatóan 54 millió 600 ezer 
forinttal emelkednek a tavalyihoz képest 
– úgy, hogy közben az önkormányzat nem 
emelte az adók mértékét. 

A kiadási oldalon a személyi jellegű ki-
adási előirányzatok 2016-ban több okból 
növekedtek.  A növekedés legnagyobb ré-
szét az okozza, hogy a törvényi előírások 
miatt a munkavállalók egy részénél az ön-
kormányzatnak kell biztosítania a bérnek a 
minimálbérre történő kiegészítését. 

Sajáterős új beruházásokra rekordösz-
szeget: összesen 254 millió 394 ezer forin-
tot tartalmaz a költségvetés. Ezen felül fel-
újításokra is jelentős összeg: 10 millió 560 
ezer forint jut. (4/2016. rendelet – 8 igen, 
1 nem, 3 tartózkodás) (További részleteket 
a költségvetésről a polgármesteri interjúban 
olvashatnak.)

Közbeszerzés a konyhafelújítás 
kivitelezőjének kiválasztására

A képviselőtestület döntött arról, hogy a 
„Gyermekétkeztetés feltételeit javító fej-
lesztések támogatása” című konyha-felújí-
tási pályázathoz biztosított 8,3 millió forint 
önrészen felül bruttó 17,6 millió forint saját 
részt biztosít az önkormányzati főzőkony-
ha felújításához (azaz összesen bruttó 26 
millió forintot), és hogy megindítja a kivi-
telező kiválasztására az összefoglalóval in-
duló nyílt közbeszerzési eljárást. Ajánlatté-
telre a Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft-t; 
a Nova Bau Hungary Kft.-t; a Rekonstrukt 
Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft-t, a Galé-
ria Invest Kft-t és a Baustar Kft-t kérték fel. 
(18/2016. határozat – 9 igen, 3 tartózkodás)

Közbeszerzési terv

A közbeszerzési terv alapját a képviselőtes-
tület által összeállított fejlesztési terv 2016. 
évre ütemezett feladatai képezik. A terv 
szerint az idei évben az önkormányzat há-
rom beszerzési jellegű, egy szolgáltatás jel-
legű, öt út- és járdaépítési közebszerzést és 
négy építési jellegű közbeszerzést bonyolít 
majd le. A terv szerint mind a tizenhárom 
közbeszerzés nyílt eljárás lesz. (20/2016. 
határozat – 9 igen, 3 tartózkodás)

A Liget Polgárőr Egyesület  
kérelme

Scheller Zsolt, a Liget Polgárőr Egyesü-
let elnöke levelében kérelmezte, hogy az 
Egyesület a részére megítélt 2015. évi 375 
000 Ft civil támogatásból 200 000 Ft-ot az 
idei évben használhasson fel, és a 2016. 
évi civil támogatási összeggel együtt, 2017. 
február 15-ig számolhasson el vele. Kérel-
mét az egyesület azzal indokolta, hogy az 
általuk használt 24 éves Lada Niva típusú 
gépkocsi annyira rossz műszaki állapotban 
van, hogy javíttatására már nem érdemes 
többet költeni, ezért mindenképpen egy új 
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ortopédiai rendelés jelenleg szünetel.
A betegforgalom az előző évihez képest 

4,63%-kal csökkent. A betegfogadási listá-
kon a várakozási idők változóak: 1-2 naptól 
8-10 hétig. A leghosszabb várakozási idők 
az urológián, a diabetológián, a bőrgyó-
gyászaton és az érsebészeten voltak, a leg-
rövidebbek a fizikoterápián, a szemésze-
ten, a reumatológián és a nőgyógyászaton.

A jövőbeni tervek között szerepel a be-
tegtájékoztatás fejlesztése (mikrofonok be-
szerzése), a szakrendelők elavult gépeinek 
cseréje – az anyagi lehetőségektől függően, 
és további felújítások, elsőként a fül-orr-gé-
gészeti rendelő felújítása. (25/2016. határo-
zat – 10 igen, 2 tartózkodás)

Változtak a fogorvosi körzetek

A fogorvosi körzetek felülvizsgálatát és 
átszervezését dr. Balassa Katalin és dr. 
Kövesdi Katalin fogszakorvosok kezdemé-
nyezték február 16. napján kelt kérelmük-
ben. Jelenleg négy fogorvosi körzet mű-
ködik a településen: dr. Balassa Kataliné, 
dr. Gábeli Ádámé, dr. Kövesdi Kataliné és 
dr. Vajda Éváé. Dr. Balassa Katalin 2015. 
december 1. óta a saját praxisával együtt 
működteti a dr. Vajda Éva praxisjogához 
tartozó fogászati praxist is. Mivel dr. Vaj-
da Éva tartósan betegállományban van, 
a működtetés 4 helyettes fogszakorvossal 

történik. Ez azonban nem hatékony, mert 
a betegeknek az orvos konkrét személye 
iránti bizalma nem tud kialakulni, ráadá-
sul január közepére a négy helyettes fog-
szakorvos közül három szerződést bontott, 
mivel TB alapon anyagilag nem érte meg 
nekik a praxisban dolgozni. Dr. Vajda Éva 
februárban bejelentette az önkormányzat-
hoz, hogy praxisjogát 2016. március 1. nap-
jától – egészségi állapotára való tekintettel 
– meg kívánja szüntetni. Az orvosok javas-
latára a négy fogorvosi körzetet hárommá 
alakította át a testület, úgy, hogy dr. Gábeli 

gépkocsira lenne szükségük. A Pest Megyei 
Polgárőr Szövetségnél az Egyesület több-
ször jelezte, hogy szolgálati gépkocsijuk 
lassan használhatatlanná válik, és kérte, 
hogy a Szövetség biztosítson egy fiatalabb 
autót számukra, de eddig nem történt elő-
relépés az ügyben, ezért szeretnék maguk 
megoldani a problémát. A tavalyról átho-
zott 200 000 forintot és az idei évi önkor-
mányzati támogatást az Egyesület az új 
szolgálati gépkocsi beszerzésére szeretné 
fordítani. A képviselőtestület hozzájárult a 
kérelemhez. (22/2016. határozat – 10 igen, 1 
nem, 1 tartózkodás)

Aszfaltjárdák felújítása

A képviselőtestület még tavaly májusban 
döntött az „Aszfaltjárdák felújítása és kis-
elemes térkő burkolatú terület kialakítása 
Pilisvörösváron” című projekt kivitelezőjé-
nek kiválasztására vonatkozó közbeszerzé-
si eljárás megindításáról. A közbeszerzési 
eljárás tavaly októberben indult, és csak 
most ért el az eredményhirdetéshez. A kép-
viselőtestület az ajánlati felhívásban és a 
kiegészítő tájékoztatásban foglalt műszaki 
tartalomra való tekintettel az összességé-
ben legkedvezőbb ajánlatot adó Park-Tér 
Kft.-t hirdette ki nyertesnek 6 829 000 Ft 
+ áfa összeggel, 60 hónap garanciával és 
60 napon belüli vállalási határidővel, 2016. 
április 30-i véghatáridővel.

FEBRUÁR 25.
RENDES ÜLÉS 
A Szakorvosi Rendelő  
éves beszámolója

Elfogadta a képviselőtestület a Szakorvosi 
Rendelőintézet 2015. évi beszámolóját. Eb-
ből többek között az is kiderült, hogy milyen 
változásokat hozott a tavalyi év a rendelő-
intézetben. Márciustól új nőgyógyász szer-
ződött a szakrendelés ellátására, áprilistól 
pedig a bőrgyógyászati szakrendelést heti 
10 órában két dolgozó látja el, így ezeken 
a szakrendeléseken jelentősen csökkent a 

várakozási idő. Májustól egy szakorvos tá-
vozása miatt az ortopédiai szakrendelések 
száma a heti 8-ról 4 órára csökkent, majd 
júliustól egy másik orvos is távozott, így az 

Ádám nem kap új betegeket, míg a doktor-
nők fele-fele arányban megkapják dr. Vajda 
Éva betegeit. Az új körzetek kialakításánál 
figyelembe vették az egyes közterületek vá-
roson belüli elhelyezkedését és a hozzájuk 
tartozó lakosságszámot. (6/2016. rendelet 
11 igen, 1 tartózkodás)

Pályázat a sportrovat  
szerkesztésére

A Vörösvári Újság „Sport, szabadidő, 
egészséges életmód” rovatának rovat-
szerkesztője, Várhegyi Ferenc 2016 ja-
nuárjában lemondott a rovatszerkesztői 
megbízásáról. A rovat szerkesztésére a 
képviselőtestület pályázatot írt ki. Pályáz-
ni felsőfokú végzettséggel lehet, a pályázat 
benyújtásnak határideje 2016. március 31. 
A részletes kiírás a sportrovatnál olvasható. 
(29/2016. határozat – 9 igen, 1 nem, 2 tar-
tózkodás)

Csapadékvíz-elvezető rendszer 
tervezése

Kiválasztotta a képviselőtestület az Őr-
hegy–Bányatavak, a Hősök tere–Háziréti-
patak és a Szent István utcai területekre azt 
a céget, amely elkészíti a vízjogi létesítési 
engedélyezési terveket és költségbecslést, 
valamint a későbbi közbeszerzési eljárás-
hoz szükséges árazatlan költségvetés ki-
írást a csapadékvíz-elvezető rendszer ki-
építésére. Az Őr-hegy–Bányatavak közötti 
vízfolyás rendezésére és a Hősök tere–Há-
ziréti-patak közötti területen a vízfolyás 
rendezésére vonatkozó tervek elkészítésére 
a képviselőtestület megbízta a legkedve-
zőbb ajánlatot adó De-Ma Projekt Kft.-t 
összesen bruttó 4 318 000 Ft-os tervezési 
díjjal. A Szent István utcában összegyűlő 
csapadékvíz elvezetésére a legkedvezőbb 
változat megtervezésével a Kutép Komplex 
Tervező és Építő Bt-t bízták meg, bruttó 
717 550 Ft tervezési díjjal. (30/2016. hatá-
rozat – 9 igen, 3 tartózkodás)

Ingatlanértékesítések

Két ingatlan értékesítéséről is döntött a 
képviselőtestület. Az Akácfa u. 13/a szám 
alatti önkormányzati ingatlant 3 300 000 
forintos vételáron adták el, míg a Csuka 
u. 4728 hrsz-ú önkormányzati ingatlant a 
nyertes pályázatban megjelölt 6 600 000 fo-
rintos vételáron értékesítették. (31, 32/2016. 
határozatok – 12 igen)

Multifunkcionális fűnyíró  
vásárlása

Az önkormányzat 2015 novemberében kö-
zös megegyezéssel felmondta a szerződést a 
parkfenntartási, zöldfelületkezelési felada-
tokat ellátó Boróka 98’ Kft-vel. A parkfenn-
tartási, zöldfelületkezelési, növényültetési 
feladatokat a Városgondnoksági Osztály 
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által ellátandó feladatok közé sorolták, és a költségvetésben 2 új 
státuszt biztosítottak a célra. Az emberi erőforrásokon kívül egy 
multifunkcionális fűnyíró gép és egy platós kisteherautó beszer-
zésére is szükség van a feladat ellátáshoz. A lefolytatott árajánlat-
kérési eljárás és a beérkezett ajánlatok alapján az összességében 
legkedvezőbb ajánlatot adó Agrolánc Kft.-vel kötöttek szerződést 
egy új Ferrari Gianni PG 230 típusú professzionális, multifunkcio-
nális fűnyíró gép beszerzésére bruttó 5 822 950 forintos összegben. 
(33/2016. határozat – 12 igen)

Autó a rendőrségnek

A képviselőtestület egy múlt havi határozatban úgy döntött, hogy 
bruttó 5 millió forintos keretösszeget biztosít a Pilisvörösváron 
szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak munkavégzéséhez szük-
séges szolgálati gépkocsi megvásárlásához és az egyéb felmerülő, 
járulékos költségek fedezésére. A mostani ülésen az a döntés szü-
letett, hogy a beérkező 6 db árajánlatból a RENAULT Budakeszi 
Szalon adta összességében a legjobb ajánlatot, így innen rendelik 
meg az 5 személyes, 1.6 literes, 16 V benzinüzemű, 84 kW tel-
jesítményű, összkerékhajtású, Arctic felszereltségű, fehér színű, 
téli gumikkal is felszerelt Dacia Duster személygépjárművet, 
bruttó 4 136 000 forint vételáron. (28/2016. határozat – 11 igen, 1 
tartózkodás) 

BERUHÁZÁSOK

Fő u. 122. felújítása, fizikoterápia kialakítása 26 670 000Ft

Fő utca felújítás folytatása a Hősök terétől a CBA-ig 29 890 000Ft

Konyhabővítés pályázati támogatással együtt 42 769 000Ft

Nyár u., Csobánkai u. gyalogátkelőhely kivitelezés 7 000 000Ft

Útépítés az új vasúti átjáróhoz (Ponty u., Amur u., Harcsa u.), 
Szikla utca útépítés, Szent János u.-Tó u.-Tompa M. u. végének 
összekötése

47 975 000Ft

Útépítés mart, aszfaltos a Seregély-Gólya utca összekötéseként 1 000 000Ft

Útépítés folytatása a Temetőben 10 000 000Ft

Járda, parkolóépítés: Solymári u. a Piactól  
a Rákóczi utcáig+Rákóczi u. a Bányató utcáig+Piac tér  
és lépcső  a Solymári utca felé+ Piac köz járda és lépcső 
építése

17 600 000Ft

Járda, parkolóépítés, vízelvezetés:  Vásár téri iskola mellett  
a Szabadság utca mentén

7 000 000Ft

Járda, parkolóépítés: Gradus óvoda melletti árok becsövezése, 
parkolóépítés

1 000 000Ft

Járda, parkolóépítés: Templom tér (parkolók az északioldalon) 2 500 000Ft

Járdaépítés: a Bölcsőde előtt 500 000Ft

Járdaépítés: Major u elején 10 m betonjárda 150 000Ft

Járdafelújítás: Művészetek Házával szemközti járda felújítása 
 a hentestől a Margit boltig

200 000Ft

Közvilágítás-fejlesztés az Északi lakókörzetben 10 000 000Ft

Pilisvörösvár, Csobánkai u. 3. szám alatti ingatlanrészek 
megvásárlása

2 175 000Ft

Pilisvörösvár, Nagyváradi u. 22. szám alatti, 1233 hrsz. számú 
ingatlan megvásárlása

6 200 000Ft

Parképítés Városliget (Vörösvári Napok új helyszíne) 1 000 000Ft

Jóteljesítési garanciák 2 740 381Ft

Ingatlanok beszerzése, létesítése 216 369 000Ft

Játszóterekre további, új játékok kihelyezése 750 000Ft

Konyha eszközbeszerzés pályázati támogatással együtt 8 231 000Ft

Rendőrségi autó megvásárlása 5 000 000Ft

Szaletli a Lahmkruam parkba 1 000 000Ft

Városgondnokság tárgyieszköz beszerzés (fűnyíró traktor, 
zöldfelület gondozó autó, aprítógép, szerszámok)

11 500 000Ft

Ipari mosogatógép a Gradus melegítőkonyhájába 500 000Ft

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 26 981 000Ft

Beruházások összesen 243 350 381Ft

FELÚJÍTÁSOK

Városházán irodák parketta felújítása 1 500 000Ft

PUFC műfűvespálya műfűcseréje (hozzájárulás) 3 500 000Ft

Fő u. 104. (Tankerület) külső vakolása 4 000 000Ft

Épület-felújítás: Muttnyánszky épülete  
a Városgondnokság részére

1 000 000Ft

Sportpálya öltöző felújítás (PUFC pályázat keretében) 560 000Ft

Ingatlanok felújítása 10 560 000Ft

Felújítások összesen 10 560 000Ft
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Egyéb határozatok:

17/2016. – Az államháztartásról szóló 2011. évi CXLV. tör-
vény 29/A. § szerinti, Pilisvörösvár Város Önkormányzata fizetési  
kötelezettségeinek a 2016. évi költségvetési évet követő három évre 
várható összegének elfogadása

21/2016. – Pilisvörösvár Város Önkormányzata Közbeszerzési 
szabályzatának módosításáról

23/2016. – A Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde Alapító okiratának 
módosítása, módosító okiratának elfogadása

26/2016. határozat – a Pilisvörösvár és Környéke Szociális  
Intézményfenntartó Társulás által ellátott feladatok 2016.  
január 1-jétől érvényes kormányzati funkcióiról szóló 6/2016.  
(II. 10.) TT. sz. határozat jóváhagyása

27/2016. határozat – Fogarasy-Fetter Mihály: Pilisvörösvár törté-
nete és néprajza c. monográfiája új eladási áráról és a könyv jövőbeni 
forgalmazásának módjáról

34/2016. határozat – A 2016. évi közbeszerzési terv módosítása

35/2016. határozat – A civil szervezetek 2016. évi támogatási  
keretének felosztása

36/2016. határozat – A 2016. évi munkatervének elfogadása

Rendeletek:

4/2016. (II. 12.) – Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről

5/2016. (II. 12.) – Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongaz-
dálkodás szabályairól szóló 17 /2012. (IV. 02.) önkormányzati rende-
let módosításáról

6/2016. (II. 26.) – Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 
6/2005. (XI. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról

A képviselőtestület által hozott határozatok és rendeletek  
megtalálhatóak a városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu/Vörösvári 
vagyok/Önkormányzati dokumentumok)

TARTALÉKOK

Család és gyermekjóléti központi támogatás tartaléka 2 000 000Ft

Csatornahálózat és szennyvíztisztító telep felújítási  
és karbantartási tartalék

75 101 000Ft

Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde fejlesztési tartalék 200 000Ft

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék 600 000Ft

Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék 3 500 000Ft

Művészetek Háza fejlesztési tartalék 2 200 000Ft

Templom Téri Német Nemzetiségi Iskola fejlesztési tartalék 2 300 000Ft

Német Nemzetiségi Általános Iskola Pilisvörösvár  
fejlesztési tartaléka

1 100 000Ft

Pilisvörösvári Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola  
fejlesztési tartaléka

1 300 000Ft

Friderich Schiller Gimnázium fejlesztési tartalék 5 000 000Ft

Térfigyelő kamerarendszer céltartalék 8 000 000Ft

Kötelezettséggel terhelt maradvány tartaléka 80 000 000Ft

Pályázati önrész tartalék 50 000 000Ft

Beruházási tartalék 30 000 000Ft

Felújítási tartalék 30 000 000Ft

Karbantartási tartalék 6 832 000Ft

Fejlesztési célú nevesített tartalékok összesen 298 133 000Ft

Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda béremelés tartalék 579 000Ft

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda béremelés tartalék 927 000Ft

Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde béremelés tartalék 65 000Ft

Működési célú tartalékok összesen 1 571 000Ft

Általános tartalék 18 000 000Ft

Tartalékok összesen 317 704 000Ft

TERVEK KÉSZÍTÉSE

A 10-es főúton az útőrháznál gyalogátkelő tervezése 1 207 000Ft

Járdák és parkolók tervezése: a Szabadság utca 
elején a Vásár téri iskolától a Friedrich Schiller 
Gimnázium végéig, a Fő utcán a Csendbiztos utca 
és a Pacsirta utca közötti szakaszon, 
valamint a Fő utcán az Ady Endre utcától 
a Bányakápolna utcáig

3 112 000Ft

Fő utca 122. felújításának 
engedélyezési terve (fizikoterápia)

343 000Ft

Solymár-Szentiván-Vörösvár 
összekötő út tanulmányterve

420 000Ft

Északi lakókörzet közvilágítás-fejlesztési tervei 889 000Ft

Főzőkonyha bővítés tervei 1 700 000Ft

Egyéb tervezések: 20 000 000Ft

Táj és kertészeti terv: Bányatavak környéke (Városliget)
Táj és kertészeti terv: Kálvária-hegy
Táj és kertészeti terv: Vágóhíd utcai közpark
Vízelvezetési terv: az Őr-hegytől a bányatavakig 
+ a Fő utcától a Házi-réti patakig
Vízelvezetési terv: a Szent István utca elején
Orvosi rendelőtől a Vasút utcáig kandeláberes közvilágítás, 
szalagkorlát bontása
Úttervezés: Solymár-Vörösvár-Szentiván összekötő út
Úttervezés: Báthory út folytatása
Úttervezés: Béke utca
Úttervezés: Kálvária utca felső szakasza
Úttervezés: Lahner Gy. utca (Pilisszentivánnal közösen)
Úttervezés: Kandó K. utca vége
Úttervezés: Ady E. utca folytatása (Ady Endre köz)
Úttervezés: Csendbiztos utca
Úttervezés: Solymár – Vörösvár összekötő út a szennyvízteleppel szemben

Összesen 27 671 000Ft
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• A CSOK sok családnak adott re-
ményt arra, hogy építkezésbe fogjon, 
megvalósítsa álmai otthonát, kényel-
mesebb vagy éppen méltóbb körül-
ményeket teremtsen magának. Sokan 
kezdtek el tervezgetni, számolgatni, 
felmérni az új lehetőségeket. Lát-e 
fellendülést ennek nyomán itt, a vá-
rosban?

Igen, nagy mozgolódás látszik az in-
gatlanpiacon, legalábbis ami a keres-
letet illeti. Elsősorban a telkek iránt 
nőtt meg az érdeklődés, de újépítésű 
házakat is keresnek. Az internetes 
hirdetések látogatottsága is megug-
rott: volt olyan ház, amit egy hónap 
alatt tizenötször annyian néztek meg, 
mint a rendelet megjelenése előtt.

• Jellemzően mit keresnek?

Sok érdeklődő érkezik úgy, hogy 
nincs megtakarítása, csak a 10 millió 
támogatással és a 10 milliós hitellel 
számol. Ezért a húszmilliós összeg 
körül legnagyobb a kereslet. Ebben 
az árfekvésben azonban nincs any-
nyi eladó ingatlan a városban, mint 
amennyire igény volna. 

• A külterületen sem?

A külterületen nem lehet családi 
házat építeni. Az ottani telkek ma-
ximum 3%-ban beépíthetők, és csak 
gazdasági épületet lehet felhúzni. 

• Akkor Vörösváron nem várható na-
gyobb építkezési hullám?

Azért az idei építkezések elindultak, 
a kőművesek már foglaltak, az új ré-
szen most is épül 5-6 ház. De az is 
igaz, hogy hatból öten biztosan nem 
a csok miatt építkeznek. Az eddigiek 
alapján tehát úgy tűnik, itt nem lesz 
nagy „csokos” építkezési hullám. 

A kormány családi otthonte-
remtési programjának nem 
titkolt célja, hogy fellendítse az 
építőipart, és felrázza az ingat-
lanpiacot. Arról, hogy milyen 
hatásai látszanak a rendelet-
nek Vörösvárott, Manhertz 
Éva ingatlanszakértőt kérdez-
tük.

CSALÁDI  
OTTHON-
TEREMTÉS

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL  
KÖZLEMÉNYE

Magánszemélyek  
kommunális adójával  

kapcsolatos bejelentési  
kötelezettségek 

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 adó-
bevallási nyomtatványon be kell jelenteni.

A tulajdonosok körében történő személyi válto-
zásokat illetve a vagyoni értékű jog jogosítottjai 
körében bekövetkező személyi változásokat szintén 
be kell jelenteni.

Amennyiben a kommunális adó alanyának (tulajdo-
nosként vagy haszonélvezőként) bejelentett címe 
megváltozik, úgy azt kérjük a Polgármesteri Hivatal 
adócsoportjához, a változást követő 15 napon belül 
bevallási nyomtatvány benyújtásával jelezni szíves-
kedjenek.

A változás jellegét (adókötelezettség keletke-
zése, egyéb változás bejelentése, adókötele-
zettség 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) / Polgár-
mesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok / Gazdál-
kodási osztály dokumentumainál letölthető, illetve a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy Adócso-
portjában 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

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

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

A PILISVÖRÖSVÁRI  
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ 
EGYESÜLET HÍREI

A Pilisvörösvári  
Önkéntes Tűzoltók  

telefonszáma:  
06 (70) 215 1909

Tűzesetek

Február 9-én a késő esti órákban ismét 
tűz keletkezett a volt téesztelepen, ahol a 
korábban már félig megégett, összehor-
dott szalmabálák gyulladtak lángra az 
erős szélben. A szél nyomában eleredő eső 
megkönnyítette a vörösvári és pesti tűzol-
tók munkáját: a tüzet mintegy másfél órán 
belül sikerült teljesen eloltani.

Sajnos az elmúlt téli hónapban sem ma-
radtunk kéménytűz nélkül. Február 20-án 
egy dupla kémény egyik részében keletke-
zett korom- és kátránytűzhöz vonultak ki 
a helyi és fővárosi tűzoltók, akik eltávolí-
tották az éghető anyagokat, és felügyelték 
a kémény visszahűlését. A helyszínen lévő 
tüzeléstechnikai szakember szerint sze-
rencsére a kémény nem károsodott.

Egészségnap

Március 5-én a Templom téri iskolában 
megtartott „Egészségnap” keretében alsó 
tagozatos gyerekek látogattak el hozzánk, 
a tűzoltószertárba, ahol Kovács Zsolt 
parancsnokhelyettes adott számukra tá-
jékoztatást az egyesület történetéről, az 
eszközökről, a tűzoltók védőszentjéről, a 
ruházatról és a tűzoltók által végzett fel-
adatokról.

Sikeres pályázat eszközökre

A PÖTE sikeresen vett részt a Magyar 
Tűzoltó Szövetség és az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság eszközbe-
szerzési pályázatán. Az elnyert eszközök: 
1 db kétkezelős EDR rádió, 4 db tűzoltó 
mászóöv, 4 db tűzoltó bevetési védőruha, 
2 db kombinált sugárcső, 5 db „C” nyo-
mótömlő, 1 db gázmérő készülék. (Kü-
lönösen örülünk a gázmérő készüléknek, 
amely már régi vágya volt csapatunknak!)

Riaszthatóság

Egyesületünk az év során eddig 1441 órá-
ban volt riasztható, ebből 683 órában nap-
pal és 758 órában éjszaka. 

Köszönet

Köszönetet mondunk Turek Ferencnek az 
adományként átadott tűzoltó eszközökért!
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Dall’Asta Arnold, az Ipartestület örökös tiszteletbeli elnöke 
köszöntő szavai után Kampfl János elnök nyitotta meg a 
rendezvényt, méltatva az általa vezetett szakmai szervezet 

tevékenységét: „Ez az egyik legjobb ipartestület ma Magyarorszá-
gon, mind létszámát, mind programjait, mind nemzetközi kapcso-
latait nézve. Elértük azt, hogy más szervezetek szívesen fordulnak 
hozzánk, kérnek tőlünk segítséget.” A konferencia céljaként jelölte 
meg, hogy a szakmai, baráti találkozásokon, az elért eredmények 
számbavételén és a problémák megbeszélésén túl információkkal 
lássa el a szakmában tevékenykedő vállalkozókat, iparosokat, egy-
fajta feltöltekezést nyújtva az idény kezdetén.
A megnyitó után a kialakult hagyományok szerint okleveleket, ki-
tüntetéseket nyújtottak át az Ipartestület tagjainak, a szakma leg-
jobbjainak.

A konferencia első előadója Puskás Imre kulturális örökségvé-
delemért felelős helyettes államtitkár volt, aki a nemzeti kastély- és 
várprogramról adott tájékoztatást. E két program 45 kastély és 34 
vár felújítását tűzte ki célul. Ez kiváló lehetőséget nyújt a magyar 
vállalkozók, iparosok számára is, hiszen – mint ahogy az a kon-
ferencián elhangzott – 4-5000 m3 kő felhasználását, megmunká-
lását jelentheti a program során. Puskás Imre hangsúlyozta, hogy 
a kormány sokat tesz az épített örökség megőrzéséért, de igazából 
véve ez akkor lesz sikeres, ha minden egyes felújítandó épületnek 
a funkcióját is sikerül megtalálni.

Balogh Miklós, a Reneszánsz Zrt. elnök-vezérigazgatója a ha-
zai díszítőkőipar fejlődési lehetőségeiről beszélt. Diagramokon 
ábrázolt KSH-adatokkal szemléltetve elmondta, hogy a fejlődés 
gátja ma hazánkban az, hogy az import és az export aránya: 20:3. 
Ráadásul a kivitelt is a kevés hozzáadott értékű félkész termékek 

XVII. NEMZETKÖZI 
KŐKONFERENCIA

Február 27-én immár tizenhetedik alkalommal rendezte meg a Kőfa-
ragó és Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipartestülete a Nemzetközi 
Kőkonferenciát Pilisvörösvárott. A rangos szakmai rendezvénynek ez-
úttal is a Schiller Gimnázium adott otthont. A konferencia fővédnöke 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes volt, aki levélben üdvözölte a 
résztvevőket.

jellemzik. Magyarországon több tucat olyan kőbányát lehetne 
nyitni, amely igen jó minőségű díszítő követ tudna adni az épí-
tőiparnak. Ehhez képest ma a beruházások többsége külföldről 
behozott anyagokat használ. A szakmunkásképzés helyzete is 
aggasztó: évenként alig néhányan jelentkeznek e szakma elsajá-
títására.

A konferencia előadói között több külföldi vendég volt. Gianni 
Benatti a Breton cég kőmegmunkáló gépeiről, Raphael Miehling 
az AKEMI cég felületvédő anyagairól és ragasztóiról, Deji Sorin, a 
2014-ben megalakult Erdélyi Kőfaragók Szövetségének (APTRA) 
elnöke Erdély történelmi kőbányáiról tartott előadást. Ez utóbbi 
előadásból megtudhattuk, hogy Erdélyben egykoron 60 ande-
zit-, márvány-, mészkő-, bazalt- és travertinbánya működött, ám 
napjainkban ennek csak a töredéke üzemel, és ezek közül is több 
fejlesztésre szorul, beruházókra vár. (Az előadó említést tett a bor-
széki travertinbányáról is, amit az ásványvizek megóvása érdeké-
ben zártak be.)

A konferencián többek között elhangzott még Török Péter 
táj- és környezetépítész előadása „Főszerepben a kő” címmel, dr. 
Szabó Attila geológus mérnök előadása a várak, műemlékek újjá-
építéséről és az azt szabályozó európai kartákról, valamint ismét 
szó esett a síremlékek kivitelezéséről és a sírkövek rögzítéséről.

Az Erdélyből érkezett népes delegáció tagjait a konferencia 
után vendégül látta Molnár Sándor, az Ipartestület alelnöke. A jó 
hangulatban telt baráti találkozón magyar, román és német nyel-
ven folyt a társalgás. Az Ipartestület az év folyamán viszonozza a 
látogatást Erdélyben.

Fogarasy Attila

Puskás Imre helyettes államtitkár előadása. 
Mellette kétoldalt Csanádi Gabriella alelnök és Kampfl János elnök

Az aranykoszorús mester díj átadása. A képen Molnár Sándor,  
Kampfl János, Puskás Imre, Tán János (a díjazott) és Dall’Asta Arnold
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                         FEKETE-FEHÉR                 SZÍNES

Hátsó borító:                       –                              120 000 Ft
1/1 oldal 48 000 Ft 60 000 Ft
1/2 oldal 24 000 Ft 30 000 Ft
1/4 oldal 12 000 Ft 15 000 Ft
1/8 oldal   6 000 Ft   7 500 Ft
1/16 oldal    3 000 Ft   3 750 Ft
apróhirdetés                    500 Ft                                  –
(max. 200 karakter)

HIRDETÉSI DÍJAK A VÖRÖSVÁRI ÚJSÁGBAN

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

Családi csődvédelmi szolgálat
 
2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes személyek adósságrendezé-
sét bevezető 2015. Évi CV. Törvény, amely a bírósági végrehajtáshoz képest kedve-
zőbb feltételeket biztosít az adósoknak, és a hitelezőket is együttműködésre, az adós 
támogatására ösztönzi. Az eljárás célja az adós részére csődvédelem biztosítása, és 
az eljárásban az adós vagyonának és jövedelmének felhasználásával a fizetőképes-
ség helyreállítása, a hitelezők számára pedig követelésük méltányos megtérülésé-
nek biztosítása.a.

Kinek tudunk segíteni?
Azok vehetik igénybe, akiknek vagyonuk és jövedelmük is van, valamint fizetési 
hajlandóságuk is fennáll, csupán fizetési képességük nem elegendő a felhalmozott 
tartozások kifizetéséhez. A sikeres eljárás végén az adós – miután tartozásainak 
elvárt mértékét teljesítette – mentesül a korábbi tartozásainak megfizetése alól, 
a hosszabb futamidejű jelzáloghitelének hátralévő részét kedvezőbb feltételekkel 
törlesztheti.
Az eljárást magánszemélyek kezdeményezhetik, azaz természetes személyek, 
egyéni vállalkozók és egyéb önfoglalkoztatók, pl. őstermelők.

Hogyan tudunk segíteni?
Az adósságrendezési eljárás alapelvei:
• a résztvevők együttműködésén alapul
• az adós csődvédelmet kap, a végrehajtásokat felfüggesztik
• egy független szakértő közreműködésével az adósságok koordinált módon 
kerülnek rendezésre
• minden tartozást be kell vonni az eljárásba
• figyelembe veszi az adósok és a hitelezők méltányolható érdekeit, az adósok 
fizetési képességét
• az adósok és a velük közös háztartásban élők lakhatási, létfenntartási 
költségeihez igazodó vagyonértékesítési, jövedelem-felosztási és vagyonfelosztási 
szabályokat alakít ki
• méltányos adósságrendezési ütemezést valósít meg, az állam törlesztési 
támogatást ad
• a megállapodást, az egyezséget és a szabályokat betartó, jóhiszeműen eljáró 
adósok a korábban felhalmozott adósságok egy részének megfizetése alól végle-
gesen mentesülnek, a hosszabb futamidejű jelzáloghitel hátralévő részét pedig 
kedvezőbb feltételekkel törleszthetik.

Kik, mikor, hol kezdeményezhetik az eljárást?
Az elszámolási törvénnyel érintettek a lakóingatlanukon első ranghelyi jelzálog-
joggal rendelkező pénzügyi intézménynél vagy a fővárosi és megyei kormányhiva-
talok Családi Csődvédelmi Szolgálatainál is kezdeményezhetik az eljárást.

I. ütem
I. ütemben 2015. szeptember 1. és 2016. szeptember 30. között azok az adósok 
kezdeményezhetik az eljárást, akik esetében
• késedelemre vagy nem teljesítésre hivatkozva legalább egy hitelező már 
felmondta vagy lejárttá tette a hitelszerződést,
vagy
• késedelemre vagy nem teljesítésre hivatkozva legalább egy hitelező már 
megindította a követelés-érvényesítési eljárást,
vagy
• ha a hitelezői követelések valamelyike már végrehajtás alatt áll, vagy a zálog-
tárgy értékesítése folyamatban van.
Az is feltétel, hogy az adósok vagy közeli hozzátartozóik bejelentett és tényleges 
lakóhelyének 2015. május 15-én a zálogjoggal terhelt ingatlanban kellett lennie.

Határidők
2015. április 30-i elszámolási határidővel érintett (devizaalapú) fogyasztói hitel- és 
lízingszerződések esetében 2015. október 31. napja, ha pedig a szerződést később 
mondták fel, az adósságrendezés a felmondás átvételét követő 60 napon belül kez-
deményezhető.
A 2015. szeptember 30-i elszámolási határidővel érintett (forint- és devizaalapú) 
fogyasztói hitel- és lízingszerződések esetében az elszámolás átvételétől számított 
60 nap. A határidő az elszámolás kézhezvételétől kezdődik.
2016. március 1. napjáig e határidők elteltét követően is kezdeményezhető még az 
eljárás, de ez a póthatáridő nem hosszabbítja meg a végrehajtási és kényszerérté-
kesítési moratóriumot.

II. ütem
2016. október 1-től adósságrendezési eljárást nemcsak azok kezdeményezhetnek, 
akiknek a lakóingatlanára vonatkozó hitelhez kapcsolódó hátraléka van, és emiatt 
a szerződését felmondták vagy lejárttá tették, hanem már abban az esetben is kez-
deményezhető, ha késedelemre vagy nem teljesítésre hivatkozva a hitelezők egyike 
sem mondta még fel, illetve egyike sem tette még lejárttá a hitelszerződést.
Az eljárás kezdeményezése, további tájékoztatás
Az adósságrendezés iránti kérelem benyújtása az erre rendszeresített formanyom-
tatványon történik. A formanyomtatvány elérhető, valamint további tájékoztatást 
talál a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján (csodvedelem.gov.hu), illetve a 
nyomtatványcsomag a pénzügyi intézményeknél vagy a fővárosi és megyei kor-
mányhivatalok Családi Csődvédelmi Szolgálatánál is átvehető.

Forduljon hozzánk bizalommal!
Pest megyei telefonszám: 06-1-236-3906
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ÚJ UTAK ÉPÜLTEK

ÖNKORMÁNYZAT

SZIKLA UTCA
Évtizedes álom valósult meg  a Szikla utcában, a Szabadságliget 
(Karátsonyi-liget) vasúti megállóhely és a Szabadság út közötti 
út megépítésével. Ez az út 211 méter hosszon, 4-5 méter változó 
szélességben épült meg, bruttó 19 millió forintos költséggel.

PONTY UTCA
Az építkezés a Harcsa utca, Amur utca és Ponty utca egyes sza-
kaszain már tavaly megkezdődött, majd idén februárban folytató-
dott. Ezen az úton a bányatavaktól el lehet jutni a Vörösvárbánya 
vasúti megállóig. Az új szilárd burkolatú út 542 méter hosszú, 5 
méter széles, és 41,5 millió forintba került.



2016. MÁRCIUSÖNKORMÁNYZAT

VIADUKT KÖRNYÉKE
A Szent János utca, a Tó utca és a Tompa Mihály utca végének 
szilárd burkolatú úttal való összekötése 134 méter hosszon, 3,2-
3,4 méter változó szélességben valósult meg, bruttó 7,9 millió fo-
rintos összköltséggel.
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Négy évvel ezelőtt Kozek Balázs, 
a zeneiskola trombitatanára ve-
tette fel a fúvóstalálkozó ötletét, 

ő kezdett neki a szervezésnek. Azóta is a 
Cziffra György Alapfokú Művészeti Isko-
la a rendezvény házigazdája, mely az évek 
folyamán egyre nagyobb lett, kialakult az 
állandó vendégek listája; mára pedig el-
mondható, hogy hagyománnyá vált, ne-

DALLAMOK SZÁRNYÁN

gyedszer rendezték meg a helyi zeneiskolá-
ban. A négyes mellett a másik fontos száma 
a találkozónak a tízes volt, a fellépők közül 
ugyanis az egyik vörösvári zenekar, a Pilis 
Brass Band idén ünnepli fennállásának 
10. évfordulóját. A fúvószenekar 2006-ban 
indult Tóth Csaba tanszakvezető tanár ve-
zetésével, eleinte szűk keretben, majd egyre 
több zenész csatlakozott hozzá, és a fiata-

lok körében is népszerűvé vált. Hosszú utat 
tett meg idáig, számos kórussal, zenekar-
ral, zeneiskolával muzsikált már együtt, és 
több versenyen is részt vett. Bár a jubiláló 
formáció a kezdetekkor még más néven 
indult, útközben kapta a Pilis Brass Band 
nevet, mely megkülönböztetésül szolgál, 
csak az övé.

A Cziffra György Zeneiskola Színházterme adott otthont a IV. Ifjúsági 
Fúvóstalálkozónak március 5-én. A színvonalas zenei eseményen fellé-
pett a Pilisszentiváni Ifjúsági Zenekar, a Solymári Ifjúsági Zenekar, a 
Pilis Brass Band, a Pilisvörösvári Minisramli és idén először a Pomázi 
Ifjúsági Fúvószenekar is Széplaki Zoltán vezényletével.
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Á L L Á S H I R D E T É S
Nyelvet beszélő,  

külföldi tapasztalattal 
rendelkező, 

felszolgálót alkalmaznék!

Moldován István
ARANYKORONA HOTEL,  

RESTAURANT, C@FE 

2083 Solymár, Terstyánszky u. 40.
Tel.: +36 26 360047; +36 26 564189

Fax: +36 26 360047
koronaa@t-online.hu

www.aranykoronavendeglo.hu

§ Dr. Lehrer Anita §
ügyvéd 

Szakterületek:  
polgári jog, cégjog,  

ingatlanjog, kártérítési jog,  
peres képviselet,  
követeléskezelés,  

szerződések készítése

Elérhetőség: 
Tel.: 06-20-770-7083 

e-mail: lehreranita@gmail.com 
2085 Pilisvörösvár, Jókai u. 8.

Ügyfélfogadás:  
telefonon történő  
egyeztetés alapján 

Az alapító Tóth Csaba, aki maga is ott 
volt a mostani találkozón, 13 évig dolgozott 
a Cziffra György Zeneiskolában, ezeket az 
esztendőket tartja pályafutása legszebb idő-
szakának. Elmondása szerint a kezdetekkor 
a hagyományőrzésen, a sváb dallamokon 
volt a hangsúly, mára azonban a zeneiskola 
több lábon áll, tanulói több műfajjal talál-
kozhatnak, sokoldalúbbak lehetnek.

A fúvóstalálkozón a vörösvári zeneis-
kola másik zenekara, a Minisramli is szín-
padra lépett. Tagjai a német nemzetiségi 
hagyományápolást tartják a legfontosabb 
küldetésüknek. Nagyon szép eredménye-
ket és sikereket értek el eddig is, ma pedig 
már az egyik legtöbbet hívott együttes az 
intézményből.

A fúvóstalálkozón a hagyományos né-
met dallamokon és komolyzenei műveken 

túl filmzenéket és modern slágereket is 
hallhattak a résztvevők. Idén először Po-
máz is képviseltette magát, népszerű fú-
vószenekara tovább színesítette a zenei 
palettát. Előadásukban felcsendült többek 
között a Queen Want it all-ja, illetve a 
Gladiátor, a Star Wars és a Tarzan film-
zenéje is.

Szűcs Emese

A koncertről felvételt készített a PilisTV, 
a műsort március folyamán megnézhetik 
a tévében, vagy bármikor a tévé honlapján: 
www.pilistelevizio.hu.
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Öt-hat apróság ül a medence szélén 
anyukája, apukája ölében. Van, aki 
még ülni sem tud, de érdeklődve 

pocsolja a vizet. Kezdődik a vízbe hívoga-
tás, a mondókázás. Patu nagy figyelemmel 
és türelemmel mutogatja a mozdulatokat a 
szülőknek, a szülők próbálják utánozni a 
mozdulatokat, és lesik a piciket: vajon él-
vezik? A válasz nem várat sokáig magára, 
a babák gondolkozás nélkül vetik magukat 
a vízbe a pöttyös gumiteknős után, és vi-
gyorogva tűrik a hintáztatást, a dobálást, a 
vízben ringatást.

• Mikor lehet elkezdeni a babaúszást?

NEM LEHET ELÉG KORÁN KEZDENI

A sportot nem lehet elég korán 
kezdeni. Vörösvár számos mozgási 
lehetőséget biztosít minden kor-
osztálynak, még a legeslegkiseb-
beknek is. Hercze Patrícia egy Tol-
di utcai családi ház medencéjében 
tart babaúszást az apróságoknak és 
szüleiknek. Vele beszélgettünk er-
ről a különleges foglalkozásról.

3 hónapos kortól már el lehet kezdeni, ha a 
baba megvan legalább 6 kg. Van, aki 4-5 hó-
naposan kezdi csak el hozni a kicsijét, mert 
szereti előbb beadatni a kötelező oltásokat. 
Az első oltás viszont már elég védettséget 
ad a babának. Összességében azt tudom 
mondani, hogy érdemes minél korábban 
kezdeni az úszást, kihasználva a babák bú-
várreflexét. Ez azt jelenti, hogy ha a baba a 
víz alá kerül, akkor ösztönösen visszatartja 
a lélegzetét, és nem nyel vizet. Csak később 
válik tudatossá ez a cselekvés.

• Mi a tapasztalat az első néhány foglal-
kozáson? Hogy érzik magukat a babák a 
vízben?

Az anyuci pocakjában 9 hónapot vízben 
töltöttek, így nem meglepő, hogy a foglal-
kozáson az első találkozásuk a vízzel 90%-
ban nagyon szuper. A legtöbb baba már 
az első alkalommal nagyon élvezi a vizet, 
és nyugodtan végigcsinálja a foglalkozást. 
Persze szokniuk kell az új környezetet, a 
hangokat, az embereket, de ez nagy száza-
lékban nem probléma. Természetesen a ki-
sebb babák gyorsabban elfáradnak, de ezzel 
sincs baj.  Szoktuk kérni a szülőket, hogy 
otthon ne fürdessék a babákat nagyon me-
leg vízben, hogy a 30-32 fokos medencevíz 
ne érje őket sokként.

• Mi a cél a foglalkozásokkal? Hogy jól 
érezzék magukat? Hogy megtanuljanak 
úszni? Vagy csak hogy mozogjanak?

Mindegyik egyszerre. Az egyik – és leg-
fontosabb – dolog a kezdetekben, hogy a 
baba-szülő kapcsolat nagyon megerősödik. 
Másrészt a vízben végzett mozgásoknak 
nagyon sok jótékony hatásuk van, erősítő 
és fejlesztő egyaránt. Ha a baba már víz-
ben van, minden izomzata dolgozik, és ha 
ezt játékos feladatokkal tovább fokozzuk, 
ennél jobb, szabadabb mozgást nem is tu-
dunk biztosítani neki. Természetesen, mint 
mindenhol, itt is nagyon fontos a rendsze-
resség, ez heti egy vagy két alkalmat jelent.

• Amit te csinálsz, az „franchise” mód-
szer, ugye? Mi a sajátossága?

A Stoller Babaúszó Akadémia abban kü-
lönbözik más babaúszástól, hogy az úszás-
oktatás felől közelíti meg a babaúszást. A 
mi babaúszóink már 2-3 évesen sokkal 
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TÉLI ÁLOM HELYETT 
ESEMÉNYDÚS FELKÉSZÜLÉS
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A Pilisvörösvári UFC ifjú labdarú-
gói télen sem lustálkodtak, szor-
galmasan készültek a tavaszra: 

heti 3 edzésen vettek részt. Mindemellett a 
fiatalabb korosztályok az idei téli szezon-
ban is különböző tornákon szerepeltek, 
míg a nagyobbak inkább kinti műfüves 
edzőmérkőzéseket játszottak.

Az egyesület immáron harmadik al-
kalommal rendezte meg a hagyományos 
teremtornáját, a Rubók-Schiller Kupát, 
melynek most is a Friedrich Schiller Gim-
názium adott otthont. A 2016-os rendez-
vénysorozat február utolsó napjaiban ért 
véget. A tornán 6 korcsoportban 7 egye-
sület összesen 28 csapata vetélkedett. A 
már rendszeres résztvevő Piliscsaba, Pilis-
szentiván, Solymár, Nyergesújfalu, Nagy-
kovácsi USE és PUFC-os csapatok mellett 
ezúttal a Palánták UNSE is két csapattal 
képviseltette magát. Öt játéknapon 144 
mérkőzésen izgulhattak gyermekeikért a 
szülők és érdeklődők.

A szervezők célja változatlanul az volt, 
hogy minél több színvonalas mérkőzés 
szolgáljon egy-egy emlékezetes állomás-
ként a játékosok labdarúgóvá válási folya-
matában. Saját bevallásuk szerint e célki-
tűzésüket ismét sikerült megvalósítani, a 
sorozat pedig elnyerte a játékosok, szurko-
lók és az edzők tetszését is.

Az eredményekről Bilau Csaba elnököt 
kérdeztük: „A hat korcsoportból négyben 
(2008, 2007, 2006, 2003) a PUFC, a 2009-
nél a Solymár, míg a 2005-nél a Piliscsaba 
csapatai nyerték meg a trófeát. Idén elő-
ször kategóriánként egy csapatot különdíj-
ban is részesítettünk. El kell mondanom, 
hogy bár az eredményeket vezettük, a 
hangsúly elsődlegesen a játék csiszolásán, 
a játékosok fejlesztésén volt. Ugyanakkor 

könnyebben, hatékonyabban sajátítják el 
az úszás elemeit, ami nagyon fontos: egé-
szen baba koruktól kezdve tanítjuk őket 
arra, hogy ha beleesnek a vízbe, hogyan 
jöjjenek ki onnan, tehát életmentő is. Igen, 
franchise, hiszen országszerte ugyanazzal 
a koncepcióval dolgozunk, ugyanazokkal 
a gyakorlatokkal, játékokkal, mondókák-
kal, énekekkel találkozhattok minden 
foglalkozáson. Ugyanaz a minőség és a 
színvonal is, csak az oktató egyénisége és 
a helyszín más. 

• Mesélj egy kicsit arról, hogy mit csinál-
tok a picikkel a vízben.

A foglalkozásaink egymásra épülnek kor-
osztály és tudásszint szerint. Egészen a 
kezdetektől rengeteg mondókát és éne-
ket használunk, amiket minden esetben 
ugyanahhoz a mozgáshoz kötünk. Így na-
gyon hamar megtanulják, mikor mit kell 
csinálni. Természetesen az órák nagyon 
játékosak, amellett, hogy minden mozgás-
nak van fejlesztő része.

• A nagyobbakkal mennyiben zajlik 
máshogy a foglalkozás?

A nagyobbakat is több csoportra osztjuk, 
hiszen vannak, akik babaúszó nagyok, 
és vannak, akik 2-3 évesen kezdenek el 
foglalkozásokra járni. Nagyon nagy a kü-
lönbség közöttük. Míg mi a kinevelt ba-
baúszóinkkal 2 éves korukra oda jutunk, 
hogy az óra felénél a szülő nincs a vízben, 
csak oktatóval úsznak, és már az úszás 
alapjait tanuljuk,  addig ezt a később el-
kezdő babákkal sokkal hosszabb idő alatt 
érjük el. De természetesen minden gyerek 
más és más… A nagyoknak a foglalkozása 
is játékos, de sokkal több úszó elemet tar-
talmaz már, rengeteg vízbe ugrással!

• Azt mondtad, te a szülőket tanítod – 
mit értesz ezalatt?

Mivel a babák még nagyon picik, csak a 
szüleikben bízhatnak. Őket tanítjuk meg 
elsősorban arra, hogy hogyan fogjuk a ba-
bákat, mit csinálunk velük, és azt is, hogy 
miért. Így a szülők is értik, mit miért úgy 
teszünk. Természetesen mindenki a leg-
jobbat szeretné a gyermekének, mi meg a 
legjobbat a babának és a szülőknek.

• És mi az a „legjobb”? Mit tud adni ne-
kik a víz?

Örömöt, boldogságot, tudást...
SÁ

büszkén mondhatjuk el, hogy csapataink 
nemcsak a saját tornánkon szerepeltek si-
keresen, hanem más megmérettetéseken 
is. A 2006-os korosztályunk Párkányban 
egy hat csapatos nemzetközi tornán dia-
dalmaskodott, 2005-ös játékosaink a Hi-
degkúton megrendezésre kerülő Winter 
Cup-on tíz csapat közül lettek elsők, míg 
a 2004-es korosztályunk ugyanitt a négy 
fordulós küzdelemben 8 csapat vetélkedé-
sében nyerte meg a kupát.”

A teremszeszon után tavasszal ismét 
szabadtéren folytatódik az ifjú labdarú-
gók képzése és versenyeztetése. Márci-
us közepétől kezdődnek a Bozsik torna 
mérkőzései, ahol az U7-es (2009-2010), 
U9-es (2007-2008), U11-es (2005-2006) és 
U13-as (2003-2004) csapatok mérkőzhet-
nek meg egymással. A nagyobb csapatokra 
(U14 U16, U19) pedig tavasszal újabb baj-
noki küzdelmek várnak.

A PUFC továbbra is szeretettel vár min-
den focizni vágyó lányt és fiút a pilisvörös-
vári sportpályára! Jelentkezni az info@
pufc.hu és a 06-70/942-3119-es telefonszá-
mon lehet Bilau Csabánál.

VÚ
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Soha nem látott nagy létszámmal dol-
goznak a Pilisvörösvári Kézilabda 
Sportkör utánpótlással foglalkozó 

szakemberei az utóbbi években – meséli 
Pándi Gábor, az egyesület utánpótlásáért 
felelős vezetőedzője. Itt is igaz az, ami a 
legtöbb sportban: érdemes minél koráb-
ban elkezdeni, hogy a gyerekek már be-
lenőjenek a kézilabdába, megszokják a 
mozgást, megtapasztalják a játék örömét. 
Az alapokkal való ismerkedést már óvodás 
korban kezdik.

A város öt óvodájából négyben szivacs-
labda előkészítő foglalkozás működik, 
ahol labdás ügyességi gyakorlatokkal fej-
lesztik a gyerekek gömbérzékét. Az edzé-
seket Janis Zita, Rásonyi Kitti és Iváncsik 
Renátó tartják az 5-6 éves korosztály szá-
mára. A gyerekek szemmel láthatóan él-

vezik az edzéseket, jókedvűen, lelkesen és 
kitartóan dolgoznak. Ennyi ilyen korban 
elég is. A csoportokhoz év közben is lehet 
csatlakozni.

Általános iskolás kortól már valódi 
mérkőzéseket is játszanak, mégpedig az 
Országos Gyermekbajnokság keretein 
belül. A Kisiskolás Bajnokság szivacské-
zilabda szakágában mindkét nemben 10 
éves korig versenyeznek a gyerekek. Ér-
dekes szabály a kisiskolás bajnokság vala-
mennyi korosztályában, hogy a csapatok 
között nincs valódi verseny, tehát az ered-
ményekből nem készül tabella. Ilyen kis 
korban ne legyen rajtuk még eredmény-
kényszer, így jóval kisebb stressz mellett 
tudnak koncentrálni csak a játékra.

Az U-7 és U-8 korosztályban 20x10 mé-
teres pályán, kisebb kapura játszanak, egy-
szerre három mezőnyjátékos és egy kapus 
van a pályán. U-9-ben már 30x18 méteres 
pályán játszanak, még mindig szivacslab-

dával, de már csapatonként 6 mezőnyjáté-
kos és egy kapus tartózkodik a pályán. Az 
U10-es korosztályban térnek át a csapatok a 
bőrlabda használatára, mely természetesen 
átmérőjében alkalmazkodik a gyerekek te-
nyérméretéhez. Itt már a felnőttekkel meg-
egyező szabályokkal és pályamérettel zajla-
nak a mérkőzések.

Ezt követi lányoknál az U11 és U13-as, 
míg a fiúknál az U12-es és U14-es bajnok-
ság. A két nem korosztálya közötti eltérést 
a nemek közötti biológiai érési folyamatok 
indokolják. Itt már komoly bajnokság van. 
Eleinte a saját régiójukban versenyeznek 
a csapatok, ahonnan a legjobbak az orszá-
gos elődöntőbe, majd onnan az országos 
döntőbe is eljuthatnak. A labda mérete a 
korosztályok emelkedésével fokozatosan 
növekszik. 15-16 évesen az Országos Ser-
dülő Bajnokságban versenyeznek a gyere-
kek, amit a junior bajnokság követ, ahol 
egészen 21 éves korig szerepelhetnek a 
versenyzők.

A vörösvári kézilabdás utánpótlás-
nevelés elég szép létszámmal büszkélked-
het, Pándi Gábort a konkrét számokról is 
kérdeztük:

Egyesületünkben jelenleg – az ovis elő-
készítőben szereplő gyerekek nélkül – 117 
utánpótlás korú játékost nevelünk és ver-
senyeztetünk

• Kik vezetik az utánpótláscsapatok 
edzéseit?

SZÁZNÁL IS TÖBB GYEREK 
A KÉZILABDA UTÁNPÓTLÁSBAN

Kollár-Ábrahám Szilvia, Drávai Gyön-
gyi és jómagam. 

• Miből finanszírozza az egyesület az 
utánpótlásnevelést?

A látvány-csapatsportokra vonatkozó 
törvény alapján a társasági adó támogatá-
sokból tudjuk a csapataink számára biz-
tosítani a felszerelést, az utazási és terem-
költségeket.

• Akit érdekel a kézilabda, mikor és hol 
jelentkezzen?

Kézilabdázni 14 éves kor alatt bármikor 
el lehet kezdeni. Várjuk is további gyere-
kek jelentkezését. Elérhetőségeinket meg-
találják a www.pilivorosvarikezilabda.hu 
oldalon.

VÚ
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KEMPIS TAMÁS: 
A SZENT KERESZT KIRÁLYI ÚTJA

Sokan keménynek látják ezt a szót: ta-
gadd meg magadat, vedd föl keresz-
ted, és kövesd Jézust. 

De sokkal keservesebb azt a végső szót 
hallani: „Távozzatok tőlem, átkozottak az 
örök tűzre.” Márpedig akik most örömest 
hallják és követik a keresztről szóló evan-
géliumot, akkor majd nem rettegnek az 
örök kárhozat hallásától. E kereszt jele lesz 
az égben, amikor az Úr eljön, hogy ítéljen. 
Akkor a kereszt szolgái, akik életüket a 
Megfeszítetthez szabták, nagy bizalommal 
járulnak majd az ítélő Krisztus elé. 

Mit félsz hát fölvenni a keresztet, ha az-
zal juthatsz el Isten országába? A kereszt-
ben van az üdvösség, a keresztben az élet, 
a keresztben az ellenségtől való oltalom, 
a keresztben a mennyei öröm kiáradása, 
a keresztben lelkünk ereje, a keresztben 
szívünk vigadozása, a keresztben az erény 
summája, a keresztben az életszentség fog-
lalata. Nincs léleküdvösség, örök életre nyí-
ló remény, csak a keresztben. 

Vedd hát föl a keresztedet és kövesd Jé-
zust, akkor az örök életre jutsz. Előtted jár 
vállán a kereszttel, meghalt érted a keresz-
ten, hogy te se átalld kereszted hordozni, és 
vágyva vágyj meghalni a kereszten. Mert ha 
vele együtt meghalsz, vele életre támadsz. 
Ha társa leszel kínjai közt, részed lesz di-
csőségében is. 

Íme hát minden a kereszten áll, minden 
a halálon fordul, nincs is más út az életre 
és az igaz belső békére, csak a szent keresz-
té s a mindennapos önmegtagadásé. Járj, 
amerre akarsz, keresd, ami csak eszedbe öt-
lik, sem fönt magasztosabbat, sem lent biz-
tonságosabbat nem találsz a szent kereszt 
útjánál. Intézz és rendezz mindent akara-
tod és jótetszésed szerint, csak azt találod 
mindenütt, hogy valamit tűrnöd is kell, ha 
tetszik, ha nem; s így a keresztet mindig 
fölleled. 

Mert hol testi fájdalmat érzel, hol lel-
kedben kell belső háborúságot elviselned. 
Néha Isten hagy el, máskor felebarátod vet 
próbára, s ami még rosszabb: sokszor ma-

Kempis Tamás Krisztus követése című könyve a középkori keresztény 
lelki irodalom legismertebb darabja. Bölcsessége, mélysége, egyszerű 
szavakkal kifejezett igazságainak aktualitása semmit sem kopott az év-
századok folyamán. A Biblia után a legismertebb és legtöbbször kiadott 
könyvek közé tartozik.

gad terhére leszel, és semmi orvosság, vi-
gasztalás szabadulást, könnyebbülést nem 
ad, hanem addig kell tűrnöd, míg Isten 
akarja. Mert Isten azt akarja, hogy meg-
tanuld a zaklattatást vigasztalás nélkül el-
tűrni, és hogy magadat egészen neki vesd 
alá, hogy a zaklattatás alázatosabbá tegyen. 
Senki szívből úgy át nem érzi Krisztus 
szenvedését, mint akinek hasonló szenve-
désben része volt. 

A kereszt tehát mindig készen van, 
mindenütt vár téged. Nem futhatsz el elő-
le, bárhová szaladj, mert akárhová vetődöl, 
magadat le nem rakhatod, magadra min-
dig rátalálsz. Tekints föl, tekints le, tekints 
ki, tekints befelé: mindenütt megtalálod a 
keresztet, kell is, hogy mindenütt béketű-
réssel légy, ha belső békességet akarsz, és el 
akarod nyerni az örök koronát.

*
Ha örömest hordozod a keresztet, ő 

hordoz téged, és a kívánt véghez vezet, 
ahol tudniillik vége szakad a szenvedés-
nek, bár evilágon az lehetetlen. Ha kedvet-
lenül hordozod, terhedre lesz, önmagad is 
elnehezedel, de mégiscsak ki kell tartanod. 
Ha egy keresztet elhárítasz, kétségtelenül 
másikra találsz s talán nehezebbre. 

Azt hiszed, kikerülheted, amit senki 
halandó ki nem került? Melyik szent volt 
evilágon kereszt és zaklattatás nélkül? 
Maga a mi Urunk Jézus Krisztus sem volt 
egyetlen órányit sem szenvedés meg fájda-
lom nélkül, amíg köztünk élt. Úgy kellett 
– mondja az Írás –, hogy Krisztus szenved-
jen, és föltámadjon a halálból, úgy menjen 
be dicsőségébe. Te hogy kereshetnél másik 
utat, mint azt a királyit, amely a szent ke-
reszt útja?

Krisztus egész élete kereszt volt és már-
tíromság, te meg nyugodalmat és örömet 
keresnél magadnak? Megcsalatol, hidd el, 
megcsalatol, ha mást keresel, mint hogy bé-
kével tűrhesd a zaklattatást, mert az egész 
halandó élet telve nyomorúsággal, min-
denfelől hordozza a kereszt jelét. És mi-
nél magasabbra jutott valaki a lelkiekben, 

gyakran annál nehezebb keresztekre talál, 
mert a szeretet csak növeli számkivetésünk 
kínját.

* *
Mindazonáltal a sokféleképpen gyötre-

tett ember nem nélkülözi teljesen a köny-
nyebbséget szerző vigasztalást, mert érzi, 
hogy keresztviselése sokszoros gyümölcsöt 
hoz. Ha jó szívvel veti vállát a kereszt alá, 
a zaklattatásnak mindenféle terhe az isteni 
vigasztalásba vetett bizalommá változik. És 
minél inkább megtörik testünk a szenve-
désben, lelkünket annál jobban megerősíti 
a bennünk munkálkodó kegyelem. És nem 
is egyszer annyira megerősödik az ember 
a zaklattatás és a megpróbáltatás szerete-
tében, amely a Krisztus keresztjével való 
azonosulásnak forró vágyából ered, hogy 
nem is akarna fájdalom és zaklattatás nél-
kül élni, mert hiszi, hogy annál kedvesebb 
Isten előtt, minél többet, keservesebbet 
szenvedett s vállalhatott érte. 

Nem az ember teljesítménye ez, hanem 
Krisztus kegyelme, amely oly hatalmasan 
munkálkodik gyarló testünkben, hogy az 
buzgó odaadással vállalja és szereti is azt, 
amitől természete szerint eliszonyodik és 
megszalad. Nem az ember ösztönös termé-
szete szerint való az, hogy a keresztet fölve-
gyük, a keresztet szeressük, hogy testünket 
fegyelembe fogjuk, és szolgálatra vessük, 
hogy kerüljük a  méltóságot, jó szívvel ve-
gyük a gyalázkodást, hogy magunkat meg-
utáljuk, és vállaljuk mások utálatát, hogy 
minden kárt, szerencsétlenséget eltűrjünk, 
és a világban semmi de semmi előnyt ne 
kívánjunk. 

Ha magadra nézel, magadtól képtelen 
vagy erre. De ha az Úrban bízol, erőt ad 
neked a mennyből, az meggyőzi a testet 
és a világot. Még a legnagyobb ellenség-
től, az ördögtől sem kell majd félned, ha a 
hit fegyverzetét öltöd magadra, és címered 
Krisztus keresztje lesz. 

Szánd hát el magad arra, hogy mint 
Krisztusnak derék és hű szolgájához il-
lik, férfiasan hordozd Urad keresztjét, aki 
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A nagypapát 1944-ben sorozták be 
katonának, a háborúban orosz ha-
difogságba került, 1946-ban jött 

haza. Sokat nem mesélt a háborúról – nem 
tudott, nem volt hajlandó, a hallgatással 
önmagát, a családját akarta védeni. A fog-
lyokat úgy megfélemlítették, hogy nem 
mert mesélni a történtekről. Ha mégis en-
gedett az emlékeinek, akkor megrázó törté-
netek kerültek a felszínre.

A fogolyszállítások nagyon mostoha 
körülmények között zajlottak. Télen mar-
havagonokban, összezsúfolva szállították 
őket, útközben nem kaptak sem ételt, sem 
italt, ha a katona számára elviselhetetlenné 
vált a szomjazás, a sapkájával merítette a 
havat a fák ágairól, hólét ittak víz gyanánt. 
Amikor megérkeztek egy ismeretlen állo-
másra, egy kis darab száraz kenyeret kaptak 
a csajkájukban valami vizes löttyel. Az ér-
kezés mindig fájdalmas volt, nagyon sokan 

ISTENT SZOLGÁLVA

nem bírták a körülményeket, fizikailag és 
egészségileg legyengültek, megbetegedtek. 
Nagyon sokan meghaltak.

A fogolytáborban barakkokban szál-
lásolták el őket. Az orosz tél számukra 
elviselhetetlenül hideg volt. Priccseken 
aludtak, minden tele volt poloskával és tet-
vekkel. Amikor aztán munkára fogták őket, 
azon gondolkoztak, hogy vajon „csak” a 
lövészárkot ásatják velük, vagy a saját sír-
jukat.

Míg ő a háborúban fogoly volt, a nagy-
mama itthon aggódott érte és a fiáért, Já-
nosért, akit szintén hadkötelessé nyilvá-
nítottak. Abban az időben sok családban 
nagy vitát kavart, hogy sváb származásuk 
ellenére melyik hadseregbe álljanak: SS-
katonák vagy magyar katonák legyenek? 
János (aki cserkész és levente volt), mikor 
úgy alakult a helyzet, hogy származása 
miatt erőszakkal besorozták volna az SS-

be, mivel ő nem értett egyet ezzel, inkább 
önként jelentkezett magyar katonának. 
Azért, mert figyelemmel kísérte az esemé-
nyeket, és embertelennek tartotta a Hitler 
által propagált ideológiát. Így történt, hogy 
1944 őszén önkéntes magyar katonaként 
bevonult Győrbe. Kiképzés nélkül vitték 
a frontra. Bevonulása után az egyik levelé-
ben azt írta, a háborút csak moziban volt jó 
nézni, a valóság borzalmas. Ezek után soha 
többet nem nézne meg egy háborús filmet.

Őt is Oroszországba vitték, szintén fog-
ságba esett. Az utolsó levelei egyikében azt 
írta, hogy kivezényelték őket a frontra, de 
„miattam ne aggódjanak. Isten velünk. 
Mielőtt elindultunk, magunkhoz vettük 
az oltáriszentséget, s azzal megerősítve in-
dulunk a csatába.” Csak egy kérése volt az 
édesanyjához: ha nem jönne haza, akkor 
néha vigyen egy szál virágot az ismeretlen, 
elesett katonák sírjához.

szeretetből, érted vállalta a kereszthalált. 
Készülj neki, hogy ebben a nyomorult 
életben sok ellenkezést és ezerféle kelle-
metlenséget elviselj, mert úgy lesz dol-
god, bárhová kerülj, erre találsz, akárhol 
rejtőzködöl. Kell, hogy így legyen, nincs 
más orvosság, amely a gonosz zaklatástól 
és a fájdalomtól megszabadíthat, csak az, 
hogy elfogadd önmagadat. 

Az Úr kelyhét kedvesen idd, ha az a 
vágyad, hogy barátja légy, és részed legyen 
benne. A vigasztalásokat hagyd Istenre, 
bánjék velük úgy, ahogyan tetszik neki. 
Te pedig szánd el magadat a bajok elvise-
lésére, és azokat tekintsd legnagyobb vi-
gasztalásodnak, mert nincsenek arányban 
az evilágban elviselt szenvedések azzal az 
eljövendő dicsőséggel, amelyet általuk ki-
érdemlünk, még akkor sem, ha mind egy-
magadnak kellene is elviselned őket.

* * *
Ha eljutsz odáig, hogy a zaklattatást 

Krisztusért jó néven veszed és kedvesnek 
érzed, hidd el, akkor már jól van dolgod, 
mert rátaláltál a földi paradicsomra. Amíg 
nehezedre esik a szenvedés, és azon vagy, 
hogy elillanj előle, addig rosszul megy 
sorod, és mindenütt nyomodban jár a 
zaklattatástól való rettegés. Ha rászánod 

magadat arra, amire való vagy, tudniillik 
a szenvedésre és a halálra, azonnal jobban 
érzed magad, és békére találsz. 

Ha elragadtatnál is a harmadik égig, 
mint Szent Pál, akkor sem volnál bizton-
ságban, hogy semmi kedved ellen valót nem 
kell eltűrnöd. Hiszen azt mondta Jézus: 
,,Én majd megmutatom neki, mi mindent 
kell nevemért szenvednie.” Szenvedned kell 
tehát, ha Jézust szeretni akarod, s az ő szol-
gálatába állsz. Bárcsak méltó volnál arra, 
hogy valamit szenvedj Jézus nevéért, nagy 
dicsőségedre válnék, a szenteknek nagy örö-
mére, felebarátodnak épülésére. Mert a tü-
relmet mindenki dicséri, de tűrni mégis ke-
vesen akarnak. Méltó volna, hogy örömest 
szenvedj egy keveset Krisztusért, mikor 
sokan sokkal többet szenvednek a világért.

* * * *
Vedd bizonyosra, hogy az életednek 

folytonos halálnak kell lennie. Minél in-
kább meghal valaki önmagának, annál in-
kább élni kezd Istennek. Senki sem alkal-
mas a mennyei javak megragadására, ha 
csak el nem szánta magát arra, hogy Krisz-
tusért jó kedvvel viselje a bajokat is. Semmi 
sem kedvesebb Isten előtt, s evilágon nem 
üdvösségesebb, mint örömest szenvedni 
Krisztusért. 

Ha választhatnál, inkább kellene óhaj-
tanod, hogy Krisztusért ellenkezések kö-
zött élj, mint hogy sok vigasztalás vegyen 
körül, mert így válnál Krisztushoz hason-
lóbbá, és így léphetnél a szentek nyomába. 
Hiszen érdemünk és állapotunk előmene-
tele nem a sok gyönyörűségből, vigasztalás-
ból adódik, hanem inkább abból, ha nagy 
megpróbáltatásokat és zaklattatásokat is 
elviselünk. 

Bizony, ha valami jobban és hasznosab-
ban szolgálná az ember üdvösségét, mint a 
szenvedés, Krisztus megmutatta volna sza-
vával és példájával is. Ő pedig a nyomába 
szegődő tanítványokat s mindazt, aki kö-
vetni akarja őt, világos szóval a kereszt hor-
dozására biztatja, és azt mondja: ,,Aki utá-
nam akar jönni, tagadja meg magát, vegye 
föl keresztjét, és úgy kövessen.” Azért min-
dent átolvasva, megvizsgálva elmélkedé-
sünk végső tanulsága: sok szenvedés árán 
kell nekünk Isten országába bejutnunk.

(Részlet Kempis Tamás Krisztus követése 
című könyvéből. Fordította: Jelenits István. 

II./12. rész: A szent kereszt királyi útja. 
Forrás: 

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár.)

E havi nemzetiségi rovatunkban Bruckner János és felesége, Scheller Terézia életébe pillantunk be, unokájuk, 
Gyarmati Istvánné Kreiszl Gabriella elbeszélése alapján. A történet megosztásának apropóját a nagyböjt adja. 
Az az időszak, amelyben Jézus szenvedéstörténetének a tükrében végiggondolhatjuk a saját életünket, azt, 
hogy mi igazán fontos az életünkben, és mi mellékes.
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János nem jött haza, 1946-ban halt meg, 
sírja ismeretlen. Bajtársa elmesélése szerint 
vérhast kapott, betegszobán volt. 1946. ja-
nuár 6-án, munkából visszatérve, már nem 
volt a barakkban. Tömegsírba temették. 
Ezt később a Vöröskereszt is megerősítette.

A nagymamám élete végéig gyászolta a 
fiát. Halálát soha nem tudta feldolgozni. A 
kérését teljesítette, amíg élt és járni tudott – 
1983-ig, 37 évig – minden vasárnap délután 
elment a templomba litániára, és utána vitt 
egy csokor virágot a Hősök térre. Nem volt 
hajlandó soha többet világos ruhát felven-
ni, csak feketét, esetleg csak jeles napokon 
barnát, például egy esküvőn. Soha többet 
nem táncolt. Szívének egy „darabját” vesz-
tette el. János jó képességű, kitűnő tanu-
ló, kedves ember volt. Mesélték, mikor a 
nagymama a Vöröskereszttől megkapta a 
végleges értesítést, átment a szomszédba a 
sógornőjéhez (Spiegelberger család), ahol 
épp kukoricafosztás volt, nagy halom ku-
koricacsuhé (hűzni) gyűlt össze. Megállt 

némán, körbenézett, és zokogva belevetette 
magát a kukoricacsuhé-halomba. Akik ta-
núi voltak, azt mondták, ilyen fájdalmas, 
keserves sírást még nem hallottak.

Nagypapám, miután megtapasztalta a 
háború borzalmait, megfogadta, ha ő egy-
szer az életben valaha innen hazajut, akkor 
élete végéig csak a Jóistennek fog szolgálni. 
A hadifogságból tehervagonokban utazott 
haza Piliscsabáig. Piliscsabáról már gyalog 
jött tovább, de olyan rossz egészségi álla-
potban volt, hogy az ismerősök, akik látták, 
nem gondolták volna, hogy élve hazaér. 
Hál’ Istennek a nagypapa minden erejét 
összeszedve gyalogolt, és amikor beért 

Vörösvárra, akkor az útja nem szeretteihez, 
hanem egyenesen a templomba vitte. Ak-
koriban a templomok nyitott ajtóval várták 
az Úrjézushoz betérő híveket. Megtartotta 
fogadalmát, hálát adott a hazaérkezésért, 
és felajánlotta szolgálatát a Jóistennek. És 
hazaindult.

Vánszorogva jött felfelé a Kápolna ut-
cán, ekkor valaki az utcabeliek közül fel-
ismerte. A Manhertz Rézi néni, aki két 
házzal lejjebb lakott, átszaladt a nagy-
mamához, hogy jöjjön gyorsan (khumc, 
khumc, ta Hanci Fájde iszt too), itt a János 
bácsi. Hitetlenkedve kiszaladt az útra, és 
látta, valóban a férje jön. Nagyon sírt. Ez 
idő alatt persze futótűzként terjedt a hír a 
hazaérkezéséről, az utca lakói kiszaladtak 
házaikból, mikor meglátták, senki nem ju-
tott szóhoz, csak sírni tudtak. Talán egy fél 
év múlva, hogy hazajött a hadifogságból, 
sekrestyést kerestek a Nagytemplomba. 
Marlok plébános úrnak elmondta, hogy 
milyen fogadalmat tett, és miért vállalná a 
szolgálatot. A plébános úr felfogadta sek-
restyésnek. Emlékeim szerint 28 évet szol-
gált a templomban.

A nagypapa eredeti szakképesítése kötő-
mester volt. Éjjel kötött, nappal sekrestyés-
ként dolgozott, és mellékesen még a sző-
lőjét is művelte, kikapcsolódásképpen meg 
a Mauterer-fúvószenekarban klarinétozott. 
Régen a sekrestyési munka sokkal nehe-
zebb volt, mint ma. Minden manuálisan 
működött: hajnali 5-kor, délben, este hét 
órakor mindig kellett harangozni. Nap-
közben a misékre reggel, este, ha meghalt 
valaki, ha temetés volt, minden temetés 
után gyászmisére, ha a faluban tűz vagy 
nagy vihar volt, szintén. Szinte az egész 
életét a templomban töltötte.

Bokros teendői mellett mindig maradt 
ideje az unokákra is. Korán megtanított 
engem írni és olvasni, még a gót betűk is-
meretére is. Míg a nagymama imádkozott, 
addig a nagypapa minden este a német bib-
liát olvasta. Esténként németül hallgatta a 
rádióban a híreket, valahol mindig talált 
egy recsegő német adót. Békésen, nyugod-
tan éltek, annak ellenére, hogy rengeteget 
dolgoztak. Reggel a hetes misével kezdték 
a napot. Mise után „früstüköltek”, a nagy-
papa a templom körüli teendőit végezte, 
kötött, szőlőt művelt, a nagymama a házi, 
házkörüli munkát látta el. Mindig déli ha-
rangozás után ebédeltek. Szerényen éltek, 
egymást segítve, békességben.

Rend és rendszer volt az életükben. A 
nagymama mint hűséges feleség minden-
hová követte, ő a templom tisztántartását 
vállalta, az sem volt egyszerű dolog. (Nem 
volt fűtés, télen mindig minden befagyott.) 
Nagy áldozatot kívánt a szolgálat mindket-
tőjüktől. Ha találkozom régi ismerősökkel, 
és szóba kerülnek, még ma is szeretettel 
emlékeznek rájuk. „Nagyon tisztességes, jó 
emberek voltak” – mondják. A nagymama 
is mélyen vallásos volt, minden este fél hét-

kor elimádkozta a rózsafüzért (felajánlotta 
az eltűnt fiáért). Hét órakor az Úrangya-
lát. Gyerekként, mikor nála tartózkodtunk 
ebben az időben, kötelező volt leülni vele 
imádkozni.

A temetésén érdekes jelenséget tapasz-
taltam. Amikor leengedték a koporsót, én 
nagyon kellemes liliom-illatot éreztem. 
Abban az időben még nem volt természe-
tes, hogy áprilisban liliommal díszített ko-
szorút vagy csokrot hozzanak a temetésre. 
Amikor hazaérkeztünk, megkérdeztem a 
családtagokat: „nem éreztetek liliomilla-
tot?” De mindenki a fejét rázta. Évekkel 
később történt (1994-ben), hogy az egyik 
szomszédunk, Hidas Gyuláné Teri nénivel 
éppen a halálról, temetésről beszélgettünk, 
amikor azt mondta: „Tudod, amikor a te 
nagymamádat temettük, azt én soha nem 
fogom elfelejteni.” „Mert?” – kérdeztem. 
„Mert én akkor valami olyan csodálatos 
virágillatot éreztem, mint még soha.” A Jó-
isten évekkel később erősített meg abban, 
hogy a virágillatot nem csak beképzeltem, 
számomra jelzés volt, tudom, hogy a nagy-
szüleim az örök hazába értek. Életük, ge-
rincességük, becsületük, tisztességük példa 
lehetett családjuknak és környezetüknek.

A nagypapa a háborúba magával vitte az 
imakönyvét, hite a fogság után még jobban 
megerősödött. Számára nem volt kérdés, 
hogy létezik-e Isten. Soha nem érzett ha-
ragot vagy bosszúvágyat azért, hogy meg-
torolhassa a rajta esett sérelmeket azokon, 
akik őt és emberek millióit hasonló hely-
zetbe sodorták. Ha szóba került a háború, 
lehetett érezni, hogy nem akar emlékezni: 
„Isten mentsen meg ezektől az emberektől, 
mert ezek nem is voltak emberek.” A há-
ború után, 1947 márciusában letartóztat-
ták, mert abban az időben voltak olyanok, 
akik szép summát kaptak azért, hogy felje-
lentsenek másokat koholt vádakkal. Azzal 
vádolták, hogy az SS tagja volt. Nem volt 
igaz, felmentették. De ez is a megfélemlí-
tés eszköze volt. Nagyon szomorú dolgok 
estek meg a nagyszüleim és a szüleim ge-
nerációjával, de mégis, vagy éppen ezért 
nagyobb szeretetben, egymással békében, 
összetartásban éltek. Tisztelték és megbe-
csülték egymást.

Gyarmati Istvánné Kreiszl Gabriella  
elbeszélését lejegyezte: Müller Márta

„Miattam ne aggódjanak. Isten velünk. 
Mielőtt elindultunk, magunkhoz vettük 
az oltáriszentséget, s azzal megerősítve 

indulunk a csatába.”

Bruckner János és Scheller Terézia 
esküvői képe
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Für die Ungarndeutschen war und ist Ungarn ihre Heimat, die sie lieben und an der 
sie festhalten. Wie sehr dies der Fall ist, zeigt auch das Verhalten der Ungarndeut-
schen in den vergangenen 70 Jahren.

DIE UNGARNDEUTSCHE  
LITERATUR UND UNGARN

A DRUKKER DRUKKOL

E rstens: Viele Ungarndeutsche, die 
in den Jahren 1946-48 aus Ungarn 
vertrieben wurden, flohen – nach-

dem sie nach Deutschland transportiert 
waren – wieder zurück in ihre Heimat. 
Viele der nicht mehr zurückkehrenden 
Vertriebenen hielten den Kontakt mit ih-
rer Herkunftsregion aufrecht, kamen und 
kommen von Zeit zu Zeit zum Besuch 
nach Ungarn, einige, angesichts des fortge-
schrittenen Alters nicht sehr viele, kehrten 
auch nach der politischen Wende 1989/90 
zurück.

Zweitens: Als es in den 1990-er Jahren 
möglich geworden war, legal und unein-
geschränkt Ungarn zu verlassen und etwa 
nach Deutschland umzusiedeln, gab es 
keine solche Bestrebung unter ihnen – an-
ders als unter den Siebenbürger Sachsen, 
von denen zwischen 1990-92 etwa 90.000 
Rumänien verließen, sodass heute nur 
noch etwa 20.000 Sachsen in Siebenbürgen 
anzutreffen sind.

Die Autorinnen und Autoren der un-
garndeutschen Literatur haben zu keiner 
Zeit ihre Leser darüber im Zweifel gelas-
sen, dass für sie Ungarn die Heimat dar-
stellt. Die Gedichte der ungarndeutschen 

A „szurkolni”, illetve „szurkoló” 
szavakon kívül sokszor hallhatjuk 
még a „drukkolni” és „drukker” 

szavakat is a magyarban. Eredetük – vagy-
is hogy a németből kerültek a magyar-
ba – nyilvánvaló. Ugyanakkor ezeknek a 
szavaknak az az érdekességük, hogy fenti 
értelmükben (szurkolni, szurkoló) csak a 
magyarban használatosak, a német nyelv-
ben nem.
A „drukker” és a „drukkol” szavak felte-
hetően a 20. század elején Magyarorszá-
gon, a hazai németajkú lakosság körében 
alakultak ki először. Tőlük vette át a kife-
jezéseket a magyar nyelv. A „drucken” szó 
a mai németben egyébként annyit jelent, 
mint „nyomtatni” (a „Drucker” pedig a 
nyomdász), és visszavezethető a „drücken” 

NEMZETISÉG

Literatur, die das deutlichste Bekenntnis 
zu Ungarn beinhalten, sind in den 1970-
80-er Jahren entstanden. Deutlich erkenn-
bar sind als literarische Vorbilder Dichter 
aus dem 19. Jahrhundert wie Petőfi und 
Vörösmarty sowie Goethe, Schiller und 
Heine.

Besonders an die ungarischen Vorbilder 
erinnernd heißt es in Georg Faths (1910-
1999) Gedicht Mein Vaterland über Un-
garn:

Kennt ihr das Land, wo ich geboren,
wo einmal meine Wiege stand.
Ihm hab ich meine Treu geschworen
Und mich verpfändt mit Herz und Hand.
Kennt ihr es nicht, will ich’s verraten:
Hier liegt es an dem Donaustrand.
Im grünen Becken der Karpaten
Hier dieses ist mein Vaterland.

Besonders in der dritten Strophe heißt 
es, etwas an Mihály Vörösmartys Gedicht 
Szózat [Aufruf] anklingend:

Ist mir so manches widerfahren,
was mir vielleicht auch weh getan.
So nahmst du stets doch in Gefahren

Dich immer meines Schicksals an;
Bin auch bereit, mich dir zu geben
So du mich rufst, mit ganzem Mut.
In deiner Not, selbst auch das Leben,
den letzten Rest von meinem Blut…

Ähnlich sind die Gedichte Unsere Fah-
ne („Rot-weiß-grün – unsre Fahne, / das 
Leben, die Lieben, das Land“), Lied der 
Ungarndeutschen („Ungarn, liebes Va-
terland“), beide von Engelbert Rittinger 
(1929-2000), und Ungarn ist mein Vater-
land („Ungarn ist mein Vaterland, / […] 
bist treu der Heimat, / das ist dein Men-
schenwert.“) von Josef Mikonya (1928-
2006).
Gemeinsam haben alle diese Gedichte 
die klassische gleichmäßige Form: Ein 
festes Reim- und rhythmisches Schema 
sowie gleichmäßige Strophen schienen 
den Verfassern für die ernsthafte, in fei-
erlicher Diktion vorgetragene Botschaft 
angebracht.
Sie sind Dokumente der Heimatliebe, das 
heißt der Liebe zu Ungarn aus den frühen 
Tagen der modernen ungarndeutschen 
Literatur.

Dr. Gábor Kerekes

NÉMET-MAGYAR NYELVI SAROK

(„nyomni”) szóra. A 17. századig mind a 
„drucken”, mind a „drücken” szóalak jelen-
tése „nyomni” volt, a jelentés csak ezután 
vált szét. A vörösvári bajor nyelvjárásban a 
„truken” alakban, „nyomni” jelentésben lé-
tezik, gondoljunk csak a „Krumbiantruka” 
(Grundbirnendrucker/Kartoffelpresse) szó-
ra, ami krumplinyomót jelent.

A magyarban létező „szurkolni” jelen-
tés úgy jöhetett létre, hogy a Magyarorszá-
gon beszélt németben a „jemandem die 
Daumen drücken” („valakiért a hüvelyk-
ujjat szorítani”) kifejezést, ami németül a 
„szurkolni”, „valakiért izgulni” jelentéssel 
mind a mai napig használatos, lerövidült 
a „drücken”, illetve nyelvjárási kiejtésben 
a „drucken” szóra, amiből az átvétel során 
kialakult a „drukkolni” szó.

Drukkoljunk, hogy ez az érdekes jelen-
tésfejlődésen átment szó még sokáig meg-
maradjon.

Kerekes Gábor – Müller Márta

Franz Purczeld (1927-2006), azaz a magyar-
országi sváb Puskás Ferenc (Öcsi/Sváb), 

akiért sok drukker drukkolt
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Idén 95 éve, hogy Cziffra György világhírű zongora-
művész világra jött. Ennek alkalmából több nagy ren-
dezvényt szerveznek szerte az országban. Névadójáról 
a pilisvörösvári zeneiskola is megemlékezik − Oláhné 
Szabó Anita igazgatóasszonnyal beszélgettünk a jeles 
évfordulóról és a kiemelkedő tehetségű zenész hagya-
tékáról.

EGY LEGENDÁS 
MUZSIKUS 
NYOMDOKAIBAN

• Mikor kapta a zeneiskola a Cziffra 
György nevet?

1995-ben vettük fel e kiváló muzsikus nevét. 
Iskolánk akkori igazgatója, Hoós Sándor és 
a tantestület is fontosnak tartotta, hogy egy 
nemzetközi szinten is elismert művész le-
gyen a névadónk. Cziffra György nemcsak 
művészi munkássága, hanem elhivatott te-
hetségsegítő tevékenysége révén is követen-
dő példaként jelenhet meg az utókor szá-
mára. Az akkori tantestületünk egy tagját, 
Radanovics Géza klarinétművészt szemé-
lyes ismeretség is kötötte a művészhez. Éle-
tük egy nehéz szakaszát együtt töltötték a 
recski munkatáborban. Ezen kívül Balogh 
Csaba tanár úr személyes kapcsolatai révén 
jutottunk el feleségéhez, aki hozzájárult a 
név felvételéhez. Az egyiptomi származású 
Soleilka személyesen is részt vett a névadó 
ünnepségen itt, Pilisvörösváron.

• Mekkora jelentősége van egy iskola éle-
tében, hogy ki a névadója?

A személyes kapcsolatok mellett Cziffra 
György élete több szempontból is példa-
értékű a mai kor fiataljai számára. Pályája 
nem volt kikövezve. Nagyon sok akadályt 
kellett legyőznie, mire végül a világ megis-
merhette tehetségét. Soha nem felejtette el 

honnan jött, hírnevét és anyagi lehetősége-
it kihasználva segítette a fiatal művészeket. 
Tehetségsegítő munkája napjainkban kü-
lönösen felértékelődött.

Munkánk, a zene és a művészetek meg-
szerettetése mellett a pályára készülő diákok 
felkészítésére irányul. A kiemelkedő művé-
szi teljesítményt elérő növendékek a művé-
szeti iskolákból kerülnek ki napjainkban. 
Mára már megteremtődött a lehetősége an-
nak, hogy intézményi keretek között, kiváló 
képzettségű tanárok irányításával kezdhes-
sék meg tanulmányaikat a gyerekek.

• Az idei első tanári koncert is az évfor-
duló jegyében zajlott. Hogyan állt össze a 
műsor?

A február 19-ei koncerten a tanárok maguk 
választották a darabokat, előnyben része-
sítve kedvenc zeneszerzőjüket, műfajukat. 
Sok esetben a hangszeres felállás miatt át-
iratokat kerestek.

Elsőként Apollónia György, Boros Sán-
dor, Kozek Balázs és Zubor Imre lépett 
színpadra Guentzel: A négy lovas című 
darabjával, majd Vörös Tibort hallhatták, 
aki egy mai pop dal feldolgozását adta elő. 
Kovács Béla Sholem Alekhem című izgal-
mas technikai elemekkel tarkított darabját 
Szerémi Márkó és Lukács Nikolett adta 
elő. Demeter Lászlót hallhattuk szólóban 
Debussy Syrinx című darabjával, majd 
Doppler Magyar Fantáziájához Málnai 
József zongorista csatlakozott. Iskolánk ki-
váló zongoratanárai, Horváth-Zentai Nóra 
és Somogyi Andrea ezúttal Brahms V-VI. 
Magyar táncát játszották. Igazi csemege 
volt a zenerajongóknak Astor Piazzolla 
Oblivion című darabja, mely az argentin 
tangó hamisítatlan világát idézte Őrfi Gab-
riella, Tácsik Zsuzsanna és Szlovencsák 
Péter előadásában. Zárásként Berchy Jó-
zsef lépett színpadra Kodály Marosszéki 
táncaival. A zongoraművésznek sikerült 
megvalósítania a szerző szándékát, vagyis 
„a népzene régies formáit jobban őrző Er-
dély egykori hangszeres zenéjének állítani 

olyan maradandó emléket, amelyet a mű-
velt világ is be tud fogadni”.

• Emellett a névadóról különleges módon 
emlékeztek meg…

2015 decemberében keresett meg ben-
nünket a Szamos Marcipán Kft. Kelényi-
Szamos Gabriella egy személyes találkozó 
keretében mesélte el kötődését a Cziffra-
életműhöz, melynek kapcsán a cég felvál-
lalta, hogy készít egy különleges desszertet. 
Az édesség megjelenésével és ízvilágával is 
idézi a pesti kávéházak hangulatát. Termé-
szetes módon adta magát, hogy egy Cziffra 
iskola és a Szamos Kft. tevékenysége össze-
kapcsolódjon egy ilyen évforduló jegyében. 
A cég minden lehetőséget megragad arra, 
hogy népszerűsítse a művészt. Internetes 
oldalán a mai kor emberét szeretné meg-
érinteni, és felhívni a figyelmet a kiváló elő-
dök és a jelen tehetségeinek művészetére. 
Ezen az oldalon nagyon sok információ 
van Cziffráról, és egy videó is megtekinthe-
tő egyik előadásáról.

• Ennek kapcsán zajlott egy játék is, mi 
volt a lényege?

A gyerekek körében a népszerűsítés egyik 
legkézenfekvőbb eszköze volt egy online 
játék indítása. Ebben a játékban minél több 
like-ot kellett gyűjteni a Cziffra György 
előadásában megszólaló Liszt VI. Magyar 
tánc megosztásával.

• Milyen programokat szervez még a ze-
neiskola az évforduló kapcsán?

KULTÚRA
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ZENÉLNI SOK SZÍNŰEN

Ha valaki zenélésből ke-
resi a mindennapi be-
tevőre valót, akkor álta-
lában életének sajátos 
velejárója, hogy mindig 
máshogy, ám jellemzően 
olyan időpontokban ér 
rá, amikor mások dolgoz-
nak, s ő olyankor „húzza 
az igát”, amikor mások 
pihennek. Vörös Tibor 
trombitaművésszel ezen 
okfejtés nyomán egy esős 
csütörtök koradélutánján 
ültünk össze a lakásá-
nak nappalijában. Hár-
man ültünk a kanapén: 
én, ő és Maci, Tiborék 
yorkshire terrierje.

A vörösváriak számára – ha megné-
zik e cikk fotóit – biztosan isme-
rős vendéglátóm fizimiskája, mert 

több helyi zenekarban megfordult, például 
a Bravi Buamban, vagy a majd két évti-
zeden át aktív Boleroban. Ha esetleg más 
zene iránt érdeklődnek, vagy nem azok a 
kifejezetten koncertre járó típusok, akkor 
a zeneiskola környékén láthatták őt előfor-
dulni, ami nem meglepő, hiszen 1993 óta 
gondoskodik a környékbeli trombitások 
utánpótlásáról. Jelenleg félállásban dolgo-
zik itt, mert fő munkája a Budapesti Ope-
rettszínházhoz köti. Huszonkét esztendeje 
fújja az ottani zenekarban a trombitát.

– Miként szeretted meg a zenét? – kér-
dem tőle, mire Maci – mint aki már sokat 
hallotta ezt a történetet – faképnél hagy 
minket és áttelepül a lakás egy távolabbi 
pontjára. Tibort közben nem kell kétszer 
kérdezni, csillogó szemmel eleveníti fel a 
számára oly meghatározó élményt. Hat-
évesen látogatott el szüleivel a Fővárosi 
Nagycirkuszba, ahol a fő attrakció a híres 

Eötvös cirkusz bohóc produkciója volt, 
amelyben a főszereplőtől elvették a hang-
szereit, ám amaz folyamatosan újabb és 
újabb dolgokat halászott elő kabátja alól 
a közönség nagy megelégedésére. Egyszer 
csak előkerült a trombita. Ez volt az a pil-
lanat, mikor Tibor tudta, hogy mivel akar 
majd foglalkozni. No, természetesen nem 
bohóc akart lenni.

Akkoriban az ilyen idős gyerekek tüdejét 
még gyengének ítélték meg a szakemberek 
a trombitálásra, így először megtanult fu-
rulyázni, majd Hidas Gyuri bácsinál har-
monikázni. Nyolcévesen kezdett el végül 
trombitálni Németh János felügyelete alatt 
abban a vörösvári intézményben, ahol ma 
ő is oktat. Meggyőződése, hogy ha a szó-
ban forgó Németh János Tanár Úr nem úgy 
tanította volna akkor őt, ahogy tette, akkor 
ma nem ott tartana, ahol tart. A zenetaní-
tással kapcsolatos ars poeticája ezt vissza is 
tükrözi: szinte mindig az első tanár a leg-
meghatározóbb – mondja.

Teóriáját saját élettörténete igazolja. Már 
egész korán megízlelhette a zenével elért si-
kert: kilencévesen harmadik helyezést ért el 
a zalaegerszegi országos trombitaversenyen. 
Már gyerekként is mindenféle zene érde-
kelte. Tiniként sulis rockzenekart alapított, 
amellyel a nála idősebbeknek játszott kon-
certeket, majd nyolcadikos korában került 
az osztrák, német, sváb dalokat is játszó 
Bravi Buam nevű zenekarba, amelyben még 
most is aktív – igaz, jó néhány esztendőt ki-
hagyott az eltelt idő során.

Cziffra György,
Liszt Ferenc-dí-
jas magyar zon-
g o  r a m ű v é s z 
1921. november 
5-én született Bu-
da pesten. Nyolc-
évesen került be 
a Zeneakadémi-
ára, tizenhárom 

évesen pedig már számos sikeres 
koncertet adott Magyarországon és 
külföldi koncertkörútjain. Ám mivel 
cigányzenész családból származott, 
a művészvilág nehezen fogadta be a 
csodagyereket. A megélhetésért loká-
lokban, az éjszakai világban kellett 
játszania. Korán nősült. Feleségével 
gyermeküket várták, amikor behív-
ták katonának. A második világ-
háborúban szovjet fogságba került, 
ahonnan 1946 őszén térhetett haza. 
A következő évtől folytathatta ta-
nulmányait, és visszatért az éjszakai 
életbe. A bárok, lokálok hihetetlenül 
népszerű muzsikusává vált. 1950-
ben feleségével és kisfiával, György-
gyel disszidálni próbált, de elfogták, 
és kényszermunka-táborba került. 
Kőfaragó üzemben és egyetemi 
építkezésen dolgoztatták. Három év 
múlva szabadult, és bár kezei igen-
csak megsínylették a durva fizikai 
munkát, visszatért a zongorához. 
Amikor ’56-ban átmenetileg meg-
nyitották a határt, sikerült családjá-
val elhagynia Magyarországot. Kül-
földi nagyvárosok, például Párizs, 
London és New York nagy koncert-
termeiben és fesztiváljain lépett fel 
óriási sikereket aratva. Létrehozta a 
Cziffra-alapítványt fiatal zenészek 
és képzőművészek támogatására. 
Karmester fia, akivel számos közös 
hangversenyt adott, egy lakástűzben 
39 évesen életét vesztette. Halálát 
apja nagyon nehezen dolgozta fel, 
ezután nem lépett többé fel zene-
karral, és lemezfelvételt sem készí-
tett. Egy Párizs-környéki klinikán 
72 évesen, szívroham következtében 
hunyt el.

Február 11-én zajlott az I. Cziffra György 
Zongoratalálkozó iskolánkban, melyen 
a solymári, pilisborosjenői, ürömi, pilis-
csabai művészeti iskolák tanulói és a he-
lyi zongora tanszakos növendékek vettek 
részt. Reményeink szerint a most elinduló 
találkozó lehetőséget teremt a jövőben is a 
névadónkra való emlékezésre. Továbbá ter-
veink szerint ez év novemberében koncert 
keretében tisztelgünk a Cziffra-életműnek.

Szűcs Mesi
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Az általános iskola után felvették a Bar-
tók Béla Zeneművészeti Iskolába Buda-
pestre – a „Konziba”. Az itt eltöltött évek 
alatt több versenyen részt vett, de talán a 
legemlékezetesebb, hogy az utolsó évben 
rendezett „Concertino Praha” nemzetközi 
trombitaverseny magyarországi válogató-
ján ő bizonyult érdemesnek arra, hogy kép-
viselje a megmérettetésen hazánkat.

A konziból egyenest Grazba, a Zene- és 
Előadóművészeti Főiskolára került, így az 
otthonát – és a zenekarát is – maga mö-
gött hagyva öt és fél esztendőre kiköltö-
zött Ausztriába. Nagy örömmel emlékszik 
vissza ezekre az évekre. Sokáig élt kint 
egyedül úgy, hogy nem volt a környezeté-
ben honfitárs, így rengeteg külföldi barátot 
szerzett, és a német nyelvet is tisztessége-
sen elsajátította. A több tanár között a Bécsi 
Filharmonikusok egyik trombitása is pro-
fesszora volt, akit még manapság is nagy 
örömmel lát a tévét nézve Bécsből az újévi 
koncerten. Az itt eltöltött évek alatt sike-
res próbajáték után beválogatták a Gustav 
Mahler Ifjúsági Zenekarba, amelyet akko-
riban Claudio Abbado – ismert olasz kar-
mester és zongoraművész – vezetett, s ezzel 
bejárta az Öreg Kontinenst. Ez a lehetőség 
nemcsak azért volt jó számára, mert elin-
dulhatott világot látni, hanem azért is, mert 
rengeteg ismerőst szerzett, akik többségével 
még ma is tartja a kapcsolatot. Közben per-
sze a tanulmányaira is oda kellett figyelnie. 
Másodévesen ösztöndíjat kapott, amit a kö-
vetkező évben is megszavaztak számára a 
tanárok, annak ellenére, hogy ilyenfajta bi-
zalommal csak nagyon keveseket tüntetnek 
ki. Ekkor lépett első ízben tanári ösvényre; 
Steiermarkban két zenekarban is tanított, 
ami mellett stúdiómunkákat és fellépéseket 
is vállalt számos zenekarban. Nagyon sze-
rencsésnek érzi magát, mert mindig is azt 
csinálhatta, amit szeret.

Öt és fél esztendő után végül trombi-
taművészi és művésztanári diplomát szer-

zett, majd hazaköltözött. Többször meg-
kérdezték tőle, hogy miért nem maradt 
kint, de neki ez anno meg sem fordult a 
fejében. Ekkor kezdett a vörösvári zeneis-
kolában tanítani, ami mellett lett egy zene-
kara is, a Donautaler Spatzen. Zenetanár-
ként vallja: a legfontosabb, hogy a zenélés 
szeretetét kell megtanítani a gyerekeknek. 
Külön öröm a számára, ha valamelyik ta-
nítványa nem teszi félre a trombitát, ha-
nem valamelyik színpadon viszonthall-
hatja őt. Sőt több tanítványa játszik helyi 
zenekarokban. – Ekkor már megérte a sok 
munka – mondja. Nem sokkal később jött 
képbe a Budapesti Operettszínház zeneka-
ra, ahová sikeres próbajáték után felvették. 
Ennek azért örül nagyon, mert a zenei nyi-
tottság, a színes dolgok iránti rajongását itt 
száz százalékban kiélheti. Komolyzenétől 
kezdve az operetten át a musicalig, a roc-
kosabb dolgok is terítékre kerülnek. Ez a 
munkahelye sem nevezhető unalmasnak, 
mert a társulattal sokszor turnéznak egy-
egy darabbal, s így az egész világot bejárják 
Európától kezdve a távolkeleten keresztül 
egészen a déli arab államokig.

– Mennyi hangszeren tudsz játszani, 
ha az életed folyamatosan csak a zene 
körül forog? – kérdezem tőle. Nos, a vá-
laszában felsorolt sor nem szokványos: a 
kézenfekvő trombita mellett ott a gitár, 
billentyűs hangszerek és az éneklés. Utób-
bit korábbi zenekarában, a Boleroban, és 
részben a Bravi Buamban is kamatoztatja.

Mindemellett a sok teendő mellett Ti-
bor családos ember. Két – egy tizennyolc 
és egy tizennégy éves – lány édesapja. 
Adja magát a kérdés, hogy gyermekei 
zenélnek-e, de egyikük sem viszi tovább 
egyelőre ezt az örökséget; idősebb lánya 
tornával, míg a kisebbik lovaglással fog-
lalatoskodik. Amikor éppen nem zenélés-
sel foglalkozik, Tibor gyakran kerékpárra 
pattan, és az erdő felé indul, hogy a saját 
tempójában relaxáljon a természet lágy 
ölén. Egyébként mindenki, aki ismeri, 
tudja róla, hogy nagy állatbarát. Maci előtt 
két hűséges dobermannak volt gazdája, 
s tervezi, hogy egy ilyen „hegyesfülű”, 
négylábú társat a közeljövőben újfent 
maga mellé vesz majd.

Kókai Márton

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI  

KÖNYVTÁRBAN

Jane Hawking: 
Utazás a végtelenbe
A mindenség elmélete.

 

Fiona Wood: Vadvilág  
Ifjúsági regény az első 

szerelemről, a barátságról 
és a beilleszkedés  

nehézségeiről.

Gary Chapman: 
Az 5 szeretetnyelv: 
Férfiaknak 
Mitől lesz egy jó kap-
csolat nagyszerű?

Pápai-Vonderviszt Anna: 
Japán kendőtáskák

Furosiki.

Maggie Stiefvater:
Blue Lily, Lily Blue 
–Kék liliom
A Hollófiúk 3.

Tea Stilton: Filmforgatás 
Cinnfordban

Kortárs mese elsősorban a 
7-10 éves korosztálynak öt 

egérlány kalandjairól.

Benkő László: 
Szent László
A korona ára.

KÖNYVELÉS
Egyéni és társasvállalkozások 
teljeskörű könyvelése és bér-
számfejtése, valamint magán-
személyek SZJA bevallásainak 

elkészítése.

Tel.: (20) 463-9358
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A további illegális hulladék-elhelyezés megakadályo-
zása érdekében az Önkormányzat a bekötőutak elejé-
re sorompót és tiltótáblát helyeztet ki. A hulladékok 
közt talált iratok alapján több szemetelő ingatlantu-
lajdonos ellen hatósági eljárás indul.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata február 23-án és 24-én 
a külső Csobánkai utcához csatlakozó földutakról össze-
sen 46 m3 illegálisan lerakott hulladékot gyűjtött össze és 

szállíttatott el. A hulladék elszállítása 266 ezer 313 forint költséget 
jelentett az Önkormányzatnak, a 7 közfoglalkoztatott 2 napon át 
tartó, napi 8 órás munkaidő-ráfordítása mellett.

Az összeszedett hulladékok között a háztartási hulladé-
kok és a zöldhulladék mellett a munkások rengeteg műanya-
got, autógumit, bontott hűtőt, valamint hullámpalát, azaz sok 
veszélyeshulladékot is találtak. Érthetetlen ez környezetet károsí-
tó, az önkormányzatnak sok gondot és súlyos anyagi veszteséget 
okozó, felelőtlen és jogszabálysértő magatartás, miközben a Zöld-
Bicske Kft. a műanyagot havonta egy alkalommal elszállítja, a 
zöldhulladékot augusztustól novemberig szintén elszállítja (az 
év többi részében a lakosok a zöldhulladékot komposztálhatják, 
vagy le tudják adni Ziegler István komposztáló telepén), és az 
Önkormányzat által évente szervezett gyűjtés keretében az elekt-
ronikai és veszélyeshulladékot is le lehet adni.

A fentiekre való tekintettel ismételten kérek minden pilisvörös-
vári polgárt, hogy a hulladékot minden esetben a megfelelő he-
lyen, a megfelelő szolgáltatónak adja át, ezzel is védve a környeze-
tet. Felhívom mindenkinek a figyelmét arra, hogy aki a szemetet 
a város határába hordja ki, azaz a hatóság által nem engedélyezett 
helyen hulladékot helyez el, az bűntettet követ el, és a büntető 
törvénykönyv 248. §-a szerint három évig terjedő szabadságvesz-
téssel büntetendő.

A szabályokat be nem tartók, a környezetünket pusztítók elleni 
hatékonyabb fellépés elősegítése érdekében kérem, hogy aki olyan 
gépjárművet lát, amelyből hulladékot helyeznek ki közterületre, 
az jegyezze meg az autó rendszámát, és jelentse be a Polgármes-
teri Hivatal Műszaki Osztályán. (A bejelentők természetesen kér-
hetik személyes adataik zártan történő kezelését.)

Bízom abban, hogy közös fellépéssel visszaszoríthatjuk az il-
legális szemétlerakás Magyarországon – sajnos Pilisvörösváron is 
– ma még igen elterjedt, barbár szokását.

Gromon István polgármester

B álint Andrea, a gimnázium 11. c osztályos tanulója nyerte 
meg a Lesefuchs elnevezésű országos német nyelvű olva-
sási versenyt.

A győzelemhez vezető út nem volt könnyű. Andrea az iskolai ver-
seny győzteseként 2016. február 25-én a magyarországi DSD is-
kolák lelkes tanulóival mérte össze tudását a Thomas Mann Né-
met Nyelvű Gimnáziumban megrendezésre kerülő regionális, 
majd az ezt követő országos döntőben. Az országos első helyezett 
nyereménye egy többhetes németországi ösztöndíj. Mindemellett 
a 2016 szeptemberében Berlinben megrendezendő nemzetközi 
Lesefuchs döntőn Andrea képviseli majd országunkat.

A Schiller Gimnázium az öt éve megrendezésre kerülő olvasá-
si verseny során másodszor ért el első helyezést az országos verse-
nyen (2013 és 2016), egy alkalommal pedig, 2014-ben a második 
helyet tudhattuk magunkénak.

Nagyon büszkék vagyunk Andrea kiemelkedő eredményére, 
és bízunk a további jó szereplésben! Diákunknak és felkészítő 
tanárának, Brezovszki-Dévity Angélának szívből gratulálunk!

Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium

ILLEGÁLIS  
HULLADÉKKUPACOK

ORSZÁGOS SIKER

Bálint Andrea és felkészítő tanára, Brezovszki-Dévity Angéla

MEGHÍVÓ 
a Vörösvári Polgári Estek keretében

Botzheim István polgármester

helytörténeti előadást tart 2016. április 8-án (pénteken) 

18 órakor a GILDE étteremben
(Pilisvörösvár, Árpád u. 14.)

 a pilisvörösvári FIDESZ–KDNP  és a Polgári Kör szervezésében  
A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!
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BÚCSÚ ÉS KÖSZÖNET

H uszonegy év után lemondtam a rovatszerkesztői meg-
bízatásomról a Vörösvári Újságnál. Még jól emlékszem 
arra a napra, amikor Fogarasy Attila, az akkori felelős 

szerkesztő felkért erre a feladatra. Akkoriban a Magyar Televízió 
sportosztályának munkatársa voltam, és életre szóló élményekben 
volt részem. Forma-1-es és más helyszíni közvetítések, utazások, 
riportok, műsorvezetések – szaladt velem a szekér.

Persze keményen megküzdöttem értük. Évekig nem voltam 
szabadságon, a tévében éltem, jóformán csak aludni jártam haza 
Vörösvárra – és azt hittem, hogy teljes az életem. De ekkor egy 
rokoni ajánlásra felhívott Attila, és megkérdezte, volna-e kedvem a 
Vörösvári Újságnak dolgozni.

Először nem tudtam, mit válaszoljak, hiszen nagyon elfoglalt 
voltam. De végül mégis igent mondtam, mert úgy éreztem, hogy 
ha a szülőfalum (jó, rendben, városom) hív, akkor jönnöm kell. 
Hiszen az ember sohasem feledheti, hogy honnan indult, és hogy 
hová tartozik.

És most már tudom, hogy jól döntöttem. Maradtam tévés 
(Eurosport), lettem és vagyok még sok minden más (tanár, sport-
vezető stb.), de a Vörösvári Újsággal lett kerek az egész. Mert az 
újság által újra belekóstoltam Vörösvár ízeibe, megint találkoztam 
egykori társakkal, megismertem új sportolókat, embereket – és 
mindig jól éreztem magam közöttük.

Öröm volt velük beszélgetni, róluk írni, legyen az egy fiatal lab-
darúgó, autóversenyző, kerékpáros, vagy egy olimpiai bajnok kaja-
kos. Persze írtam balhékról, ügyekről is – csoda lett volna, ha nem, 
hiszen ez is a sport és az élet velejárója. A cikkek kapcsán egyszer-
egyszer voltak konfliktusaim is – ha nem lettek volna, alighanem 
rosszul végeztem volna a munkámat. De az egészet úgy szerettem, 
ahogy van.

A bónusz pedig az volt, amikor kirándultam egy kicsit. Vallás, 
ezotéria, egészség… jó volt foglalkozni velük. Szép huszonegy 
évem volt. Jól emlékszem az utolsó napra is, amikor egy fárasz-
tó téli nap estéjén bejelentettem, hogy ezennel vége. Egy telefon-
beszélgetés során ugyanis kiderült, hogy a polgármester úr és én 
homlokegyenest eltérő nézeteket vallunk arról, hogy mi az újság-
író szerepe és feladata egy városi lapnál. 

Így hát eljött a búcsú és a köszönet ideje. 
Hiányozni fog az újság, de talán ennyi év után már nem kell 

szomorkodnom. Számomra öröm volt a remek kollégákkal együtt 
dolgozni, s megtiszteltetés volt a vörösvári sportolókkal foglalkoz-
ni és a vörösvári embereknek írni.

Bárki is legyen az utódom, azt kívánom, hogy neki is legyen 
annyi jó élménye, mint nekem. 

Köszönet érte mindenkinek!
Várhegyi Ferenc

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet  
a Vörösvári Újság c. önkormányzati közéleti havilap  

„Sport, szabadidő, egészséges életmód”  
c. rovat rovatszerkesztői feladatainak ellátására.

Feladatok: A rovatszerkesztőnek a Vörösvári Újság Szervezeti és Működési Szabály-
zata szerint kell végeznie tevékenységét. A rovatszerkesztő a felelős szerkesztővel 
való egyeztetés alapján:
–  tudósítást/beszámolót készít  
     a rovat profiljába vágó eseményekről, rendezvényekről,  
–  köteles a havi lapzártáig számonként legalább 2 oldalnak megfelelő  
     anyagot leadni, s az írásos anyag mellett lehetőség szerint képanyagról   
     is gondoskodni, –  joga van az újságba témát javasolni, valamint más 
     rovatokba is cikket írni,  
–  eljár a szerkesztőségi ülésekre.

Díjazás: 
A rovatszerkesztői feladatok ellátása megbízási szerződés keretében történik.  
A tiszteletdíj összege: bruttó 44.000,- Ft/hó.

Pályázati feltételek:
–  felsőfokú iskolai végzettség,  
–  magas fokú szövegalkotási- és kifejezőkészség, kreativitás,  
–  tájékozottság a helyi közösség ügyeit illetően,  
–  alapvető számítógép-kezelői és szövegszerkesztői ismeretek,  
–  újságíró gyakorlat előnyt jelent,  
–  német nyelvtudás előnyt jelent,  
–  pilisvörösvári lakosok előnyt élveznek.

A pályázatokat a Bíráló Bizottság bontja ki, Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 
Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottsága véleményezi, és a képviselőtestület 
bírálja el. A rovatszerkesztői megbízás 2016. május 1-től határozatlan időre szól, 3 
hónapos felmondási idővel.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
–  a pályázó személyes adatait, szakmai önéletrajzát,  
–  nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról,  
–  az esetleges újságírói és a legmagasabb iskolai végzettséget  
     igazoló okiratok másolatát,  
–  érvényes erkölcsi bizonyítványt vagy a bizonyítvány megkérésének          
     igazolását (Pilisvörösvár Város Önkormányzata csak akkor köt megbízási                
     szerződést, ha az érvényes erkölcsi bizonyítvány bemutatásra kerül),  
–  referenciaanyagot esetleges korábbi munkáiból,  
–  a rovat szerkesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseit.

A pályázat benyújtásának részletei:
–  A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31.  
–  A pályázat benyújtásának helye: Pilisvörösvár Város Önkormányzata,      
     Gromon István polgármester, 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.  
–  A borítékra kérjük ráírni: „Vörösvári Újság Sport, szabadidő,  
     egészséges életmód rovatszerkesztői pályázat. A borítékot csak  
     a Bíráló Bizottság bonthatja ki.”  
–  Felvilágosítás kérhető: 06-26/330-233/129. mellék  
     (Jákliné Komor Szilvia)  
–  A képviselőtestület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül  
     eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázatot írjon ki.

Gromon István polgármester

Pályázati felhívás

SPORT
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Sikeres csapatunk bővítésére  

Autószerelőt
keresünk solymári márkakereskedésünkbe.

Feladatok: 
Autószerelői feladatok színvonalas és gyors elvégzése
• gépjármű javítása, gépjármű időszakos szervizelése és felülvizsgálata
• a gépjármű felkészítése műszaki vizsgára
• állapotfelmérés 
• diagnosztikai műszerek kezelése
Elvárások: 
• min. szakmunkás bizonyítvány 
• autószerelői (vagy hasonló területen szerzett) több éves tapasztalat
• jó problémamegoldó képesség, terhelhetőség, empatikus hozzáállás, 
ügyfélközpontú szemlélet
• csapatmunka
• megbízható, önálló munkavégzés
• "B" kategóriás jogosítvány
• előny: Ford típusok ismerete 
Amit nyújtunk: 
• teljes munkaidős alkalmazotti munkaviszony
• versenyképes fizetés
• kulturált, színvonalas munkakörülmények
• szakmai továbbképzési lehetőség
• hosszú távú, biztos munkahely

Sikeres csapatunk bővítésére  

Biztosítási- és kárügyintéző kollégát
keresünk solymári márkakereskedésünkbe.

Főbb feladatok: 
• az ügyletek nyomon követése és kapcsolattartás az ügyfelekkel
• gépjárművek kötelező felelősség és casco biztosításainak megkötése és a 
hozzájuk tartozó adminisztráció
• teljes körű GFB és CASCO biztosítási kárügyintézés
• telefonos kapcsolattartás, adategyeztetés, hiánypótlás (ügyfelekkel, kár-
szakértői irodákkal és partnerbiztosítókkal)
• biztosítói webes felületek kezelése
• kárszakértők munkájának támogatása

Az álláshoz tartozó elvárások: 
• min. középfokú végzettség (érettségi)
• 2 év hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• ügyfélközpontú hozzáállás, kiváló szervező- és kommunikációs készség
• talpraesett, közvetlen, kedves, segítőkész személyiség

Amit nyújtunk: 
• teljes munkaidős alkalmazotti munkaviszony
• hosszú távú, biztos munkahely 
• kellemes, igényes munkakörnyezet 
• családias munkahelyi légkör
• sikeres csapatmunkában való részvétel

Pályakezdők jelentkezését is várjuk! 
Fényképes önéletrajzát az alábbi e-mail címre várjuk: 

ritaszalay@fordsolymar.hu


OTTHONA-DOKTORA

Zöldhulladék és építési törmelék szállítás • 

Lomtalanítás • Elhanyagolt területek kaszálása 

• Fakivágás • Veszélyes fák kivágása • Minden 

kerti és ház körüli munka • Öntözőrendszerek 

beüzemelése, javítása • Helyszíni megtekintést 

követően ingyenes árajánlatot adunk.

Telefon: 06 30 2 707464

HIRDETÉS
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Megszülettek:
2015. 11.22. 
 Szakváry Bendegúz és Zalán 
 Apa: Szakváry Márk 
 Anya: Kovács Zsuzsa

2016. 01.28.  
 Strbik Noel Benedek 
 Apa: Strbik József 
 Anya: Tyukodi Edit

02.03. Barta Levente Péter 
 Apa: Barta Péter   
 Anya: Jaskó Judit

02.03. Mórotz Balázs 
 Apa: Mórotz István   
 Anya: dr. Szabó Borbála

02.04. Dozsák Dorina 
 Apa: Peller János   
 Anya: Gódor Ágnes

02.07. Drávai Kristóf János 
 Apa: Drávai János   
 Anya: Szűr Orsolya

02.18. Gyarmati Júlia 
 Apa: Gyarmati Péter   
 Anya: Rein Zsuzsanna

02.22. Csürke Hanga Erzsébet 
 Apa: Csürke Dániel   
 Anya: Cserepes Erzsébet

02.25. Kozák Anett 
 Apa: Kozák Krisztián   
 Anya: Árvai Krisztina

 
Elhunytak:

02.08.  Wenczl Tibor, 50 év 
 Petőfi S. u. 26.

02.13. Pénzes Lajos, 62 év  
 Szondi u. 82.

02.14. Kiss Ákos, (Whil Mária férje),  
 91 év, U.S.A

02.17. Müller Jánosné 
 szül. Sajtori Éva, 60 év  
 Klapka u. 6/b.

02.20. Krupp János, 79 év 
 Kossuth köz 7.

02.21. Lukács Károly, 74 év 
 Kisfaludy u. 55.

02.24. Pasztendorf János, 70 év 
 Szabadság u. 126.

03.01. Braun Józsefné 
 szül. Fritz Katalin, 95 év  
 Kápolna u. 53.

Anyakönyvi események bejelentése  
a Vörösvári Újság számára: 

ujsag@pilisvorosvar.hu 
06-30/228-0262

FÓRUM

Közlemény

A Vörösvári Képviselőtestület 2016. febr. 
25-i ülésének napirendjére a FIDESZ ko-
rábbi kérése ellenére nem vette fel a mig-
ránsok kötelező betelepítési kvótája ellen 
tiltakozó Nyilatkozat megtárgyalását. A 
téma azonnali megvitatását is elutasították.
Ugyancsak elutasította a testület, hogy a 
FIDESZ javaslatára egy perces néma fel-
állással emlékezzenek a kommunizmus 
áldozataira.

a FIDESZ Pilisvörösvári Szervezete

Gromon István polgármester 
reagálása a Közleményre

A Közlemény hamis állításokat tartalmaz.
A képviselőtestület nem utasította el 

semmiféle nyilatkozatnak a megtárgyalá-
sát. A napirend elfogadása előtt Kőrössy 
János képviselő kérte, hogy a testület ve-
gyen napirendre egy, a migránsok köte-
lező betelepítési kvótája ellen tiltakozó 
nyilatkozat megtárgyalását, az ő szóbeli 
előterjesztése alapján. A polgármester tá-
jékoztatta Kőrössy János képviselőt, hogy 
az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatának 15. § (3) bekezdése szerint 
„Szóbeli előterjesztést kivételesen, a polgár-
mester döntése alapján lehet felvenni a na-
pirendek közé.” A polgármester a szóbeli 
előterjesztésre vonatkozó szóbeli kérelmet 
nem támogatta, így a testület az indítvány 
napirendre vételéről nem is szavazhatott, 
következésképpen a napirendre vételt nem 
utasította el. Megjegyzem: a magam ré-
széről egyetértek a kormánynak az illegá-
lis migránsok bevándorlása és a kötelező 
betelepítési kvóta elleni küzdelmével, és a 
„Védjük meg az országot!” elnevezésű pe-
tíciót magánemberként már tavaly novem-
berben aláírtam.

Ugyancsak a napirend elfogadása előtt 
Kőrössy János javasolta, hogy a kommu-
nista diktatúrák áldozatainak emléknapja 
alkalmából a képviselő-testület egyperces 
néma felállással tisztelegjen a kommuniz-
mus áldozatai előtt. Ezt a javaslatot a kép-
viselő-testület 5 igen, 4 nem, 3 tartózkodás 
szavazattal valóban elutasította (nem volt 
meg a minősített többség a napirend-mó-
dosító javaslathoz). Hogy a képviselők 
közül ki miért nyomta meg az igen vagy a 
nem gombot, azt nyilván egyéne válogatja. 
A magam részéről mélységesen együttérzek 
a kommunizmus áldozataival, és nagyon 
helyesnek tartom, hogy az országgyűlés 
2000-ben határozatot hozott ennek az em-
léknapnak a bevezetéséről. Ugyanakkor 
rendkívül károsnak tartom Kőrössy János 
képviselőnek azt törekvését, hogy a nagy-
politikát behozza a helyi önkormányzat 

életébe. Meggyőződésem szerint a helyi 
települési önkormányzat arra van, hogy az 
önkormányzati törvény szelleme és betűje 
szerint munkálkodjon a települése boldo-
gulásán. A pártpolitikai csatározásoknak és 
a pártpolitikai propagandának, úgy gondo-
lom, semmi helye a települési önkormány-
zat, a helyi képviselő-testület munkájában.

Egyébként maga a kommunizmus áldo-
zatainak emléknapjáról szól 58/2000. (VI. 
16.) OGY. sz. országgyűlési határozat mind 
1. a) mind az 1. c) pontjában egyértelműen 
kimondja, hogy az emléknapot a középfo-
kú oktatási intézményekben kell megtartani 
– tehát nem az önkormányzati képviselő-
testületi üléseken. Kőrössy János képviselő 
indítványa nem volt más, mint egy politikai 
provokáció, aminek megítélésem szerint 
hiba lett volna felülni.

Gromon István polgármester

Köszönetnyilvánítás

A Városi „Napos Oldal” Szociális Központ 
Családsegítő Szolgálata ezúton szeretné 
megköszönni a Piactér szolgáltatás kere-
tein belül nyújtott adományokat névtelen 
felajánlóinak.

Vigh Szilvia megbízott intézményvezető

VÁLLALKOZÓK FÓRUMA
a Pilisvörösvár és Környéke  

Ipartestület és a FIDESZ-KDNP 
szervezésében

2016. március 23-án (szerdán) 
18 órakor a GILDE étteremben

(Pilisvörösvár, Árpád u. 14.)

Molnár Sándor,  
a Vörösvár és Környéke Ipartestület 

elnöke köszönti a megjelenteket,  
és megnyitja a rendezvényt. 

Előadók: 
Dr. Vereczkey Zoltán,  

a Pest Megyei Kereskedelmi  
és Iparkamara elnöke,

Váradi Tibor,  
a Pest Megyei Kormányhivatal  

Építésügyi Osztályának vezetője
Zárszó:  

Hadházy Sándor választókerületi kép-
viselő (FIDESZ-KDNP)

A rendezvényen való részvétel ingyenes, min-
den érdeklődőt szeretettel várunk!
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ÁPRILISI  
PROGRAMOK

Április 1. péntek 
ÚJ TIPUSÚ NÉPVÁNDORLÁS – ÚJ TIPUSÚ VILÁGHÁBORÚ  
P. Szabó József előadása

18.30 

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

10.00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)Április 4. hétfő  

HOLNEMVOLT – Kárász Eszter és az Eszter-lánc mesezenekar  
interaktív mesekoncert gyerekeknek és gyerek-lelkű felnőtteknek

18.00

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

MOZI: Anyám, és más futóbolondok a családból 
Jegyár: 900 Ft, diákoknak 700 Ft
Jegyek elővételben kaphatók: április 15-től

18.30

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

KÖLTÉSZET NAPJA – Bálint Márta színművész 
„Egyedül a költő Székely Sándor 677 sorával” című előadóestje 

18.30

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

KÖNYVBEMUTATÓ
Adam Müller-Guttenbrunn (1852-1923): A svábok bejövetele c. könyve.
Alapmű a magyarországi német hagyományokkal, ezzel együtt a magyar  
történelemmel kapcsolatban is.  
A könyvet bemutatja: Lóczy István, az Imedias Kiadó vezetője

 

Művészetek Háza (Fő utca 127.)Árilis 12 – 20.  

EGÉSZSÉGHÉT Színes előadásokkal várunk minden korosztályt!
Részletes program a plakáton (35. oldal).  

10.00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)Április 19. kedd    

Dackorszak, hiszti – Hogyan nevessünk a sok sírás közepette  
Medveczky Kata tanácsadó szakpszichológus előadása

10.00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)Április 12. kedd   

Kreativitás és játékosság a gyermeknevelésben, a Plukkido projekt 
Táncsics Judit pszichológus előadása

18.00

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

Büntessünk vagy ne? Hogyan neveljünk felelősségteljes gyermekeket?
Medveczky Kata tanácsadó szakpszichológus előadása

18.00

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

Szex és/vagy szerelem 
Dr. Hevesi Krisztina szexuálpszichológus előadása

10.00

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

Életet az éveknek - nyugdíjasok napja

19.00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)Április 16. szombat 

Az ötödik Sally
A színházi évad utolsó előadása. Jegyárak: 2500 Ft, 2000 Ft, 1500 Ft. Jegyek 
elővételben is vásárolhatók a Művészetek Háza portáján március 16-tól, 
hétköznap 8.00-21.00 óráig.

ESEMÉNYNAPTÁR

18.00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)Április 12. kedd  

Lelki erőforrások és gyógyulás  
A társas támogatás szerepe a daganatos betegek terápiájában
Dr. Bányai Éva Professor emeritus előadása

KIÁLLÍTÁS:

Babakiállítá
s

KLUBJAINK

TÁRSASJÁTÉK KLUB indul 12 éves kortól
Március 26. szombat 14.30-17.00
Április 16. szombat 14.30-17.00

„LELKÜNK DOKTORAI A FILMEK”
Filmklub. Egy-egy film befolyásolja, megváltoz-
tathatja az életünket, segíthet feldolgozni a ne-
hézségeinket. A filmek megtekintése után cso-
portosan feldolgozzuk, megbeszéljük az adott 
filmet. 
Április 2. szombat 16 óra 
GENERÁCIÓK HÁBORÚJA 1-3. rész
Április 22. péntek Hosszú út lefelé

IFI FILMKLUB
Április 2. szombat 
A család kicsi kincse

HETVENKEDŐ JÁTÉKOS KLUB indul! 
Minden szerdán 10.00-12.30 óráig
Várjuk a TÁRSasjáték-kedvelőket 
60-on innen és túl!

KÖNYVKLUB
Április 7. csütörtök 
Donna Tartt: A titkos történet

HONISMERETI KLUB
Április 15. péntek 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 
(április 6. és 20.)

TEATASAK HAJTOGATÓ FOGLALKOZÁS 
Hétfő 18.00 óra

A programjainkat figyelemmel kísérhetik 
megújult honlapunkon  

és facebook oldalunkon! www.mhpv.hu, 
facebook: Művészetek Háza, Pilisvörösvár
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KÖLTÉSZET  
ÉS FANTÁZIA

Feldhoffer Johannes festőművész a tavalyi esztendőben sok-
évnyi távollét után végérvényesen hazatért Pilisvörösvárra. 
Akkor ígéretet tett Gromon István polgármesternek, hogy 

a város életében aktívan fog részt vállalni. Ennek a „missziónak” 
az egyik stációja az a Történelmi időutazás című kiállítás, amelyet 
február 28-án adtak át a festészet iránt érdeklődő polgárok számára 
a Művészetek Házában.

A vasárnap délutáni időpont ellenére hamar megtelt a kultúr-
ház aulája, ahol a hazatért művész két nagyobb és több kisebb mé-
retű alkotása lógott a falakon. A tárlatot Kimmelné Sziva Mária 
alpolgármester asszony nyitotta meg, aki maga is nagy tisztelője 
Feldhoffer Johannes munkájának. Az alkotó életútjának és művé-
szetének ismertetésén túl az alpolgármester asszony felhívta az ér-
deklődők figyelmét, hogy egyes festmények esetében mire érdemes 
odafigyelni. Beszédét egy Richard Wagner gondolattal zárta: „Csak 
az erős ember ismeri a szeretetet, csak a szeretet érti meg a szépsé-
get, csak a szépség teremti meg a művészetet.”

A megnyitót követő ünnepélyes koccintás után Feldhoffer Jo-
hannes lapunknak így jellemezte a kiállított képeket: „Megjelenik 
rajtuk az időbeli gondolkodás, a múlt és a jövő kapcsolata a jelenen 
keresztül. Nagyon fontosak számomra a korabeli hűséggel ellátott 
formák, amelyek jelzik a különböző korszakokat. Ha mindez meg-
van, akkor már csak egyetlen komponenst kell megemlítenem, az 
pedig a „költészet”, a fantázia. Ez utóbbitól lesz a festésből művé-
szet.”

A megnyitó utáni kötetlen beszélgetést követően a színházte-
remben a Kákics zenekarral vehettek részt az érdeklődők egy zenés 
történelmi visszatekintésben, amely az I. világháború eseményeit 
járta körül.

Kókai Márton


