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KEDVES OLVASÓK!

A május általában a tavasz legszebb napjait je-
lenti, virágokkal, napfénnyel, tavaszi meleg-
gel és madárcsicsergéssel. Idén valahogy ez 

elkésett, és május közepén még javában össze kellett 
húznunk magunkon a kabátot, és igen ritkán láttuk a 
napot. Nem maradhattak el azonban a hagyományos 
májusi események, és ezeken kívül is zajlott az élet 
városunkban.

Képes beszámolóban láthatják, ahogy idén is lelkes 
fiatalok felállították a májusfát a Fő téren, és lezajlott 
a második vörösvári majális, melynek ezúttal a sport-
pálya adott otthont. Ilyenkor fogadja el a képviselőtes-
tület a város előző évi zárszámadását, és hogy milyen 
évet zárt az önkormányzat, kiderül a polgármesterrel 
készült interjúnkból.

A tavaszi nagytakarítás nemcsak az otthonokban 
zajlik, hanem már évek óta – az önkormányzat és a 
Szebb Környezetünkért Egyesület szervezésében – a 
várost is kitakarítják az itt lakók. Az eseményen idén 
is sokan vettek részt, erről szóló beszámolónkat a 10. 
oldalon találják.

Újabb öt évre kapta meg a bizalmat a Rendelőintézet 
vezetője, dr. Surjánné dr. Tóth Margit, akivel az el-
múlt öt évről és az előtte álló feladatokról beszélget-
tünk. Ha egy izgalmas, tanulságos, hosszú életutat 
szeretnének megismerni, lapozzanak a 15. oldalra, 
ahol a 95 éves Wenczl Györgyről olvashatnak egy írást 
Kókai Márton tollából. Ha pedig a svábok betelepü-
lése érdekli Önöket, akkor egy erről szóló könyvről 
találnak olvasnivalót a 26. oldalon.

A felsorolt témák csak ízelítőül szolgálnak, számos 
érdekes, színes és hasznos írást találnak még e havi 
számunkban, reméljük, találnak kedvükre való olvas-
nivalót.

Palkovics Mária

HAGYOMÁNYŐRZÉS

MÁJUSFA A FŐ TÉREN

Vörösvár egyik legkedvesebb tavaszi 
szabadtéri ünnepe a Pilisvörösvári 
Német Nemzetiségi Önkormány-

zat által szervezett sváb májusfaállítás. Ez 
a szép ünnepség évről évre egyre nagyobb 
számban vonzza az érdeklődőket, ami nem 
csoda, hiszen a csinosan rendbe hozott Fő 
tér méltó háttérül szolgál ennek a népün-
nepélynek. Az ünnepség keretében minden 
generáció képviseli magát a faállítást meg-
előző műsorban, ami szintén sok vörösvári 
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számára élmény. Az idei állításon körül-
belül háromszáz néző vett részt. A mű-
sort Szabóné Bogár Erika német nyelven 
konferálta. Az élőzenei hátteret a Német 
Nemzetiségi Fúvószenekar szolgáltatta 
Feldhoffer János vezetésével.

A műsorban először a Rákóczi utcai 
óvoda óvodásai mutatták be – a kislányok 
csinos kék-fehér sváb ruhákba öltözve, ha-
jukat a tradíció szerint szép koszorúba fon-
va – kiváló tánctudásukat. Őket követte a 
Nosztalgia Dalkör, amelynek tagjai a tőlük 
megszokott kedvességgel adták elő az ün-
nepséghez gondosan összeválogatott reper-
toárjukat. Az énekszót ismét kisgyermekek 
bájos, finoman tipegő tánca követte, majd a 
Templom Téri Iskola diákjai léptek színre, 
akik életkorukhoz illő, dinamikus tánccal 
mutatkoztak be, majd a Német Nemzeti-
ségi Táncegyüttes fiatalabb és idősebb cso-
portjának a tagjai engedtek betekintést len-
dületes művészetükbe. Kedves gesztusként 
a fellépők a szervezőktől bajor sörperecet 
kaptak ajándékba.

A műsor után a Heimatwerk fiatalem-
berei behozták a Fő tér közepére az idén is 
impozánsra sikeredett májusfát. A kisgyer-
mekek színes szalagokat kaptak, amiket a 
tavasz sokszínűségére emlékezvén a földön 
fekvő májusfa ágaira kötöttek. Ezután a má-
jusfára került a koszorú, valamint Vörösvár 
város és a Magyarországi Németek Önkor-
mányzatának a címere. A májusfa elkészült 
a felállításra. A műsor nyilvánvaló örömet 
okozott mindenkinek, ám az ünnepség leg-
izgalmasabb pontja mégiscsak az a pár pil-
lanat volt, amikor a férfiak a pányvák segít-
ségével elkezdték függőlegesbe húzni a fát. 
Az erőfeszítés – ami a fa méreteit tekintve 
tényleg nem volt kevés – meghozta a gyü-
mölcsét: a májusfa a helyére került, amit a 
közönség ujjongó tapssal honorált.

A kellemes órát köszönjük szépen a 
szervezőknek, a résztvevő zenészeknek, 
kórustagoknak, táncosoknak (kicsiknek és 
nagyoknak), a gyerekek felkészítő pedagó-
gusainak és a bátor faállítóknak

Müller Márta

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
KÖZLEMÉNYE

Igazgatási szünet  
a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Város Polgárait és minden Kedves 
Ügyfelünket, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-tes-
tület 12/2016. (I.28.) Kt. sz. határozatában foglaltak szerint, valamint a 
Képviselő-testület 84/2016. (IV. 28.) Kt. sz. határozata alapján a Pilisvö-
rösvári Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkarendjében 2016. június 
27. napjától 2016. július 1. napjáig, valamint 2016. augusztus 
15. (búcsúhétfő) napjára igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatá-
si szünet bevezetésére az éves szabadságok kiadása és költséghatékony 
működés érdekében volt szükség.

Az igazgatási szünet alatt a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal zárva 
tart, az anyakönyvi ügyeletet biztosítjuk, ennek részleteit külön hirdet-
ményben tesszük közzé.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző
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Új intézményvezetőt választottak

Új vezetője van a Városi Napos Oldal 
Szociális Központnak. A Pilisvörösvár és 
Környéke Szociális Intézményfenntar-
tó Társulás Társulási Tanácsa négy jelölt 
közül Péntek Beátát választotta az intéz-
mény élére a március 3-i ülésén. Az új 
intézményvezető eddig 18 évet töltött el a 
szociális szakmában, s 2003-tól mostanáig 
az Emberi Erőforrás Minisztériumban dol-
gozott idősellátási referensként. Új helyét 
április 15-én foglalta el.

HÍREK

lőapukája pedig térítésmentesen végezte 
el a hintaállvány telepítését és a gumitégla 
lerakását. A projekt rekordidő alatt valósult 
meg. A népszerű játék ütéscsillapító gumi-
burkolatra került, így a hétköznapi balese-
tektől sem kell tartani.

szerraktárig), mind Piliscsaba irányában (a 
Lukoil bezinkútig) meghosszabbítja a lobo-
gózás nyomvonalát. Ezen kívül a Szabadság 
utca eleje is lobogózva lesz (a Schiller Gim-
náziumig).

A városgondnoksági osztály munkatár-
sai legyártották és felszerelték a beton vil-
lanyoszlopokra, illetve a kandeláberekre 
szerelhető 30 db zászlótartót, és a szüksé-
ges zászlók is megvannak már. A kibővített 
nyomvonalú lobogózásra első alkalommal 
augusztus 20-án kerül majd sor.

E L A D Ó  T E L E K

Szent Erzsébet u. 170.
~ 500 m2 alapterületű belterületi, 
üres, építési telek. Közművek az 

ingatlan előtt.

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

polgármester ünnepélyes eskütételére és az 
új összetételű testület alakulóülésére május 
18-án került sor.

                         FEKETE-
FEHÉR

SZÍNES

Hátsó borító:                              – 120 000 Ft
1/1 oldal 48 000 Ft   60 000 Ft
1/2 oldal 24 000 Ft   30 000 Ft
1/4 oldal 12 000 Ft   15 000 Ft
1/8 oldal   6 000 Ft     7 500 Ft
1/16 oldal   3 000 Ft     3 750 Ft

HIRDETÉSI DÍJAK  
A VÖRÖSVÁRI ÚJSÁGBAN

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

Az árak áfával együtt értendők.

apróhirdetés  500 Ft (max. 200 karakter)

MARCSI BUTIK
Solymár, Turista u. 9.

Hétfő: zárva

Kedd-péntek: 14-19 óráig

Szombat: 9-14 óráig

Tavaszi és nyári női elegáns, 
két és háromrészes kosztümök 

érkeztek!

Nyári ruhák, blézerek, nadrág-
kosztümök, selyemnadrágok  

és szoknyák, elegáns  
felsők, divatos női táskák  

és sok minden más kapható 
kedvező áron.

B I Z T O S Í T O M,
hogy a legmegfelelőbb

• nyugdíj-előtakarékosság

• lakás

• baleset, egészség

• lakástakarék

• vállalati megoldások 

biztosítást ajánlom Önnek.

BÉLTEKI ILDIKÓ
vezető pénzügyi tanácsadó

+36 20 805 3036 

belteki.ildi@gmail.com

Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal

Felvételre keres 
határozatlan időre építéshatósági  

feladatok ellátására 
1 fő munkatársat 

Feladatok: a jogszabályokban meghatározott 
esetekben az építési munka engedélyezése, 
egyszerű bejelentés elbírálása, épület, építmény 
bontásának elrendelése, 
építésügyi hatósági eljárások lefolytatása. 
Elvárások:     
• Egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki 
vagy építőmérnöki végzettség.
Amit kínálunk:
• Stabil szervezeti háttér • Cafeteria
Az illetmény a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott  
illetményrendszer szerint kerül meghatározásra.

Jelentkezés: Személyesen leadhatja ügyfél-
szolgálatunkon: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

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

megjelölésével.
Érdeklődni lehet: Dandó-Kovács Rita (HR referens)  

06-26-331-688-as telefonszámon.

Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal

Felvételre keres 
kertészeti feladatok ellátására  

1 fő munkatársat 
Feladatok: A Pilisvörösvár Város Önkormányza-
tának kezelésében lévő zöldfelületek takarítása, 
kaszálása, fűnyírása valamint egyéb fizikai jelle-
gű teendők ellátása. 
Elvárások:     
Legalább 8 osztályos általános iskolai végzettség 
megléte.
Egyéb: A szerződéskötés feltétele: büntetlen 
előélet – erkölcsi bizonyítvány bemutatása
Amit kínálunk:
• Stabil szervezeti háttér • Cafeteria

Jelentkezés: személyesen vagy levélben: 
2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

a pozíció megjelölésével
Érdeklődni lehet: Dandó-Kovács Rita (HR referens)  

06-26-331-688-as telefonszámon.

Befejeződtek  
a tavaszi útkátyúzások

Április 4-e és 25-e között megtörtént a szo-
kásos tavaszi kátyúzás városunkban. A Pol-
gármesteri Hivatal munkatársai felmérték 
a belterületi szilárd burkolatú utak és föld-
utak állapotát, majd ajánlatokat kértek be a 
szükséges útkarbantartási munkák elvégzé-
sére. Az Ambíció Építőipari Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. adta a legjobb ajánlatot. 
Az ő munkájuk nyomán 205 négyzetméter-
nyi aszfaltútkátyúzás, 1200 négyzetméternyi 
martaszfaltos földútjavítás, 150 folyóméter 
martaszfaltos útpadkarendezés, 25 négyzet-
méter térkőburkolatos útjavítás és 15 fedlap 
körüli útjavítás történt meg. A munkálatok 
összesen 2 736 327 forintba kerültek.

Új hinta és gumitégla  
a Széchenyi utcai óvodában

A Széchenyi utcai óvodában már használ-
hatják a gyerekek az új hintát. 
A négyállású hintát az óvoda a szülők támo-
gatásával vásárolta meg (az Eszterlánc Ala-
pítvány támogatásával). A tulajdonosi hoz-
zájárulás mellett az önkormányzat vállalta a 
hinta alá kerülő, első osztályú ütéscsillapító 
gumiburkolat megrendelését és finanszíro-
zását. A Manhercz-Bau Kft. képviseletében 
Manhercz Mihály, az egyik óvodás neve-

Néhány hónap múlva üzembe 
helyezik a hulladékudvart

Néhány hónapot várni kell még a Fácán 
utcai szelektív hulladékudvar megnyílására. 
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-
gazdálkodási Társulás által alapított opera-
tív cég, a Zöld Jövőnkért Hulladékhaszno-
sító Kft. áprilisban eredményesen lezárta az 
üzemeltetésre kiírt közbeszerzési tendert. 
Martin Attila, a kft. ügyvezetőjének tájékoz-
tatása szerint folyamatban van a hosszútávú 
üzemeltetési szerződés megkötése a nyertes 
ajánlattevővel. A szerződés létrejötte után 
kerülhet sor az engedélyek átírására, beszer-
zésére, utána – várhatóan június-júliusban 
– indulhat a teljes rendszer üzemeltetése, 
ennek részeként a pilisvörösvári hulladék-
udvart is üzembe helyezik. 

A telepre az esetenként a lakosságnál ke-
letkező papír-, üveg-, műanyaghulladékok, 
valamint a háztartásokban kisebb mennyi-
ségben keletkező veszélyes hulladékok (fes-
tékek, vegyszerek, elektronikai hulladékok 
stb.) szállíthatók majd be.

Bővíti az önkormányzat  
az ünnepi lobogózás területét

Visszatérő panasz volt a bányatelepi lakosok 
részéről, hogy a nagy ünnepeken az ünnepi 
lobogózás a Fő utcán csak a Hősök terénél 
kezdődött. Ezért az önkormányzat a Fő 
utcán mind Budapest irányában (a gyógy-

Elkészült a Családsegítő  
és Gyermekjóléti Központ  
bútorzata

Év elején átalakult a szociális ellátó rend-
szer, így azokon a településeken, ahol 
járási székhely van, 2016. január 1-jétől 
Családsegítő és Gyermekjóléti Közpon-
tokat kellett létrehozni. Ezek az intéz-
mények látnak el bizonyos szociális fel-
adatokat a járás összes települése részére. 

Vörösvár önkormányzata a Napos Oldal 
Szociális Központban alakította ki a Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Központ iro-
dáját, a volt bányász emlékszoba helyén, 
az emlékszobát pedig egy kisebb terembe 
költöztették. A központ kialakításához és 
felszereléséhez az állam 2 millió forint tá-
mogatást biztosított. Május elején készül-
tek el a központba szánt új bútorok, me-
lyeket már le is szállítottak, és beépítettek 
a helyiségbe.

Polgármestert választottak  
Pilisszentivánon

Időközi polgármesterválasztás volt Pilis-
szentivánon május 8-án. Két független jelölt 
indult, közülük Poppréné Révay Gyöngyi 
1058 szavazatot szerzett Cseresznye Sándor 
198 szavazatával szemben. Összesen 9 ron-
tott szavazólapot számoltak a három szava-
zókörben. Ezzel Poppréné Révay Gyöngyi 
eddigi alpolgármester lett Pilisszentiván 
polgármestere. Mivel a polgármester asz-
szony eddig is a képviselőtestület tagja volt, 
az ő utódja képviselőként a 2014-es válasz-
tásokon a következő legtöbb szavazatot el-
ért képviselőjelölt, Bodnár Ferenc lett. Az új 

Az elűzetésre emlékeztek  
Solymáron

Idén 70 éve annak, hogy megkezdődött 
a magyarországi németek kitelepítése az 
országból. A szomorú eseményekről a 750 
éves Solymáron több rendezvénnyel is 
megemlékeztek, három napon keresztül. 
A megemlékezések keretében  április 23-
án szombaton egy emléktábla ünnepélyes 
felavatására került sor a solymári vasútál-
lomáson, ahonnan a vonat egykor elvitte 
a „kitelepítendő” solymáriakat. Az ese-
ményen részt vett Ritter Imre, a magyar-

országi németek parlamenti szószólója, 
Varga Mihály nemzetgazdasági minisz-
ter és Solymár német testvérvárosának, 
Wüstenrotnak a polgármestere, Timo 
Wolf is. (A rendezvények felvétele megte-
kinthető a PilisTV műsorán.)

Solymár nem járul hozzá  
az úttervezés költségeihez

Solymár önkormányzatának képviselőtes-
tülete ebben a választási ciklusban nem 
támogatja a Pilisvörösvár, Pilisszentiván és 
Solymár településeket összekötő útra vonat-
kozó tanulmányterv elkészítését. Pilisszent-
iván és Solymár település polgármesterei, 
valamint Pándi Gábor, Pilisvörösvár alpol-
gármestere és Kálmán Kinga pilisvörösvári 
főépítész még tavaly nyáron egyeztetett a 
három települést összekötő út lehetséges 
kialakításáról, és megállapodtak abban, 
hogy mindhárom település lakóinak érdeke 
az átkötő út kialakítása. Ám a tanulmány-
tervek elkészítésének finanszírozását csak 
Vörösvár és Szentiván vállalta, a solymári 
képviselők nem. 

Az út a Vörösvárbánya vasúti átjárótól in-
dulna, onnan a vasút nyomvonalát követné, 
majd keresztezné az Aranyhegyi-patakot, 
kiérne a jelenlegi Solymár–Pilisszentiván 
közötti iparterületen lévő magánúthoz, és 
a kőfejtőnél csatlakozna a Pilisszentivánt és 
Solymárt összekötő főúthoz.



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG4 52016. MÁJUS

Új intézményvezetőt választottak

Új vezetője van a Városi Napos Oldal 
Szociális Központnak. A Pilisvörösvár és 
Környéke Szociális Intézményfenntar-
tó Társulás Társulási Tanácsa négy jelölt 
közül Péntek Beátát választotta az intéz-
mény élére a március 3-i ülésén. Az új 
intézményvezető eddig 18 évet töltött el a 
szociális szakmában, s 2003-tól mostanáig 
az Emberi Erőforrás Minisztériumban dol-
gozott idősellátási referensként. Új helyét 
április 15-én foglalta el.

HÍREK

lőapukája pedig térítésmentesen végezte 
el a hintaállvány telepítését és a gumitégla 
lerakását. A projekt rekordidő alatt valósult 
meg. A népszerű játék ütéscsillapító gumi-
burkolatra került, így a hétköznapi balese-
tektől sem kell tartani.

szerraktárig), mind Piliscsaba irányában (a 
Lukoil bezinkútig) meghosszabbítja a lobo-
gózás nyomvonalát. Ezen kívül a Szabadság 
utca eleje is lobogózva lesz (a Schiller Gim-
náziumig).

A városgondnoksági osztály munkatár-
sai legyártották és felszerelték a beton vil-
lanyoszlopokra, illetve a kandeláberekre 
szerelhető 30 db zászlótartót, és a szüksé-
ges zászlók is megvannak már. A kibővített 
nyomvonalú lobogózásra első alkalommal 
augusztus 20-án kerül majd sor.

E L A D Ó  T E L E K

Szent Erzsébet u. 170.
~ 500 m2 alapterületű belterületi, 
üres, építési telek. Közművek az 

ingatlan előtt.

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

polgármester ünnepélyes eskütételére és az 
új összetételű testület alakulóülésére május 
18-án került sor.

                         FEKETE-
FEHÉR

SZÍNES

Hátsó borító:                              – 120 000 Ft
1/1 oldal 48 000 Ft   60 000 Ft
1/2 oldal 24 000 Ft   30 000 Ft
1/4 oldal 12 000 Ft   15 000 Ft
1/8 oldal   6 000 Ft     7 500 Ft
1/16 oldal   3 000 Ft     3 750 Ft

HIRDETÉSI DÍJAK  
A VÖRÖSVÁRI ÚJSÁGBAN

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

Az árak áfával együtt értendők.

apróhirdetés  500 Ft (max. 200 karakter)

MARCSI BUTIK
Solymár, Turista u. 9.

Hétfő: zárva

Kedd-péntek: 14-19 óráig

Szombat: 9-14 óráig

Tavaszi és nyári női elegáns, 
két és háromrészes kosztümök 

érkeztek!

Nyári ruhák, blézerek, nadrág-
kosztümök, selyemnadrágok  

és szoknyák, elegáns  
felsők, divatos női táskák  

és sok minden más kapható 
kedvező áron.

B I Z T O S Í T O M,
hogy a legmegfelelőbb

• nyugdíj-előtakarékosság

• lakás

• baleset, egészség

• lakástakarék

• vállalati megoldások 

biztosítást ajánlom Önnek.

BÉLTEKI ILDIKÓ
vezető pénzügyi tanácsadó

+36 20 805 3036 

belteki.ildi@gmail.com

Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal

Felvételre keres 
határozatlan időre építéshatósági  

feladatok ellátására 
1 fő munkatársat 

Feladatok: a jogszabályokban meghatározott 
esetekben az építési munka engedélyezése, 
egyszerű bejelentés elbírálása, épület, építmény 
bontásának elrendelése, 
építésügyi hatósági eljárások lefolytatása. 
Elvárások:     
• Egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki 
vagy építőmérnöki végzettség.
Amit kínálunk:
• Stabil szervezeti háttér • Cafeteria
Az illetmény a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott  
illetményrendszer szerint kerül meghatározásra.

Jelentkezés: Személyesen leadhatja ügyfél-
szolgálatunkon: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

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

megjelölésével.
Érdeklődni lehet: Dandó-Kovács Rita (HR referens)  

06-26-331-688-as telefonszámon.

Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal

Felvételre keres 
kertészeti feladatok ellátására  

1 fő munkatársat 
Feladatok: A Pilisvörösvár Város Önkormányza-
tának kezelésében lévő zöldfelületek takarítása, 
kaszálása, fűnyírása valamint egyéb fizikai jelle-
gű teendők ellátása. 
Elvárások:     
Legalább 8 osztályos általános iskolai végzettség 
megléte.
Egyéb: A szerződéskötés feltétele: büntetlen 
előélet – erkölcsi bizonyítvány bemutatása
Amit kínálunk:
• Stabil szervezeti háttér • Cafeteria

Jelentkezés: személyesen vagy levélben: 
2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

a pozíció megjelölésével
Érdeklődni lehet: Dandó-Kovács Rita (HR referens)  

06-26-331-688-as telefonszámon.

Befejeződtek  
a tavaszi útkátyúzások

Április 4-e és 25-e között megtörtént a szo-
kásos tavaszi kátyúzás városunkban. A Pol-
gármesteri Hivatal munkatársai felmérték 
a belterületi szilárd burkolatú utak és föld-
utak állapotát, majd ajánlatokat kértek be a 
szükséges útkarbantartási munkák elvégzé-
sére. Az Ambíció Építőipari Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. adta a legjobb ajánlatot. 
Az ő munkájuk nyomán 205 négyzetméter-
nyi aszfaltútkátyúzás, 1200 négyzetméternyi 
martaszfaltos földútjavítás, 150 folyóméter 
martaszfaltos útpadkarendezés, 25 négyzet-
méter térkőburkolatos útjavítás és 15 fedlap 
körüli útjavítás történt meg. A munkálatok 
összesen 2 736 327 forintba kerültek.

Új hinta és gumitégla  
a Széchenyi utcai óvodában

A Széchenyi utcai óvodában már használ-
hatják a gyerekek az új hintát. 
A négyállású hintát az óvoda a szülők támo-
gatásával vásárolta meg (az Eszterlánc Ala-
pítvány támogatásával). A tulajdonosi hoz-
zájárulás mellett az önkormányzat vállalta a 
hinta alá kerülő, első osztályú ütéscsillapító 
gumiburkolat megrendelését és finanszíro-
zását. A Manhercz-Bau Kft. képviseletében 
Manhercz Mihály, az egyik óvodás neve-

Néhány hónap múlva üzembe 
helyezik a hulladékudvart

Néhány hónapot várni kell még a Fácán 
utcai szelektív hulladékudvar megnyílására. 
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-
gazdálkodási Társulás által alapított opera-
tív cég, a Zöld Jövőnkért Hulladékhaszno-
sító Kft. áprilisban eredményesen lezárta az 
üzemeltetésre kiírt közbeszerzési tendert. 
Martin Attila, a kft. ügyvezetőjének tájékoz-
tatása szerint folyamatban van a hosszútávú 
üzemeltetési szerződés megkötése a nyertes 
ajánlattevővel. A szerződés létrejötte után 
kerülhet sor az engedélyek átírására, beszer-
zésére, utána – várhatóan június-júliusban 
– indulhat a teljes rendszer üzemeltetése, 
ennek részeként a pilisvörösvári hulladék-
udvart is üzembe helyezik. 

A telepre az esetenként a lakosságnál ke-
letkező papír-, üveg-, műanyaghulladékok, 
valamint a háztartásokban kisebb mennyi-
ségben keletkező veszélyes hulladékok (fes-
tékek, vegyszerek, elektronikai hulladékok 
stb.) szállíthatók majd be.

Bővíti az önkormányzat  
az ünnepi lobogózás területét

Visszatérő panasz volt a bányatelepi lakosok 
részéről, hogy a nagy ünnepeken az ünnepi 
lobogózás a Fő utcán csak a Hősök terénél 
kezdődött. Ezért az önkormányzat a Fő 
utcán mind Budapest irányában (a gyógy-

Elkészült a Családsegítő  
és Gyermekjóléti Központ  
bútorzata

Év elején átalakult a szociális ellátó rend-
szer, így azokon a településeken, ahol 
járási székhely van, 2016. január 1-jétől 
Családsegítő és Gyermekjóléti Közpon-
tokat kellett létrehozni. Ezek az intéz-
mények látnak el bizonyos szociális fel-
adatokat a járás összes települése részére. 

Vörösvár önkormányzata a Napos Oldal 
Szociális Központban alakította ki a Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Központ iro-
dáját, a volt bányász emlékszoba helyén, 
az emlékszobát pedig egy kisebb terembe 
költöztették. A központ kialakításához és 
felszereléséhez az állam 2 millió forint tá-
mogatást biztosított. Május elején készül-
tek el a központba szánt új bútorok, me-
lyeket már le is szállítottak, és beépítettek 
a helyiségbe.

Polgármestert választottak  
Pilisszentivánon

Időközi polgármesterválasztás volt Pilis-
szentivánon május 8-án. Két független jelölt 
indult, közülük Poppréné Révay Gyöngyi 
1058 szavazatot szerzett Cseresznye Sándor 
198 szavazatával szemben. Összesen 9 ron-
tott szavazólapot számoltak a három szava-
zókörben. Ezzel Poppréné Révay Gyöngyi 
eddigi alpolgármester lett Pilisszentiván 
polgármestere. Mivel a polgármester asz-
szony eddig is a képviselőtestület tagja volt, 
az ő utódja képviselőként a 2014-es válasz-
tásokon a következő legtöbb szavazatot el-
ért képviselőjelölt, Bodnár Ferenc lett. Az új 

Az elűzetésre emlékeztek  
Solymáron

Idén 70 éve annak, hogy megkezdődött 
a magyarországi németek kitelepítése az 
országból. A szomorú eseményekről a 750 
éves Solymáron több rendezvénnyel is 
megemlékeztek, három napon keresztül. 
A megemlékezések keretében  április 23-
án szombaton egy emléktábla ünnepélyes 
felavatására került sor a solymári vasútál-
lomáson, ahonnan a vonat egykor elvitte 
a „kitelepítendő” solymáriakat. Az ese-
ményen részt vett Ritter Imre, a magyar-

országi németek parlamenti szószólója, 
Varga Mihály nemzetgazdasági minisz-
ter és Solymár német testvérvárosának, 
Wüstenrotnak a polgármestere, Timo 
Wolf is. (A rendezvények felvétele megte-
kinthető a PilisTV műsorán.)

Solymár nem járul hozzá  
az úttervezés költségeihez

Solymár önkormányzatának képviselőtes-
tülete ebben a választási ciklusban nem 
támogatja a Pilisvörösvár, Pilisszentiván és 
Solymár településeket összekötő útra vonat-
kozó tanulmányterv elkészítését. Pilisszent-
iván és Solymár település polgármesterei, 
valamint Pándi Gábor, Pilisvörösvár alpol-
gármestere és Kálmán Kinga pilisvörösvári 
főépítész még tavaly nyáron egyeztetett a 
három települést összekötő út lehetséges 
kialakításáról, és megállapodtak abban, 
hogy mindhárom település lakóinak érdeke 
az átkötő út kialakítása. Ám a tanulmány-
tervek elkészítésének finanszírozását csak 
Vörösvár és Szentiván vállalta, a solymári 
képviselők nem. 

Az út a Vörösvárbánya vasúti átjárótól in-
dulna, onnan a vasút nyomvonalát követné, 
majd keresztezné az Aranyhegyi-patakot, 
kiérne a jelenlegi Solymár–Pilisszentiván 
közötti iparterületen lévő magánúthoz, és 
a kőfejtőnél csatlakozna a Pilisszentivánt és 
Solymárt összekötő főúthoz.
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• Elkészült a tavalyi év zárszámadása. 
En nek alapján hogyan  értékeli a 2015-ös  
évet gazdálkodási szempontból? 

Örömmel mondhatom, hogy az önkor-
mányzat 2015. évi gazdálkodása kiemelke-
dően eredményes volt, ezt igazolja mind az 
elkészült zárszámadás, mind a független 
könyvvizsgálói jelentés. A hat önkormány-
zati intézmény (bölcsőde, két óvoda, Művé-
szetek Háza, Szakorvosi Rendelő, GESZ, 
Polgármesteri Hivatal) fenntartása, további 
három állami fenntartású intézmény (két 
általános iskola, zeneiskola) működtetése, 
a társulási fenntartású Napos Oldal Szo-
ciális Központ fenntartásának részfinan-
szírozása, a városüzemeltetési feladatok és 
az összes többi kötelező feladatunk ellátása 
mellett jelentős beruházásokat és felújítá-
sokat is sikerült megvalósítanunk úgy, hogy 
végül az évet jelentős pénzmaradvánnyal 
zártuk. Mindeközben az önkormányzat 
mérleg szerinti vagyona az előző évhez ké-
pest 575,6 millió forinttal növekedett.

• Minek köszönhető ez az eredmény?

Sok összetevője van, ezért csak a nagyob-
bakat tudom itt felsorolni. Bevételi oldal-
ról nézve meg kell említeni, hogy már az 
előző, 2014. évi gazdálkodásunk is nagyon 
jól sikerült, így a 2015-ös évet jelentős tar-
talékokkal kezdhettük. Jól alakult 2015-
ben az iparűzési adóbevétel is: 72,7 millió 
forinttal több lett a tervezettnél. Kiadási 
oldalról nézve meg kell említeni, hogy a 
takarékos létszámgazdálkodásnak köszön-
hetően a személyi kiadásoknál 19,7 millió 
forint megtakarítást sikerült elérni. A do-
logi kiadásoknál a sikeres feladat-vissza-
szervezéseknek köszönhetően (főzőkony-

ha, temetőüzemeltetés, városgondnokság) 
ugyancsak jelentős megtakarítás keletke-
zett, amit aztán fejlesztésekre tudtunk for-
dítani.

• Mik voltak ezek a fejlesztések?

A fő beruházásunk 2015-ben a szennyvíz-
tisztító telep és csatornahálózat felújítása és 
bővítése volt, ami igen jelentős, kb. 95%-os 
európai uniós KEOP-pályázati támoga-
tással valósult meg. A több éven át zajlott, 
összességében 1,2 milliárd forint értékű 
projekthez 2015-ben 508,8 millió forint 
pályázati támogatást és 23,5 millió forint 
önrésztámogatást sikerült szerezni. 

Szintén kiemelkedő beruházás volt 
2015-ben a Tipegő Bölcsőde megépítése 
saját erőből (62,1 millió forint), a bölcsőde 
berendezéseinek biztosítása (5,8 millió fo-
rint) és a Rákóczi utcai óvoda bővítése (13,1 
millió forint) pályázati támogatással. 

Mind anyagi mind erkölcsi értékét te-
kintve igen jelentős – saját forrású – pro-
jektként tarthatjuk számon a Betelepülési 
emlékmű felállítását (19 millió forint) és az 
azt befogadó tér, a Betelepülés tere kialakí-
tását (13,7 millió forint). 

2015-ben kezdődött el a Ponty utcai új 
vasúti átjáróhoz vezető szilárd burkolatú út 
építése (Harcsa u. – Amur u. – Ponty u.), 
melynek a 2015. évre eső költsége 16,9 mil-
lió forint volt. Megvalósult továbbá tavaly 
a Széchenyi utcai piacbódé rákötése a csa-
tornahálózatra, a temetőben a vizesblokk 
kialakítása, a Fácán utcai vízelvezetés és a 
köztemetőben új urnasírhely kialakítása. 
Elkészült a felszíni vízrendezési és csapa-
dékvíz-elvezetési tanulmányterv, illetve a 
temetői digitális térkép is.

Jelentős eszközbeszerzésekre is sor ke-
rült, többek között a főzőkonyhán (konyhai 
gépek, tárgyi eszközök, ételszállítást ellátó 
kisbusz) és a városgondnoksági osztályon 
(kisteherautó, kisgépek, szerszámok). Ösz-
szességében az önkormányzat a 2015-ben 
842,9 millió forint értékű beruházást való-
sított meg.

• Milyen felújítások történtek?

Kiemelkedő felújításként tarthatjuk szá-
mon 2015-ből a Vásár téri általános is-
kola tetőfelújítását (14,4 millió forint), a 
Templom téri általános iskola kis épületé-
nek tetőcseréjét (3,7 millió forint) és a te-
metőgondnoki lakás felújítását (2,6 millió 
forint). 

• Milyen tanulságokkal szolgál a zárszá-
madás a jövőre nézve?

Úgy gondolom, hogy a 2015. évi zárszám-
adás ismét visszaigazolta az évek óta követ-
kezetesen alkalmazott gazdálkodási elve-
ink helyességét, és azt jelzi, hogy ezen az 
úton érdemes tovább haladni. 

• A korábbi évekre (2015 előtt) a jogsza-
bályok sűrű változása, az önkormány-
zatiságban állandóan változó működési 
feltételek voltak jellemzők. Mostanra biz-
tosabban lehet számolni? Mi lesz jövőre 
vagy azután?

Nem vagyok sem jós, sem parlamenti kép-
viselő, úgyhogy erre a kérdésre nem sokat 
tudok mondani. Az önkormányzat műkö-
désének és gazdálkodásának kereteit min-
dig a felsőbb jogszabályok, mindenekelőtt 
az önkormányzati törvény és az adott évi 
költségvetési törvény szabja meg. Mi a 
törvények által megszabott keretek között 

gazdálkodunk, s az adott mozgástéren be-
lül igyekszünk a helyzetből a lehető legtöb-
bet kihozni.

• Több pályázaton való indulásról is dön-
tött a képviselőtestület a legutóbbi ülésen. 
Melyek ezek, és milyen esélyekkel indul 
az önkormányzat?

Több pályázaton is dolgozunk mostaná-
ban, ezek közül kettőt már a képviselő-
testület is tárgyalt. 

Az egyik egy európai uniós KEHOP 
épületenergetikai pályázat, amelynek ke-
retében a Szakorvosi Rendelő és az At-
tila utcai Egészségház (népszerű nevén 
„Liga”) energetikai korszerűsítését szeret-
nénk elvégezni. Tavaly már elkészítettünk 
egy nagyon hasonló pályázatot, de akkor a 
szűk határidőből fakadó kockázatok és az 
elérhető viszonylag alacsony támogatási 
arány miatt végül nem nyújtottuk be. Most 
hasonló célokra egy újabb pályázatot írtak 
ki, melyen 50-250 millió Ft összegű, visz-
sza nem térítendő támogatás igényelhető, 
50%-os előleg-lehívási lehetőséggel. Az 
első beadási fordulónap 2016. június 29., 
akkor szeretnénk beadni a pályázatot. En-
nek érdekében már ki is írtuk a feltételes 
közbeszerzést a kivitelező kiválasztására. 

A másik jelentős pályázat, amit már 
tárgyalt a testület, a „Fenntartható közle-
kedésfejlesztés Pest megyében” c. európai 
uniós VEKOP-pályázat. Ennek keretében 
a Fő utca-felújítás Bányatelepi irányú 
folytatásaként a Hősök tértől Budapest 
felé a városhatárig egy kerékpárutat, vala-
mint hozzá kapcsolódóan zárt csapadék-
víz-elvezető rendszert és gyalogosjárdát 
építenénk. Nyertes pályázat esetén az 
egész városon átvezető kerékpárút épülne 
meg, illetve alakulna ki (a Hősök tere és 
a 10-es úti vasúti aluljáró közötti szaka-
szon a kerékpárosokat az alacsony forgal-
mú önkormányzati fenntartású utakon 
vezetnénk át). A pályázaton minimum 50 
millió forint, maximum 500 millió forint 
támogatás igényelhető, és 25% előleg kér-
hető. Az első beadási forduló 2016. május 
30-ig tart, addig szeretnénk a pályázatot 
benyújtani. 

Még nem került testület elé, de már 
foglalkozunk a Napos Oldal Idősek Gon-
dozóháza tetőzetének és utcai homlokza-
tának felújításával, a Templom téri iskola 
sportudvarának kialakításával valamint 
a Báthory utca és Szent István utca asz-
faltburkolatának felújításával kapcsolatos 
pályázataink előkészítésével. Ezeket a 
pályázatokat május végéig szeretnénk be-
nyújtani.

Bízom abban, hogy ezek a pályázatok, 
illetve az év során beadandó további pá-
lyázataink eredményesek lesznek, és az 
előző évekhez hasonlóan újabb jelentős 
összegeket tudunk szerezni városfejlesz-
tési projektjeink megvalósításához

Palkovics Mária

ZÁRSZÁMADÁS, PÁLYÁZATOK

Elkészült a zárszámadás az önkor-
mányzat 2015. évi gazdálkodásáról. 
Ilyenkor már látszik, hogy a tavalyi 
költségvetési döntéseknek milyen kö-
vetkezményei lettek pénzügyi szem-
pontból. Az e havi interjúban ilyen 
visszatekintésre kértem Gromon Ist-
ván polgármestert, és a tavalyi év után 
arról is szó esett, idén milyen pályá-
zatokkal számolhat a város.

Tájékoztatom Tisztelt Vállalkozóinkat, hogy ameny-
nyiben 2015. január 1-től vagy 2015. év közben a 
KATA szerinti 2,5 millió forint adóalapú adózási 
formára tértek át, s azt változás bejelentő lapon 
az önkormányzati adóhatóságunkhoz bejelentet-
ték, valamint a korábbi adózási formájukat érintő 
időszakot záró bevallással lezárták, úgy 2016. má-
jus 31-ig iparűzési adóbevallási kötelezettségük 
nincsen.

Amennyiben új vállalkozóként 2015. január 1-től 
vagy 2015. év közben kezdett és a KATA szerinti 2,5 
millió forint adóalapú adózást választotta, akkor 
ennek tényét bejelentkező lapon az önkormányza-
ti adóhatósághoz be kell jelenteni, azonban 2016. 
május 31-ig iparűzési adóbevallási kötelezettsége 
nincsen.

Azon KATA hatálya alá tartozó vállalkozókat, akik 
nem a 2,5 millió forint adóalapú adózást válasz-
tották (80%-os adóalapú, költség elszámolású), 
továbbra is adóbevallás benyújtási kötelezettség 
terheli.

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

 
Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Az iparűzési adó bevallásával és befizetésével kap-
csolatban felhívom Tisztelt Vállalkozóink figyelmét, 
hogy a bevallás benyújtásának, illetve a 2015-ös 
évben megfizetett adóelőleg és a 2015-ös évre meg-
állapított tényleges adó különbözetének befizetési 
határideje:

2016. május 31.

A 2015. évről szóló iparűzési adóbevallást az önkor-
mányzat adócsoportjához kell benyújtani, és az adót 
az alábbi számlaszámra kell megfizetni:

Iparűzési adó számla:  
14100024-11787949-30000001

A bevallások feldolgozása során a bevalláson szerep-
lő 2016 szeptemberében és 2017 márciusában 
esedékes adóelőleg is megállapításra kerül. 
Kérjük, hogy bevallási és fizetési kötelezettségüknek 
2016.05.31-ig tegyenek eleget, ellenkező esetben 
eredménytelen felszólítást követően mulasztási bír-
ságot, illetve pótlékot számolunk fel.

A bevallási nyomtatvány a www.pilisvorosvar.hu 
weboldal Vállalkozó vagyok/Nyomtatványok 
menüpont alatt letölthető vagy elektronikusan 
kitölthető, illetve a Hivatal adócsoportjánál vagy 
ügyfélszolgálatán is beszerezhető. Az elektronikusan 
kitöltött bevallást is eredeti aláírással ellátva kell 
benyújtani. 

Az iparűzési adó mértéke: 1,55%
 

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

KATA adóalany  
iparűzési adóbevallási 

kötelezettségedíjak  
befizetési rendjének  

módosulásáról

Iparűzési adó bevallási  
és befizetési határidő

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Pilisvörösvár Város Díszpolgára és Pilisvörösvárért 
emlékérem adományozásával kapcsolatos  

javaslattételre
Pilisvörösvár Város Önkormányzata a város lakosságáért példamutatóan munkálkodó polgárok tevékenységé-
nek elismerésére a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományo-
zásáról szóló 6/1993 (III. 4.) önkormányzati rendelete alapján
„Pilisvörösvár Város Díszpolgára” címet és „Pilisvörösvárért” emlékérmet adományoz.
„Pilisvörösvár Város Díszpolgára” cím azon pilisvörösvári polgárnak adható, aki
• a lakosság szolgálatában (közszolgálatban), • a város fejlesztésében, • az oktatás-nevelés, közművelődés 
és egészségügy terén, • a város kulturális- és sportéletében hosszú időn keresztül kiemelkedően eredményes, 
önzetlen, áldozatos, maradandó munkát végzett.
„Pilisvörösvárért” emlékérem azoknak a magánszemélyeknek, csoportoknak, egyesületeknek, 
társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek adományozható, akik vagy amelyek:
• a város társadalmi-, gazdasági-, szociális-, kulturális- és sportéletének bármely ágazatában (közigazgatás, 
oktatás-nevelés, zene, tánc, képzőművészet, irodalom, egészségügy, szociális gondozás, tudományos élet, test-
nevelés és sport, közbiztonság, katasztrófavédelem stb.) az adott évben kiemelkedően hasznos munkát végez-
tek, illetve maradandó eredményt értek el.
Az Önkormányzat a hatályos rendelet szerint egy rendes és egy posztumusz díszpolgári címet, valamint két 
Pilisvörösvárért emlékérmet adományozhat.
Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és Pilisvörösvárért emlékérem adományozására javaslatot tehet bármely 
helyi egyesület, társadalmi szervezet és magánszemély, írásban, rövid indoklással. A javaslatot legkésőbb 2016. 
július 31-ig a polgármesternek címezve kell előterjeszteni.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző
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általános iskola, zeneiskola) működtetése, 
a társulási fenntartású Napos Oldal Szo-
ciális Központ fenntartásának részfinan-
szírozása, a városüzemeltetési feladatok és 
az összes többi kötelező feladatunk ellátása 
mellett jelentős beruházásokat és felújítá-
sokat is sikerült megvalósítanunk úgy, hogy 
végül az évet jelentős pénzmaradvánnyal 
zártuk. Mindeközben az önkormányzat 
mérleg szerinti vagyona az előző évhez ké-
pest 575,6 millió forinttal növekedett.

• Minek köszönhető ez az eredmény?

Sok összetevője van, ezért csak a nagyob-
bakat tudom itt felsorolni. Bevételi oldal-
ról nézve meg kell említeni, hogy már az 
előző, 2014. évi gazdálkodásunk is nagyon 
jól sikerült, így a 2015-ös évet jelentős tar-
talékokkal kezdhettük. Jól alakult 2015-
ben az iparűzési adóbevétel is: 72,7 millió 
forinttal több lett a tervezettnél. Kiadási 
oldalról nézve meg kell említeni, hogy a 
takarékos létszámgazdálkodásnak köszön-
hetően a személyi kiadásoknál 19,7 millió 
forint megtakarítást sikerült elérni. A do-
logi kiadásoknál a sikeres feladat-vissza-
szervezéseknek köszönhetően (főzőkony-

ha, temetőüzemeltetés, városgondnokság) 
ugyancsak jelentős megtakarítás keletke-
zett, amit aztán fejlesztésekre tudtunk for-
dítani.

• Mik voltak ezek a fejlesztések?

A fő beruházásunk 2015-ben a szennyvíz-
tisztító telep és csatornahálózat felújítása és 
bővítése volt, ami igen jelentős, kb. 95%-os 
európai uniós KEOP-pályázati támoga-
tással valósult meg. A több éven át zajlott, 
összességében 1,2 milliárd forint értékű 
projekthez 2015-ben 508,8 millió forint 
pályázati támogatást és 23,5 millió forint 
önrésztámogatást sikerült szerezni. 

Szintén kiemelkedő beruházás volt 
2015-ben a Tipegő Bölcsőde megépítése 
saját erőből (62,1 millió forint), a bölcsőde 
berendezéseinek biztosítása (5,8 millió fo-
rint) és a Rákóczi utcai óvoda bővítése (13,1 
millió forint) pályázati támogatással. 

Mind anyagi mind erkölcsi értékét te-
kintve igen jelentős – saját forrású – pro-
jektként tarthatjuk számon a Betelepülési 
emlékmű felállítását (19 millió forint) és az 
azt befogadó tér, a Betelepülés tere kialakí-
tását (13,7 millió forint). 

2015-ben kezdődött el a Ponty utcai új 
vasúti átjáróhoz vezető szilárd burkolatú út 
építése (Harcsa u. – Amur u. – Ponty u.), 
melynek a 2015. évre eső költsége 16,9 mil-
lió forint volt. Megvalósult továbbá tavaly 
a Széchenyi utcai piacbódé rákötése a csa-
tornahálózatra, a temetőben a vizesblokk 
kialakítása, a Fácán utcai vízelvezetés és a 
köztemetőben új urnasírhely kialakítása. 
Elkészült a felszíni vízrendezési és csapa-
dékvíz-elvezetési tanulmányterv, illetve a 
temetői digitális térkép is.

Jelentős eszközbeszerzésekre is sor ke-
rült, többek között a főzőkonyhán (konyhai 
gépek, tárgyi eszközök, ételszállítást ellátó 
kisbusz) és a városgondnoksági osztályon 
(kisteherautó, kisgépek, szerszámok). Ösz-
szességében az önkormányzat a 2015-ben 
842,9 millió forint értékű beruházást való-
sított meg.

• Milyen felújítások történtek?

Kiemelkedő felújításként tarthatjuk szá-
mon 2015-ből a Vásár téri általános is-
kola tetőfelújítását (14,4 millió forint), a 
Templom téri általános iskola kis épületé-
nek tetőcseréjét (3,7 millió forint) és a te-
metőgondnoki lakás felújítását (2,6 millió 
forint). 

• Milyen tanulságokkal szolgál a zárszá-
madás a jövőre nézve?

Úgy gondolom, hogy a 2015. évi zárszám-
adás ismét visszaigazolta az évek óta követ-
kezetesen alkalmazott gazdálkodási elve-
ink helyességét, és azt jelzi, hogy ezen az 
úton érdemes tovább haladni. 

• A korábbi évekre (2015 előtt) a jogsza-
bályok sűrű változása, az önkormány-
zatiságban állandóan változó működési 
feltételek voltak jellemzők. Mostanra biz-
tosabban lehet számolni? Mi lesz jövőre 
vagy azután?

Nem vagyok sem jós, sem parlamenti kép-
viselő, úgyhogy erre a kérdésre nem sokat 
tudok mondani. Az önkormányzat műkö-
désének és gazdálkodásának kereteit min-
dig a felsőbb jogszabályok, mindenekelőtt 
az önkormányzati törvény és az adott évi 
költségvetési törvény szabja meg. Mi a 
törvények által megszabott keretek között 

gazdálkodunk, s az adott mozgástéren be-
lül igyekszünk a helyzetből a lehető legtöb-
bet kihozni.

• Több pályázaton való indulásról is dön-
tött a képviselőtestület a legutóbbi ülésen. 
Melyek ezek, és milyen esélyekkel indul 
az önkormányzat?

Több pályázaton is dolgozunk mostaná-
ban, ezek közül kettőt már a képviselő-
testület is tárgyalt. 

Az egyik egy európai uniós KEHOP 
épületenergetikai pályázat, amelynek ke-
retében a Szakorvosi Rendelő és az At-
tila utcai Egészségház (népszerű nevén 
„Liga”) energetikai korszerűsítését szeret-
nénk elvégezni. Tavaly már elkészítettünk 
egy nagyon hasonló pályázatot, de akkor a 
szűk határidőből fakadó kockázatok és az 
elérhető viszonylag alacsony támogatási 
arány miatt végül nem nyújtottuk be. Most 
hasonló célokra egy újabb pályázatot írtak 
ki, melyen 50-250 millió Ft összegű, visz-
sza nem térítendő támogatás igényelhető, 
50%-os előleg-lehívási lehetőséggel. Az 
első beadási fordulónap 2016. június 29., 
akkor szeretnénk beadni a pályázatot. En-
nek érdekében már ki is írtuk a feltételes 
közbeszerzést a kivitelező kiválasztására. 

A másik jelentős pályázat, amit már 
tárgyalt a testület, a „Fenntartható közle-
kedésfejlesztés Pest megyében” c. európai 
uniós VEKOP-pályázat. Ennek keretében 
a Fő utca-felújítás Bányatelepi irányú 
folytatásaként a Hősök tértől Budapest 
felé a városhatárig egy kerékpárutat, vala-
mint hozzá kapcsolódóan zárt csapadék-
víz-elvezető rendszert és gyalogosjárdát 
építenénk. Nyertes pályázat esetén az 
egész városon átvezető kerékpárút épülne 
meg, illetve alakulna ki (a Hősök tere és 
a 10-es úti vasúti aluljáró közötti szaka-
szon a kerékpárosokat az alacsony forgal-
mú önkormányzati fenntartású utakon 
vezetnénk át). A pályázaton minimum 50 
millió forint, maximum 500 millió forint 
támogatás igényelhető, és 25% előleg kér-
hető. Az első beadási forduló 2016. május 
30-ig tart, addig szeretnénk a pályázatot 
benyújtani. 

Még nem került testület elé, de már 
foglalkozunk a Napos Oldal Idősek Gon-
dozóháza tetőzetének és utcai homlokza-
tának felújításával, a Templom téri iskola 
sportudvarának kialakításával valamint 
a Báthory utca és Szent István utca asz-
faltburkolatának felújításával kapcsolatos 
pályázataink előkészítésével. Ezeket a 
pályázatokat május végéig szeretnénk be-
nyújtani.

Bízom abban, hogy ezek a pályázatok, 
illetve az év során beadandó további pá-
lyázataink eredményesek lesznek, és az 
előző évekhez hasonlóan újabb jelentős 
összegeket tudunk szerezni városfejlesz-
tési projektjeink megvalósításához

Palkovics Mária

ZÁRSZÁMADÁS, PÁLYÁZATOK

Elkészült a zárszámadás az önkor-
mányzat 2015. évi gazdálkodásáról. 
Ilyenkor már látszik, hogy a tavalyi 
költségvetési döntéseknek milyen kö-
vetkezményei lettek pénzügyi szem-
pontból. Az e havi interjúban ilyen 
visszatekintésre kértem Gromon Ist-
ván polgármestert, és a tavalyi év után 
arról is szó esett, idén milyen pályá-
zatokkal számolhat a város.

Tájékoztatom Tisztelt Vállalkozóinkat, hogy ameny-
nyiben 2015. január 1-től vagy 2015. év közben a 
KATA szerinti 2,5 millió forint adóalapú adózási 
formára tértek át, s azt változás bejelentő lapon 
az önkormányzati adóhatóságunkhoz bejelentet-
ték, valamint a korábbi adózási formájukat érintő 
időszakot záró bevallással lezárták, úgy 2016. má-
jus 31-ig iparűzési adóbevallási kötelezettségük 
nincsen.

Amennyiben új vállalkozóként 2015. január 1-től 
vagy 2015. év közben kezdett és a KATA szerinti 2,5 
millió forint adóalapú adózást választotta, akkor 
ennek tényét bejelentkező lapon az önkormányza-
ti adóhatósághoz be kell jelenteni, azonban 2016. 
május 31-ig iparűzési adóbevallási kötelezettsége 
nincsen.

Azon KATA hatálya alá tartozó vállalkozókat, akik 
nem a 2,5 millió forint adóalapú adózást válasz-
tották (80%-os adóalapú, költség elszámolású), 
továbbra is adóbevallás benyújtási kötelezettség 
terheli.

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

 
Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Az iparűzési adó bevallásával és befizetésével kap-
csolatban felhívom Tisztelt Vállalkozóink figyelmét, 
hogy a bevallás benyújtásának, illetve a 2015-ös 
évben megfizetett adóelőleg és a 2015-ös évre meg-
állapított tényleges adó különbözetének befizetési 
határideje:

2016. május 31.

A 2015. évről szóló iparűzési adóbevallást az önkor-
mányzat adócsoportjához kell benyújtani, és az adót 
az alábbi számlaszámra kell megfizetni:

Iparűzési adó számla:  
14100024-11787949-30000001

A bevallások feldolgozása során a bevalláson szerep-
lő 2016 szeptemberében és 2017 márciusában 
esedékes adóelőleg is megállapításra kerül. 
Kérjük, hogy bevallási és fizetési kötelezettségüknek 
2016.05.31-ig tegyenek eleget, ellenkező esetben 
eredménytelen felszólítást követően mulasztási bír-
ságot, illetve pótlékot számolunk fel.

A bevallási nyomtatvány a www.pilisvorosvar.hu 
weboldal Vállalkozó vagyok/Nyomtatványok 
menüpont alatt letölthető vagy elektronikusan 
kitölthető, illetve a Hivatal adócsoportjánál vagy 
ügyfélszolgálatán is beszerezhető. Az elektronikusan 
kitöltött bevallást is eredeti aláírással ellátva kell 
benyújtani. 

Az iparűzési adó mértéke: 1,55%
 

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

KATA adóalany  
iparűzési adóbevallási 

kötelezettségedíjak  
befizetési rendjének  

módosulásáról

Iparűzési adó bevallási  
és befizetési határidő

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Pilisvörösvár Város Díszpolgára és Pilisvörösvárért 
emlékérem adományozásával kapcsolatos  

javaslattételre
Pilisvörösvár Város Önkormányzata a város lakosságáért példamutatóan munkálkodó polgárok tevékenységé-
nek elismerésére a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományo-
zásáról szóló 6/1993 (III. 4.) önkormányzati rendelete alapján
„Pilisvörösvár Város Díszpolgára” címet és „Pilisvörösvárért” emlékérmet adományoz.
„Pilisvörösvár Város Díszpolgára” cím azon pilisvörösvári polgárnak adható, aki
• a lakosság szolgálatában (közszolgálatban), • a város fejlesztésében, • az oktatás-nevelés, közművelődés 
és egészségügy terén, • a város kulturális- és sportéletében hosszú időn keresztül kiemelkedően eredményes, 
önzetlen, áldozatos, maradandó munkát végzett.
„Pilisvörösvárért” emlékérem azoknak a magánszemélyeknek, csoportoknak, egyesületeknek, 
társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek adományozható, akik vagy amelyek:
• a város társadalmi-, gazdasági-, szociális-, kulturális- és sportéletének bármely ágazatában (közigazgatás, 
oktatás-nevelés, zene, tánc, képzőművészet, irodalom, egészségügy, szociális gondozás, tudományos élet, test-
nevelés és sport, közbiztonság, katasztrófavédelem stb.) az adott évben kiemelkedően hasznos munkát végez-
tek, illetve maradandó eredményt értek el.
Az Önkormányzat a hatályos rendelet szerint egy rendes és egy posztumusz díszpolgári címet, valamint két 
Pilisvörösvárért emlékérmet adományozhat.
Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és Pilisvörösvárért emlékérem adományozására javaslatot tehet bármely 
helyi egyesület, társadalmi szervezet és magánszemély, írásban, rövid indoklással. A javaslatot legkésőbb 2016. 
július 31-ig a polgármesternek címezve kell előterjeszteni.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző
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érkezett, ezek közül a képviselőtestület Kó-
kai Márton pályázatát szavazta meg. Kókai 
Márton jelenleg az újságnál a szerkesztő-ri-
porteri feladatokat látja el, a jövőben tehát ő 
szerkeszti a sportrovatot is.  (68/2016. határo-
zat – 7 igen, 1 nem, 2 képviselő a szavazásban 
nem vett részt, a szavazópultját kikapcsolta)

A PNNÖ kérelme

Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata (PNNÖ) már a tavalyi évben 
jelezte, hogy szándékában áll átvenni a 
Német Nemzetiségi Általános Iskola (azaz 
a Vásár téri iskola) fenntartását, s ehhez 
kérte a városi önkormányzat beleegyezését. 
Tavaly ezt a kérést a városi önkormányzat a 
36/2015. (III. 26.) Kt. sz. határozatával el-
utasította, mivel úgy ítélte meg a képviselő-
testület, hogy „az átadási folyamat részletei 
szakmailag és pénzügyileg teljesen kidolgo-
zatlanok”. 

Sax László, a PNNÖ elnöke 2016. márci-
us 11-én levélben megküldte az önkormány-
zatnak az Appel László közoktatási szakértő 
által készített szakértői véleményt, és kérte, 
hogy az önkormányzat ismételten vizsgálja 
meg annak lehetőségét, hogy a Pilisvörösvári 
Német Nemzetiségi Általános Iskola a helyi 

Elfogadták a 2015-ös zárszámadást

Az államháztartásról szóló törvény, vala-
mint az államháztartás számviteléről szóló 
kormányrendelet értelmében a Polgármes-
teri Hivatal elkészítette az önkormányzat 
2015. évi költségvetési beszámolóját. A be-
számoló szerint az előirányzott költségve-
tési bevételek 98,88%-a folyt be, a kiadások 
az előirányzat 83,36%-ában teljesültek. 

Az önkormányzat tavaly 843 millió fo-
rint értékű beruházást valósított meg. Ki-
emelkedik ezek közül a szennyvíztisztító 
telep és a csatornahálózat felújítása és bőví-
tése, a Tipegő bölcsőde megépítése, a Bete-
lepülés terének kialakítása és a betelepülési 
emlékmű felállítása. A beruházások mellett 
további jelentős, összesen 21 millió forint 
értékű felújítás is történt, például a Vásár 
téri iskola tetőfelújítása. A megvalósított 
beruházások és felújítások mellett az évet 
az önkormányzat 485 millió forint marad-
vánnyal zárta. Ebből az úgynevezett sza-
bad maradvány összege 236 millió forint.

A független könyvvizsgálói jelentés sze-
rint „összességében megállapítható, hogy 
az önkormányzat 2015-ben eredményesen 
gazdálkodott, és kiemelkedően jó, pozitív 
évet zárt”. (A zárszámadásról további rész-
leteket a 6. oldalon, a polgármesteri inter-
júban olvashatnak). (10/2016. rendelet – 8 
igen, 2 nem)

Új rovatszerkesztő az újságnál

Várhegyi Ferenc lemondása után, még feb-
ruárban pályázatot írt ki az önkormányzat a 
Vörösvári Újság „Sport, szabadidő, egészsé-
ges életmód” rovat rovatszerkesztői felada-
tainak ellátására. Határidőre két pályázat 

német nemzetiségi önkormányzat fenntar-
tásába kerüljön. A testület többsége úgy ítél-
te meg, hogy a Vásár téri iskolának a PNNÖ 
fenntartásába és működtetésébe adása mind 
gazdasági, mind pedagógiai, mind tulajdon-
jogi, mind a helyi iskolarendszerre gyakorolt 
hatása, mind az általa járási szinten generált 
folyamatok szempontjából erősen aggályos, 
így a kérést ismét elutasították. (69/2016. ha-
tározat – 8 igen, 2 nem)

Energetikai pályázat

Az önkormányzat már 2015 júliusában 
előkészítő lépéseket tett a Szakorvosi Ren-
delő, az Egészségház és a Vásár téri iskola 
lapostetős szárnyának energetikai felújítá-
sára. Elkészült az energetikai szakvélemény 
is, de végül a szűk határidő és a viszonylag 
alacsony támogatási arány miatt nem nyúj-
tották be a KEOP-5.7.0 jelű pályázatot. 

Most hasonló célokra egy újabb, ked-
vezőbb feltételrendszerű (hosszabb meg-
valósítási határidejű, 50%-os előfinanszí-
rozású) pályázatot írtak ki, KEHOP-5.2.9 
számon. A pályázaton minimum 50 millió, 
maximum 250 millió forint vissza nem té-
rítendő támogatás igényelhető. Ezzel a pá-
lyázati támogatással a Szakorvosi Rendelő 

ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEK
2016. ÁPRILIS 28.

ÖNKORMÁNYZAT

Egyéb határozatok:
72/2016. – A 2015. évi belső ellenőrzési 
jelentés elfogadása

73/2016. – Pilisvörösvár Város Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivatalának 
Szervezeti és Működési Szabályzata mó-
dosításának és egységes szerkezetbe fogla-
lásának elfogadása

74/2016. – A Művészetek Háza − Kul-
turális Központ és Városi Könyvtár Szer-
vezeti és működési szabályzatának jóvá-
hagyása

75/2016. – A Gazdasági Ellátó Szervezet 
Pilisvörösvár Szervezeti és működési sza-
bályzatának jóváhagyása

79/2016. – A Pilisvörösvár 5052 hrsz-ú 
ingatlan belterületbe vonása

80/2016. – A Pilisvörösvár 6070 hrsz-ú 
ingatlan belterületbe vonása

81/2016. – A Pilisvörösvár 6064/2 és 6063 
hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról

84/2016. – A búcsúhétfőre vonatkozó 
igazgatási szünet elrendeléséről a Pilisvö-
rösvári Polgármesteri Hivatalban

85/2016. – A kommunális hulladék rend-
szeres begyűjtésére, elszállítására és ár-
talmatlanítására kötött közszolgáltatási 
szerződés 1. számú módosításáról

Rendelet:
10/2016. (V. 2.) – Pilisvörösvár Város Ön-
kormányzata 2015. évi zárszámadásáról

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

és az Egészségház energetikai felújítására 
kerülhetne sor. A pályázatot június végé-
ig kell az önkormányzatnak benyújtania. 
(70/2016. határozat – 9 igen)

Közlekedésfejlesztési pályázat

Egy másik pályázaton való indulásról is 
döntés született, ez a „Fenntartható közle-
kedésfejlesztés Pest megyében” elnevezésű 
VEKOP-pályázat. A város 2014-2019-re 
szóló gazdasági programjában kiemelt he-
lyen szerepel „a Fő utca program folytatása 
a Bányatelep irányában: a csapadékvíz-
elvezető árok befedése, a helyén parkolók 
kialakítása, a bányatelepi buszmegálló kör-
nyékének rendbe tétele, új járda építése 
először a Hősök terétől a CBA-ig, majd 
tovább az Ady Endre utcáig a Hősök tértől 
Budapest felé a városhatárig terjedő sza-
kaszán járda, parkoló, kerékpárút kialakí-
tása a csapadékvíz elvezetés rendezésével 
egyidejűleg”. Ehhez az amúgy is tervezett 
(részletekben megvalósítandó) fejlesztés-
hez lehet most esetleg pályázati támogatást 
szerezni. A VEKOP-pályázaton való in-
duláshoz a Hősök tere és a Bányakápolna 
utca közötti szakaszra vonatkozó terveket 
át kellett tervezni: a műszaki tartalmat 
ezen a szakaszon kerékpárúttal bővítették 
(a többi szakaszon eleve be volt tervezve a 
kerékpárút).  A pályázaton minimum 50 
millió, maximum 500 millió forint támo-
gatás igényelhető. Az első beadási határidő 
május 30. (71/2016. határozat – 9 igen)

Villámvédelmi rendszer felújítása

Az általános iskolák tetőcseréjének felújí-
tási munkái során meg kellett bontani az 
épületek villámvédelmi rendszerét, a tető 
gerincéről le kellett szedni. Így most a két 
iskola összesen három épületén lévő villám-
hárító rendszerek nem felelnek meg a hatá-
lyos BM-rendelet előírásainak. A két iskola 
igazgatója több ízben kérte a villámvédelmi 
rendszerek felújítását. Az önkormányzat el-
készíttette a felújításhoz szükséges terveket 
és költségvetést. Szakértő elkészítette az elő-
zetes költségbecslést, mely alapján a Vásár 
téri iskola épületén bruttó 3 millió forint, a 
Templom téri nagy iskola épületén 3,5 mil-
lió forint, míg a Templom téri kisiskolánál 
(volt óvoda épülete) 1 millió forint a felújí-
tás várható költsége. A képviselőtestület úgy 
döntött, hogy mindhárom munkát el kíván-
ja végeztetni, és árajánlat-kérési eljárást in-
dított a kivitelező kiválasztására. (76/2016. 
határozat – 9 igen)

Járdafelújítás

A képviselőtestület még márciusban dön-
tött a gyalogátkelők, temetői utak, járdák 
kivitelezőjének kiválasztására irányuló 
nyílt közbeszerzési eljárás indításáról, 
melynek keretében a Kisfaludy utcai és a 
Csobánkai utcai gyalogátkelők, a temető-

ben tervezett három új szilárd burkolatú út 
és a Templom tér északi oldalán létesítendő 
új parkolók megépítésére, valamint a vá-
rosban elszórtan elhelyezkedő néhány rö-
videbb járdaszakasz felújítására választják 
ki a kivitelezőt. Ennek a közbeszerzésnek 
a műszaki tartalmát most kibővítette a kép-
viselőtestület a Rákóczi utca Vájár utcától 
a Semmelweis utcáig terjedő szakaszának 
felújításával. (77/2016. határozat – 9 igen)

Fizikoterápia és 
homlokzatfelújítás 

Nyílt közbeszerzési eljárást írt ki a kép-
viselőtestület az új fizikoterápiai rendelő 
kialakítása (Fő u. 122.) és a Fő utca 104. 
sz. épület homlokzatfelújítása kivitelezőjé-
nek kiválasztására. Ajánlattételre a Lőrinci 
Építő és Fővállalkozó Kft.-t, a Nova Bau 
Hungary Kft.-t és a Geoszolg Kft.-t kérték 
fel. (78/2016. határozat – 9 igen)

Felnőtt tornapálya a Sporttelepen

Az elmúlt évek során több lakossági kérés 
érkezett az önkormányzathoz az ügyben, 
hogy igény lenne a városban kültéri felnőtt 
tornapályák kialakítására. Az önkormány-
zat munkatársai személyi edző bevonásá-
val megvizsgáltak több lehetséges helyszínt 
(Szent Erzsébet utcai sporttelep sarka, 
Rákóczi utcai játszótér üres része, Lőcsei 
utcai játszótér melletti terület, Vágóhíd ut-
cai volt gyakorlókert, Nagy-tó környéke). A 
képviselőtestület úgy döntött, hogy a sport-
telepen alakítja ki a felnőtt tornapályát. A 
legkedvezőbb ajánlatot erre – összesen 11 
db eszközzel – a Faberland Kft. adta, brut-
tó 1 999 615 forintos összeggel. (82/2016 
határozat – 8 igen, 1 tartózkodás)

Autóvásárlás  
a Polgármesteri Hivatal részére

A Polgármesteri Hivatal tulajdonában van 
egy 16 éves Opel Astra, melyet alapvetően 
a mindenkori polgármester használ, de 
hivatali időben a hivatali munkatársak is 
gyakran azzal közlekednek. Az autó már 
igen használt állapotú, fogyasztása ma-
gas, karosszériája rozsdás. Ezért most egy 
használt, 3,5 éves Skoda Octavia 1.4 TSI 
Ambition típusú személygépjármű beszer-
zéséről döntött a képviselőtestület, bruttó 2 
849 000 forintos összegben. (83/2016. hatá-
rozat – 9 igen)

Bérleti szerződés megszüntetése

2006 óta bérli a Raiffeisen Bank az önkor-
mányzattól a Fő utca 77. szám alatti épü-
letet egy határozott idejű szerződés kere-
tében. Idén februárban a bank tájékoztatta 
az önkormányzatot, hogy a bankfiókot 
bezárják, az épületre a továbbiakban nincs 
szükségük. Az önkormányzat és a bank 
képviselői egyeztetést tartottak a 2018-ig 
hatályban lévő helyiségbérleti szerződés 
közös megegyezéssel történő megszünte-
tésének lehetőségéről. A bank felajánlotta, 
hogy 12 havi bérleti díjat (40 887 eurót) egy 
összegben megfizet az önkormányzatnak 
(ez körülbelül 13 millió forintot jelent). A 
bérleti szerződés azonban 2018 augusztu-
sáig van hatályban, így az ajánlat elfogadá-
sával további 16 havi jelentős bérleti díjtól 
esett volna el az önkormányzat, ezért az 
ajánlatot a polgármester nem fogadta el. 
Végül az a döntés született, hogy a kép-
viselőtestület azzal a feltétellel támogatja 
a szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetését, ha a Raiffeisen Bank 19 
havi bérleti díjat előre megfizet. (86/2016. 
határozat – 9 igen)
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érkezett, ezek közül a képviselőtestület Kó-
kai Márton pályázatát szavazta meg. Kókai 
Márton jelenleg az újságnál a szerkesztő-ri-
porteri feladatokat látja el, a jövőben tehát ő 
szerkeszti a sportrovatot is.  (68/2016. határo-
zat – 7 igen, 1 nem, 2 képviselő a szavazásban 
nem vett részt, a szavazópultját kikapcsolta)

A PNNÖ kérelme

Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata (PNNÖ) már a tavalyi évben 
jelezte, hogy szándékában áll átvenni a 
Német Nemzetiségi Általános Iskola (azaz 
a Vásár téri iskola) fenntartását, s ehhez 
kérte a városi önkormányzat beleegyezését. 
Tavaly ezt a kérést a városi önkormányzat a 
36/2015. (III. 26.) Kt. sz. határozatával el-
utasította, mivel úgy ítélte meg a képviselő-
testület, hogy „az átadási folyamat részletei 
szakmailag és pénzügyileg teljesen kidolgo-
zatlanok”. 

Sax László, a PNNÖ elnöke 2016. márci-
us 11-én levélben megküldte az önkormány-
zatnak az Appel László közoktatási szakértő 
által készített szakértői véleményt, és kérte, 
hogy az önkormányzat ismételten vizsgálja 
meg annak lehetőségét, hogy a Pilisvörösvári 
Német Nemzetiségi Általános Iskola a helyi 

Elfogadták a 2015-ös zárszámadást

Az államháztartásról szóló törvény, vala-
mint az államháztartás számviteléről szóló 
kormányrendelet értelmében a Polgármes-
teri Hivatal elkészítette az önkormányzat 
2015. évi költségvetési beszámolóját. A be-
számoló szerint az előirányzott költségve-
tési bevételek 98,88%-a folyt be, a kiadások 
az előirányzat 83,36%-ában teljesültek. 

Az önkormányzat tavaly 843 millió fo-
rint értékű beruházást valósított meg. Ki-
emelkedik ezek közül a szennyvíztisztító 
telep és a csatornahálózat felújítása és bőví-
tése, a Tipegő bölcsőde megépítése, a Bete-
lepülés terének kialakítása és a betelepülési 
emlékmű felállítása. A beruházások mellett 
további jelentős, összesen 21 millió forint 
értékű felújítás is történt, például a Vásár 
téri iskola tetőfelújítása. A megvalósított 
beruházások és felújítások mellett az évet 
az önkormányzat 485 millió forint marad-
vánnyal zárta. Ebből az úgynevezett sza-
bad maradvány összege 236 millió forint.

A független könyvvizsgálói jelentés sze-
rint „összességében megállapítható, hogy 
az önkormányzat 2015-ben eredményesen 
gazdálkodott, és kiemelkedően jó, pozitív 
évet zárt”. (A zárszámadásról további rész-
leteket a 6. oldalon, a polgármesteri inter-
júban olvashatnak). (10/2016. rendelet – 8 
igen, 2 nem)

Új rovatszerkesztő az újságnál

Várhegyi Ferenc lemondása után, még feb-
ruárban pályázatot írt ki az önkormányzat a 
Vörösvári Újság „Sport, szabadidő, egészsé-
ges életmód” rovat rovatszerkesztői felada-
tainak ellátására. Határidőre két pályázat 

német nemzetiségi önkormányzat fenntar-
tásába kerüljön. A testület többsége úgy ítél-
te meg, hogy a Vásár téri iskolának a PNNÖ 
fenntartásába és működtetésébe adása mind 
gazdasági, mind pedagógiai, mind tulajdon-
jogi, mind a helyi iskolarendszerre gyakorolt 
hatása, mind az általa járási szinten generált 
folyamatok szempontjából erősen aggályos, 
így a kérést ismét elutasították. (69/2016. ha-
tározat – 8 igen, 2 nem)

Energetikai pályázat

Az önkormányzat már 2015 júliusában 
előkészítő lépéseket tett a Szakorvosi Ren-
delő, az Egészségház és a Vásár téri iskola 
lapostetős szárnyának energetikai felújítá-
sára. Elkészült az energetikai szakvélemény 
is, de végül a szűk határidő és a viszonylag 
alacsony támogatási arány miatt nem nyúj-
tották be a KEOP-5.7.0 jelű pályázatot. 

Most hasonló célokra egy újabb, ked-
vezőbb feltételrendszerű (hosszabb meg-
valósítási határidejű, 50%-os előfinanszí-
rozású) pályázatot írtak ki, KEHOP-5.2.9 
számon. A pályázaton minimum 50 millió, 
maximum 250 millió forint vissza nem té-
rítendő támogatás igényelhető. Ezzel a pá-
lyázati támogatással a Szakorvosi Rendelő 
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Egyéb határozatok:
72/2016. – A 2015. évi belső ellenőrzési 
jelentés elfogadása

73/2016. – Pilisvörösvár Város Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivatalának 
Szervezeti és Működési Szabályzata mó-
dosításának és egységes szerkezetbe fogla-
lásának elfogadása

74/2016. – A Művészetek Háza − Kul-
turális Központ és Városi Könyvtár Szer-
vezeti és működési szabályzatának jóvá-
hagyása

75/2016. – A Gazdasági Ellátó Szervezet 
Pilisvörösvár Szervezeti és működési sza-
bályzatának jóváhagyása

79/2016. – A Pilisvörösvár 5052 hrsz-ú 
ingatlan belterületbe vonása

80/2016. – A Pilisvörösvár 6070 hrsz-ú 
ingatlan belterületbe vonása

81/2016. – A Pilisvörösvár 6064/2 és 6063 
hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról

84/2016. – A búcsúhétfőre vonatkozó 
igazgatási szünet elrendeléséről a Pilisvö-
rösvári Polgármesteri Hivatalban

85/2016. – A kommunális hulladék rend-
szeres begyűjtésére, elszállítására és ár-
talmatlanítására kötött közszolgáltatási 
szerződés 1. számú módosításáról

Rendelet:
10/2016. (V. 2.) – Pilisvörösvár Város Ön-
kormányzata 2015. évi zárszámadásáról

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

és az Egészségház energetikai felújítására 
kerülhetne sor. A pályázatot június végé-
ig kell az önkormányzatnak benyújtania. 
(70/2016. határozat – 9 igen)

Közlekedésfejlesztési pályázat

Egy másik pályázaton való indulásról is 
döntés született, ez a „Fenntartható közle-
kedésfejlesztés Pest megyében” elnevezésű 
VEKOP-pályázat. A város 2014-2019-re 
szóló gazdasági programjában kiemelt he-
lyen szerepel „a Fő utca program folytatása 
a Bányatelep irányában: a csapadékvíz-
elvezető árok befedése, a helyén parkolók 
kialakítása, a bányatelepi buszmegálló kör-
nyékének rendbe tétele, új járda építése 
először a Hősök terétől a CBA-ig, majd 
tovább az Ady Endre utcáig a Hősök tértől 
Budapest felé a városhatárig terjedő sza-
kaszán járda, parkoló, kerékpárút kialakí-
tása a csapadékvíz elvezetés rendezésével 
egyidejűleg”. Ehhez az amúgy is tervezett 
(részletekben megvalósítandó) fejlesztés-
hez lehet most esetleg pályázati támogatást 
szerezni. A VEKOP-pályázaton való in-
duláshoz a Hősök tere és a Bányakápolna 
utca közötti szakaszra vonatkozó terveket 
át kellett tervezni: a műszaki tartalmat 
ezen a szakaszon kerékpárúttal bővítették 
(a többi szakaszon eleve be volt tervezve a 
kerékpárút).  A pályázaton minimum 50 
millió, maximum 500 millió forint támo-
gatás igényelhető. Az első beadási határidő 
május 30. (71/2016. határozat – 9 igen)

Villámvédelmi rendszer felújítása

Az általános iskolák tetőcseréjének felújí-
tási munkái során meg kellett bontani az 
épületek villámvédelmi rendszerét, a tető 
gerincéről le kellett szedni. Így most a két 
iskola összesen három épületén lévő villám-
hárító rendszerek nem felelnek meg a hatá-
lyos BM-rendelet előírásainak. A két iskola 
igazgatója több ízben kérte a villámvédelmi 
rendszerek felújítását. Az önkormányzat el-
készíttette a felújításhoz szükséges terveket 
és költségvetést. Szakértő elkészítette az elő-
zetes költségbecslést, mely alapján a Vásár 
téri iskola épületén bruttó 3 millió forint, a 
Templom téri nagy iskola épületén 3,5 mil-
lió forint, míg a Templom téri kisiskolánál 
(volt óvoda épülete) 1 millió forint a felújí-
tás várható költsége. A képviselőtestület úgy 
döntött, hogy mindhárom munkát el kíván-
ja végeztetni, és árajánlat-kérési eljárást in-
dított a kivitelező kiválasztására. (76/2016. 
határozat – 9 igen)

Járdafelújítás

A képviselőtestület még márciusban dön-
tött a gyalogátkelők, temetői utak, járdák 
kivitelezőjének kiválasztására irányuló 
nyílt közbeszerzési eljárás indításáról, 
melynek keretében a Kisfaludy utcai és a 
Csobánkai utcai gyalogátkelők, a temető-

ben tervezett három új szilárd burkolatú út 
és a Templom tér északi oldalán létesítendő 
új parkolók megépítésére, valamint a vá-
rosban elszórtan elhelyezkedő néhány rö-
videbb járdaszakasz felújítására választják 
ki a kivitelezőt. Ennek a közbeszerzésnek 
a műszaki tartalmát most kibővítette a kép-
viselőtestület a Rákóczi utca Vájár utcától 
a Semmelweis utcáig terjedő szakaszának 
felújításával. (77/2016. határozat – 9 igen)

Fizikoterápia és 
homlokzatfelújítás 

Nyílt közbeszerzési eljárást írt ki a kép-
viselőtestület az új fizikoterápiai rendelő 
kialakítása (Fő u. 122.) és a Fő utca 104. 
sz. épület homlokzatfelújítása kivitelezőjé-
nek kiválasztására. Ajánlattételre a Lőrinci 
Építő és Fővállalkozó Kft.-t, a Nova Bau 
Hungary Kft.-t és a Geoszolg Kft.-t kérték 
fel. (78/2016. határozat – 9 igen)

Felnőtt tornapálya a Sporttelepen

Az elmúlt évek során több lakossági kérés 
érkezett az önkormányzathoz az ügyben, 
hogy igény lenne a városban kültéri felnőtt 
tornapályák kialakítására. Az önkormány-
zat munkatársai személyi edző bevonásá-
val megvizsgáltak több lehetséges helyszínt 
(Szent Erzsébet utcai sporttelep sarka, 
Rákóczi utcai játszótér üres része, Lőcsei 
utcai játszótér melletti terület, Vágóhíd ut-
cai volt gyakorlókert, Nagy-tó környéke). A 
képviselőtestület úgy döntött, hogy a sport-
telepen alakítja ki a felnőtt tornapályát. A 
legkedvezőbb ajánlatot erre – összesen 11 
db eszközzel – a Faberland Kft. adta, brut-
tó 1 999 615 forintos összeggel. (82/2016 
határozat – 8 igen, 1 tartózkodás)

Autóvásárlás  
a Polgármesteri Hivatal részére

A Polgármesteri Hivatal tulajdonában van 
egy 16 éves Opel Astra, melyet alapvetően 
a mindenkori polgármester használ, de 
hivatali időben a hivatali munkatársak is 
gyakran azzal közlekednek. Az autó már 
igen használt állapotú, fogyasztása ma-
gas, karosszériája rozsdás. Ezért most egy 
használt, 3,5 éves Skoda Octavia 1.4 TSI 
Ambition típusú személygépjármű beszer-
zéséről döntött a képviselőtestület, bruttó 2 
849 000 forintos összegben. (83/2016. hatá-
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Bérleti szerződés megszüntetése

2006 óta bérli a Raiffeisen Bank az önkor-
mányzattól a Fő utca 77. szám alatti épü-
letet egy határozott idejű szerződés kere-
tében. Idén februárban a bank tájékoztatta 
az önkormányzatot, hogy a bankfiókot 
bezárják, az épületre a továbbiakban nincs 
szükségük. Az önkormányzat és a bank 
képviselői egyeztetést tartottak a 2018-ig 
hatályban lévő helyiségbérleti szerződés 
közös megegyezéssel történő megszünte-
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összegben megfizet az önkormányzatnak 
(ez körülbelül 13 millió forintot jelent). A 
bérleti szerződés azonban 2018 augusztu-
sáig van hatályban, így az ajánlat elfogadá-
sával további 16 havi jelentős bérleti díjtól 
esett volna el az önkormányzat, ezért az 
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A korábbi évek tapasztalataira tá-
maszkodva hirdették meg a he-
lyi szervezők a szemétgyűjtést a 

szombati napra, számítva elsősorban a 
lakosság, az oktatási intézmények diákjai 
és a civilszervezetek részvételére. A város-
takarítás két nyitott helyszínen: a Kacsa-tó 
környékén, illetve az Áfonya utca és a Sza-
badság utca által határolt területen folyt, 
de az önkormányzat szervezésében a hét 
folyamán a Csobánkai úton is felszámoltak 
egy illegális lerakót.

Az akció keretében csak kisebb méretű, 
a szervezők által kiadott zsákba tehető sze-
metet lehetett gyűjteni, építési törmeléket, 
törött üvegeket, veszélyes hulladékot nem. 
A nap végére összesen 365 zsáknyi szeme-
tet gyűjtöttek össze a vörösváriak, a hulla-
dék elszállításáról az országos szervezők 
gondoskodtak.

Temesvári Anna, az egyesület elnöke, 
az akció koordinátora az idei gyűjtés ta-
pasztalatait így összegezte: „Minden évben 
megírjuk az országos szervezőknek a ta-
pasztalatainkat: hogy a magasra nőtt fűben 
nehezebb megtalálni, összeszedni a sze-
metet, nagy a kullancsveszély, egy április 

eleji időpont szerencsésebb lenne az akció 
megszervezésére. Idén ráadásul ez az idő-
pont programokkal zsúfolt volt a ballagás, 
az Anyák Napja és a május elseje miatt.”

Temesvári Anna azt is elmondta, hogy a 
szervezés során azt tapasztalja, sokan fel-
háborodásuknak adnak hangot: Miért kell 
mások után szemetet szedni? Miért nem 
tartja be mindenki a természet és a hulla-
dékgyűjtés szabályait? „Igazuk van, de azt 
is látjuk, hogy ezzel együtt nem fölöslege-
sen dolgozunk. A szemétszedés után leg-
alább egy ideig nincs, ami vonzza a többi 
szemetet. Ezért köszönetet mondunk az 
országos szervezőknek, az OKTF-nek, 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának, a 
Horgász Egyesületnek, a résztvevő óvónők-
nek, az egyesület tagjainak és magánsze-
mélyeknek, akik helyben is sikeressé tették 
az Önkéntesen a tiszta Magyarországért! 
akciót. Külön köszönet a helyi szolgáltató-
nak, a Zöld Bicske Nonprofit Kft-nek, aki a 
zsákokat rövid időn belül elszállította.”

Szebb Környezetünkért Egyesület

További részletek, fotók:  
a www.tegyvalamit.hu-n és a Facebookon.

 ITT IS REND LETT

Pilisvörösvár Város Önkormányza-
ta nemcsak ezen a napon, hanem 
egész évben folyamatos harcot vív 

az illegális szemétlerakások megszünteté-
séért. Idén egy nappal április 22-e, a Föld 
Napja előtt a város történetének egyik 
legnagyobb környezetszennyezési prob-
lémájának felszámolása kezdődött meg. 
A liget mögötti erdőszélen, a volt mész-
égetőnél a „vasazók jóvoltából” az évek 
során nagy mennyiségű műanyagszemét 
halmozódott fel. Ennek legnagyobb részét 
fém alkatrészeitől megfosztott, kibelezett 
hűtőszekrények alkották, mintegy hatvan 
darab. Önkormányzatunk elhatározta, 
hogy elszállíttatja a gyönyörű természeti 
környezetben rendkívül csúnya látványt 
nyújtó, csak több száz év alatt lebomló 
hűtőket. Komoly partnerre találtunk a 
Pilisi Parkerdő Zrt. Szentendrei Igazga-
tóságában, akik felajánlották segítségüket. 

A Városgondnokság emberei két teherau-
tóval a helyszínen találkoztak a Parkerdő 
munkatársaival, akik egy autót és nyolc 
munkást vonultattak fel. A három dugig 
megpakolt teherautóval az FKF Nonpro-
fit Zrt. Hulladékgazdálkodási Igazgatóság 
Hulladékhasznosító Mű Üzembe szállí-
tották el a hűtőgépeket, amelyek összesen 
800 kilogrammot nyomtak. Az erdőszélen 

EGY TISZTÁBB VÁROSÉRT
„TESZEDD!” AKCIÓ PILISVÖRÖSVÁRON

A Országos Hulladék Ügynökség 
által indított, négynaposra bővített 
országos „TeSzedd!” akcióhoz idén 
harmadszor kapcsolódott Pilisvö-
rösvár. Az önkormányzat és a Szebb 
Környezetünkért Egyesület április 
30-án, szombaton szervezett sze-
métgyűjtést a város több pontján.

A lakossági telefonos kérdésekre hivatkozva tájékoztatom Önöket, hogy a lomta-
lanítást és a zöldhulladék szállítást változatlanul a Zöld-Bicske Nonprofit Kft. végzi 
városunkban. A lomtalanítást egy évben egyszer díjmentesen az tudja igényelni, 
akinek érvényes szerződése van a céggel, és nincs fizetési elmaradása. A lomtalaní-
tás időpontját a 06-22/350-111 telefonszámon lehet a Szolgáltatóval egyeztetni. 

Amennyiben a lakosnak sikerült időpontot egyeztetnie a céggel, akkor az 
egy szemétszállítási napon, legfeljebb 3 m3 mennyiségben fogja elszállítani 
a lomokat. Felhívom figyelmüket, hogy a kihelyezett hulladékban nem lehet 
veszélyeshulladékot (elektronikai hulladékot, festéket, vegyszert, építési tör-
meléket) elhelyezni. 

A lakosságnak szerződnie a közszolgáltatóval kell, míg fizetnie áprilistól 
egy jogszabályváltozás következtében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által kiküldött számla alapján lehet. 
Ezért felhívom azon lakosok figyelmét, hogy akik a szemétszállítási díjat 
csoportos beszedés útján, rendszeresen utalják, hogy 2016. április 1-től 
a közszolgáltatás díját NHKV által kibocsátott számla alapján az NHKV 
számlaszámára kell teljesíteniük.

 
Dr. Krupp Zsuzsanna 

jegyző

Ezúton értesítjük a Tisztelt Sírhelytulajdonosokat, hogy a temető 3-as parcellájá-
ban lévő, meg nem váltott sírokat az önkormányzat a 2016. évben felszámolja, 
majd a felszámolt sírhelyeket értékesíti. Az elbontott síremlékeket az önkormány-
zat 6 hónapig tárolja, utána megsemmisíti.

Fenti intézkedésre azért van szükség, mert a temető 3-as parcellájában van a 
legtöbb meg nem váltott és gondozatlan sírhely, s ez egyrészt rontja a temető 
központi részén elhelyezkedő 3. parcella képét, másrészt nehezíti a szabályosan 
megváltott sírok gondozását.

A meg nem váltott sírhelyekre a korábbi üzemeltető több alkalommal, az 
üzemeltetőváltás után pedig az önkormányzat is kihelyezett a síremlékekre egy 
felhívást arra vonatkozóan, hogy a sírhely megváltási ideje lejárt, és azt igény 
esetén újra meg kell váltani. Ezután az önkormányzat a 192/2013. (IX.26.) számú 
képviselőtestületi határozatában döntött a parcellákban lévő meg nem váltott sír-
helyek lezárásáról, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően hirdetményben is 
közzétette a meg nem váltott sírhelyek listáját. A lista megjelent a Vörösvári Újság-
ban, a www.pilisvorosvar.hu honlapon, valamint 3 alkalommal a Magyar Nemzet 
című napilapban, ezzel is eleget téve a jogszabályi követelményeknek.

A meg nem váltott sírhelyeken lévő síremlékekről tájékoztatást a 06-26-330-
233/130-as melléken, vagy a 06-30-995-5006-os telefonszámon lehet kérni a 
műszaki osztály ügyintézőjétől a Polgármesteri Hivatal munkaidejében.

 
Gromon István polgármester

Tájékoztatás a lomtalanításról  
és a hulladékszállítási díjak befizetési 

rendjének módosulásáról

Értesítés a 3. parcella újranyitásáról

A TeSzedd! – Önkéntesen a 
tiszta Magyarországért akció 
ma hazánk legnagyobb ön-

kéntes mozgalma, idén immár hato-
dik alkalommal valósult meg. A sze-
métgyűjtési akció keretében szerte az 
országban „tavaszi nagytakarítanak” 
a TeSzedd! önkéntesei. Azért szer-
vezik meg ezt a mozgalmat minden 
évben, hogy közösen megtisztítsuk 
szűkebb-tágabb környezetünket. Pi-
lisvörösvár Város Önkormányzata és 
a Szebb Környezetünkért Egyesülete 
is részt vett idén ezen az akción. Az 
elhagyott hulladék szedésére több 
helyszínen került sort.

Önkormányzatunk a Pilisszán-
tói út mellett, de még pilisvörösvári 
területen, a Bende tanyához vezető 
földút – ez a Pilisszántói útba csat-
lakozó bekötőútnál található – kör-
nyékén gyűjtötte össze az illegálisan 
elhelyezett hulladékokat. Az önkor-
mányzat részéről két délelőtt meg-
közelítőleg 180 zsáknyi hulladékot 
gyűjtöttünk össze. Az emblémás 
zsákokat, melybe a hulladékot be-
gyűjtöttük, a Zöld Bicske Nonprofit 
Kft szállította el. Örömmel tölt el 
bennünket, hogy Pilisvörösvár hatá-
rán belül még egy hulladékkal borí-
tott terület tisztult meg.

Pándi Gábor alpolgármester

Az egyesület ezúton kéri,  
hogy ne hagyják veszni a sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-át, 

ajánlják fel pilisvörösvári bejegy-
zett civilszervezeteknek! Ha a 

környezetvédelmet támogatnák, 
a Szebb Környezetünkért Egye-
sület adószámát tüntessék fel: 

18706653-1-13.

A Föld Napja egy világméretű akció a környezetszennyezés és 
a bolygónk védelme érdekében. Több százmillió ember és sok 
szervezet tesz ezen a napon valamit, ami felhívja a figyelmet 
az egyik legégetőbb globális problémára: arra, hogy maga az 
ember felelőtlen tevékenységével oly mértékben szennyezi a 
légkört, a vizeket, a talajt, hogy az hosszú távon veszélyeztetni 
fogja az élet lehetőségét a „kék bolygón”.

még további hulladékok maradtak, ame-
lyet a közeljövőben konténerrel fogunk 
elszállítani.

Ismételten felhívom a lakosság figyel-
mét, hogy ha vasazókra bízzák üzemkép-
telen háztartási gépeiket, akkor azoknak 
a műanyagmaradékai jó eséllyel az erdők, 
mezők szélein és a patakok partján fog-
nak kikötni. Ezért javaslom, hogy ilyen 
hulladékaikat csak hivatalos átvevőhe-
lyeken adják le. Ígéretünk van arra, hogy 
még ebben az évben megkezdi működését 
városunkban, a Fácán utcában a szelektív 
hulladékudvar, ahol a kommunális hul-
ladékok közé nem tartozó, a kukába be 
nem tehető, egyéb hulladékok ingyenesen 
leadhatók lesznek. Addig is, és az után is 
tegyünk meg mindent közösen környeze-
tünk védelme érdekében!

Pándi Gábor alpolgármester

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI
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csoportos beszedés útján, rendszeresen utalják, hogy 2016. április 1-től 
a közszolgáltatás díját NHKV által kibocsátott számla alapján az NHKV 
számlaszámára kell teljesíteniük.

 
Dr. Krupp Zsuzsanna 

jegyző

Ezúton értesítjük a Tisztelt Sírhelytulajdonosokat, hogy a temető 3-as parcellájá-
ban lévő, meg nem váltott sírokat az önkormányzat a 2016. évben felszámolja, 
majd a felszámolt sírhelyeket értékesíti. Az elbontott síremlékeket az önkormány-
zat 6 hónapig tárolja, utána megsemmisíti.

Fenti intézkedésre azért van szükség, mert a temető 3-as parcellájában van a 
legtöbb meg nem váltott és gondozatlan sírhely, s ez egyrészt rontja a temető 
központi részén elhelyezkedő 3. parcella képét, másrészt nehezíti a szabályosan 
megváltott sírok gondozását.

A meg nem váltott sírhelyekre a korábbi üzemeltető több alkalommal, az 
üzemeltetőváltás után pedig az önkormányzat is kihelyezett a síremlékekre egy 
felhívást arra vonatkozóan, hogy a sírhely megváltási ideje lejárt, és azt igény 
esetén újra meg kell váltani. Ezután az önkormányzat a 192/2013. (IX.26.) számú 
képviselőtestületi határozatában döntött a parcellákban lévő meg nem váltott sír-
helyek lezárásáról, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően hirdetményben is 
közzétette a meg nem váltott sírhelyek listáját. A lista megjelent a Vörösvári Újság-
ban, a www.pilisvorosvar.hu honlapon, valamint 3 alkalommal a Magyar Nemzet 
című napilapban, ezzel is eleget téve a jogszabályi követelményeknek.

A meg nem váltott sírhelyeken lévő síremlékekről tájékoztatást a 06-26-330-
233/130-as melléken, vagy a 06-30-995-5006-os telefonszámon lehet kérni a 
műszaki osztály ügyintézőjétől a Polgármesteri Hivatal munkaidejében.

 
Gromon István polgármester

Tájékoztatás a lomtalanításról  
és a hulladékszállítási díjak befizetési 

rendjének módosulásáról

Értesítés a 3. parcella újranyitásáról

A TeSzedd! – Önkéntesen a 
tiszta Magyarországért akció 
ma hazánk legnagyobb ön-

kéntes mozgalma, idén immár hato-
dik alkalommal valósult meg. A sze-
métgyűjtési akció keretében szerte az 
országban „tavaszi nagytakarítanak” 
a TeSzedd! önkéntesei. Azért szer-
vezik meg ezt a mozgalmat minden 
évben, hogy közösen megtisztítsuk 
szűkebb-tágabb környezetünket. Pi-
lisvörösvár Város Önkormányzata és 
a Szebb Környezetünkért Egyesülete 
is részt vett idén ezen az akción. Az 
elhagyott hulladék szedésére több 
helyszínen került sort.

Önkormányzatunk a Pilisszán-
tói út mellett, de még pilisvörösvári 
területen, a Bende tanyához vezető 
földút – ez a Pilisszántói útba csat-
lakozó bekötőútnál található – kör-
nyékén gyűjtötte össze az illegálisan 
elhelyezett hulladékokat. Az önkor-
mányzat részéről két délelőtt meg-
közelítőleg 180 zsáknyi hulladékot 
gyűjtöttünk össze. Az emblémás 
zsákokat, melybe a hulladékot be-
gyűjtöttük, a Zöld Bicske Nonprofit 
Kft szállította el. Örömmel tölt el 
bennünket, hogy Pilisvörösvár hatá-
rán belül még egy hulladékkal borí-
tott terület tisztult meg.

Pándi Gábor alpolgármester

Az egyesület ezúton kéri,  
hogy ne hagyják veszni a sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-át, 

ajánlják fel pilisvörösvári bejegy-
zett civilszervezeteknek! Ha a 

környezetvédelmet támogatnák, 
a Szebb Környezetünkért Egye-
sület adószámát tüntessék fel: 

18706653-1-13.

A Föld Napja egy világméretű akció a környezetszennyezés és 
a bolygónk védelme érdekében. Több százmillió ember és sok 
szervezet tesz ezen a napon valamit, ami felhívja a figyelmet 
az egyik legégetőbb globális problémára: arra, hogy maga az 
ember felelőtlen tevékenységével oly mértékben szennyezi a 
légkört, a vizeket, a talajt, hogy az hosszú távon veszélyeztetni 
fogja az élet lehetőségét a „kék bolygón”.

még további hulladékok maradtak, ame-
lyet a közeljövőben konténerrel fogunk 
elszállítani.

Ismételten felhívom a lakosság figyel-
mét, hogy ha vasazókra bízzák üzemkép-
telen háztartási gépeiket, akkor azoknak 
a műanyagmaradékai jó eséllyel az erdők, 
mezők szélein és a patakok partján fog-
nak kikötni. Ezért javaslom, hogy ilyen 
hulladékaikat csak hivatalos átvevőhe-
lyeken adják le. Ígéretünk van arra, hogy 
még ebben az évben megkezdi működését 
városunkban, a Fácán utcában a szelektív 
hulladékudvar, ahol a kommunális hul-
ladékok közé nem tartozó, a kukába be 
nem tehető, egyéb hulladékok ingyenesen 
leadhatók lesznek. Addig is, és az után is 
tegyünk meg mindent közösen környeze-
tünk védelme érdekében!

Pándi Gábor alpolgármester

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI
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2011 óta áll a Szakorvosi Rendelőintézet 
élén dr. Surjánné dr. Tóth Margit. Az-
óta nagyon sok minden változott mind 
a szakrendelések mind az infrastruktúra 
szempontjából. A közelmúltban lejárt 
az igazgatónő ötéves megbízatása, és 
március végi ülésén újabb öt évre ismét 
őt választotta meg a képviselőtestület. 
Ebből az alkalomból beszélgettünk vele 
eredményekről, nehézségekről, célokról, 
tervekről.

• 2012-ben, amikor először beszélgettünk, 
egyik legfontosabb feladatának azt nevez-
te, hogy rendbe kell tenni a szakrendelőt 
gazdaságilag. Hogy látja ezt most, meny-
nyire sikerült az azóta eltelt időszakban?

A szakrendelő gazdaságilag akkor is egyen-
súlyban volt, nem voltak kifizetetlen be-
szállítói tartozások, inkább arról volt szó, 
hogy nekem ki kellett igazodni a szerződé-
sek között, hogy melyik valóban jó, előnyös 
a rendelő számára, és melyik az előnytelen, 
szükségtelen. Ehhez az első időszakban 
nagyon sok segítséget kaptam az önkor-
mányzattól, különösen dr. Krupp Zsuzsan-
na jegyzőasszonytól, aki szakavatott szem-
mel nézte át a szerződéseket, és felhívta a 
figyelmet a szükségtelen vagy előnytelen 
szerződésekre. Ezeket igyekeztem miha-
marabb felbontani. Ez pénzmegtakarítás-
sal járt. Sok jó ötlet jött Ráczné Horváth 
Rózsa gazdasági vezetőtől, aki mai napig 
élénken figyeli a pénzmegtakarítási és a 
bevételi lehetőségeket. A gazdasági egyen-
súly az ő érdeme. A szakmai szempontok 
figyelembe vétele az én feladatom, nagyon 
jól tudunk együttműködni. Tehát ebből a 
szempontból (is) sikeres volt az elmúlt öt 
év. 

• Mit tart az elmúlt 5 év legnagyobb ered-
ményének, mi az, amire a legbüszkébb?

Ez mondjuk nem az én érdemem, hanem 
az önkormányzaté, de arra nagyon büszke 
vagyok, hogy sikerült sok év múltán egy 
modern liftet kiépíteni a rendelő épületé-
ben, ezzel biztosítva az akadálymentessé-
get. Az önkormányzat az öt év során szá-
mos esetben bebizonyította, hogy fontos 
számukra a szakrendelő, ez alatt az idő-
szak alatt nagyon jó együttműködés alakult 
ki, ez örömmel tölt el.  

Az orvosok és az asszisztensek is na-

gyon jó csapatot alkotnak. Orvosaink álta-
lában más intézményekben is dolgoznak, a 
rendelőben részállásban vannak, heti egy-
két napot rendelnek. Szintén nem az én 
érdemem, de szakmailag úgy gondolom, 
kiváló, nagy tapasztalatú kollegákkal van 
szerencsénk dolgozni.

A munkahelyi légkör nagyon jó, az asz-
szisztensek egymás, az orvos és a betegek 
irányában is készségesek, segítőkészek. 
Ebben nagy szerepe van Marosiné Pánczél 
Ildikó vezető asszisztensnek, aki nemcsak 
az asszisztenseket igazgatja, hanem az az-
óta saját munkatársainkká lett takarító sze-
mélyzetet is jól összetartja. A csapatmunka, 
egymás segítése ezen a pályán nagyon fon-
tos. Jó munkahelyi légkörben a munkavég-
zés is jobb lesz.    

• Sokat küszködtek orvoshiánnyal. Ezt 

sikerült megoldani, vagy továbbra is prob-
léma?

Szerencsénkre minden szakmában van or-
vosunk, az ortopédiát kivéve. Az orvosok 
között van fluktuáció, de eddig még min-
dig sikerült áthidalni a problémákat.

• Melyek voltak az elmúlt 5 év legnagyobb 
beruházásai a rendelőben?

A legnagyobb beruházás a lift kiépíté-
se volt, ennek költségeit teljes mértékben 
az önkormányzat biztosította. Modern 
gépeket is tudtunk venni, ilyen volt pél-
dául egy korszerű ultrahang vizsgálógép 
beszerzése 2012-ben, valamint modern 
látótérvizsgáló készülék a szemészeti ren-
delőbe, ami a glaucomás (zöldhályogos) 
betegek gondozásában elengedhetetlenül 
fontos vizsgálóeszköz. 2014-ben az elavult 
kazánt cseréltük ki, nagyon szépen felújí-
tottuk a nőgyógyászati szakrendelőt, ide is 
tudtunk vásárolni önkormányzati támoga-
tással ultrahang vizsgálókészüléket, ami a 
vizsgálatokhoz és a várandósgondozáshoz 
minimumfeltétel. Az idén nyárra minden 
szakrendelésen lesz már klímaberendezés. 
A kánikulai hetekben ugyanis a betegellá-
tás enélkül már szinte elképzelhetetlen.

• Mi az, amire nagy szükség lenne még?

Ígéretet kaptunk az önkormányzattól, hogy 
a gyógytorna-fizikoterápia céljára kialakít-
ják a Benu patika melletti épületet. Ennek 
felszerelése is komoly összegeket igényel, a 
korszerű kezelőgépek beszerzése a rendelő 
feladata lesz. A környező települések közül 
Pilisszentiván képviselőtestülete megsza-
vazta a fizikoterápia felszerelésének anya-
gi támogatását. A hagyományos röntgen 
készülék cseréje is hamarosan szükséges 
lesz, akkor már digitális készüléket kellene 
vásárolni. Ennek költsége messze megha-

EGÉSZSÉGHÉT  
A MŰVÉSZETEK HÁZÁBAN

Az egészséghetet hagyományte-
remtő szándékkal, április 12-
től 20-ig tartottuk a Művésze-

tek Házában. A programmal az volt a 
tervünk, hogy lehetőség szerint minél 
több korosztályt szólítsunk meg, hogy 
a programkínálatban mindenki megta-
lálhassa a számára érdekes témájú elő-
adást. Igyekeztünk az érintett témákból 
a szakma kiválóságait meghívni elő-
adónak. 

A témák felépítésénél kiemelt sze-
repet szántunk a gyermekeket ne-
velő családoknak. Az első előadást a 
Plukkido játékokkal kezdtük, amelye-
ket Táncsics Judit szakpszichológus 
mutatott be az érdeklődőknek. A játék 
segít abban, hogy közös nyelvet beszél-
jünk gyermekeinkkel, élményre váltja 
a gondokat, hogy több időt tölthes-
sünk a gyermeknevelés napos oldalán. 
Medveczky Kata szakpszichológus két 
témával érkezett hozzánk: Büntessünk 
vagy ne? Hogyan neveljünk felelős-
ségteljes gyermekeket? Dackorszak, 
hiszti – Hogyan nevessünk a sok sírás 
közepette? Mindkét téma nagyon ta-
nulságos volt, az interaktív módon ve-
zetett előadás után a résztvevők számos 
hasznos tanáccsal, tapasztalattal lettek 
gazdagabbak. 

Sajnos korunk népbetegségének szá-
mít a rák, szinte mindannyiunk család-
jában, ismeretségi körében vannak be-
tegek. Az előadásra a világon is elismert 
szaktekintélyt, dr. Bányai Éva profesz-
szor emeritus asszonyt hívtuk meg, az 
ELTE PPK Affektív Pszichológia Tan-
szék oktatóját. A Lelki erőforrások és 
gyógyulás – a társas támogatás szerepe 
a daganatos betegek terápiájában című 
előadásában a professzor asszony el-
mondta, hogy tizenöt évvel ezelőtt esett 
át egy nyirokáttétes melldaganaton. 

Gyógyulását többek közt autoszuggesztív 
módszerek alkalmazásának köszönhe-
ti. Akkor jött tehát az elhatározás, hogy a 
módszerrel más melldaganatban szenvedő 
nőkön is segít. A távlati cél az onkológiai 
kezelések részévé tenni a lelki támogatást, 
a lelki tényezőknek ugyanakkora szerepük 
van a rákbetegek gyógyulása során, mint a 
gyógyszereknek.

Az ELTE PPK Személyiség és Egész-
ségpszichológiai Tanszék és az ELTE 
PPK Egészségfejlesztési és Sporttudomá-
nyi Intézet oktatója, dr. Hevesi Krisztina 
szexuálpszichológus is a vendégünk volt: 
A szex és/vagy szerelem című előadást tar-
totta. Nagy örömünkre a gimnázium kol-
légiumából nagyszámú fiatal érdeklődését 
is felkeltette a téma. 

Az egészséghéthez csatlakozott a Szak-
orvosi Rendelőintézet is, az érdeklődők je-
lentkezhettek vércukor-vizsgálatra, vérnyo-
másmérésre, testtömegindex-kiszámításra, 
Schüssler-féle arcdiagnosztikai vizsgálatra. 

A Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az 
éveknek“ Országos Szövetsége a Richter 
gyógyszercéggel együttműködve 2008-ban 
indította el egészségügyi felvilágosító prog-
ramját, amelynek célja a lakosság egészség-
ügyi ismereteinek bővítése és a prevenciós 
gondolkodás népszerűsítése. Ennek je-
gyében fogadtuk be a programot. Érdekes 
előadásokat hallhattak a résztvevők a Rich-
ter-terápiáról, valamint a sebkezelés és a 
szemszárazság legkorszerűbb kezeléseiről, 
az Alzheimer-betegségről, az érelmeszese-
désről, a csontritkulás kezelési lehetőségei-
ről. Az Ötödik Sally című színházi előadá-
sunk a lelki egészségünkről szólt. 

Úgy érzem, sikeres hetet tudhatunk 
magunk mögött. Jövőre ismét szeretnénk 
egészséghetet szervezni, reméljük, még 
több érdeklődő lesz az előadásokon.

Berényi Ildikó

ladja a szakrendelő anyagi lehetőségeit. A 
folyamatosan öregedő géppark helyett újak 
beszerzése szükséges. A sterilizáló készülé-
künk és a sebészeti műtőasztal is több mint 
20 éves. Ezeknek a cseréje is aktuálissá vá-
lik a közeljövőben. Szakrendelőink közül 
elsősorban a fül-orr-gégészeti, azután a 
sebészeti rendelő szorul felújításra. Ahogy 
anyagi lehetőségeink engedik, ezeket foko-
zatosan mind betervezzük és végrehajtjuk. 

• Lesz-e a készülékek beszerzésére saját 
forrás?

A röntgen-digitalizálást csak pályázati 
úton tartom kivitelezhetőnek. A többi ké-
szüléket megpróbáljuk saját erőből, foko-
zatosan lecserélni.

• Most újabb öt évre kapott bizalmat a 
képviselőtestülettől. Mik a közeljövő leg-
fontosabb tervei, célkitűzései?

A bizalmat ezúton is köszönöm a képvi-
selőtestületnek, munkatársaimnak és a la-
kosságnak egyaránt. Igyekszem továbbra is 
tisztességgel és becsülettel ellátni a mun-
kámat, a rendelőt gazdasági szempontból 
egyensúlyban tartani, a szerződő felekkel 
korrekt kapcsolatot építeni, és továbbra 
is olyan légkört fenntartani, amelyben a 
munkatársaim örömmel és jókedvűen jön-
nek dolgozni, mert ez elengedhetetlen a jó 
betegellátáshoz.  

• Milyen hosszú távú tervei vannak?

Most úgy látom, hogy a települések lakói-
nak bizonyos szempontból szüksége volna 
még komplexebb ellátásra, amely magában 
foglalná az egynapos sebészeti ellátást. Ez 
szakmailag és anyagilag nagy kihívás, a 
manuális szakmák orvosainak nagy vonzó-
erő volna. Kizárólag pályázat útján tartom 
elképzelhetőnek. Jelenleg azonban a köz-
ponti régió (amelybe Pilisvörösvár is tarto-
zik) nem pályázhat ilyen nagy volumenű 
egészségügyi infrastrukturális fejlesztésre.

Palkovics Mária

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD
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élén dr. Surjánné dr. Tóth Margit. Az-
óta nagyon sok minden változott mind 
a szakrendelések mind az infrastruktúra 
szempontjából. A közelmúltban lejárt 
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eredményekről, nehézségekről, célokról, 
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• 2012-ben, amikor először beszélgettünk, 
egyik legfontosabb feladatának azt nevez-
te, hogy rendbe kell tenni a szakrendelőt 
gazdaságilag. Hogy látja ezt most, meny-
nyire sikerült az azóta eltelt időszakban?

A szakrendelő gazdaságilag akkor is egyen-
súlyban volt, nem voltak kifizetetlen be-
szállítói tartozások, inkább arról volt szó, 
hogy nekem ki kellett igazodni a szerződé-
sek között, hogy melyik valóban jó, előnyös 
a rendelő számára, és melyik az előnytelen, 
szükségtelen. Ehhez az első időszakban 
nagyon sok segítséget kaptam az önkor-
mányzattól, különösen dr. Krupp Zsuzsan-
na jegyzőasszonytól, aki szakavatott szem-
mel nézte át a szerződéseket, és felhívta a 
figyelmet a szükségtelen vagy előnytelen 
szerződésekre. Ezeket igyekeztem miha-
marabb felbontani. Ez pénzmegtakarítás-
sal járt. Sok jó ötlet jött Ráczné Horváth 
Rózsa gazdasági vezetőtől, aki mai napig 
élénken figyeli a pénzmegtakarítási és a 
bevételi lehetőségeket. A gazdasági egyen-
súly az ő érdeme. A szakmai szempontok 
figyelembe vétele az én feladatom, nagyon 
jól tudunk együttműködni. Tehát ebből a 
szempontból (is) sikeres volt az elmúlt öt 
év. 

• Mit tart az elmúlt 5 év legnagyobb ered-
ményének, mi az, amire a legbüszkébb?

Ez mondjuk nem az én érdemem, hanem 
az önkormányzaté, de arra nagyon büszke 
vagyok, hogy sikerült sok év múltán egy 
modern liftet kiépíteni a rendelő épületé-
ben, ezzel biztosítva az akadálymentessé-
get. Az önkormányzat az öt év során szá-
mos esetben bebizonyította, hogy fontos 
számukra a szakrendelő, ez alatt az idő-
szak alatt nagyon jó együttműködés alakult 
ki, ez örömmel tölt el.  

Az orvosok és az asszisztensek is na-

gyon jó csapatot alkotnak. Orvosaink álta-
lában más intézményekben is dolgoznak, a 
rendelőben részállásban vannak, heti egy-
két napot rendelnek. Szintén nem az én 
érdemem, de szakmailag úgy gondolom, 
kiváló, nagy tapasztalatú kollegákkal van 
szerencsénk dolgozni.

A munkahelyi légkör nagyon jó, az asz-
szisztensek egymás, az orvos és a betegek 
irányában is készségesek, segítőkészek. 
Ebben nagy szerepe van Marosiné Pánczél 
Ildikó vezető asszisztensnek, aki nemcsak 
az asszisztenseket igazgatja, hanem az az-
óta saját munkatársainkká lett takarító sze-
mélyzetet is jól összetartja. A csapatmunka, 
egymás segítése ezen a pályán nagyon fon-
tos. Jó munkahelyi légkörben a munkavég-
zés is jobb lesz.    

• Sokat küszködtek orvoshiánnyal. Ezt 

sikerült megoldani, vagy továbbra is prob-
léma?

Szerencsénkre minden szakmában van or-
vosunk, az ortopédiát kivéve. Az orvosok 
között van fluktuáció, de eddig még min-
dig sikerült áthidalni a problémákat.

• Melyek voltak az elmúlt 5 év legnagyobb 
beruházásai a rendelőben?

A legnagyobb beruházás a lift kiépíté-
se volt, ennek költségeit teljes mértékben 
az önkormányzat biztosította. Modern 
gépeket is tudtunk venni, ilyen volt pél-
dául egy korszerű ultrahang vizsgálógép 
beszerzése 2012-ben, valamint modern 
látótérvizsgáló készülék a szemészeti ren-
delőbe, ami a glaucomás (zöldhályogos) 
betegek gondozásában elengedhetetlenül 
fontos vizsgálóeszköz. 2014-ben az elavult 
kazánt cseréltük ki, nagyon szépen felújí-
tottuk a nőgyógyászati szakrendelőt, ide is 
tudtunk vásárolni önkormányzati támoga-
tással ultrahang vizsgálókészüléket, ami a 
vizsgálatokhoz és a várandósgondozáshoz 
minimumfeltétel. Az idén nyárra minden 
szakrendelésen lesz már klímaberendezés. 
A kánikulai hetekben ugyanis a betegellá-
tás enélkül már szinte elképzelhetetlen.

• Mi az, amire nagy szükség lenne még?

Ígéretet kaptunk az önkormányzattól, hogy 
a gyógytorna-fizikoterápia céljára kialakít-
ják a Benu patika melletti épületet. Ennek 
felszerelése is komoly összegeket igényel, a 
korszerű kezelőgépek beszerzése a rendelő 
feladata lesz. A környező települések közül 
Pilisszentiván képviselőtestülete megsza-
vazta a fizikoterápia felszerelésének anya-
gi támogatását. A hagyományos röntgen 
készülék cseréje is hamarosan szükséges 
lesz, akkor már digitális készüléket kellene 
vásárolni. Ennek költsége messze megha-

EGÉSZSÉGHÉT  
A MŰVÉSZETEK HÁZÁBAN

Az egészséghetet hagyományte-
remtő szándékkal, április 12-
től 20-ig tartottuk a Művésze-

tek Házában. A programmal az volt a 
tervünk, hogy lehetőség szerint minél 
több korosztályt szólítsunk meg, hogy 
a programkínálatban mindenki megta-
lálhassa a számára érdekes témájú elő-
adást. Igyekeztünk az érintett témákból 
a szakma kiválóságait meghívni elő-
adónak. 

A témák felépítésénél kiemelt sze-
repet szántunk a gyermekeket ne-
velő családoknak. Az első előadást a 
Plukkido játékokkal kezdtük, amelye-
ket Táncsics Judit szakpszichológus 
mutatott be az érdeklődőknek. A játék 
segít abban, hogy közös nyelvet beszél-
jünk gyermekeinkkel, élményre váltja 
a gondokat, hogy több időt tölthes-
sünk a gyermeknevelés napos oldalán. 
Medveczky Kata szakpszichológus két 
témával érkezett hozzánk: Büntessünk 
vagy ne? Hogyan neveljünk felelős-
ségteljes gyermekeket? Dackorszak, 
hiszti – Hogyan nevessünk a sok sírás 
közepette? Mindkét téma nagyon ta-
nulságos volt, az interaktív módon ve-
zetett előadás után a résztvevők számos 
hasznos tanáccsal, tapasztalattal lettek 
gazdagabbak. 

Sajnos korunk népbetegségének szá-
mít a rák, szinte mindannyiunk család-
jában, ismeretségi körében vannak be-
tegek. Az előadásra a világon is elismert 
szaktekintélyt, dr. Bányai Éva profesz-
szor emeritus asszonyt hívtuk meg, az 
ELTE PPK Affektív Pszichológia Tan-
szék oktatóját. A Lelki erőforrások és 
gyógyulás – a társas támogatás szerepe 
a daganatos betegek terápiájában című 
előadásában a professzor asszony el-
mondta, hogy tizenöt évvel ezelőtt esett 
át egy nyirokáttétes melldaganaton. 

Gyógyulását többek közt autoszuggesztív 
módszerek alkalmazásának köszönhe-
ti. Akkor jött tehát az elhatározás, hogy a 
módszerrel más melldaganatban szenvedő 
nőkön is segít. A távlati cél az onkológiai 
kezelések részévé tenni a lelki támogatást, 
a lelki tényezőknek ugyanakkora szerepük 
van a rákbetegek gyógyulása során, mint a 
gyógyszereknek.

Az ELTE PPK Személyiség és Egész-
ségpszichológiai Tanszék és az ELTE 
PPK Egészségfejlesztési és Sporttudomá-
nyi Intézet oktatója, dr. Hevesi Krisztina 
szexuálpszichológus is a vendégünk volt: 
A szex és/vagy szerelem című előadást tar-
totta. Nagy örömünkre a gimnázium kol-
légiumából nagyszámú fiatal érdeklődését 
is felkeltette a téma. 

Az egészséghéthez csatlakozott a Szak-
orvosi Rendelőintézet is, az érdeklődők je-
lentkezhettek vércukor-vizsgálatra, vérnyo-
másmérésre, testtömegindex-kiszámításra, 
Schüssler-féle arcdiagnosztikai vizsgálatra. 

A Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az 
éveknek“ Országos Szövetsége a Richter 
gyógyszercéggel együttműködve 2008-ban 
indította el egészségügyi felvilágosító prog-
ramját, amelynek célja a lakosság egészség-
ügyi ismereteinek bővítése és a prevenciós 
gondolkodás népszerűsítése. Ennek je-
gyében fogadtuk be a programot. Érdekes 
előadásokat hallhattak a résztvevők a Rich-
ter-terápiáról, valamint a sebkezelés és a 
szemszárazság legkorszerűbb kezeléseiről, 
az Alzheimer-betegségről, az érelmeszese-
désről, a csontritkulás kezelési lehetőségei-
ről. Az Ötödik Sally című színházi előadá-
sunk a lelki egészségünkről szólt. 

Úgy érzem, sikeres hetet tudhatunk 
magunk mögött. Jövőre ismét szeretnénk 
egészséghetet szervezni, reméljük, még 
több érdeklődő lesz az előadásokon.

Berényi Ildikó

ladja a szakrendelő anyagi lehetőségeit. A 
folyamatosan öregedő géppark helyett újak 
beszerzése szükséges. A sterilizáló készülé-
künk és a sebészeti műtőasztal is több mint 
20 éves. Ezeknek a cseréje is aktuálissá vá-
lik a közeljövőben. Szakrendelőink közül 
elsősorban a fül-orr-gégészeti, azután a 
sebészeti rendelő szorul felújításra. Ahogy 
anyagi lehetőségeink engedik, ezeket foko-
zatosan mind betervezzük és végrehajtjuk. 

• Lesz-e a készülékek beszerzésére saját 
forrás?

A röntgen-digitalizálást csak pályázati 
úton tartom kivitelezhetőnek. A többi ké-
szüléket megpróbáljuk saját erőből, foko-
zatosan lecserélni.

• Most újabb öt évre kapott bizalmat a 
képviselőtestülettől. Mik a közeljövő leg-
fontosabb tervei, célkitűzései?

A bizalmat ezúton is köszönöm a képvi-
selőtestületnek, munkatársaimnak és a la-
kosságnak egyaránt. Igyekszem továbbra is 
tisztességgel és becsülettel ellátni a mun-
kámat, a rendelőt gazdasági szempontból 
egyensúlyban tartani, a szerződő felekkel 
korrekt kapcsolatot építeni, és továbbra 
is olyan légkört fenntartani, amelyben a 
munkatársaim örömmel és jókedvűen jön-
nek dolgozni, mert ez elengedhetetlen a jó 
betegellátáshoz.  

• Milyen hosszú távú tervei vannak?

Most úgy látom, hogy a települések lakói-
nak bizonyos szempontból szüksége volna 
még komplexebb ellátásra, amely magában 
foglalná az egynapos sebészeti ellátást. Ez 
szakmailag és anyagilag nagy kihívás, a 
manuális szakmák orvosainak nagy vonzó-
erő volna. Kizárólag pályázat útján tartom 
elképzelhetőnek. Jelenleg azonban a köz-
ponti régió (amelybe Pilisvörösvár is tarto-
zik) nem pályázhat ilyen nagy volumenű 
egészségügyi infrastrukturális fejlesztésre.

Palkovics Mária

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD
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A KAPTAFÁTÓL A 
BRJANSZKI ERDŐIG

Nem is gondolnánk, milyen kevesen vannak ma már életben azok kö-
zül, akik hiteles képet tudnának festeni számunkra a gulagok borzal-
mairól, s arról, hogy milyen volt az élet a második világégés előtt. A 
pilisvörösvári Szent Erzsébet Otthon harmadik emeletén él egy ilyen 
ember...

Wenczl György idén volt 95 éves. 
1921. február hetedikén szüle-
tett Pilisvörösváron, szülőháza 

a mai Petőfi Sándor utcában áll. Édesapja 
– Vörösváron nem szokatlan módon – bá-
nyában dolgozott. Amikor az édesanyja fog-
lalkozásáról faggatom, Gyuri bácsi hamis-
kásan elmosolyodik és így felel: „Akkoriban 
az asszonyoknak még nem kellett dolgozni-
uk, maximum az aratni járó férjüknek men-
tek ki segíteni a földekre összeszedni, amit a 
férfiak lekaszáltak.”

Ekkortájt körülbelül hétezren lakhat-
tak errefelé, nagyjából feleannyian, mint 
napjainkban. Gyermekkorából szívesen 
em lékszik vissza az emberi kapcsolatokra, 
mert ahogy ő mondja: „Ma már csak a pénz 
beszél, akkoriban viszont az emberek időt 
szakítottak egymásra, összejártak beszélget-
ni, s ezzel egyidejűleg kikapcsolódáshoz is 
jutottak.” Egy szemléletes példával illuszt-
rálja számomra a hangulatot. Akkoriban a 
településen 22 kocsma működött. A férfiak 
minden vasárnap bementek meginni egy 
pohár bort, de ez csak ürügy volt a beszél-
getésre. Az asszonyok a házak kerítése előt-
ti padoknál gyűltek össze. Persze azt nem 
szabad elfelejteni, hogy az első világháború 
utáni években járunk, amikor az emberi 

kapcsolatok ápolására talán nagyobb szük-
ség volt, mint addig valaha. Természetes, 
hogy egy ilyen közhangulatban több gyer-
mek is született; Gyuri bácsinak a példának 
okáért öt testvére volt, a nagybátyjáéknál pe-
dig tizenegy gyermek született. Ennyi „lur-
kó” számára bizony több iskolára is szükség 
volt, ezért építette például Schön Matyi bá-
csi 1938-ban azt a polgári iskolát, amelyet 
ma a Vásár téren találunk.

Gyuri bácsi iskolai tanulmányai mellett 
cipésznek tanult egy helyi kisiparostól – bi-
zonyos Bádel Józseftől –, akinek a műhelye 
a Pilisszántóra vezető úton állt. 1938-ban 
cipészsegédnek állt a már említett mester 
szolgálatában, ám a szakmát csupán két 
évig űzte; nem tetszett neki a sok ülés, ezért 
váltott. A budapesti Rico Kötszergyárban 
helyezkedett el, amely a Váci út azon pont-
ján állt, ahol ma az OTP Bankra lelnénk. 
Egészen pontosan a gyár raktárában kapott 
munkát. Többek között a feladatai közé tar-
tozott a különféle áruk szabad kikötőben 
való kiváltása, elhozása és a megrendelő 
számára való elkészítése. Rövid idő alatt 
csoportvezető lett, tíz esztendő után pedig a 
raktár vezetőjévé léptették elő.

Ám nem minden zajlott le ilyen idilli 
módon, mint ahogy azt ebből a gyors karri-
er-ízelítőből elképzelhetnénk, ugyanis a há-
ború közbeszólt. Huszonegy évesen – 1942. 
október ötödikén – bevonult. Miskolcra 
került a hetedik hadtestbe, a tüzérek közé. 
Egészen pontosan a fogatolt (lóval moz-
gatott) vonatosztályhoz kapta a behívóját, 
ami számára azért is volt igen kellemetlen 
– meséli nevetve –, mert félt a lovaktól. En-
nek ellenére már az első napon a négylábú 
jószágokkal kellett dolgoznia... A kiképzés 
után a hadtest műhelyébe került, s szíjgyár-
tó lett, egészen 1944 márciusáig ott dolgo-
zott. Ekkor áthelyezték a Kárpátok tetején 
megbúvó Perecsenybe, ahol favágók ölfáit 
kellett elszállítania. Olykor előfordult, hogy 
tizenkétezer köbméter ölfa várta a vonatál-

lomáson az elszállítást. Amikor aztán meg-
jelentek az oroszok, a többi magyar vitézzel 
(akkoriban így hívták a katonákat) Miskolc-
ra menekült. Mivel a bőrszerszámok újak 
voltak az osztagnál, ezért munka híján fu-
tárrá avanzsálták. Neki kellett beszereznie 
az átvonuló parancsot, majd ezzel elindulva 
helyet szereznie a társainak, akik körülbelül 
százan lehetettek, plusz a lovak. Először egy 
Miskolctól nem messzi faluban állapodtak 
meg, nagyjából két hónapra. Itt viszonylag 
jó soruk volt, Gyuri bácsi például a helyi 
erdésszel összebarátkozva járt ki a határba 
vadászni, hiszen nem volt értelme kímélni 
a vadat, mondván az oroszok majd úgy is 
válogatás nélkül el fognak ejteni mindent. 
Végül Kárpátalja felé vezette őket a sors...

A háború borzalmait felidézve Gyuri bá-
csi arcán egy nem létező árnyék suhan át a 
tavaszi napsütésben: „Tisztán emlékszem, 
amikor egy asszony behívott a házába, hús-
levessel kínált, majd miközben ettem, elsírta 
magát. Nem értettem a dolgot, ő pedig csak 
annyit mondott: remélem, a fiamnak is ad 
valaki egy tányér levest...”

Vágfarkasd mellett állomásoztak, amikor 
Gyuri bácsi már hiába ment az átvonulási 
parancsért, mert azt bizony nem kapta meg. 
Az oroszok ekkor utolérték őket, és rög-
vest foglyul ejtették. „Éppen uzsonnáztam, 
amikor az ajtóban megjelent egy bekötött 
fejű katona. Hangosan ismételgetett vala-
mit, nem volt mit tegyek, ezért a megadás 
jeleként mindkét kezemet felemeltem. Ő 
elvette a zsebeimben lévő néhány lőszerem, 
valamint a díszes övemet, amelyet egyből a 
saját derekára csatolt. Maga előtt taszigálva 
indultunk a falu irányába, ahol még néme-
tek állomásoztak. Ezek egyből lőni kezdtek 
ránk, szóval az oroszokkal együtt menekül-
tünk vissza oda, ahol elfogtak, itt egy spájz-
ban tartottak fogva. Nem voltam egyedül, 
több leventét és civilt bezártak mellém.

Gyuri bácsi végül a komáromi gyűjtő-
táborba került, ahol harmincezer ember 

TÍZKEREKŰ ORVOSI RENDELŐ

Május hetedik napján a vidáman futká-
rozó gyerekek helyett, egy meglehetősen 
szokatlan látvány fogadta a vörösváriakat 
a Vásár téri iskola udvarán, ugyanis egy 
felfújt, kékszínű gömbsátoron és egy ki-
sebb pavilonon kívül egy impozáns, tíz-
kerekű kamion foglalta el a grund nagy 
részét. Az önkormányzat által szervezett 
II. Pilisvörösvári Egészségnapon jártunk.

Magyarország legnagyobb huma-
nitárius átfogó egészségvédelmi 
szűrőprogramja második alka-

lommal látogatott el városunkba. Valójában 
egy 2010-ben életre hívott programról van 
szó, amelyet európai uniós irányelvek alap-
ján hozott életre 64 szakmai szervezet. Az 
utazó orvosi rendelő az elmúlt esztendők-
ben több mint ezer helyszínen járt már, és 
majd 320 ezer „pácienst” fogadott. A prog-
ram célja, hogy felhívja a magyar lakosság 
figyelmét az egészség megőrzésének fon-
tosságára, a betegségek megelőzésére, ille-
tőleg hogy a legkorszerűbb lehetőségekkel 
segítse elő az egészségi állapot javítását .

A kamion melletti gömbsátor szét-
cipzározott bejárata fölött nagy fehér betűk 
hirdették az „építmény” funkcióját: virtu-
ális 3D anatómiai mozisátor. A bejáraton 
áthaladva egy kis terembe toppant az em-
ber, ahol több televízión láthatta az éppen 
aktuális, egészségmegőrzéssel vagy emberi 
biológiával kapcsolatos filmet; én éppen a 

dohányzás tüdőre gyakorolt hatásairól tá-
jékozódhattam. A tizenkét perces videókat 
3D látvány- és hangelemek tették igazán 
különlegessé. 

A kicsit távolabb lévő nyitott pavilon 
árnyékot adó teteje alatt számos dologról 
informálódhatott az érdeklődő, kezdve 
az egészséges müzliszeletektől a külön-
féle gyógyszerkészítményekig. A sajátos 
kiállítás része volt több szétszedhető mű-
anyag emberi szerv is, ezek főleg a fiatal 
generáció körében arattak sikert. Amikor 
én megérkeztem a helyszínre, Küri István 
projektkoordinátor éppen két iskolás diák-
nak mutatta meg az agy elhelyezkedését. 
Azonban nemcsak az ő segítségét lehetett 
igénybe venni itt, a Szociális és Egészség-
ügyi Bizottság tagjai egymást váltva egész 
nap a helyszínen voltak, hogy alkalomad-
tán a páciensek segítségére legyenek. Láto-
gatásomkor éppen Kimmelné Sziva Mária 
alpolgármester asszony volt ügyeletes, aki 
a munka mellett türelmesen várt a sorára, 
hiszen ahogy mondta: a vizsgálatokat igen 
fontosnak tartja, ezért az elmúlt eszten-
dő után idén sem hagyja ki egyiket sem. 
A szervezési feladatokat az önkormányzat 
végezte, ahogy a program népszerűsítését, 
meghirdetését is.

Ebből már kitalálhatták, hogy az in-
gyenes szűrőprogram is itt vette kezdetét. 
A jelentkezők egy kerek asztal köré tömö-
rülve töltögették a kérdőíveket. Felmér-
ték a fizikai aktivitás szintjét, tesztelték a 
laktózérzékenységet, valamint több betegség 
rizikóját: a vastagbéldaganatét, az inkonti-
nenciáét, a vizelettartásét, a visszérbetegsé-
gét és a perifériás érbetegségét. A kamionba 
– ahol hét orvos dolgozott egyidejűleg – 
csak a kérdőívek kitöltése után léphetett az 
ember. Itt jött végül az „izgi” rész, ugyanis 
több mit harminc vizsgálat eredményé-
re derült fény, amire az ember végigjárta a 
kamion belsejében kialakított állomásokat 
is. Ezek között szerepelt például szemnyo-
más-vizsgálat, véroxigén-vizsgálat, vérnyo-

másvizsgálat, teljes testanalízis, illetőleg 
hallásvizsgálat. A kamionban dolgozó or-
vosok természetesen a legmodernebb fel-
szerelésekkel dolgoztak, így minden érdek-
lődőt alaposan, szakszerűen, ugyanakkor 

viszonylagosan gyorsan megvizsgáltak.
Az utolsó doktorhoz érve az ember ta-

nácsot kapott, hogy mitévő legyen, ha va-
lami nincsen rendben, például milyen ügy-
ben keresse fel a háziorvosát. Azért, hogy 
ne felejtse el az elhangzottakat, minden 
résztvevő egy kis könyvecskét kapott aján-
dékba, amelynek végén az eredményeket 
az orvosok tételesen lejegyezték. A nap vé-
gére a vörösváriak közül több mint százan 
vették igénybe az utazó rendelő szolgálta-
tásait, amellyel mind a szervezők, mind a 
szűréseket végző csapat nagyon elégedett 
volt. Reméljük, legközelebb ez a szám még 
magasabb lesz, hiszen ismerik a mondást: 
első az egészség!

Kókai Márton
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A KAPTAFÁTÓL A 
BRJANSZKI ERDŐIG

Nem is gondolnánk, milyen kevesen vannak ma már életben azok kö-
zül, akik hiteles képet tudnának festeni számunkra a gulagok borzal-
mairól, s arról, hogy milyen volt az élet a második világégés előtt. A 
pilisvörösvári Szent Erzsébet Otthon harmadik emeletén él egy ilyen 
ember...

Wenczl György idén volt 95 éves. 
1921. február hetedikén szüle-
tett Pilisvörösváron, szülőháza 

a mai Petőfi Sándor utcában áll. Édesapja 
– Vörösváron nem szokatlan módon – bá-
nyában dolgozott. Amikor az édesanyja fog-
lalkozásáról faggatom, Gyuri bácsi hamis-
kásan elmosolyodik és így felel: „Akkoriban 
az asszonyoknak még nem kellett dolgozni-
uk, maximum az aratni járó férjüknek men-
tek ki segíteni a földekre összeszedni, amit a 
férfiak lekaszáltak.”

Ekkortájt körülbelül hétezren lakhat-
tak errefelé, nagyjából feleannyian, mint 
napjainkban. Gyermekkorából szívesen 
em lékszik vissza az emberi kapcsolatokra, 
mert ahogy ő mondja: „Ma már csak a pénz 
beszél, akkoriban viszont az emberek időt 
szakítottak egymásra, összejártak beszélget-
ni, s ezzel egyidejűleg kikapcsolódáshoz is 
jutottak.” Egy szemléletes példával illuszt-
rálja számomra a hangulatot. Akkoriban a 
településen 22 kocsma működött. A férfiak 
minden vasárnap bementek meginni egy 
pohár bort, de ez csak ürügy volt a beszél-
getésre. Az asszonyok a házak kerítése előt-
ti padoknál gyűltek össze. Persze azt nem 
szabad elfelejteni, hogy az első világháború 
utáni években járunk, amikor az emberi 

kapcsolatok ápolására talán nagyobb szük-
ség volt, mint addig valaha. Természetes, 
hogy egy ilyen közhangulatban több gyer-
mek is született; Gyuri bácsinak a példának 
okáért öt testvére volt, a nagybátyjáéknál pe-
dig tizenegy gyermek született. Ennyi „lur-
kó” számára bizony több iskolára is szükség 
volt, ezért építette például Schön Matyi bá-
csi 1938-ban azt a polgári iskolát, amelyet 
ma a Vásár téren találunk.

Gyuri bácsi iskolai tanulmányai mellett 
cipésznek tanult egy helyi kisiparostól – bi-
zonyos Bádel Józseftől –, akinek a műhelye 
a Pilisszántóra vezető úton állt. 1938-ban 
cipészsegédnek állt a már említett mester 
szolgálatában, ám a szakmát csupán két 
évig űzte; nem tetszett neki a sok ülés, ezért 
váltott. A budapesti Rico Kötszergyárban 
helyezkedett el, amely a Váci út azon pont-
ján állt, ahol ma az OTP Bankra lelnénk. 
Egészen pontosan a gyár raktárában kapott 
munkát. Többek között a feladatai közé tar-
tozott a különféle áruk szabad kikötőben 
való kiváltása, elhozása és a megrendelő 
számára való elkészítése. Rövid idő alatt 
csoportvezető lett, tíz esztendő után pedig a 
raktár vezetőjévé léptették elő.

Ám nem minden zajlott le ilyen idilli 
módon, mint ahogy azt ebből a gyors karri-
er-ízelítőből elképzelhetnénk, ugyanis a há-
ború közbeszólt. Huszonegy évesen – 1942. 
október ötödikén – bevonult. Miskolcra 
került a hetedik hadtestbe, a tüzérek közé. 
Egészen pontosan a fogatolt (lóval moz-
gatott) vonatosztályhoz kapta a behívóját, 
ami számára azért is volt igen kellemetlen 
– meséli nevetve –, mert félt a lovaktól. En-
nek ellenére már az első napon a négylábú 
jószágokkal kellett dolgoznia... A kiképzés 
után a hadtest műhelyébe került, s szíjgyár-
tó lett, egészen 1944 márciusáig ott dolgo-
zott. Ekkor áthelyezték a Kárpátok tetején 
megbúvó Perecsenybe, ahol favágók ölfáit 
kellett elszállítania. Olykor előfordult, hogy 
tizenkétezer köbméter ölfa várta a vonatál-

lomáson az elszállítást. Amikor aztán meg-
jelentek az oroszok, a többi magyar vitézzel 
(akkoriban így hívták a katonákat) Miskolc-
ra menekült. Mivel a bőrszerszámok újak 
voltak az osztagnál, ezért munka híján fu-
tárrá avanzsálták. Neki kellett beszereznie 
az átvonuló parancsot, majd ezzel elindulva 
helyet szereznie a társainak, akik körülbelül 
százan lehetettek, plusz a lovak. Először egy 
Miskolctól nem messzi faluban állapodtak 
meg, nagyjából két hónapra. Itt viszonylag 
jó soruk volt, Gyuri bácsi például a helyi 
erdésszel összebarátkozva járt ki a határba 
vadászni, hiszen nem volt értelme kímélni 
a vadat, mondván az oroszok majd úgy is 
válogatás nélkül el fognak ejteni mindent. 
Végül Kárpátalja felé vezette őket a sors...

A háború borzalmait felidézve Gyuri bá-
csi arcán egy nem létező árnyék suhan át a 
tavaszi napsütésben: „Tisztán emlékszem, 
amikor egy asszony behívott a házába, hús-
levessel kínált, majd miközben ettem, elsírta 
magát. Nem értettem a dolgot, ő pedig csak 
annyit mondott: remélem, a fiamnak is ad 
valaki egy tányér levest...”

Vágfarkasd mellett állomásoztak, amikor 
Gyuri bácsi már hiába ment az átvonulási 
parancsért, mert azt bizony nem kapta meg. 
Az oroszok ekkor utolérték őket, és rög-
vest foglyul ejtették. „Éppen uzsonnáztam, 
amikor az ajtóban megjelent egy bekötött 
fejű katona. Hangosan ismételgetett vala-
mit, nem volt mit tegyek, ezért a megadás 
jeleként mindkét kezemet felemeltem. Ő 
elvette a zsebeimben lévő néhány lőszerem, 
valamint a díszes övemet, amelyet egyből a 
saját derekára csatolt. Maga előtt taszigálva 
indultunk a falu irányába, ahol még néme-
tek állomásoztak. Ezek egyből lőni kezdtek 
ránk, szóval az oroszokkal együtt menekül-
tünk vissza oda, ahol elfogtak, itt egy spájz-
ban tartottak fogva. Nem voltam egyedül, 
több leventét és civilt bezártak mellém.

Gyuri bácsi végül a komáromi gyűjtő-
táborba került, ahol harmincezer ember 

TÍZKEREKŰ ORVOSI RENDELŐ

Május hetedik napján a vidáman futká-
rozó gyerekek helyett, egy meglehetősen 
szokatlan látvány fogadta a vörösváriakat 
a Vásár téri iskola udvarán, ugyanis egy 
felfújt, kékszínű gömbsátoron és egy ki-
sebb pavilonon kívül egy impozáns, tíz-
kerekű kamion foglalta el a grund nagy 
részét. Az önkormányzat által szervezett 
II. Pilisvörösvári Egészségnapon jártunk.

Magyarország legnagyobb huma-
nitárius átfogó egészségvédelmi 
szűrőprogramja második alka-

lommal látogatott el városunkba. Valójában 
egy 2010-ben életre hívott programról van 
szó, amelyet európai uniós irányelvek alap-
ján hozott életre 64 szakmai szervezet. Az 
utazó orvosi rendelő az elmúlt esztendők-
ben több mint ezer helyszínen járt már, és 
majd 320 ezer „pácienst” fogadott. A prog-
ram célja, hogy felhívja a magyar lakosság 
figyelmét az egészség megőrzésének fon-
tosságára, a betegségek megelőzésére, ille-
tőleg hogy a legkorszerűbb lehetőségekkel 
segítse elő az egészségi állapot javítását .

A kamion melletti gömbsátor szét-
cipzározott bejárata fölött nagy fehér betűk 
hirdették az „építmény” funkcióját: virtu-
ális 3D anatómiai mozisátor. A bejáraton 
áthaladva egy kis terembe toppant az em-
ber, ahol több televízión láthatta az éppen 
aktuális, egészségmegőrzéssel vagy emberi 
biológiával kapcsolatos filmet; én éppen a 

dohányzás tüdőre gyakorolt hatásairól tá-
jékozódhattam. A tizenkét perces videókat 
3D látvány- és hangelemek tették igazán 
különlegessé. 

A kicsit távolabb lévő nyitott pavilon 
árnyékot adó teteje alatt számos dologról 
informálódhatott az érdeklődő, kezdve 
az egészséges müzliszeletektől a külön-
féle gyógyszerkészítményekig. A sajátos 
kiállítás része volt több szétszedhető mű-
anyag emberi szerv is, ezek főleg a fiatal 
generáció körében arattak sikert. Amikor 
én megérkeztem a helyszínre, Küri István 
projektkoordinátor éppen két iskolás diák-
nak mutatta meg az agy elhelyezkedését. 
Azonban nemcsak az ő segítségét lehetett 
igénybe venni itt, a Szociális és Egészség-
ügyi Bizottság tagjai egymást váltva egész 
nap a helyszínen voltak, hogy alkalomad-
tán a páciensek segítségére legyenek. Láto-
gatásomkor éppen Kimmelné Sziva Mária 
alpolgármester asszony volt ügyeletes, aki 
a munka mellett türelmesen várt a sorára, 
hiszen ahogy mondta: a vizsgálatokat igen 
fontosnak tartja, ezért az elmúlt eszten-
dő után idén sem hagyja ki egyiket sem. 
A szervezési feladatokat az önkormányzat 
végezte, ahogy a program népszerűsítését, 
meghirdetését is.

Ebből már kitalálhatták, hogy az in-
gyenes szűrőprogram is itt vette kezdetét. 
A jelentkezők egy kerek asztal köré tömö-
rülve töltögették a kérdőíveket. Felmér-
ték a fizikai aktivitás szintjét, tesztelték a 
laktózérzékenységet, valamint több betegség 
rizikóját: a vastagbéldaganatét, az inkonti-
nenciáét, a vizelettartásét, a visszérbetegsé-
gét és a perifériás érbetegségét. A kamionba 
– ahol hét orvos dolgozott egyidejűleg – 
csak a kérdőívek kitöltése után léphetett az 
ember. Itt jött végül az „izgi” rész, ugyanis 
több mit harminc vizsgálat eredményé-
re derült fény, amire az ember végigjárta a 
kamion belsejében kialakított állomásokat 
is. Ezek között szerepelt például szemnyo-
más-vizsgálat, véroxigén-vizsgálat, vérnyo-

másvizsgálat, teljes testanalízis, illetőleg 
hallásvizsgálat. A kamionban dolgozó or-
vosok természetesen a legmodernebb fel-
szerelésekkel dolgoztak, így minden érdek-
lődőt alaposan, szakszerűen, ugyanakkor 

viszonylagosan gyorsan megvizsgáltak.
Az utolsó doktorhoz érve az ember ta-

nácsot kapott, hogy mitévő legyen, ha va-
lami nincsen rendben, például milyen ügy-
ben keresse fel a háziorvosát. Azért, hogy 
ne felejtse el az elhangzottakat, minden 
résztvevő egy kis könyvecskét kapott aján-
dékba, amelynek végén az eredményeket 
az orvosok tételesen lejegyezték. A nap vé-
gére a vörösváriak közül több mint százan 
vették igénybe az utazó rendelő szolgálta-
tásait, amellyel mind a szervezők, mind a 
szűréseket végző csapat nagyon elégedett 
volt. Reméljük, legközelebb ez a szám még 
magasabb lesz, hiszen ismerik a mondást: 
első az egészség!

Kókai Márton
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raboskodott. Napi két-három alkalom-
mal indultak zsúfolásig telt vonatok 
Oroszországba. Őt – s erre a dátumra is 
kristálytisztán emlékszik – 1945. május 
huszadikán rakták a vagonba. Hat napig 
utaztak fel s alá Európában, végül a hír-
hedt brjanszki erdőnél kötöttek ki. Gya-
korlatilag egy 400 kilométer hosszú, 100 
kilométer széles egybefüggő erdőről volt 
szó, ahol a rabok nyáron csalánlevest, télen 
pedig káposztalevest ehettek. Néha kaptak 
egy-egy élő halat is, de ezeket undorukban 
inkább az orosz katonáknak adták. Persze 
ezt a luxust nem sokáig engedhették meg 
maguknak a rabok, hamar megtanulták 
hát levágni a hal farkát és fejét, majd elfo-
gyasztani az étket...

A munkatáborban aztán több elfoglalt-
ságot is végzett, például ácsként épületeket 
épített, majd fűrésztelepen lett brigádpa-
rancsnok. Mindeközben fabódékban lak-

tak, ahol milliónyi poloska kóstolt beléjük 
nap-nap után. Egy évig a földön aludtak 
a deszkákon, ezért sok társa oldala folya-
matosan kék színben „pompázott”. Olyan 
kevés helyük volt, mint a heringeknek a 
dunsztosüvegben, ha egyikük megmoz-
dult, akkor mindenkinek vele együtt kel-
lett fordulnia. Hetente egyszer mehettek 
fürdeni, akkor is csak egy medvesajt da-
rabka nagyságú, kis szappant kaptak.

A borzalmaknak 1948. október tizedi-
kén lett vége. Saját bevallása szerint min-
den indok nélkül engedték haza, de ezen 
akkoriban nem gondolkozott, örült a sza-
badságnak. Visszament a gyárba dolgozni 
(munkája elismeréséül kormánykitünte-
tést is kapott), ahol megismerte második 
feleségét (korábban volt egy félresikerült 
házassága), Mezei Ilonát, akivel több mint 
negyven esztendőn át éltek boldogan. Bu-
dapesten szereztek lakáscsere révén egy 

összkomfortos otthont. Ekkoriban már 
mindketten túljutottak életük delelőjén.

Gyuri bácsi nyugdíjas korában is igazi 
nagyvárosi életet élt; ha tehette, minden 
áldott nap ultizni és beszélgetni ment a 
barátaival, jó időben a Kosztolányi Dezső 
térre, télen pedig a Dajka Gábor utcában 
lévő kollégiumi büfébe. A boldogság, az 
emberekkel való beszélgetés és foglalkozás 
a mai napig erőt ad a számára. Két évvel 
ezelőtt, amikor felesége elhunyt, úgy dön-
tött, hogy visszaköltözik Pilisvörösvárra, 
azóta él az otthonban. Kedvenc elfoglalt-
sága az olvasás. Főleg a régi regények, a 
vadnyugattal kapcsolatos történetek és a 
Nők Lapja újság tartoznak a kedvencei 
közé. Amikor a hosszú élet titkáról fag-
gatom szerényen csak így válaszol: „Erre 
csak a Jóisten tudna válaszolni!”

Kókai Márton

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatról szóló 16/2014. 
(VI. 02.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete tartalmazza – többek között 
– a Piliscsabai utca, valamint a Madách utca alatti terület belterületi határvonalán 
kívül eső zártkerti ingatlantömböt, mely a rendelet melléklete szerint a tervezett 
belterületi határvonalon belül esik.
A korábbi években annak a zártkerti ingatlantulajdonosnak, akinek az ingatlana 
az önkormányzati rendelet 1. számú melléklete szerint a tervezett belterületi ha-
tárvonalon belülre esett, és az ingatlan belterületbe vonását kérelmezte, komoly 
költségekkel kellett számolnia: 
• a Budakörnyéki Járási Földhivatal részére a földvédelmi eljárásért 30 000 Ft, 
• a Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága részére 
50 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj,
• az ingatlan művelési ágától függően talajvédelmi terv készíttetésének költsége,
• a termőföld más célú hasznosításáért az érintett terület minőségi osztálya, mű-
velési ága és aranykorona értéke alapján egyszeri földvédelmi járulék megfizetése, 
valamint
• az ingatlan belterületbe csatolásának ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez 
szükséges, földmérő által készített változási vázrajz készíttetésének költsége.
Most az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. Törvény 89/a. § (1) és (2) 
bekezdései alapján az ingatlan tulajdonosa 2016. december 31-ig kérheti az in-
gatlan-nyilvántartásban a zártkertként nyilvántartott ingatlana művelési ágának 
művelés alól kivett területként történő átvezetését, mégpedig úgy, hogy a zártker-
ti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás maga díjmentes (az ügyfél 
mentesül az igazgatási szolgáltatási díj, valamint a földvédelmi járulék megfizeté-
se alól), de a soron kívüli eljárásért 10 000 Ft díjat kell fizetni.
A kérelmet – egy külön erre az eljárásra rendszeresített formanyomtatványon – a 
tulajdonos(társak)nak (vagy meghatalmazottnak) az ingatlan fekvése szerint ille-
tékes Járási Földhivatalnál kell benyújtani. A formanyomtatvány letölthető a Föld-
hivatal honlapjáról a nyomtatványok „A zártkerti művelés alól kivont területként 
történő feltüntetés iránti kérelem” menüpontból, valamint a Földművelésügyi 
Minisztérium honlapjáról is.
A kérelem mellé az ingatlan adatainak megváltoztatásához egyéb okiratot csatolni 
nem kell. (Kivéve, ha a tulajdonos helyett meghatalmazott jár el, akkor a megha-

talmazás benyújtása szükséges.) A közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a 
tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs 2 tanú 
aláírásával ellátott hozzájáruló nyilatkozatát.
Tájékoztatom továbbá, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Helyi Építési Sza-
bályzatról szóló 16/2014. (VI. 02.) rendelete szerint az Ön(ök) ingatlana a tervezett 
belterületi határvonal övezetén belül esik, tehát Önnek lehetősége van arra, hogy az 
ingatlanát belterületbe vonassa. 
A kérelem mellé 3 pld. földmérő által készített, belterületbe vonáshoz szükséges 
vázrajzot kell csatolni.
Amennyiben élni kívánnak a zártkerti ingatlan művelés alóli kivonásának díjmentes 
lehetőségével, úgy Ön(ök)nek az alábbi a teendőjük:
- fentiek szerint megkérni a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatalá-
tól (1117 Budapest, Karinthy F. út 3) a zártkerti ingatlan termelésből való kivonását,
- majd a földhivatali határozat kézhezvétele után megkérni Pilisvörösvár Város Ön-

kormányzatától az ingatlan belterületbe csatolását (mellék-
let: 3 pld változási vázrajz).
A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonásáról, valamint a 
belterületbe vonással kapcsolatos eljárás menetéről bővebb 
információt ügyintézőnktől kérhet a 06-26-330-233/130-as 
telefonszámon.

Gromon István polgármester

Tájékoztatás  
a Piliscsabai utca és Madách utca alatti 

zártkerti ingatlantömb  
tulajdonosai részére

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Ezúton hívom fel Tisztelt Vállalkozóink figyelmét, hogy városunk honlapján a 2015. 
évre vonatkozó iparűzési adóbevallási nyomtatvány elektronikusan ki-
tölthető formában is elérhető a Vállalkozó vagyok / Nyomtatványoknál. A bevallást 
elektronikusan nem lehet beküldeni, eredeti aláírással ellátva, az önkormányzat 
adócsoportjához 2016. május 31-ig kell benyújtani.

Az adóbevallás elektronikus kitöltése során a program ellenőrzi, hogy minden köte-
lező mező kitöltésre került-e, illetve segít az adó pontos kiszámításában és a logikai 
hibák elkerülésében.

Kérem, hogy éljenek az elektronikus kitöltési lehetőséggel, annak érdekében, hogy 
bevallásaikat helyesen és teljeskörűen kitöltve adják le.

 
Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Elektronikusan is kitölthető  
az iparűzési adóbevallási nyomtatvány
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raboskodott. Napi két-három alkalom-
mal indultak zsúfolásig telt vonatok 
Oroszországba. Őt – s erre a dátumra is 
kristálytisztán emlékszik – 1945. május 
huszadikán rakták a vagonba. Hat napig 
utaztak fel s alá Európában, végül a hír-
hedt brjanszki erdőnél kötöttek ki. Gya-
korlatilag egy 400 kilométer hosszú, 100 
kilométer széles egybefüggő erdőről volt 
szó, ahol a rabok nyáron csalánlevest, télen 
pedig káposztalevest ehettek. Néha kaptak 
egy-egy élő halat is, de ezeket undorukban 
inkább az orosz katonáknak adták. Persze 
ezt a luxust nem sokáig engedhették meg 
maguknak a rabok, hamar megtanulták 
hát levágni a hal farkát és fejét, majd elfo-
gyasztani az étket...

A munkatáborban aztán több elfoglalt-
ságot is végzett, például ácsként épületeket 
épített, majd fűrésztelepen lett brigádpa-
rancsnok. Mindeközben fabódékban lak-

tak, ahol milliónyi poloska kóstolt beléjük 
nap-nap után. Egy évig a földön aludtak 
a deszkákon, ezért sok társa oldala folya-
matosan kék színben „pompázott”. Olyan 
kevés helyük volt, mint a heringeknek a 
dunsztosüvegben, ha egyikük megmoz-
dult, akkor mindenkinek vele együtt kel-
lett fordulnia. Hetente egyszer mehettek 
fürdeni, akkor is csak egy medvesajt da-
rabka nagyságú, kis szappant kaptak.

A borzalmaknak 1948. október tizedi-
kén lett vége. Saját bevallása szerint min-
den indok nélkül engedték haza, de ezen 
akkoriban nem gondolkozott, örült a sza-
badságnak. Visszament a gyárba dolgozni 
(munkája elismeréséül kormánykitünte-
tést is kapott), ahol megismerte második 
feleségét (korábban volt egy félresikerült 
házassága), Mezei Ilonát, akivel több mint 
negyven esztendőn át éltek boldogan. Bu-
dapesten szereztek lakáscsere révén egy 

összkomfortos otthont. Ekkoriban már 
mindketten túljutottak életük delelőjén.

Gyuri bácsi nyugdíjas korában is igazi 
nagyvárosi életet élt; ha tehette, minden 
áldott nap ultizni és beszélgetni ment a 
barátaival, jó időben a Kosztolányi Dezső 
térre, télen pedig a Dajka Gábor utcában 
lévő kollégiumi büfébe. A boldogság, az 
emberekkel való beszélgetés és foglalkozás 
a mai napig erőt ad a számára. Két évvel 
ezelőtt, amikor felesége elhunyt, úgy dön-
tött, hogy visszaköltözik Pilisvörösvárra, 
azóta él az otthonban. Kedvenc elfoglalt-
sága az olvasás. Főleg a régi regények, a 
vadnyugattal kapcsolatos történetek és a 
Nők Lapja újság tartoznak a kedvencei 
közé. Amikor a hosszú élet titkáról fag-
gatom szerényen csak így válaszol: „Erre 
csak a Jóisten tudna válaszolni!”

Kókai Márton

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatról szóló 16/2014. 
(VI. 02.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete tartalmazza – többek között 
– a Piliscsabai utca, valamint a Madách utca alatti terület belterületi határvonalán 
kívül eső zártkerti ingatlantömböt, mely a rendelet melléklete szerint a tervezett 
belterületi határvonalon belül esik.
A korábbi években annak a zártkerti ingatlantulajdonosnak, akinek az ingatlana 
az önkormányzati rendelet 1. számú melléklete szerint a tervezett belterületi ha-
tárvonalon belülre esett, és az ingatlan belterületbe vonását kérelmezte, komoly 
költségekkel kellett számolnia: 
• a Budakörnyéki Járási Földhivatal részére a földvédelmi eljárásért 30 000 Ft, 
• a Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága részére 
50 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj,
• az ingatlan művelési ágától függően talajvédelmi terv készíttetésének költsége,
• a termőföld más célú hasznosításáért az érintett terület minőségi osztálya, mű-
velési ága és aranykorona értéke alapján egyszeri földvédelmi járulék megfizetése, 
valamint
• az ingatlan belterületbe csatolásának ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez 
szükséges, földmérő által készített változási vázrajz készíttetésének költsége.
Most az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. Törvény 89/a. § (1) és (2) 
bekezdései alapján az ingatlan tulajdonosa 2016. december 31-ig kérheti az in-
gatlan-nyilvántartásban a zártkertként nyilvántartott ingatlana művelési ágának 
művelés alól kivett területként történő átvezetését, mégpedig úgy, hogy a zártker-
ti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás maga díjmentes (az ügyfél 
mentesül az igazgatási szolgáltatási díj, valamint a földvédelmi járulék megfizeté-
se alól), de a soron kívüli eljárásért 10 000 Ft díjat kell fizetni.
A kérelmet – egy külön erre az eljárásra rendszeresített formanyomtatványon – a 
tulajdonos(társak)nak (vagy meghatalmazottnak) az ingatlan fekvése szerint ille-
tékes Járási Földhivatalnál kell benyújtani. A formanyomtatvány letölthető a Föld-
hivatal honlapjáról a nyomtatványok „A zártkerti művelés alól kivont területként 
történő feltüntetés iránti kérelem” menüpontból, valamint a Földművelésügyi 
Minisztérium honlapjáról is.
A kérelem mellé az ingatlan adatainak megváltoztatásához egyéb okiratot csatolni 
nem kell. (Kivéve, ha a tulajdonos helyett meghatalmazott jár el, akkor a megha-

talmazás benyújtása szükséges.) A közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a 
tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs 2 tanú 
aláírásával ellátott hozzájáruló nyilatkozatát.
Tájékoztatom továbbá, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Helyi Építési Sza-
bályzatról szóló 16/2014. (VI. 02.) rendelete szerint az Ön(ök) ingatlana a tervezett 
belterületi határvonal övezetén belül esik, tehát Önnek lehetősége van arra, hogy az 
ingatlanát belterületbe vonassa. 
A kérelem mellé 3 pld. földmérő által készített, belterületbe vonáshoz szükséges 
vázrajzot kell csatolni.
Amennyiben élni kívánnak a zártkerti ingatlan művelés alóli kivonásának díjmentes 
lehetőségével, úgy Ön(ök)nek az alábbi a teendőjük:
- fentiek szerint megkérni a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatalá-
tól (1117 Budapest, Karinthy F. út 3) a zártkerti ingatlan termelésből való kivonását,
- majd a földhivatali határozat kézhezvétele után megkérni Pilisvörösvár Város Ön-

kormányzatától az ingatlan belterületbe csatolását (mellék-
let: 3 pld változási vázrajz).
A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonásáról, valamint a 
belterületbe vonással kapcsolatos eljárás menetéről bővebb 
információt ügyintézőnktől kérhet a 06-26-330-233/130-as 
telefonszámon.

Gromon István polgármester

Tájékoztatás  
a Piliscsabai utca és Madách utca alatti 

zártkerti ingatlantömb  
tulajdonosai részére

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Ezúton hívom fel Tisztelt Vállalkozóink figyelmét, hogy városunk honlapján a 2015. 
évre vonatkozó iparűzési adóbevallási nyomtatvány elektronikusan ki-
tölthető formában is elérhető a Vállalkozó vagyok / Nyomtatványoknál. A bevallást 
elektronikusan nem lehet beküldeni, eredeti aláírással ellátva, az önkormányzat 
adócsoportjához 2016. május 31-ig kell benyújtani.

Az adóbevallás elektronikus kitöltése során a program ellenőrzi, hogy minden köte-
lező mező kitöltésre került-e, illetve segít az adó pontos kiszámításában és a logikai 
hibák elkerülésében.

Kérem, hogy éljenek az elektronikus kitöltési lehetőséggel, annak érdekében, hogy 
bevallásaikat helyesen és teljeskörűen kitöltve adják le.

 
Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Elektronikusan is kitölthető  
az iparűzési adóbevallási nyomtatvány



Az erdőgazdaság az utóbbi években 
azt tapasztalta, hogy egyre nagyobb 
igény van az erdei kerékpározás 

korszerű feltételeinek megteremtésére, hi-
szen egyre többen keresik fel az erdőket akár 
a Pilisi Parkerdő közelében fekvő települé-
sekről, akár a belvárosból. A Pilis Bike név-
re keresztelt kerékpár-turisztikai fejlesztés 
során ezért egyaránt próbáltak kedvezni a 
túrakerékpárosoknak és a hobbiból bicikli-
zőknek, éljenek az erdő szélén vagy a fővá-
ros másik szegletén.

A túrakerékpárosok számára az ed-
diginél is hosszabb és komplexebb út-
vonalhálózatokat alakítottak ki. A nem 

Újabb mozgási lehetőségre nyílt 
alkalom a közelünkben! A Pilisi 
Parkerdő Zrt. nagyszabású kerék-
pár-turisztikai fejlesztése ered-
ményeképpen április 27-től 28 
kijelölt biciklitúrával mintegy 600 
kilométernyi erdei kerékpáros út-
vonal áll a kirándulni vágyók ren-
delkezésére.

versenyszerű biciklisták pedig kilenc, sze-
mélygépkocsival könnyedén megközelít-
hető, úgynevezett „Parkolj és bringázz!” 
(P+B) kiindulópontról, különféle távú és 
nehézségű túrákon próbálhatják ki ma-
gukat. A vörösváriakhoz legközelebb eső 
P+B pont a pilisszántói parkolónál és a 
pilisszentiváni sportpályánál van, de a Bu-
dakeszi Vadasparkból, Nagykovácsiból, a 
Hideg-völgyből, a szentendrei Skanzen-
ből, a visegrádi Telgárthy-rétről és Pilis-
szentlászlóról, a Kis Rigó Vendéglőtől is el 
lehet indulni tekerni egyet a természetben.

A bicikliutak ünnepélyes átadójára április 
27-én Pilisszentlászlón került sor; az esemé-

nyen köszöntőt 
mondott dr. 
Bitay Márton 
Örs állami föl-
dekért felelős 
á l l a mt i t k á r, 
Tarnai Richárd 
Pest megyei 
kormánymeg-
bízott, Simo-
nyi Ákos, a 

KÉT  
KERÉKRE 

FEL!

Magyar Kerékpársportok 
Szövetségének alelnöke, 
valamint Zambó Péter, a 
Pilisi Parkerdő Zrt. vezér-
igazgatója. Ő beszédében 
a Parkerdő elmúlt évek-
beli fejlesztéseire hívta 
fel a figyelmet, azokra 
a kilátókra, turista- és 
menedékházakra, illetve 
komplett turisztikai rend-
szerekre és hálózatokra, 
melyekkel az emberek 
kikapcsolódásához és re-
kreációjához szükséges 
infrastruktúrát és szol-
gáltatásokat igyekeznek 
biztosítani. „Ezekre az 
alapokra a későbbiekben 
különféle szolgáltatásokat 
fogunk felépíteni, illetve elindulunk egy 
másik, számomra nagyon izgalmas irányba 
is: a lovas turizmus felé. Remélem, még az 
eddigieknél is többen találnak majd örömet, 
élményt és kikapcsolódási lehetőséget az ál-
talunk kezelt erdőkben” – tette hozzá.

A Pilis Bike kijelölt, csaknem 330 ki-
lométeres úthálózatának egy része az er-
dőterületeken kívül halad. Megépítéséhez 
a Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársai erdei 
üzemi utakat nyitottak meg és erdészeti 
utakat kötöttek össze, új túraútvonalakat 
jelöltek ki, továbbá információs táblákat 
helyeztek ki, és új jelzéseket festettek. A 
biciklizők előtt így most már szabad az út, 
ám arra oda kell figyelniük, hogy a meg-
nyitott erdészeti utak nem kizárólagosan 
kerékpáros turistaútvonalak, így a Parker-
dő engedélyével rendelkező gépjárművek 
is közlekedhetnek rajtuk, de a tekerők gya-
logosokkal, köztük gyerekekkel vagy akár 
erdei állatokkal is találkozhatnak. Ezért a 
kerékpáros közlekedési szabályok betartá-
sa az erdőben is nagyon fontos.

További részletek a pilisbike.hu-n, ahol 
a részletes térképek és útvonaltervek mel-
lett hamarosan a lelki és testi feltöltődési 
lehetőségekről (természeti kincsek, törté-
nelem, evés-ivás) is lehet tájékozódni.

Szűcs Emese

BÁNYATELEPI 
FEJLESZTÉSEK

SPORT FEJLESZTÉSEK2016. MÁJUS

• Jelzett turistaúton csak akkor te-
kerhetsz, ha kerékpáros útként is ki 
van jelölve.

• A KRESZ szabályai az erdei ke-
rékpáros utakon is érvényesek.

• Mindig az útviszonyoknak meg-
felelően válaszd meg a sebességedet, 
ami az erdőben legfeljebb 30 km/óra 
lehet.

• Az erdészeti utakon kijelölt ke-
rékpáros útvonalakon rosszul belát-
ható, egyenetlen úttestű szakaszok, 
nagy lejtésű utak, kis ívű kanyarok, 
gépjármű és munkagép forgalom 
várható.

• Természetvédelmi területeken a 
kijelölt kerékpáros és turista utakról 
letérni nem szabad.

• Az utat mindenki csak saját fele-
lősségre veheti igénybe.

Lépcső a Solymári utcából a 
piactérre

Járda és folyóka a Bem utcai lépcsőtől a 
Széchenyi utcáig

Járda és lépcső a Széchenyi utcai 
óvoda mögötti kis közben

Járdaszakasz a piac területén 
a játszótér irányában
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Szűcs Emese

BÁNYATELEPI 
FEJLESZTÉSEK

SPORT FEJLESZTÉSEK2016. MÁJUS

• Jelzett turistaúton csak akkor te-
kerhetsz, ha kerékpáros útként is ki 
van jelölve.

• A KRESZ szabályai az erdei ke-
rékpáros utakon is érvényesek.
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felelően válaszd meg a sebességedet, 
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• Az erdészeti utakon kijelölt ke-
rékpáros útvonalakon rosszul belát-
ható, egyenetlen úttestű szakaszok, 
nagy lejtésű utak, kis ívű kanyarok, 
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• Az utat mindenki csak saját fele-
lősségre veheti igénybe.

Lépcső a Solymári utcából a 
piactérre

Járda és folyóka a Bem utcai lépcsőtől a 
Széchenyi utcáig

Járda és lépcső a Széchenyi utcai 
óvoda mögötti kis közben

Járdaszakasz a piac területén 
a játszótér irányában

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG 1918
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VIRÁGZÓ KÖZTERÜLETEK

A kertészeti csoport munkatársai folyamatosan végzik a Fő utca és a par-
kok virágosítását, melynek köszönhetően egyre zöldebbek és színesebbek 
a város közterületei.
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I rigylésre méltók a kiskerttulajdono-
sok, kertészek, kertbarátok, őster-
melők, szőlőtermesztők, borászok, 

mert mindennapi filozófiájuk alapja az 
együttélés a természettel. Miközben a 
világ lakosságának fele már nagyváros-
okban él, elidegenedve a természettől, 
a kertbarátok – köztük a születésnapos 
vörösváriak is – egyre szorosabb és meg-
hittebb kapcsolatot tartanak a Földanyá-
val. Mesterségük címere: a föld, a víz, a 
napfény, a levegő. Mindezekből teremte-
nek életet: színes virágot, friss zöldséget, 
ízes gyümölcsöt, zamatos bort. Szomorú 
ember kevés van köztük, mert aki két ke-
zével életet alkot, az kicsit Isten teremtő 
kedvéből is átérezhet valamit, s biztosan 
társakra lel a belőle fakadó örömben.

45 évvel ezelőtt társakra lelt néhány 
természetszerető ember itt, Vörösváron, 
hogy azután az évek alatt teremtő tudá-
sukat egyre fejlesztve, bővítve, országos 
barátokat is szerezve városunk egyik 
legtevékenyebb és legsikeresebb egye-
sületévé váljanak. 1971-ben 16 lelkes 
kertbaráttal indult ez a sikertörténet, és 
ma már 100 fölött jár a tagok száma, a 
rokonszenvezőket, családtagokat pedig 
csak ezresével lehet számolni.

Ludvig Károly elnök ünnepi beszé-
dében felelevenítette az elmúlt közel fél 
évszázad fontosabb eseményeit, és felso-
rolta azoknak a nevét, akik beírták ne-
vüket a Kertbarát Kör képzeletbeli arany 
könyvébe. Így az egykori elnököket: Ka-
szab Lászlót, id. Hargita Pétert, Guth 
Istvánt, Schreck Jánost, és a szakmai ve-
zetőket és segítőket: dr. Kovács Lászlót, 
Manhertz Mártont, Pekó Józsefet, illetve 
a mai vezetőt: Szauter Gyulát.

A Kertbarát Kör rendszerváltás utá-
ni történetéből kiemelte a szép hagyo-
mánnyá vált terménykiállítást a Pilisvö-

rösvári Napok keretében, a borversenyt, az 
óvodások számára kiírt Az én kertem című 
rajzpályázatot és a vörösvári kertbarátok 
részvételét a Legszebb konyhakertek elne-
vezésű országos versenyen.  Ludvig Károly 
elnök végül köszönetet mondott a Kertba-
rát Kör támogatóinak: Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának, Krausz Tamásnak és 
minden vörösvári vállalkozónak és polgár-
nak, aki anyagi segítségével hozzájárult a 
Kertbarát Kör sikeres működéséhez.

Az elnök úr ünnepi beszéde után kö-
vetkezett az idei borverseny várva várt 
eredményhirdetése. Gábeli György, a zsűri 
elnöke értékelte a versenyre nevezett bo-
rokat, felhívva a borkészítők figyelmét az 
esetleges hibákra, hiányosságokra. A bronz, 
ezüst és arany okleveleket Ludvig Károly 
elnökkel és Gemela Elvira titkárral együtt 
adta át a díjazottaknak. Arany oklevelet 
az idén kilenc vörösvári borásznak ítélt 
oda a zsűri: Bellovits Istvánnak (Olaszriz-

ling), Bellovits Istvánnénak 
(Merlot),  Hau Bernát Zol-
tánnak (Kékfrankos rosé), 
Heer Istvánnak (Furmint), 
Ludvig Károlynak (Char-
donnay), Nick Jánosnak 
(Kékfrankos) és Skoda Jó-
zsefnek (Pinot noir). A ver-
seny fődíját, a Nagy arany 
oklevelet Müller István 
és Mórocz Endre nyerték 
Chardonnay borukkal. 

A kertbarát mozgalom 
centenáriuma alkalmából 
dr. Szent-Miklóssy Ferenc, a Kertészek 
és Kertbarátok Országos Szövetségének 
elnöke és Nagy Kálmán, a Pest megyei 
szövetség elnöke tartott beszédet. Ezután 
a vendégül hívott kertbarát körök vezetői 
adták át jókívánságaikat és ajándékai-
kat. Akik együtt voltak a vörösváriakkal 
ezen a kettős ünnepen: a budapesti, a 
dunabogdányi, az esztergomi, a jászkiséri, 
a pápai és a pomázi kertbarátok.

Az ünnephez ünnepi műsor is dukált: 
ennek keretében léptek fel zajos tetszést 
aratva az Adenssa Sport Táncegyesület 
aranyos és ügyes gyermek táncosai, a Né-

Vidám hangulattal, jó borokkal, finom vacsorával és remek műsorral 
ünnepelte 45. születésnapját a Pilisvörösvári Kovács László Kertbarát 
Kör április 23-án. A születésnapon a helyiek vendégül látták az ország 
számos kertbarát körének küldöttségét. Az ünnepi rendezvény keretében 
osztották ki az idei borverseny díjait. Volt ének, zene, tánc, ünnepi be-
széd, mulatozás. Mindenki jól érezte magát, nemcsak az arany okleveles 
díjazottak… Az ünnepnek különös jelentőséget adott, hogy éppen száz 
évvel ezelőtt alakult meg az első kertbarát kör Diósgyőrben.

met Nemzetiségi Vegyes Kórus Neubrandt 
Ferenc és felesége, Piroska vezényletével, a 
Német Nemzetiségi Táncegyüttes fiataljai 
és a Német Nemzetiségi Fúvószenekar 
Feldhoffer János vezetésével. A jóízűen el-
fogyasztott estebéd után a kertbarátok kö-
zül sokan táncra pattantak a fúvószenekar 
muzsikájára.

Gratulálunk a százéves kertbarát moz-
galomnak és a közel félévszázados múlt-
ra visszatekintő Kovács László Kertbarát 
Körnek. További sikereket, teremtő kedvet, 
jó termést és jó egészséget kívánunk nekik!

Fogarasy Attila

AKIK KERTÉSZKEDNEK
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VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG  ESEMÉNYEK

MAJÁLISIdén második alkalommal rendezték meg a Vörösvári Majálist 
május 1-én, ezúttal a Sportpályán. A rendezvény első felében 
tánccsoportok mutatkoztak be a színpadon, majd kezdőd-

hettek a koncertek. Színpadra lépett a Mini Sramli, a Pilis Brass 
Band, a Los Andinos és az APPA nevű rockzenekar is.

A vidám délután során különböző sportprogramokkal is ké-
szültek a szervezők. A Pilisvörösvári UFC focitornája után a Pilis 
Cross Country Club tartott biciklis bemutatót akadálypályákkal, 
amiket aztán ki is tudtak próbálni a vállalkozó szellemű érdeklő-
dők. Majd futóverseny kezdődött a Szóda-Richtár SE szervezésé-
ben. A majálison a gyerekeket többek között kézműves foglalko-
zás, arcfestés és ugrálóvár várta.
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§ 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 

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

EGY KÜLÖN VILÁG

Talán sokan nem is tudják, hogy a 
Fő út egyik kerítésének túlolda-
lán milyen különleges intézmény 

húzódik, ahol a dolgozók áldozatos és ke-
mény munkával próbálják szebbé tenni a 
mintegy száz fogyatékkal élő lakó életét. Ez 
a Napraforgó Speciális Otthon, ami most 
ismét kinyitotta a kapuit, hogy mi is egy 
bensőséges rendezvény részesei legyünk.

A hit és a természetközeliség – ezt a 
két dolgot emelte ki az intézményvezető, 
Lantosné Berkesi Judit, ami az ő életé-
ben – az otthont nézve – nagyon fontos. 
A hit keretet ad és értékrendet közvetít, 
a természetközeliség pedig tudatosságot 
követel meg nemcsak a dolgozók, ha-
nem a lakók részéről is. A Föld napi 
esemény pedig szorosan kapcsolódik a 
természetközeliséghez, így minden évben 
megtartják – hol magukban, hol vendége-
ket hívva. 

Az idei rendezvény egy kis műsorral 
kezdődött, a Napraforgó Speciális Ott-
hon egyik lakója, Balogh Anikó mondta 
el a Föld napjához kapcsolódó, környe-
zetvédelemről szóló saját versét, majd az 
intézmény bábszakkörösei adtak elő egy 
jelenetet Lázár Ervin híres meséjéből, a 
Négyszögletű kerek erdőből. Ezután kez-
dődhetett a játék!  Az otthon kertjében több 
helyszín közül választhattak a helyi ellá-
tottak és a vendégek, ahol különböző kre-

A Napraforgó Speciális Otthon közel száz fogyatékkal élő felnőttet lát el 
nap mint nap. Az intézmény nemigen szokott sajtónyilvános eseménye-
ket tartani, hiszen falain belül a lakók magánélete zajlik. Ám nagyritkán 
mégis kivételt tesznek, így április 21-én a Föld napi rendezvényükön be-
pillantást nyerhettünk az otthon életébe.

atív foglalkozásokon és játékokon vehettek 
részt. Lehetett színezni, festeni, kérdőívet 
kitölteni, kirakózni, fényképezkedni, ma-
dáretetőt festeni, trambulinozni, játékha-
lakat horgászni vagy labdajátékokat ját-
szani, mindenki megtalálhatta a kedvének 
megfelelő elfoglaltságot. A játékok külön-
legessége, hogy mindegyik újrahasznosí-
tott anyagokból készült.

A Föld napi rendezvényre meghívást 
kapott több kiemelt vendég is: a Viseg-
rádi Erdei Iskola nyugalmazott igazga-
tója, Szentendrey Géza, illetve a gödi és 
sződligeti fogyatékosokat ellátó intéz-
mény küldöttei, de jelen volt az ünnepi 
délelőttön a Szociális és Gyermekvédel-
mi Főigazgatóság Pest Megyei Kirendelt-
ségének igazgatónője és kollégái is. Az 
otthon dolgozóinak a Föld napi rendez-

vénnyel nem titkolt célja az volt, hogy a 
sérült felnőttek számára egy kivételes és 
élménydús napot szerezzenek.  „Lakó-
inknak nagyon fontos, hogy hogyan tör-
ténnek a dolgok az intézményben – ma-
gyarázza az intézményvezető –, hiszen 
legtöbbjüknek ez az egész világ, csak itt 
érzik biztonságban magukat. Mi ezt a 
biztonságot igyekszünk megadni nekik, 
ehhez azonban fontosak azok keretek, 
melyeken belül már közösen alakítjuk 
életünket velük, értük.”

Az igazgató asszony emellett utalt 
azokra a vádakra, amelyek a sajtóban 
tavaly márciusban jelentek meg az in-
tézményről, és elutasította a rágalmakat. 
„Erőfeszítéseinket, melyeket lakóink ér-
dekében dolgozóink megtesznek, elismeri 
a fenntartónk, és elismerik a szakhatósá-
gok is: az alapvető jogok biztosától a kor-
mányhivatalig. Személy szerint én erre 
nagyon büszke vagyok.” 

Szűcs Emese

A rendezvényt az otthon alapítvá-
nya támogatta, mely örömmel veszi 
az ügyük iránt elkötelezett vörösvári 
lakosok nagylelkű vagy szerény, de 
mindenképpen szívvel adott támoga-
tását. (Kitárt Kapuk Alapítvány szám-
laszám: 65700017-11304690 Pilisvörös-
vár és Vidéke Takarékszövetkezet)
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A jelenlévők a jól követhető, sok 
képpel támogatott előadásból érte-
sülhettek a könyv témájáról, főbb 

cselekményszálairól, valamint a szerzőt 
foglalkoztató legfontosabb kérdésekről. 
Lóczy István a regényt ezenkívül történel-
mi közegében is elhelyezte. Előadásában 
hangsúlyozta, hogy a svábok törökdúlás 
utáni bevonulása nemcsak a magyarorszá-
gi németek történelmének a része, hanem 
Magyarországé, a magyaroké is. Az Ulmer 
Schachtel, amikkel a telepesek a Dunán 
közlekedtek, sok településen a svábok jel-
képévé vált (pl. Vállajban, Visegrádon). Ér-
dekességként megjegyezte, hogy ezek a tu-
tajok csak lefelé hajóztak a Dunán. Amikor 
megérkeztek a céljukhoz, szétbontották 
őket, és a faanyagot eladták. A tutajok köz-
lekedésének iránya a XVIII. századi mig-
rációt is szimbolizálja: a telepesek csak egy 
irányban, Magyarország déli, dunántúli 
részei felé utaztak, tömeges visszatérőkről 
nincs tudomásunk. Lóczy István kiemelte, 
hogy a betelepítés adminisztrációjának le-
bonyolítása óriási logisztikai teljesítmény 
volt mind a Habsburgok, mind a földes-
urak részéről – gondoljunk csak abba bele, 
hogy például a postakocsi-forgalom Ma-
gyarországon csak 1752-ben indult el.

A könyvbemutató szórakoztatva tanító 
módon egy sokszereplős, sokrétegű tör-

A SVÁBOK  
TÖRTÉNETE  
MAGYARORSZÁG 
TÖRTÉNETE

2016. április 29-én Lóczy István, az Imedias Kiadó vezetője a Mű-
vészetek Házában tartott előadásában mutatta be Adam Müller-
Guttenbrunn „A svábok bejövetele” című regényének első magyar 
nyelvű kiadását. A könyvbemutatót Berényi Ildikó igazgató asszony 
konferálta.

ténetet ismertetett meg a hallgatósággal. 
A regény egy grandiózus történelmi ese-
ményt úgy mutat be, hogy közben érvény-
re juttatja az érintett felek – akár eltérő – 
érdekeit, álláspontjait. 

A regény, hasonlóan a kiadó többi 
könyvéhez, nem kerül könyvkereske-
delmi forgalomba, de közvetlenül a ki-
adónál megrendelhető. Az interneten a 
www.imediaskiado.com cím alatt érhe-
tő el a Balatonszabadi Honvéd utca 28. 
alatt dolgozó kiadó weblapja. Telefonon 
a 30/576-6204 számon lehet a kiadóval a 
kapcsolatot felvenni. A kiadó 2013-ban „A 
svábok bejövetele” című regény eredeti, 
német nyelvű verzióját is megjelentette, 
így Müller-Guttenbrunn műve németül is 
hozzáférhető.

A regény cselekménye

Az 1913-ban megjelent mű történelmi re-
gény, mely a 18. század eleji úgynevezett 
„erster Schwabenzug”, (első sváb bete-
lepülés) idejébe vezeti vissza az olvasót, 
amikor a törökök elűzése után a Habs-
burg-ház a mai Németország és Ausztria 
területeiről az ottani életkörülményeikkel 
elégedetlen embereket az elnéptelene-
dett magyarországi vidékekre hívta be. 
A kivándorlást vállaló családoknak saját 
földet és hat évig adómentességet kínált. 
A cselekmény középpontjában a Bánság 
és az ottani történések, a Bánságba ér-
kező németek sorsa áll. A mű több szá-
lon fut, a betelepülést több szemszögből, 
több érdek mentén mutatja be. A történet 
egyrészt bepillantást enged az akkori csá-
szári politikába, a műben szereplő Joseph 
von Stephany udvari kamarai tanácsos, 
Savoyai Jenő herceg, valamint a könyv 
szempontjából legfontosabb Claudius 

Florimund Mercy tábornok mind valós 
történelmi személyek voltak. Mercy tábor-
nok például haláláig feladatának tekintet-

te a Bánság újjáépítését és (németajkú) 
telepesek behozatalát.

A történelmi személyiségek mellett 
másrészt a Németország különböző régi-
óiból útnak induló emberek élettörténetei 
által érzékelteti a regény, mennyire átfogó 
mozgalommá vált ezekben az évtizedek-
ben az áttelepülés. A Németországból ér-
kező emberek nagy része bár elégedetlen 
volt otthoni életkörülményeivel, mégis 
öntudatosak és elszántak, hiszen jól kép-
zettek, és biztos mezőgazdasági valamint 
kézműves tudás birtokában érkeztek új 
hazájukba, ahol kitartó munkájukkal 
hozzájárultak az életkörülmények javí-
tásához, és a mindennapi élet és kultúra 
felvirágoztatásához.

A kötet harmadik cselekményszálaként 
és szemszögeként a magyar nemesség 
egy családja szerepel – nem túl hízelgő 
leírásban –, amelynek a telepesek kizsák-
mányolására tett sikertelen kísérlete után 
meg kell barátkoznia azzal a gondolattal, 
hogy az új telepesek személyében nem 
kiszolgáltatott, ezért megalázkodni kény-
szerülő jobbágyokkal áll szemben, hanem 
céltudatos, szabad szellemű, jól szervezett 
mikrokultúrával rendelkező németekkel.

A történet kiindulópontja egy fogadós-
kisasszony, akinek a Délvidéken élő ked-
vese megkéri a kezét, és az így menyasz-
szonnyá avanzsált leány a vőlegénye után 
utazik. A regény helyszínei és cselekmé-
nyei az utazás állomásai és mozzanatai: 
Bécs, Mohács, Temesvár. A betelepítés az 
ország benépesítését is jelentette, ezért 
Bécsben az egyedülálló férfiakat vagy visz-
szafordították, vagy csak akkor engedték 
tovább, ha megesküdtek. A regény leírja 
azt a jelenetet, amikor Bécsben 15 olyan 
pár keres fel egy katolikus papot, hogy 
adja sebtiben össze őket, akik csak a ki-
vándorlás miatt álltak össze. A pap – nota 
bene jogosan – mélyen fel van háborodva 
a helyzeten, mindenféle erkölcstelen nép-

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI  

KÖNYVTÁRBAN

John le Carré:  
The Night Manager 
Éjszakai szolgálat. 

Elif Shafak:  
Az isztambuli fattyú 

Misztikum, nők, sötét 
családi titkok…

Richard Paul Evans: 
Michael Vey 4.  
Vadászat Jáde Sárkányra. 

 
 

Nyulász Péter: Kamor 
Helka menyegzője.

 

Schmal Róza:  
Budapesti böngésző  
A böngésző lapjain a 
forgalmas főváros 12 
helyszínén kell a gye-
rekeknek megkeresni a 
könyv szereplőit. 

Michael Punke:  
A visszatérő 

A mozifilmet ihlető 
eredeti regény az emberi 

akaraterőről és saját hatá-
raink leküzdéséről.

Robert Munsch:  
Örökké szeretlek
Az anyai szeretetről és 
az élet körforgásáról 
szóló történet Szabó T. 
Anna fordításában.

Ingeborg Stadelmann:  
A bába válaszol 

Természetes kíséré gyógy-
növényekkel, homeopátiás 
szerekkel és illóolajokkal.

A magyarok honfoglaláskori bejöve-
teléhez hasonlóan a XVIII. századi 
német betelepülést a kötet fordítója 
találóan a svábok bejövetelének neve-
zi. Az elnevezés azért is érthető, mert 
a honfoglaláskor kb. 100 000 magyar 
jött be a Kárpát-medencébe, a XVIII. 
században kb. 150 000 német.

A német nyelvű kötetben a különböző 
német régióból érkező telepes-sze-
replők különböző nyelvjárásokban 
beszélnek. Guttenbrunn a nyelvi sok-
színűséget valós német nyelvjárások-
kal adta vissza. A német nyelvjárások 
közötti különbségek nem fordíthatók 
le úgy magyarra, hogy a német nyelv-
járási jellemzők megmaradjanak. A 
német nyelvjárásokat nem lehet ma-
gyar nyelvjárásoknak sem megfelel-
tetni, ezért a fordításban az eredetiben 
német (közép- és délnémet) nyelvjá-
rásban beszélő figurák a magyar for-
dításban magyar köznyelven szólnak 
egymáshoz.

A szerzőről

Adam Müller-Guttenbrunn (1852-
1923) Adam Müller néven született 
Guttenbrunn (Temeshidegkút) köz-
ségben. 1870-ben Bécsbe került, ahol 
1879-ben végleg le is telepedett. Mivel 
a „Müller” családnév német nyelvte-
rületen a leggyakoribb családnév, szü-
lőfaluja után felvette a Guttenbrunn 
nevet is. Önmagát bánsági svábnak 
tartotta, akinek végül Bécsben, német 
nyelven teljesedett ki először az új-
ságírói, színházigazgatói, majd az írói 
pályája – szemben sok más magyaror-
szági svábbal, akik magyarul alkottak, 
sőt idővel magyar nevet vettek fel, pl. 
Herczeg Ferenc, Gárdonyi (Ziegler) 
Géza vagy Márai (Großschmied) Sán-
dor. Müller-Guttenbrunn nyugdíjazása 
után kezdett el foglalkozni a dunai svá-
bok irodalmi bemutatásával. 1911-ben 
adta ki a „Schwaben im Osten” című 
antológiát, amiben bánáti sváb szerzők 
művei jelentek meg. „Die Glocken der 
Heimat” c. regénye Rudolfsgnad nevű 
sváb telepes falu sorsát mutatja be. „Der 
kleine Schwab” címet viselő novellája 
a két világháború közötti időszakban 
még iskolai tananyag is lett. Müller-
Guttenbrunn lebilincselően tudta be-
mutatni a svábok mindennapjait. Saj-
nálatos módon színházszakmai nézetei 
nem voltak mentesek a szélsőséges poli-
tikai-ideológiai gondolkodástól.

Irodalomtörténetileg Müller-
Guttenbrunn nem tartozik korának 
kiemelkedő és innovációkkal fellé-
pő német nyelvű írói közé, mint az 
időben ugyanekkor alkotó Thomas 
Mann, Arthur Schnitzler, Gerhart 
Hauptmann és a korai expresszionis-
ták. Korában a „A svábok bejövetele” 
című regénye témája és olvasmányos-
sága miatt nagy sikert aratott.

ségnek hordja le a kalandos kedvű fiatalo-
kat, ám végül mégis megesketi őket.

A regény végén az olvasó tanúja lesz 
annak, hogy az újonnan létrejött német 
települések megszilárdulnak. Igen ám, de 
nemsokára pestisjárvány tör ki, és szinte 
minden lélek elpusztul. Az utolsó mo-
mentum Bécs, ahol a hivatalnokok arról 
beszélgetnek, hogy a sok erőfeszítésnek 
volt-e értelme, hiszen a járvány miatt újra 
ugyanott vannak, mint a betelepítés előtt. 
A regény ugyanakkor – egy fiatal hiva-
talnok szavaival – optimistán zárul: bár 
sokan az életüket vesztették, de akadnak 
túlélők, akik elkezdték művelni a földe-
ket. Az élet megy tovább.

Kerekes Gábor /  
Müller Márta
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rációt is szimbolizálja: a telepesek csak egy 
irányban, Magyarország déli, dunántúli 
részei felé utaztak, tömeges visszatérőkről 
nincs tudomásunk. Lóczy István kiemelte, 
hogy a betelepítés adminisztrációjának le-
bonyolítása óriási logisztikai teljesítmény 
volt mind a Habsburgok, mind a földes-
urak részéről – gondoljunk csak abba bele, 
hogy például a postakocsi-forgalom Ma-
gyarországon csak 1752-ben indult el.

A könyvbemutató szórakoztatva tanító 
módon egy sokszereplős, sokrétegű tör-

A SVÁBOK  
TÖRTÉNETE  
MAGYARORSZÁG 
TÖRTÉNETE

2016. április 29-én Lóczy István, az Imedias Kiadó vezetője a Mű-
vészetek Házában tartott előadásában mutatta be Adam Müller-
Guttenbrunn „A svábok bejövetele” című regényének első magyar 
nyelvű kiadását. A könyvbemutatót Berényi Ildikó igazgató asszony 
konferálta.

ténetet ismertetett meg a hallgatósággal. 
A regény egy grandiózus történelmi ese-
ményt úgy mutat be, hogy közben érvény-
re juttatja az érintett felek – akár eltérő – 
érdekeit, álláspontjait. 

A regény, hasonlóan a kiadó többi 
könyvéhez, nem kerül könyvkereske-
delmi forgalomba, de közvetlenül a ki-
adónál megrendelhető. Az interneten a 
www.imediaskiado.com cím alatt érhe-
tő el a Balatonszabadi Honvéd utca 28. 
alatt dolgozó kiadó weblapja. Telefonon 
a 30/576-6204 számon lehet a kiadóval a 
kapcsolatot felvenni. A kiadó 2013-ban „A 
svábok bejövetele” című regény eredeti, 
német nyelvű verzióját is megjelentette, 
így Müller-Guttenbrunn műve németül is 
hozzáférhető.

A regény cselekménye

Az 1913-ban megjelent mű történelmi re-
gény, mely a 18. század eleji úgynevezett 
„erster Schwabenzug”, (első sváb bete-
lepülés) idejébe vezeti vissza az olvasót, 
amikor a törökök elűzése után a Habs-
burg-ház a mai Németország és Ausztria 
területeiről az ottani életkörülményeikkel 
elégedetlen embereket az elnéptelene-
dett magyarországi vidékekre hívta be. 
A kivándorlást vállaló családoknak saját 
földet és hat évig adómentességet kínált. 
A cselekmény középpontjában a Bánság 
és az ottani történések, a Bánságba ér-
kező németek sorsa áll. A mű több szá-
lon fut, a betelepülést több szemszögből, 
több érdek mentén mutatja be. A történet 
egyrészt bepillantást enged az akkori csá-
szári politikába, a műben szereplő Joseph 
von Stephany udvari kamarai tanácsos, 
Savoyai Jenő herceg, valamint a könyv 
szempontjából legfontosabb Claudius 

Florimund Mercy tábornok mind valós 
történelmi személyek voltak. Mercy tábor-
nok például haláláig feladatának tekintet-

te a Bánság újjáépítését és (németajkú) 
telepesek behozatalát.

A történelmi személyiségek mellett 
másrészt a Németország különböző régi-
óiból útnak induló emberek élettörténetei 
által érzékelteti a regény, mennyire átfogó 
mozgalommá vált ezekben az évtizedek-
ben az áttelepülés. A Németországból ér-
kező emberek nagy része bár elégedetlen 
volt otthoni életkörülményeivel, mégis 
öntudatosak és elszántak, hiszen jól kép-
zettek, és biztos mezőgazdasági valamint 
kézműves tudás birtokában érkeztek új 
hazájukba, ahol kitartó munkájukkal 
hozzájárultak az életkörülmények javí-
tásához, és a mindennapi élet és kultúra 
felvirágoztatásához.

A kötet harmadik cselekményszálaként 
és szemszögeként a magyar nemesség 
egy családja szerepel – nem túl hízelgő 
leírásban –, amelynek a telepesek kizsák-
mányolására tett sikertelen kísérlete után 
meg kell barátkoznia azzal a gondolattal, 
hogy az új telepesek személyében nem 
kiszolgáltatott, ezért megalázkodni kény-
szerülő jobbágyokkal áll szemben, hanem 
céltudatos, szabad szellemű, jól szervezett 
mikrokultúrával rendelkező németekkel.

A történet kiindulópontja egy fogadós-
kisasszony, akinek a Délvidéken élő ked-
vese megkéri a kezét, és az így menyasz-
szonnyá avanzsált leány a vőlegénye után 
utazik. A regény helyszínei és cselekmé-
nyei az utazás állomásai és mozzanatai: 
Bécs, Mohács, Temesvár. A betelepítés az 
ország benépesítését is jelentette, ezért 
Bécsben az egyedülálló férfiakat vagy visz-
szafordították, vagy csak akkor engedték 
tovább, ha megesküdtek. A regény leírja 
azt a jelenetet, amikor Bécsben 15 olyan 
pár keres fel egy katolikus papot, hogy 
adja sebtiben össze őket, akik csak a ki-
vándorlás miatt álltak össze. A pap – nota 
bene jogosan – mélyen fel van háborodva 
a helyzeten, mindenféle erkölcstelen nép-

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI  

KÖNYVTÁRBAN

John le Carré:  
The Night Manager 
Éjszakai szolgálat. 

Elif Shafak:  
Az isztambuli fattyú 

Misztikum, nők, sötét 
családi titkok…

Richard Paul Evans: 
Michael Vey 4.  
Vadászat Jáde Sárkányra. 

 
 

Nyulász Péter: Kamor 
Helka menyegzője.

 

Schmal Róza:  
Budapesti böngésző  
A böngésző lapjain a 
forgalmas főváros 12 
helyszínén kell a gye-
rekeknek megkeresni a 
könyv szereplőit. 

Michael Punke:  
A visszatérő 

A mozifilmet ihlető 
eredeti regény az emberi 

akaraterőről és saját hatá-
raink leküzdéséről.

Robert Munsch:  
Örökké szeretlek
Az anyai szeretetről és 
az élet körforgásáról 
szóló történet Szabó T. 
Anna fordításában.

Ingeborg Stadelmann:  
A bába válaszol 

Természetes kíséré gyógy-
növényekkel, homeopátiás 
szerekkel és illóolajokkal.

A magyarok honfoglaláskori bejöve-
teléhez hasonlóan a XVIII. századi 
német betelepülést a kötet fordítója 
találóan a svábok bejövetelének neve-
zi. Az elnevezés azért is érthető, mert 
a honfoglaláskor kb. 100 000 magyar 
jött be a Kárpát-medencébe, a XVIII. 
században kb. 150 000 német.

A német nyelvű kötetben a különböző 
német régióból érkező telepes-sze-
replők különböző nyelvjárásokban 
beszélnek. Guttenbrunn a nyelvi sok-
színűséget valós német nyelvjárások-
kal adta vissza. A német nyelvjárások 
közötti különbségek nem fordíthatók 
le úgy magyarra, hogy a német nyelv-
járási jellemzők megmaradjanak. A 
német nyelvjárásokat nem lehet ma-
gyar nyelvjárásoknak sem megfelel-
tetni, ezért a fordításban az eredetiben 
német (közép- és délnémet) nyelvjá-
rásban beszélő figurák a magyar for-
dításban magyar köznyelven szólnak 
egymáshoz.

A szerzőről

Adam Müller-Guttenbrunn (1852-
1923) Adam Müller néven született 
Guttenbrunn (Temeshidegkút) köz-
ségben. 1870-ben Bécsbe került, ahol 
1879-ben végleg le is telepedett. Mivel 
a „Müller” családnév német nyelvte-
rületen a leggyakoribb családnév, szü-
lőfaluja után felvette a Guttenbrunn 
nevet is. Önmagát bánsági svábnak 
tartotta, akinek végül Bécsben, német 
nyelven teljesedett ki először az új-
ságírói, színházigazgatói, majd az írói 
pályája – szemben sok más magyaror-
szági svábbal, akik magyarul alkottak, 
sőt idővel magyar nevet vettek fel, pl. 
Herczeg Ferenc, Gárdonyi (Ziegler) 
Géza vagy Márai (Großschmied) Sán-
dor. Müller-Guttenbrunn nyugdíjazása 
után kezdett el foglalkozni a dunai svá-
bok irodalmi bemutatásával. 1911-ben 
adta ki a „Schwaben im Osten” című 
antológiát, amiben bánáti sváb szerzők 
művei jelentek meg. „Die Glocken der 
Heimat” c. regénye Rudolfsgnad nevű 
sváb telepes falu sorsát mutatja be. „Der 
kleine Schwab” címet viselő novellája 
a két világháború közötti időszakban 
még iskolai tananyag is lett. Müller-
Guttenbrunn lebilincselően tudta be-
mutatni a svábok mindennapjait. Saj-
nálatos módon színházszakmai nézetei 
nem voltak mentesek a szélsőséges poli-
tikai-ideológiai gondolkodástól.

Irodalomtörténetileg Müller-
Guttenbrunn nem tartozik korának 
kiemelkedő és innovációkkal fellé-
pő német nyelvű írói közé, mint az 
időben ugyanekkor alkotó Thomas 
Mann, Arthur Schnitzler, Gerhart 
Hauptmann és a korai expresszionis-
ták. Korában a „A svábok bejövetele” 
című regénye témája és olvasmányos-
sága miatt nagy sikert aratott.

ségnek hordja le a kalandos kedvű fiatalo-
kat, ám végül mégis megesketi őket.

A regény végén az olvasó tanúja lesz 
annak, hogy az újonnan létrejött német 
települések megszilárdulnak. Igen ám, de 
nemsokára pestisjárvány tör ki, és szinte 
minden lélek elpusztul. Az utolsó mo-
mentum Bécs, ahol a hivatalnokok arról 
beszélgetnek, hogy a sok erőfeszítésnek 
volt-e értelme, hiszen a járvány miatt újra 
ugyanott vannak, mint a betelepítés előtt. 
A regény ugyanakkor – egy fiatal hiva-
talnok szavaival – optimistán zárul: bár 
sokan az életüket vesztették, de akadnak 
túlélők, akik elkezdték művelni a földe-
ket. Az élet megy tovább.

Kerekes Gábor /  
Müller Márta
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Amikor kiszáll az autójából, kezé-
ben egy téglalap alakú tokot tart. A 
hollywoodi filmekben ilyen tároló-

eszközökben szokták szétszerelve tartani az 
orvlövész puskát – gondolom egy pillanat-
ra, majd elhessegetem a nyilvánvalóan téves 
fantazmagóriát. A Tácsik rezidencia ajtajá-
hoz vezető lépcsőn egy vörös, illetőleg egy 
whiskas cica köszöntenek minket. Sokkal 
inkább az örömük kifejezése ez, mintsem 
panasz.
– Hadd mutassam be neked a szatyros 
macskáimat… – kezdi a brácsaművész, 
majd látván, hogy az állatokra aggatott jel-
zővel nem tudok dűlőre jutni, így folytatja: 
– Azért hívom őket így, mert egy vízzel teli 
szatyorból mentettem ki mindkettejüket. 
Mélységesen megérintett a történetük, s lá-
tod, a sorsunk összefonódott.

Zoltán saját bevallása szerint egy han-
gyának sem lenne képes ártani, s ha nem 
zenéléssel foglalkozna, biztos benne, hogy 
most az állatvédelemről beszélgetnénk, és 
nem egy hangszer tokjával, hanem példá-
ul ideiglenes állatszállító poggyásszal hóna 
alatt szállt volna ki a kocsiból. Apropó tok! 
A nappaliba érve kinyitja azt, s a bőrborí-
tású tárolóeszközben valóban nem puska 
pihen. Mielőtt azt hinnék, hogy egy brácsás 
hangszertokjában bizony egy brácsának 
kellene lennie, ki kell ábrándítsam önöket, 
mert ebben a „kofferben” bizony csak egy 
vonó utazott haza. Az elegáns eszköz egyik 
felén bálnacsont berakás, a vonó részénél 
pedig fehér színű lószőr van kifeszítve.

Amikor a múltjáról faggatom, kezeivel 
körbe mutatva jegyzi meg: mindig is itt él-
tem, ahol most ülünk. Amikor a hetvenes 
évek elején az érdi zeneiskola kihelyezett 
tagozataként megindult a zenei oktatás 
Vörösváron, a szülei elsőként nővérét (csel-
lóra), majd bátyját (zongorára) és végül őt 
(hegedűre) is beíratták az intézménybe, 
amely ekkoriban egy kicsi, zsúfolt épület 
volt, ahol az olajkályhákkal túlfűtött szo-
bákban zajlott az okítás. Kis túlzással sors-
döntő volt számára, hogy Kaveczky Ferenc 
– egy régi vágású, idős tanár – felügyelete 

Tácsik Zoltánt, a Győri Filharmonikus Zenekar brácsá-
sát bizony igen nehéz „nyakon csípni”. No, nem azért, 
mert utolérhetetlen lenne, s a miatt sem, hogy kétlaki 
életet él. Egyszerűen egy roppantul elfoglalt ember, aki 
példás alázattal és elhivatottsággal viseltetik munká-
ja irányában, ebből kifolyólag pedig szabadidejében is 
nagyon sokat gyakorol. Szerkesztőségünknek azonban 
mégis sikerült megbeszélni vele egy találkozót…

Lezárult a színházi évad a Művészetek Házában. So-
kunknak okoztak kellemes perceket a Vörösvárra láto-
gató társulatok. Az áprilisi, utolsó előadás feledhetetlen 
élményt jelentett azoknak, akik ott voltak.

BRÁCSÁVAL  
A VILÁG KÖRÜL

alá került, aki megsze-
rettette vele a zenét és a 
zenélést. Sokszor bent 
maradtak még zárás 
után is tanulni, s ilyen-
kor az általános iskolás 
Zoltán és öreg mento-
ra együtt másztak át a 
zeneiskola kerítésén, 
ugyanazon, amely még 
ma is körbeveszi a gim-
názium épületét. 

A nyolcadik osztály 
után felvételizett a fő-
városi Bartók Béla Zeneművészeti Szak-
középiskolába, ám nem vették fel. Ma már 
áldásként gondol erre a bukfencre, mert 
így jutott el a kecskeméti Kodály Zoltán 
Zeneművészeti Szakközépiskolába, ahol 
ritka jó tanároktól tanulhatott. Nem is 
csoda, hogy simán felvették a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetemre. Időközben a 
hegedűt lecserélte a brácsára. Megtetszett 
neki a hangszíne és az a kihívás, amellyel 
a nagyobb hangszer kecsegtette. A hang-
szerváltás legalább fél évébe került, hiszen 
teljesen más módon kellett megtanulnia 
gondolkozni, és például a kottát is másként 
kellett olvasnia. Nehezítette a dolgot, hogy 
a váltás előtti utolsó hegedűs élményeként 
Bruch hegedűversenyét kellett előadnia, 
amelyet akkor nagy szakmai sikerként élt 
meg, s ez után pár nappal az első brácsa-
óráján szinte a legegyszerűbb dallamot sem 
tudta rendesen eljátszani.

Az egyetemből négy évet végzett el, ami-
kor az iskolában meghallgatást szerveztek 
végzős diákok számára egy fokvárosi zene-
karba (Dél-Afrika). Próba-szerencse alapon 
ment el élete első próbajátékára, ahol elsőre 
meggyőzte a zsűrit. Az egyetlen problémá-
ja csupán az volt, hogy még sosem játszott 
eddig zenekarban. Ennek ellenére két éves 
szerződést ajánlottak fel a számára, amelyet 
ő a szakmai kihívás, illetőleg a világképének 
tágítása céljából elfogadott. Minden új volt 
a számára: a város, az emberek, a közleke-
dés, a felfogás, a zenei darabok, a zenekari 

működés… Idő kellett hozzá, de belerázó-
dott a dolgok menetébe, olyannyira, hogy 
egy esztendővel később diplomakoncertjé-
vel befejezte a budapesti Zeneakadémiát is.

Az élet végül úgy hozta, hogy az ígért 
kettő esztendőből kilenc lett. Időközben a 
nővére is csatlakozott hozzá a dél-afrikai 
zenekarban. Olyan ismert embereknek is 
játszottak, mint Nelson Mandela, de a fil-
harmonikusok mellett egyéb pénzszerzési 
lehetőségként kisebb formációkban is fellé-
pett; főleg háttérzenét szolgáltattak külön-
féle rendezvényeken. Kint tartózkodása vé-
gén a főállását nyújtó zenekart anyagi okok 
miatt összevonták a helyi operatársulat for-
mációjával, és a színvonal hanyatlása miatt 
ekkor hazaköltözött.

Kilenc hónapot volt itthon, amikor har-
mincegy évesen mégis úgy döntött, hogy 
talán lehetne még jobb brácsás: megpályá-
zott egy ösztöndíjat egy jó hírű iskolánál az 
Egyesült Államokban lévő Cincinnatiban, 
ahová fel is vették két évre. Ezt egy egyete-
mi szintű, posztgraduális képzésként kell 
elképzelni, ahol egy nagyon szigorú japán 
tanárt és nálánál jóval fiatalabb iskolatársa-
kat kapott. Utóbbi azért is volt furcsa szá-
mára, mert eddigi életében mindenütt ő volt 
a legifjabb. Masao Kawasaki nagyon moti-
válta, mert a tanár sosem dicsérte meg tanít-
ványát, ami eleinte nagyon zavarta őt. Egy 
év után végül csak-csak ejtett róla néhány 
jó szót (például akkor, amikor megnyert egy 
egyetemi brácsaversenyt), majd az ösztön-

KI LAKIK BENNED?

Ha Vörösvár, akkor zene! És 
nemcsak azért, mert oly sok 
zenész él a városban, hogy az 

több településnek is büszkeségére válna, 
hanem bizony ha kulturális programról 
van szó, akkor is inkább a zenés műsorok, 
mulatságok azok, amelyek rendszerint a 
nagyobb közönséget vonzzák. A Művé-
szetek Házában otthonra találó színházi 
előadások között ezért az elmúlt évad so-
rán több zenés darab is szerepelt. 
– Amikor elkezdtük tervezni a színházi 
évadot, nagy várakozás volt bennünk, 
milyen sikere lesz az előadásoknak – me-
séli a kultúrház igazgatója, Berényi Ildi-
kó. – Hat színházi darab volt az évadban, 
többféle műfaj képviseltette magát. Két-
szer teltházunk volt, a többi pedig há-
romnegyed házzal zajlott.
– Mi a konklúzió? Jövőre is lesz színház 
a Művészetek Házában?
– Igen, már készülünk az új évadra, 
szeptember végén kezdünk. Szeretnénk 
bérletes rendszert is kialakítani, kedvezni 
a törzsközönségünknek, hogy kedvezőbb 
áron jöhessenek el a mi „színházunkba”. 

Az idei utolsó alkalomra a kevésbé 
könnyed műfajból választott az igazga-
tónő, amikor a Centrál Színházat hívta 
meg Az ötödik Sally című drámával. A 
darab mégsem bizonyult kemény dió-
nak: bár elgondolkodtató mű – akárcsak 
az alapjául szolgáló könyv szerzőjének 
másik ismert regénye, a Virágot Alger-
nonnak –, a néző a legkevésbé sem érez-

díj leteltével őszintén megköszönte neki 
az együtt töltött éveket. Zoltán eltűnődve 
teszi hozzá: talán ő volt rám a legnagyobb 
hatással, mert tényleg gatyába rázta a ké-
pességeimet, szó szerint kinyitotta a füle-
imet, még harmincegynéhány évesen is.

A képzés után aztán kint maradt az 
USA-ban. Egy houstoni hangszerboltban 
kapott állást, mert a tulajdonos Magyaror-
szágon tanuló lányának szerzett egy olyan 
príma csellót, amilyenre a szakmabeli apa 
nem volt képes. Itt a feladatai közé a vevők 
kiszolgálásán és a hangszerek bemutatá-
sán kívül még az iskolákba való kiszállás 
is beletartozott. Az államokban ugyanis 
nagy hagyománya van a komolyzenei 
középiskolai zenekaroknak, így a „háza-
lás” egy jó üzleti fogás a hangszerkeres-
kedők részéről. Bő négy évig végezte ezt 
a munkát, ám hiányzott neki a zenekari 
élet, ezért hazaköltözött. Itthon a Magyar 
Rádió Zenekarába vették fel mint állandó 
kisegítőt, ahonnan egy barátja ajánlásával 
– sikeres próbajátékkal – került a Győri 
Filharmonikus Zenekarhoz. A mai na-
pig itt dolgozik, jelenleg éppen egy japán 
turnéra készülnek, amelyen tizenkét nap 
alatt tizennégyszer fognak fellépni…

Amikor arról faggatom, hogy tudását 
egyszer továbbadná-e valakiknek, kis gon-
dolkozás után határozott igennel válaszol, 
ám hozzáteszi: de csak akkor, ha az ér-
deklődők úgy kopogtatnak be az ajtómon, 
hogy hajlandók elvégezni a két hegedű- 
vagy brácsaóra közti teendőket.

Kókai Márton

hette úgy, hogy szellemileg megterhelő lett 
volna az előadás. Sokkal inkább az érzel-
mek dúltak úgy a főszereplőben – a több 
személyiséggel rendelkező Sallyben –, 
mint a közönségben. És ez talán a legtöbb, 
amit egy ízig-vérig valóságos színház adhat 
az embernek: Az orrunk elé teszi azt, ami-
vel másutt, máshogyan nem találkoznánk. 
Tőlünk egy karnyújtásnyira játszódnak le 
emberi drámák, és ember legyen a talpán, 
aki ki tudja magát vonni a hatása alól. Fő-
képp akkor, ha az előadás jó. 

Márpedig jó volt. Szalay Kriszta töké-
letesen hihetően formálta meg Sallyt, il-
letve Bellát, meg Nolát, ja és Derryt, no 
meg persze Jinxet is. Segítségével nem 
csupán a jámbor, félénk Sally önmaga 
számára ismeretlen énjeivel szembe-
sülhettünk, hanem a saját bensőnkben 
rejlő félénk-agresszív-jóindulatú-érzéki-
intellektuális énünkkel is. A darab végére 
a megkönnyebbült beteg végre átöleli azt 
is, akiről korábban tudomást sem vett, aki 
bosszantotta, vagy akitől félt – még ha az 
a valaki éppen saját magában lakozik is. 
Hát persze, hiszen ez az egyetlen módja a 
túlélésnek, a békének.

Miután elsötétült a színpad, még sokáig 
csend volt, mielőtt felzúgott volna a taps. A 
felkavart érzelmeket az előadás után Sza-
lay Kriszta egy-egy csésze forró tea társa-
ságában segített helyre tenni és leülepíteni, 
így az este – és a 2015-16-os színházi évad 
egy családias beszélgetéssel zárult.

SÁ

Adótartozásra  
indított  

végrehajtási eljárás 
lehetőségéről

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

Tájékoztatom Tisztelt Adózóinkat, hogy az adó-
csoport behajtási tevékenységét a 2016. március 
16-i határidős, lejárt fizetési kötelezettségekre is 
megkezdte.

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYE
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Amikor kiszáll az autójából, kezé-
ben egy téglalap alakú tokot tart. A 
hollywoodi filmekben ilyen tároló-

eszközökben szokták szétszerelve tartani az 
orvlövész puskát – gondolom egy pillanat-
ra, majd elhessegetem a nyilvánvalóan téves 
fantazmagóriát. A Tácsik rezidencia ajtajá-
hoz vezető lépcsőn egy vörös, illetőleg egy 
whiskas cica köszöntenek minket. Sokkal 
inkább az örömük kifejezése ez, mintsem 
panasz.
– Hadd mutassam be neked a szatyros 
macskáimat… – kezdi a brácsaművész, 
majd látván, hogy az állatokra aggatott jel-
zővel nem tudok dűlőre jutni, így folytatja: 
– Azért hívom őket így, mert egy vízzel teli 
szatyorból mentettem ki mindkettejüket. 
Mélységesen megérintett a történetük, s lá-
tod, a sorsunk összefonódott.

Zoltán saját bevallása szerint egy han-
gyának sem lenne képes ártani, s ha nem 
zenéléssel foglalkozna, biztos benne, hogy 
most az állatvédelemről beszélgetnénk, és 
nem egy hangszer tokjával, hanem példá-
ul ideiglenes állatszállító poggyásszal hóna 
alatt szállt volna ki a kocsiból. Apropó tok! 
A nappaliba érve kinyitja azt, s a bőrborí-
tású tárolóeszközben valóban nem puska 
pihen. Mielőtt azt hinnék, hogy egy brácsás 
hangszertokjában bizony egy brácsának 
kellene lennie, ki kell ábrándítsam önöket, 
mert ebben a „kofferben” bizony csak egy 
vonó utazott haza. Az elegáns eszköz egyik 
felén bálnacsont berakás, a vonó részénél 
pedig fehér színű lószőr van kifeszítve.

Amikor a múltjáról faggatom, kezeivel 
körbe mutatva jegyzi meg: mindig is itt él-
tem, ahol most ülünk. Amikor a hetvenes 
évek elején az érdi zeneiskola kihelyezett 
tagozataként megindult a zenei oktatás 
Vörösváron, a szülei elsőként nővérét (csel-
lóra), majd bátyját (zongorára) és végül őt 
(hegedűre) is beíratták az intézménybe, 
amely ekkoriban egy kicsi, zsúfolt épület 
volt, ahol az olajkályhákkal túlfűtött szo-
bákban zajlott az okítás. Kis túlzással sors-
döntő volt számára, hogy Kaveczky Ferenc 
– egy régi vágású, idős tanár – felügyelete 

Tácsik Zoltánt, a Győri Filharmonikus Zenekar brácsá-
sát bizony igen nehéz „nyakon csípni”. No, nem azért, 
mert utolérhetetlen lenne, s a miatt sem, hogy kétlaki 
életet él. Egyszerűen egy roppantul elfoglalt ember, aki 
példás alázattal és elhivatottsággal viseltetik munká-
ja irányában, ebből kifolyólag pedig szabadidejében is 
nagyon sokat gyakorol. Szerkesztőségünknek azonban 
mégis sikerült megbeszélni vele egy találkozót…

Lezárult a színházi évad a Művészetek Házában. So-
kunknak okoztak kellemes perceket a Vörösvárra láto-
gató társulatok. Az áprilisi, utolsó előadás feledhetetlen 
élményt jelentett azoknak, akik ott voltak.

BRÁCSÁVAL  
A VILÁG KÖRÜL

alá került, aki megsze-
rettette vele a zenét és a 
zenélést. Sokszor bent 
maradtak még zárás 
után is tanulni, s ilyen-
kor az általános iskolás 
Zoltán és öreg mento-
ra együtt másztak át a 
zeneiskola kerítésén, 
ugyanazon, amely még 
ma is körbeveszi a gim-
názium épületét. 

A nyolcadik osztály 
után felvételizett a fő-
városi Bartók Béla Zeneművészeti Szak-
középiskolába, ám nem vették fel. Ma már 
áldásként gondol erre a bukfencre, mert 
így jutott el a kecskeméti Kodály Zoltán 
Zeneművészeti Szakközépiskolába, ahol 
ritka jó tanároktól tanulhatott. Nem is 
csoda, hogy simán felvették a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetemre. Időközben a 
hegedűt lecserélte a brácsára. Megtetszett 
neki a hangszíne és az a kihívás, amellyel 
a nagyobb hangszer kecsegtette. A hang-
szerváltás legalább fél évébe került, hiszen 
teljesen más módon kellett megtanulnia 
gondolkozni, és például a kottát is másként 
kellett olvasnia. Nehezítette a dolgot, hogy 
a váltás előtti utolsó hegedűs élményeként 
Bruch hegedűversenyét kellett előadnia, 
amelyet akkor nagy szakmai sikerként élt 
meg, s ez után pár nappal az első brácsa-
óráján szinte a legegyszerűbb dallamot sem 
tudta rendesen eljátszani.

Az egyetemből négy évet végzett el, ami-
kor az iskolában meghallgatást szerveztek 
végzős diákok számára egy fokvárosi zene-
karba (Dél-Afrika). Próba-szerencse alapon 
ment el élete első próbajátékára, ahol elsőre 
meggyőzte a zsűrit. Az egyetlen problémá-
ja csupán az volt, hogy még sosem játszott 
eddig zenekarban. Ennek ellenére két éves 
szerződést ajánlottak fel a számára, amelyet 
ő a szakmai kihívás, illetőleg a világképének 
tágítása céljából elfogadott. Minden új volt 
a számára: a város, az emberek, a közleke-
dés, a felfogás, a zenei darabok, a zenekari 

működés… Idő kellett hozzá, de belerázó-
dott a dolgok menetébe, olyannyira, hogy 
egy esztendővel később diplomakoncertjé-
vel befejezte a budapesti Zeneakadémiát is.

Az élet végül úgy hozta, hogy az ígért 
kettő esztendőből kilenc lett. Időközben a 
nővére is csatlakozott hozzá a dél-afrikai 
zenekarban. Olyan ismert embereknek is 
játszottak, mint Nelson Mandela, de a fil-
harmonikusok mellett egyéb pénzszerzési 
lehetőségként kisebb formációkban is fellé-
pett; főleg háttérzenét szolgáltattak külön-
féle rendezvényeken. Kint tartózkodása vé-
gén a főállását nyújtó zenekart anyagi okok 
miatt összevonták a helyi operatársulat for-
mációjával, és a színvonal hanyatlása miatt 
ekkor hazaköltözött.

Kilenc hónapot volt itthon, amikor har-
mincegy évesen mégis úgy döntött, hogy 
talán lehetne még jobb brácsás: megpályá-
zott egy ösztöndíjat egy jó hírű iskolánál az 
Egyesült Államokban lévő Cincinnatiban, 
ahová fel is vették két évre. Ezt egy egyete-
mi szintű, posztgraduális képzésként kell 
elképzelni, ahol egy nagyon szigorú japán 
tanárt és nálánál jóval fiatalabb iskolatársa-
kat kapott. Utóbbi azért is volt furcsa szá-
mára, mert eddigi életében mindenütt ő volt 
a legifjabb. Masao Kawasaki nagyon moti-
válta, mert a tanár sosem dicsérte meg tanít-
ványát, ami eleinte nagyon zavarta őt. Egy 
év után végül csak-csak ejtett róla néhány 
jó szót (például akkor, amikor megnyert egy 
egyetemi brácsaversenyt), majd az ösztön-

KI LAKIK BENNED?

Ha Vörösvár, akkor zene! És 
nemcsak azért, mert oly sok 
zenész él a városban, hogy az 

több településnek is büszkeségére válna, 
hanem bizony ha kulturális programról 
van szó, akkor is inkább a zenés műsorok, 
mulatságok azok, amelyek rendszerint a 
nagyobb közönséget vonzzák. A Művé-
szetek Házában otthonra találó színházi 
előadások között ezért az elmúlt évad so-
rán több zenés darab is szerepelt. 
– Amikor elkezdtük tervezni a színházi 
évadot, nagy várakozás volt bennünk, 
milyen sikere lesz az előadásoknak – me-
séli a kultúrház igazgatója, Berényi Ildi-
kó. – Hat színházi darab volt az évadban, 
többféle műfaj képviseltette magát. Két-
szer teltházunk volt, a többi pedig há-
romnegyed házzal zajlott.
– Mi a konklúzió? Jövőre is lesz színház 
a Művészetek Házában?
– Igen, már készülünk az új évadra, 
szeptember végén kezdünk. Szeretnénk 
bérletes rendszert is kialakítani, kedvezni 
a törzsközönségünknek, hogy kedvezőbb 
áron jöhessenek el a mi „színházunkba”. 
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A II. világháborúig az úrnapi körme-
net egy hosszú úton haladt végig. 
A pap az Oltáriszentséggel bejárta 

majdnem az egész falut, arra a négy égtáj 
felé áldást osztva. Vörösvár lakói, ifjak és 
vének rendezett sorokban, legszebb nép-
viseletükben követték. A körmenet útvo-

nala és a négy stáció a következők voltak: 
A templomból, a templom térről először a 
Steckl-kápolnához indultak, innen a Sváb 
utcán keresztül elmentek a Vásár térre a 
Pfeiffer, Mariahilf kápolnához. A harma-
dik stációhoz végighaladtak a Fő utcán a 
Stui, Szent Flórián kápolnához, majd a Fő 
utcán tovább haladva, a 38-as házszámhoz 
érve a Kányádi-ház előtt álló, minden év-
ben favázra lombból újraépített negyedik 
kápolna előtt imádkoztak. Útjuk zárá-
saként az Iflinger közön át a Pék utcáig, 
innen a Hunyadi közön át a Sváb utcáig 

mentek, ahonnan visszatértek a nagytemp-
lomba.

A körmenet elején a nagykeresztet és az 
iskolai zászlót vitték, közvetlenül mögöt-
tük jöttek az iskolások és tanáraik. Ezután 
jött a Jézus Szíve Leánykör zászlójukkal, a 
Katolikus Legényegylet tagjai zászlójuk-
kal, a tűzoltók, a frontharcosok és a zene-
kar. A baldachin alatt megy a pap, kezében 

a rózsakoszorúval feldíszített szentségtar-
tóban az Oltáriszentség. Előtte mennek a 
ministránsok csengőkkel, gyertyával, töm-
jénnel, a kisebb, feldíszített fakereszttel. A 
baldachin mellett mennek az egyházi kép-
viselőtestület tagjai, ők viszik a hat gyertyát 
és négy lámpást. A baldachin négy rúdját 
kezdetben leventék, később a képviselőtes-
tület tagjai vitték. A csengők, a gyertyák, 
a lámpások, a baldachinrudak, de még a 
zászlórudak is gondosan fel voltak díszítve 
csokrocskákkal, kis koszorúkkal. A mene-
tet hat templomi zászló kísérte. Két piros, 
két fehér, majd két zöld, mindegyiknek kö-
zepén egy-egy szent vászonra festett alakja.

A négy stációnál a pap áldást oszt az 
Oltáriszentséggel, majd felhangzik a 
„Christus vincit, Christus regnat, Christus 
imperat”. Az énekkar és a hívek német 
egyházi énekeket daloltak a menetben és 
a négy kápolnánál is. A hosszú körmene-
ten virágszőnyeg nem volt, azonban felse-

perték, feltakarították az utat, 
majd illatos növényeket szórtak 
szét, az elsőáldozók kis kosara-
ikból virágszirmokat hintettek 
az Oltáriszentség elé. A menet 
útvonalának szélén két-három 
méterenként zöld ágakat szúr-
tak le a földbe.

Míg a férfiak a szórnivalót 
és leszúrandó ágakat gyűjtötték 
lovas kocsival, addig az asszo-
nyok elkészítették a körmenet-
re a koszorúkat és csokrokat. 
Ennél nagyobb feladata volt a 
kápolnákat karbantartó, díszítő 
családoknak. Régen a „fal nem 
maradhat fehéren” szabályt 
tartották be, így sok család le-
akasztotta a szentképeit otthon, 
és a körmenet idejére elhozta a 
kápolnába.

Zsámboki Szabolcs

Steckl-kápolna

Pfeiffer- vagy Mariahilf kápolna, 
Vásár tér

Stui, Szent Flórián kápolna

Iskolások és tanáraik

Jézus Szíve Leánykör

A baldachin rúdjait kezdetben 
leventék vitték

A tavalyi felhívásomra sze-
rencsére egy segítőkész 
úr, Braun Marci bácsi a 

Szabadság u. 17-ből és fia, Braun 
Márton elkezdték keresni a „fehér 
here” névre hallgató növényt. Meg 
is találták, azonban már csak egy 
nagyobb tő maradt fenn. Fotót is 
kaptam róla. Itt szeretném hálásan 
megköszönni ezt az óriási hiány-
pótló segítségüket! Nemrég Peregi 
Teri néninél előkerült 2 db, eredeti, 
kb. 50 év körüli kis koszorú is, így 
most már teljesen feldolgozott ez a 
téma. Sajnos a magyar és latin nevét 
továbbra sem tudom a növénynek.

Másik jellegzetes virágdísz a 
Lustauk, mely 9 féle mezei, kerti vi-
rágból készült. Alapja a lestyán. Kö-
tötték hosszú, karra fektethető cso-
korként és koszorúvá formálva is.

Ha tudnánk, hogy pontosan milyen 
hatással van a túl sok képernyő előtt 
töltött idő gyermekeinkre, nem ezt 
adnánk nekik útravalóul.

MIT TESZEL  
A TARISZNYÁBA?

Medveczky Kata pszichológus: „A szü-
lőkkel való beszélgetések során ki-
derül, hogy napi átlag 2-3 órát ülnek 

a gyerekek a tévé előtt, vagy az autóban nyom-
kodják a telefont, hogy „ne unatkozzanak”. 
Egy 3-4 éves gyermek az ébren töltött idejének 
negyed részében képernyőzik, ami komoly kö-
vetkezményekkel jár a fejlődése szempontjá-
ból. Tévézés, telefonozás, tabletezés közben 
nem történik semmilyen interakció a család-
tagok között, ellenben nagyon sok minden 
történik a gyerek fejében, testében, lelkében. 
Biztos vagyok benne: ha tudnánk, hogy pon-
tosan milyen 
hatással van a 
túl sok képer-
nyő e lőtt töltött 
i dő gyermeke-
inkre, nem ezt 
a karnánk ne-
kik út  ravalóul 
adni. A kérdés 
az, hogy azt 
a kevés időt, 
amit manapság 
együtt tölt egy család, mire akarjuk használ-
ni. Egyáltalán akarjuk-e használni, vagy 
hagyjuk sodródni magunkat az áramlattal? 
Mi az ura az időnk nagy részének?”

Ez lesz a téma május 27-én, pénteken 
este fél 7-kor a Művészetek Házában, ahol 
Medveczky Kata pszichológus és Borbély Ba-
lázs, a Vissza a vadonba vezetője mesélnek 
saját átélt élményeikről, és bemutatják a kép-
ernyős életmód következményeit. De per sze 
nem hagynak magunkra a problémá kkal: a 
lehetséges megoldásokról is szó lesz.

Kiknek ajánljuk a részvételt? Azoknak, 
akik szeretnék megérteni, hogy miért szip-
pantja be a média a gyermekeket, felnőtte-
ket. Azoknak, akik szeretnék megérteni, 
hogy lehet nagyon sikeres egy farmos játék 
a facebookon. Azoknak, akik a virtuális vi-
lág virtuális sikerei helyett valódi világot, 
valódi kapcsolatokat és valódi sikerélménye-
ket akarnak. Azoknak, akik olyan ötleteket, 
megoldásokat szeretnének kapni a telefon, 
tablet, televízió, autórádió használatával 
kapcsolatban, amellyel a családjuk békéjét, a 
gyermekük jövőjét biztosíthatják.

Aki úgy érzi, ott a helye, szeretettel vár-
ják, a belépés ingyenes!

VÚ
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ÚRNAPJA 
FROHNLEICHNAM

A II. világháborúig az úrnapi körme-
net egy hosszú úton haladt végig. 
A pap az Oltáriszentséggel bejárta 

majdnem az egész falut, arra a négy égtáj 
felé áldást osztva. Vörösvár lakói, ifjak és 
vének rendezett sorokban, legszebb nép-
viseletükben követték. A körmenet útvo-

nala és a négy stáció a következők voltak: 
A templomból, a templom térről először a 
Steckl-kápolnához indultak, innen a Sváb 
utcán keresztül elmentek a Vásár térre a 
Pfeiffer, Mariahilf kápolnához. A harma-
dik stációhoz végighaladtak a Fő utcán a 
Stui, Szent Flórián kápolnához, majd a Fő 
utcán tovább haladva, a 38-as házszámhoz 
érve a Kányádi-ház előtt álló, minden év-
ben favázra lombból újraépített negyedik 
kápolna előtt imádkoztak. Útjuk zárá-
saként az Iflinger közön át a Pék utcáig, 
innen a Hunyadi közön át a Sváb utcáig 

mentek, ahonnan visszatértek a nagytemp-
lomba.

A körmenet elején a nagykeresztet és az 
iskolai zászlót vitték, közvetlenül mögöt-
tük jöttek az iskolások és tanáraik. Ezután 
jött a Jézus Szíve Leánykör zászlójukkal, a 
Katolikus Legényegylet tagjai zászlójuk-
kal, a tűzoltók, a frontharcosok és a zene-
kar. A baldachin alatt megy a pap, kezében 

a rózsakoszorúval feldíszített szentségtar-
tóban az Oltáriszentség. Előtte mennek a 
ministránsok csengőkkel, gyertyával, töm-
jénnel, a kisebb, feldíszített fakereszttel. A 
baldachin mellett mennek az egyházi kép-
viselőtestület tagjai, ők viszik a hat gyertyát 
és négy lámpást. A baldachin négy rúdját 
kezdetben leventék, később a képviselőtes-
tület tagjai vitték. A csengők, a gyertyák, 
a lámpások, a baldachinrudak, de még a 
zászlórudak is gondosan fel voltak díszítve 
csokrocskákkal, kis koszorúkkal. A mene-
tet hat templomi zászló kísérte. Két piros, 
két fehér, majd két zöld, mindegyiknek kö-
zepén egy-egy szent vászonra festett alakja.

A négy stációnál a pap áldást oszt az 
Oltáriszentséggel, majd felhangzik a 
„Christus vincit, Christus regnat, Christus 
imperat”. Az énekkar és a hívek német 
egyházi énekeket daloltak a menetben és 
a négy kápolnánál is. A hosszú körmene-
ten virágszőnyeg nem volt, azonban felse-

perték, feltakarították az utat, 
majd illatos növényeket szórtak 
szét, az elsőáldozók kis kosara-
ikból virágszirmokat hintettek 
az Oltáriszentség elé. A menet 
útvonalának szélén két-három 
méterenként zöld ágakat szúr-
tak le a földbe.

Míg a férfiak a szórnivalót 
és leszúrandó ágakat gyűjtötték 
lovas kocsival, addig az asszo-
nyok elkészítették a körmenet-
re a koszorúkat és csokrokat. 
Ennél nagyobb feladata volt a 
kápolnákat karbantartó, díszítő 
családoknak. Régen a „fal nem 
maradhat fehéren” szabályt 
tartották be, így sok család le-
akasztotta a szentképeit otthon, 
és a körmenet idejére elhozta a 
kápolnába.

Zsámboki Szabolcs

Steckl-kápolna

Pfeiffer- vagy Mariahilf kápolna, 
Vásár tér

Stui, Szent Flórián kápolna

Iskolások és tanáraik

Jézus Szíve Leánykör

A baldachin rúdjait kezdetben 
leventék vitték

A tavalyi felhívásomra sze-
rencsére egy segítőkész 
úr, Braun Marci bácsi a 

Szabadság u. 17-ből és fia, Braun 
Márton elkezdték keresni a „fehér 
here” névre hallgató növényt. Meg 
is találták, azonban már csak egy 
nagyobb tő maradt fenn. Fotót is 
kaptam róla. Itt szeretném hálásan 
megköszönni ezt az óriási hiány-
pótló segítségüket! Nemrég Peregi 
Teri néninél előkerült 2 db, eredeti, 
kb. 50 év körüli kis koszorú is, így 
most már teljesen feldolgozott ez a 
téma. Sajnos a magyar és latin nevét 
továbbra sem tudom a növénynek.

Másik jellegzetes virágdísz a 
Lustauk, mely 9 féle mezei, kerti vi-
rágból készült. Alapja a lestyán. Kö-
tötték hosszú, karra fektethető cso-
korként és koszorúvá formálva is.

Ha tudnánk, hogy pontosan milyen 
hatással van a túl sok képernyő előtt 
töltött idő gyermekeinkre, nem ezt 
adnánk nekik útravalóul.

MIT TESZEL  
A TARISZNYÁBA?

Medveczky Kata pszichológus: „A szü-
lőkkel való beszélgetések során ki-
derül, hogy napi átlag 2-3 órát ülnek 

a gyerekek a tévé előtt, vagy az autóban nyom-
kodják a telefont, hogy „ne unatkozzanak”. 
Egy 3-4 éves gyermek az ébren töltött idejének 
negyed részében képernyőzik, ami komoly kö-
vetkezményekkel jár a fejlődése szempontjá-
ból. Tévézés, telefonozás, tabletezés közben 
nem történik semmilyen interakció a család-
tagok között, ellenben nagyon sok minden 
történik a gyerek fejében, testében, lelkében. 
Biztos vagyok benne: ha tudnánk, hogy pon-
tosan milyen 
hatással van a 
túl sok képer-
nyő e lőtt töltött 
i dő gyermeke-
inkre, nem ezt 
a karnánk ne-
kik út  ravalóul 
adni. A kérdés 
az, hogy azt 
a kevés időt, 
amit manapság 
együtt tölt egy család, mire akarjuk használ-
ni. Egyáltalán akarjuk-e használni, vagy 
hagyjuk sodródni magunkat az áramlattal? 
Mi az ura az időnk nagy részének?”

Ez lesz a téma május 27-én, pénteken 
este fél 7-kor a Művészetek Házában, ahol 
Medveczky Kata pszichológus és Borbély Ba-
lázs, a Vissza a vadonba vezetője mesélnek 
saját átélt élményeikről, és bemutatják a kép-
ernyős életmód következményeit. De per sze 
nem hagynak magunkra a problémá kkal: a 
lehetséges megoldásokról is szó lesz.

Kiknek ajánljuk a részvételt? Azoknak, 
akik szeretnék megérteni, hogy miért szip-
pantja be a média a gyermekeket, felnőtte-
ket. Azoknak, akik szeretnék megérteni, 
hogy lehet nagyon sikeres egy farmos játék 
a facebookon. Azoknak, akik a virtuális vi-
lág virtuális sikerei helyett valódi világot, 
valódi kapcsolatokat és valódi sikerélménye-
ket akarnak. Azoknak, akik olyan ötleteket, 
megoldásokat szeretnének kapni a telefon, 
tablet, televízió, autórádió használatával 
kapcsolatban, amellyel a családjuk békéjét, a 
gyermekük jövőjét biztosíthatják.

Aki úgy érzi, ott a helye, szeretettel vár-
ják, a belépés ingyenes!

VÚ
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Április 30-án ünnepélyes keretek 
közt adták át a Pilisvörösvári Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület számá-
ra a Városháza udvarán azt a Steyr 
gyártmányú gépjármű-tűzoltó-
fecskendőt, amelyet a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
ajánlott fel tűzoltóinknak, és Uj-
vári Attila vállalkozó teljesen in-
gyenesen, társadalmi munkában 
újított fel. A mostanra újszerű, ki-
tűnő állapotba került tűzoltószer 
tűzoltóink legfontosabb vonulási 
eszközeként kerül szolgálatba a 
vörösvári polgárok élet- és va-
gyonvédelmét biztosítandó.

ÁTADTÁK A PÖTE ÚJ TŰZOLTÓFECSKENDŐJÉT

Idén is megrendeztük a Zrínyi utcai 
Ligeti Cseperedő Óvodában a német 
nemzetiségi napokat, melynek célkitű-

zése volt, hogy az óvodáskorú gyermekek a 
hagyományok ápolása, megteremtése és át-
örökítése segítségével ismerjék meg a német 
nemzetiség nyelvét, kultúráját, értékeit.

Sokféle játékos és élményt nyújtó tevé-
kenység és színes program megszervezésé-
vel törekedtünk a hagyományőrzés iránti 
érdeklődés felkeltésére és a német nemzeti-
séghez, a német nyelvhez való pozitív kötő-
dés kialakítására, elmélyítésére.

Gyermekeink nagy örömére csoporton-
ként lovaskocsis „túrát” tettünk a közeli 
tanyára. Óvodásaink Hau Julis néni se-
gítségével Flézlt (sváb kalácsot), más né-
ven „Helingstricl”-t sütöttek. A kelttésztát 
ügyesen fonták, formázták, kenték be to-
jássárgájával, és végül megszórták mákkal. 
A sváb hagyomány szerint mindenszentek 
(Allerheiligen) alkalmával sütötték ezt a 
kalácsot. A gyerekek büszkén vitték haza az 
általuk készített finomságot.

A következő napon Zsámboki Szabolcs 
látogatott el hozzánk, aki a kékfestés tech-
nikájával, eszközeivel ismertette meg a 
gyermekeket. A hasonló eredményt mutató 
szöges – nyomdás módszerrel a gyermekek 
is készítettek kékfestő kendőt, melyet kü-
lönböző motívumokkal díszítettek.  Tóthné 
Wenczl Éva örömmel fogadta a gyermeke-
ket a sváb táncházban, ahol megismertette 

SCHWOBN’TÓG
NEMZETISÉGI NAPOK 2016

Vannak olyan honfitársaink, akik 
élenjárnak a közösség szolgála-
tában. Ők nemcsak azt várják el, 

hogy az a városi vagy falusi közösség, te-
lepülés, ahol élnek, biztosítsa számukra a 
megfelelő életfeltételeket, hanem legjobb 
tudásuk szerint, szabadidejüket feláldozva 
tesznek is annak érdekében, hogy élhető és 
biztonságos legyen lakóhelyük. Ők azok, 
akik nap mint nap felteszik magukban a 
kérdést: „Mit tehetek én a közösségért, mit 
tehetek önzetlenül embertársaimért?” 

Örömmel tapasztalhatjuk, hogy mai na-
pig akadnak ilyen emberek Vörösváron, s 
tán még a számuk is nő. Egytől egyig ide-
sorolhatjuk a vörösvári önkéntes tűzoltó-
kat, akik szabad idejüket feláldozva képzik 
magukat, gyakorlatoznak, és ha kell, tűzbe 
mennek értünk. Önzetlenségük, önfel-
áldozó közösségi munkájuk nem marad 
visszhangtalan. A vörösvári vállalkozók is 
rendre melléjük állnak, segítik őket, szép 
példáját adva annak, mit is jelent „közös-
ségben gondolkozni”.

A legnagyobb elismeréssel szólhatunk 
ennek legutóbbi példájáról. Ujvári Attila  
(a fenti nyitóképen) nem kevesebbre vál-
lalkozott, mint hogy a Fővárosi Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság által a vörösvári 
önkénteseknek felajánlott húszéves, Steyr 
16S26 TLF 4000 típusú gépjárművet kívül-
belül, minden anyagköltséget is átvállalva, 
társadalmi munkában felújítsa. Bizony sok 
munkába került a két évtizedig Budafokon 
szolgáló jármű újjávarázsolása: megújult a 
futómű, a szivattyú, a teljes felépítmény, és 
új a fényezés is. Fűtés is került a vezetőfül-
kébe: nem kell többé télen járatni a motort. 
Mindez több mint ötszáz munkaórájába 
került a derék helyi vállalkozónak. Cseré-
be a közösség egy 4000 literes víztartállyal, 

őket a német nemzetiségi tánc alapjaival. A 
jó hangulatú táncos játékokban örömmel 
vettek részt óvodásaink. 

A záró napon óvónőink aktív, lelkiis-
meretes közreműködésével a nemzetiségi 
tartalmak „forgószínpados”, sokoldalú, te-
vékenységközpontú feldolgozására került 
sor. Mind az öt csoportunk körbejárhatott 
az óvodában, és különböző sváb értékeket 
közvetítő tevékenységnek lehetett részese. 
Játszottak régi sváb dalos játékokat, tanul-
tak sváb mondókákat, kukoricát morzsol-
tak. Almából és rozmaringból készítettek 
sváb asztaldíszt, mely a hagyomány szerint 
a pap számára jelzésként szolgált esküvői 
ebédmeghívásra, amennyiben a menyasz-
szony a templomban alkalomadtán ezt az 
oltáron elhelyezte.

Jellegzetes nemzetiségi épületeket, he-
lyiségeket, használati és dísztárgyakat, sváb 

öltözékeket bemutató fotókból rendezett ki-
állításon jártak gyermekeink, valamint sváb 
képekből készített óriás puzzlet tettek ki.
Nagyon szépen köszönjük vendégeinknek 
és az óvoda valamennyi dolgozójának a lel-
kes közreműködést, mellyel hozzájárultak, 
hogy tartalmas és emlékezetes nemzetiségi 
napokat tudhatunk magunk mögött.

Förster Judit német munkaközösségvezető
Szabóné Kimmel Ottilia vezetőhelyettes

négy kerék-hajtással rendelkező, ragyo-
gó műszaki állapotban lévő gépjárművel 
gazdagodott. S általa mindennapi bizton-
ságunk is. Elismerés érte az önzetlen vál-
lalkozónak!

Önmagában véve már az is elismerés, 
hogy a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság felajánlotta a szolgálatból kivont, 
de tökéletesen felújítható fecskendőt – egy 
régóta meglévő együttműködési szerződés 
alapján – a vörösváriaknak. Tudták, hogy 
jó kezekbe kerül az itt, Vörösváron. Az 
elismerést tükrözték az ünnepi beszédek 
is a szombat délelőtti átadáson a tűzoltó-
szertár előtt. Gromon István polgármester, 
Dobson Tibor tűzoltó dandártábornok, a 
Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke és Varga 
Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója 
egyaránt igen elismerően szóltak önkén-
tes tűzoltóink munkájáról és az átadásra 
került tűzoltófecskendő mintaszerű felújí-
tásáról. Az ünnepség végén Kovács Zsolt 
parancsnokhelyettes a vörösvári önkéntes 
tűzoltóság történetét idézte fel, és megkö-
szönte mindazok munkáját és közremű-
ködését, akik az új tűzoltófecs-
kendő átadását és szolgálatba 
állítását lehetővé tették. Az ün-
nepségen közreműködött a 
Pilisvörösvári Német Nemze-
tiségi Fúvószenekar Feldhoffer 
János vezényletével.

Az átadás után arra kértük 
Pfeiffer Ferenc tűzoltóparancs-
nokot, a PÖTE elnökét, hogy 
mutassa be az új gépjármű-
fecskendőt.

„Régóta vágytunk már egy 
olyan fecskendőre, amely vá-
rosunk dimbes-dombos terep-

viszonyainak is megfelel. A most hadrend-
be állított négykerék-meghajtású jármű 
ilyen, eljuthatunk vele olyan helyekre is, 
ahová a korábbi járműveinkkel nem, vagy 
csak nagyon nehezen. Ráadásul kétszer 
annyi oltóvizet tudunk vele szállítani, mint 
az eddigiekkel. Ez a mi új „zászlósha-
jónk”, a korábbiak tartalékként szolgálnak 
majd, illetve a Dennist a terveink szerint 
műszaki mentőszerré léptetjük elő. Ujvári 
Attila minden tekintetben remek munkát 
végzett a Steyr fecskendő felújításával, na-
gyon hálásak vagyunk neki. A jármű esz-
közökkel való teljes felszerelése már a mi 
dolgunk volt. Elmondhatjuk, hogy olyan 
műszaki állapotú és felszereltségű jármű-
vel gyarapodtunk most, ami által a mun-
kánk hatékonysága és városunk biztonsága 
is nőni fog. Mi ezentúl is megtesszük a 
magunkét erőnktől és tudásunktól telhe-
tően, a vörösvári polgárokat, vállalkozókat 
pedig arra kérjük, továbbra is segítsenek 
minket lehetőségeik szerint. Köszönjük!”

Fogarasy Attila

Ezúton hívom fel Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a Jöt. 67/A. § (1) bek. alapján a 
magánfőzőnek a lakóhelye szerint illetékes Önkormányzati adóhatósághoz 
be kell jelentenie a párlat előállítására alkalmas desztilláló berendezést a 
tulajdonszerzést követő 15 napon belül.
A fenti szabályozás a 2015. január 1-jét követően beszerzésre kerülő lepárló beren-
dezések bejelentését tartalmazza, azonban a Jöt. 128/K. § (1) bekezdése alapján az 
ezt megelőzően beszerzett desztilláló berendezésekre is bejelentési kötelezettség 
vonatkozik.

A bejelentkező lap a www.pilisvorosvar.hu weboldalon a Vörösvári (környékbeli) 
vagyok / Polgármesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok/ Gazdálkodási 
osztály dokumentumainál, magánfőző – bejelentés desztillálóberendezés-

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

ről néven letölthető, illetve a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vagy adó-
csoportjában is beszerezhető.

Párlat adójegyet 2016-ban csak az a magánfőző igényelhet, aki beje-
lentkezett a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóságnál. Aki már 2016. ja-
nuár 1. előtt regisztrálta (bejelentette) a desztillálóberendezését az önkormány-
zati adóhatóságnál, annak nem kell azt megismételnie.

A párlat adójegy igénylésével, ellenértékének megfizetésével kapcsolatos tudni-
valókról bővebben a www.pilisvorosvar.hu weboldalon a Kiemelt információk / 
Adó vagy a Vörösvári (környékbeli) vagyok / Polgármesteri Hivatal / Tájékoztatók-
nál, vagy a Letölthető dokumentumoknál tájékozódhatnak.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Felhívás magánfőző bejelentésére
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Április 30-án ünnepélyes keretek 
közt adták át a Pilisvörösvári Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület számá-
ra a Városháza udvarán azt a Steyr 
gyártmányú gépjármű-tűzoltó-
fecskendőt, amelyet a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
ajánlott fel tűzoltóinknak, és Uj-
vári Attila vállalkozó teljesen in-
gyenesen, társadalmi munkában 
újított fel. A mostanra újszerű, ki-
tűnő állapotba került tűzoltószer 
tűzoltóink legfontosabb vonulási 
eszközeként kerül szolgálatba a 
vörösvári polgárok élet- és va-
gyonvédelmét biztosítandó.

ÁTADTÁK A PÖTE ÚJ TŰZOLTÓFECSKENDŐJÉT

Idén is megrendeztük a Zrínyi utcai 
Ligeti Cseperedő Óvodában a német 
nemzetiségi napokat, melynek célkitű-

zése volt, hogy az óvodáskorú gyermekek a 
hagyományok ápolása, megteremtése és át-
örökítése segítségével ismerjék meg a német 
nemzetiség nyelvét, kultúráját, értékeit.

Sokféle játékos és élményt nyújtó tevé-
kenység és színes program megszervezésé-
vel törekedtünk a hagyományőrzés iránti 
érdeklődés felkeltésére és a német nemzeti-
séghez, a német nyelvhez való pozitív kötő-
dés kialakítására, elmélyítésére.

Gyermekeink nagy örömére csoporton-
ként lovaskocsis „túrát” tettünk a közeli 
tanyára. Óvodásaink Hau Julis néni se-
gítségével Flézlt (sváb kalácsot), más né-
ven „Helingstricl”-t sütöttek. A kelttésztát 
ügyesen fonták, formázták, kenték be to-
jássárgájával, és végül megszórták mákkal. 
A sváb hagyomány szerint mindenszentek 
(Allerheiligen) alkalmával sütötték ezt a 
kalácsot. A gyerekek büszkén vitték haza az 
általuk készített finomságot.

A következő napon Zsámboki Szabolcs 
látogatott el hozzánk, aki a kékfestés tech-
nikájával, eszközeivel ismertette meg a 
gyermekeket. A hasonló eredményt mutató 
szöges – nyomdás módszerrel a gyermekek 
is készítettek kékfestő kendőt, melyet kü-
lönböző motívumokkal díszítettek.  Tóthné 
Wenczl Éva örömmel fogadta a gyermeke-
ket a sváb táncházban, ahol megismertette 

SCHWOBN’TÓG
NEMZETISÉGI NAPOK 2016

Vannak olyan honfitársaink, akik 
élenjárnak a közösség szolgála-
tában. Ők nemcsak azt várják el, 

hogy az a városi vagy falusi közösség, te-
lepülés, ahol élnek, biztosítsa számukra a 
megfelelő életfeltételeket, hanem legjobb 
tudásuk szerint, szabadidejüket feláldozva 
tesznek is annak érdekében, hogy élhető és 
biztonságos legyen lakóhelyük. Ők azok, 
akik nap mint nap felteszik magukban a 
kérdést: „Mit tehetek én a közösségért, mit 
tehetek önzetlenül embertársaimért?” 

Örömmel tapasztalhatjuk, hogy mai na-
pig akadnak ilyen emberek Vörösváron, s 
tán még a számuk is nő. Egytől egyig ide-
sorolhatjuk a vörösvári önkéntes tűzoltó-
kat, akik szabad idejüket feláldozva képzik 
magukat, gyakorlatoznak, és ha kell, tűzbe 
mennek értünk. Önzetlenségük, önfel-
áldozó közösségi munkájuk nem marad 
visszhangtalan. A vörösvári vállalkozók is 
rendre melléjük állnak, segítik őket, szép 
példáját adva annak, mit is jelent „közös-
ségben gondolkozni”.

A legnagyobb elismeréssel szólhatunk 
ennek legutóbbi példájáról. Ujvári Attila  
(a fenti nyitóképen) nem kevesebbre vál-
lalkozott, mint hogy a Fővárosi Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság által a vörösvári 
önkénteseknek felajánlott húszéves, Steyr 
16S26 TLF 4000 típusú gépjárművet kívül-
belül, minden anyagköltséget is átvállalva, 
társadalmi munkában felújítsa. Bizony sok 
munkába került a két évtizedig Budafokon 
szolgáló jármű újjávarázsolása: megújult a 
futómű, a szivattyú, a teljes felépítmény, és 
új a fényezés is. Fűtés is került a vezetőfül-
kébe: nem kell többé télen járatni a motort. 
Mindez több mint ötszáz munkaórájába 
került a derék helyi vállalkozónak. Cseré-
be a közösség egy 4000 literes víztartállyal, 

őket a német nemzetiségi tánc alapjaival. A 
jó hangulatú táncos játékokban örömmel 
vettek részt óvodásaink. 

A záró napon óvónőink aktív, lelkiis-
meretes közreműködésével a nemzetiségi 
tartalmak „forgószínpados”, sokoldalú, te-
vékenységközpontú feldolgozására került 
sor. Mind az öt csoportunk körbejárhatott 
az óvodában, és különböző sváb értékeket 
közvetítő tevékenységnek lehetett részese. 
Játszottak régi sváb dalos játékokat, tanul-
tak sváb mondókákat, kukoricát morzsol-
tak. Almából és rozmaringból készítettek 
sváb asztaldíszt, mely a hagyomány szerint 
a pap számára jelzésként szolgált esküvői 
ebédmeghívásra, amennyiben a menyasz-
szony a templomban alkalomadtán ezt az 
oltáron elhelyezte.

Jellegzetes nemzetiségi épületeket, he-
lyiségeket, használati és dísztárgyakat, sváb 

öltözékeket bemutató fotókból rendezett ki-
állításon jártak gyermekeink, valamint sváb 
képekből készített óriás puzzlet tettek ki.
Nagyon szépen köszönjük vendégeinknek 
és az óvoda valamennyi dolgozójának a lel-
kes közreműködést, mellyel hozzájárultak, 
hogy tartalmas és emlékezetes nemzetiségi 
napokat tudhatunk magunk mögött.

Förster Judit német munkaközösségvezető
Szabóné Kimmel Ottilia vezetőhelyettes

négy kerék-hajtással rendelkező, ragyo-
gó műszaki állapotban lévő gépjárművel 
gazdagodott. S általa mindennapi bizton-
ságunk is. Elismerés érte az önzetlen vál-
lalkozónak!

Önmagában véve már az is elismerés, 
hogy a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság felajánlotta a szolgálatból kivont, 
de tökéletesen felújítható fecskendőt – egy 
régóta meglévő együttműködési szerződés 
alapján – a vörösváriaknak. Tudták, hogy 
jó kezekbe kerül az itt, Vörösváron. Az 
elismerést tükrözték az ünnepi beszédek 
is a szombat délelőtti átadáson a tűzoltó-
szertár előtt. Gromon István polgármester, 
Dobson Tibor tűzoltó dandártábornok, a 
Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke és Varga 
Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója 
egyaránt igen elismerően szóltak önkén-
tes tűzoltóink munkájáról és az átadásra 
került tűzoltófecskendő mintaszerű felújí-
tásáról. Az ünnepség végén Kovács Zsolt 
parancsnokhelyettes a vörösvári önkéntes 
tűzoltóság történetét idézte fel, és megkö-
szönte mindazok munkáját és közremű-
ködését, akik az új tűzoltófecs-
kendő átadását és szolgálatba 
állítását lehetővé tették. Az ün-
nepségen közreműködött a 
Pilisvörösvári Német Nemze-
tiségi Fúvószenekar Feldhoffer 
János vezényletével.

Az átadás után arra kértük 
Pfeiffer Ferenc tűzoltóparancs-
nokot, a PÖTE elnökét, hogy 
mutassa be az új gépjármű-
fecskendőt.

„Régóta vágytunk már egy 
olyan fecskendőre, amely vá-
rosunk dimbes-dombos terep-

viszonyainak is megfelel. A most hadrend-
be állított négykerék-meghajtású jármű 
ilyen, eljuthatunk vele olyan helyekre is, 
ahová a korábbi járműveinkkel nem, vagy 
csak nagyon nehezen. Ráadásul kétszer 
annyi oltóvizet tudunk vele szállítani, mint 
az eddigiekkel. Ez a mi új „zászlósha-
jónk”, a korábbiak tartalékként szolgálnak 
majd, illetve a Dennist a terveink szerint 
műszaki mentőszerré léptetjük elő. Ujvári 
Attila minden tekintetben remek munkát 
végzett a Steyr fecskendő felújításával, na-
gyon hálásak vagyunk neki. A jármű esz-
közökkel való teljes felszerelése már a mi 
dolgunk volt. Elmondhatjuk, hogy olyan 
műszaki állapotú és felszereltségű jármű-
vel gyarapodtunk most, ami által a mun-
kánk hatékonysága és városunk biztonsága 
is nőni fog. Mi ezentúl is megtesszük a 
magunkét erőnktől és tudásunktól telhe-
tően, a vörösvári polgárokat, vállalkozókat 
pedig arra kérjük, továbbra is segítsenek 
minket lehetőségeik szerint. Köszönjük!”

Fogarasy Attila

Ezúton hívom fel Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a Jöt. 67/A. § (1) bek. alapján a 
magánfőzőnek a lakóhelye szerint illetékes Önkormányzati adóhatósághoz 
be kell jelentenie a párlat előállítására alkalmas desztilláló berendezést a 
tulajdonszerzést követő 15 napon belül.
A fenti szabályozás a 2015. január 1-jét követően beszerzésre kerülő lepárló beren-
dezések bejelentését tartalmazza, azonban a Jöt. 128/K. § (1) bekezdése alapján az 
ezt megelőzően beszerzett desztilláló berendezésekre is bejelentési kötelezettség 
vonatkozik.

A bejelentkező lap a www.pilisvorosvar.hu weboldalon a Vörösvári (környékbeli) 
vagyok / Polgármesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok/ Gazdálkodási 
osztály dokumentumainál, magánfőző – bejelentés desztillálóberendezés-

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

ről néven letölthető, illetve a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vagy adó-
csoportjában is beszerezhető.

Párlat adójegyet 2016-ban csak az a magánfőző igényelhet, aki beje-
lentkezett a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóságnál. Aki már 2016. ja-
nuár 1. előtt regisztrálta (bejelentette) a desztillálóberendezését az önkormány-
zati adóhatóságnál, annak nem kell azt megismételnie.

A párlat adójegy igénylésével, ellenértékének megfizetésével kapcsolatos tudni-
valókról bővebben a www.pilisvorosvar.hu weboldalon a Kiemelt információk / 
Adó vagy a Vörösvári (környékbeli) vagyok / Polgármesteri Hivatal / Tájékoztatók-
nál, vagy a Letölthető dokumentumoknál tájékozódhatnak.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Felhívás magánfőző bejelentésére
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Tűzesetek, műszaki mentések

A hónap mérlege: 8 riasztás, amiből egy té-
ves jelzésnek bizonyult. Négy alkalommal 
tűzesethez, két alkalommal műszaki men-
téshez, egy alkalommal pedig egy szénmon-
oxid-mérő meghibásodása miatt vonultunk 
ki. De nézzük sorra az eseményeket:

Április 6-án az Erkel Ferenc utca alatti 
nádas gyulladt ki és égett mintegy 3000 m2-
en. A nagy kiterjedésű tüzet 3000 liter vízzel 
és kézi szerszámokkal két órán belül sikerült 
megfékeznünk. A fővárosi tűzoltók is részt 
vettek az oltásban. A gyors kiérkezésnek és 
a hatékony beavatkozásnak köszönhetően 
a lakóházak nem voltak veszélyben, annak 
ellenére sem, hogy a fel-feltámadó szél más-
más irányba terelte a lángokat.

Április 9-én a Dózsa György utcában 
egy tehergépkocsi darujának gémje kidön-
tött egy telefonoszlopot. Több lakóháznál is 
megsérültek a vezetékek. Az így keletkezett 
forgalmi akadályt a T-Home szakemberei-
nek segítségével elhárítottuk.

Április 12-én ismét az Erkel Ferenc utca 
alatti nádashoz riasztották a rajt. Ezúttal is 
nagy területen égett a nádas. Gyorsbeavat-
kozó sugár és kézi szerszámok segítségével 
még a fővárosi tűzoltók kiérkezése előtt sike-
rült körülhatárolni a magasra csapó lángo-
kat, majd közös erővel egy óra alatt teljesen 
megszüntetni a tüzet.

Április 17-én az Arany János utcában az 
erős szél kidöntött egy fát, forgalmi akadályt 
képezve. A raj motoros láncfűrész segítségé-

Közlekedés
A Rendőrőrs területét átszelő 10-es út nagy forgalma miatt sokszor 
csak lassan, araszolva lehet haladni, ez a jelenség 2015-ben számos 
súlyos balesetet idézett elő, mivel ilyenkor még több a szabálytalan 
előzés. Tinnye, Piliscsaba és Üröm község 12 tonnás korlátozó táblá-
ja a települések gondját részben megoldotta, így viszont a 10-es úton 
jelentősen növekedett a kamionforgalom, növelve az eddigi közle-
kedési káoszt. Tavaly még a mára befejezett vasútfelújítás is tovább 
rontotta a közlekedési lehetőségeket. Érezhető a Megyeri-híd hatása 
is, mivel az M0 nyugati szektora még nem készült el, így a hídról 
Ürömön keresztül a 10-es úton kerülhető ki Budapest. A körforga-
lom, illetve az elkerülő szakasz átadása érezhető forgalomgyorsulást 
eredményezett, bár még mindig vannak túlterhelt időszakok.

Bűnügyi helyzet
Pilisvörösváron 2014-ről 2015-re számottevően csökkent a bűncse-
lekmények száma: 282-ről 194-re. Történt ez annak ellenére, hogy 
a lakosságszám folyamatosan nő, és a migrációs válság gyakran el-
vonta a rendőröket a területről. Az ismertté vált bűncselekmények 
nagy részét továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények tették 
ki. A lopásoknál jellemző elkövetési mód volt az alkalmi lopás, de 
nagy számban fordult elő „trükkös lopás” is. Ezekben az esetek-
ben alkalmi árusítással, illetve vásárlással jutottak be az elkövetők 
a – rendszerint idős – sértett lakásába (tűzifaárus, burgonyaárus, 
díjbeszedő), és a figyelmét elterelve tulajdonították el értékeit. An-
nak ellenére fordultak elő ezek a bűncselekmények, hogy a helyi 
médiában folyamatosan jelentetett meg a rendőrőrs bűnmegelőzé-
si felhívásokat, és rendszeresen jártak előadásokat tartani az idős, 
nyugdíjas korú lakosoknak. Ahogyan rendszeresen szerveztek ak-
ciókat a betöréses lopások hatékonyabb megelőzése, megszakítása, 
valamint az elkövetett bűncselekmények elkövetőinek felderítése 
érdekében.

Kiemelt figyelmet érdemel a rablások alakulása, mert az összes 
bűncselekmények számához viszonyítva szerencsére kis számban 
fordul elő ez a bűncselekmény, de az elkövetés módszere és jellege 
miatt kiemelten veszélyes a társadalomra, és nagyban befolyásolja 
egy adott terület közbiztonságát. 2014-ben két rablás történt Pilis-
vörösváron, 2015-ben szintén kettő.

Közterületi munka
2014-hez képest tavaly nőtt a közterületi jelenlét a rendőrőrshöz 
tartozó településeken. Sikerült növelni a lakosság szubjektív biz-
tonságérzetét, a jelenléttel pedig megelőzni és csökkenteni a bűn-
cselekmények számát.

A rendőrőrs a polgárőrséget is folyamatosan bevonta a megelőző 
munkába. Az így kialakult együttműködés bevált, mivel hatéko-

KÖZBIZTONSÁG

vel rövid időn belül szabaddá tette az utcá-
ban a közlekedést.

Április 19-én a Kopaszi dűlőbe riasztot-
ták a rajt, ahol egy 70 m2-es faház egyik fe-
lének teljes tetőszerkezete lángolt. A gyorsan 
kiépített két vízsugárral sikerült a lángokat 
megfékezni, és megakadályozni, hogy a tűz 
átterjedjen az épület melletti családi ház-
ra. A fővárosból kiérkező tűzoltóegységgel 
együtt két és fél óra alatt teljesen felszámol-
tuk a tüzet. Személyi sérülés nem történt.

Április 24-én tévesen riasztottak minket 
a Fő utcában egy konténertűzhöz. A meg-
adott címre kivonulva káreseményt nem ta-
pasztaltunk.

Április 29-én a szénmonoxid-érzéke-
lő hibája okozott riadalmat a Zrínyi utcai 
óvodában. A kiérkezést követően az óvoda 
épületében lévő 43 gyermeket sikerült gyor-
san az udvaron biztonságba helyezni. A ki-
érkező fővárosi egységekkel közösen átvizs-
gáltuk az épületet, méréseket végeztünk, 
majd megállapítottuk, hogy nem történt 
gázszivárgás, sem a gyerekek, sem az óvoda 
dolgozói nem voltak veszélyben. A riadal-
mat az okozta, hogy a szénmonoxid-mérő 
készülékben lemerültek az elemek. Azóta 
2 db vadonatúj, a Katasztrófavédelem által 
is jóváhagyott érzékelőt szereltek fel az óvo-
dában. Az eset kapcsán elismerésünket fe-
jezzük ki, és külön köszönetet mondunk az 
óvoda dolgozóinak a hatékony segítségért.

Május 1-jén a délelőtti órákban tűz ütött 
ki a Kápolna utcában egy családi ház egyik 
helyiségében. A tüzet vélhetően elektromos 

zárlat okozhatta, amelynek következtében 
műszaki berendezések, bútorok kaptak 
lángra. A tüzet észlelve a lakók megkezdték 
az oltást. Kiérkezésünk után megszüntettük 
a kisebb parázslásokat, és a helyiséget alapo-
san átszellőztettük. Az oltás közben a lakók 
közül senki sem szenvedett füstmérgezést.

Köszönet az új hőkameráért!
Nagy értékű eszközzel bővült a Pilisvörösvá-
ri Önkéntes Tűzoltó Egyesület felszerelése. 
A Liegl–Dachser cég egy FLIR–K2 típusú 
hőkamerát vásárolt egyesületünk számára, 
ami nagyban segítheti a munkánkat példá-
ul egy lakástűznél. Nem kell feleslegesen 
lebontani a lambériát vagy álmennyezetet, 
mert ezzel az eszközzel könnyedén megál-
lapítható egy adott rész hőterhelése. Ugyan-
így lehet a falban az elektromos vezeték 
hőjét megállapítani. Több esetben ugyanis 
a vezeték szigetelése a tűz eloltása után is 
izzik, ami egy másik helyiségben okozhat 
tüzet. Köszönjük az új eszközt!

Ugyancsak köszönetet mondunk Földesi 
Jánosnak, a Solymári Önkéntes Tűzoltók 
vezetőjének a közreműködésért és a Riel 
Kft.-nek, akik rendkívül „tűzoltóbarát” áron 
szerezték be a készüléket!

Riaszthatóság
Egyesületünk az év során eddig 2828 órá-
ban volt riasztható, ebből 1344 órában nap-
pal, 1484 órában éjjel.
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nyabbá tette a munkájukat, és elismerést váltott ki a helyi lakosság 
körében. A reagálási idő csökkenése és az elérhető helyi rendőr 
szerepe növelte az állampolgárok közbiztonságba vetett hitét.

Pilisvörösváron azonban továbbra is gond, hogy sok a szabály-
talan parkolás, illetve nincsen traffipax, ezért nem tudják a gyors-
hajtókat eredményesen szankcionálni.

Együttműködés
A rendőrőrs közös szolgálatot lát el a közterület-felügyelőkkel, a 
természetőrökkel, a polgárőrökkel és a halőrökkel. Kimagasló az 
együttműködés a Polgármesteri Hivatallal, illetve a Járási Hivatal-
lal is. Rendszeresen tartanak előadásokat a D.A.D.A. – a Magyar 
Rendőrség Biztonságra Nevelő Iskolai Programja – keretében, 
és egyéb előadásokat a település iskoláiban. Közbiztonsági nap 
keretén belül mutatják be munkájukat és tartják a kapcsolatot a 
lakossággal.

Célkitűzések
Fontos cél a polgárbarát rendőrkép kialakítása. Ennek keretén be-
lül a rendőrőrs vezetősége a bűnügyi érzékenység növelését szeret-
né kialakítani a rendőreiben, és olyan körülményeket teremteni, 
hogy a lakosság bizalommal forduljon a rendőrséghez, segítse a 
felderítő munkát információk adásával. Ha ezek megvalósulnak, 
akkor jöhet létre a valódi nyomozás, felderítés.

Az eddigi eredmények megtartása mellett a közterületi jelen-
lét további emelése, a reagálási idő csökkentése, a kutyás szolgálat 
eredményesebb kihasználása, a szakmai tudás folyamatos emelé-
se és a lakosság biztonságérzetének növelése az elsődleges célok. 
Ahogyan továbbra is szeretnék biztosítani a rendőrállományuk 
megfelelő munkakörülményeit és szociális ellátottságát, és élhető 
munkakörnyezetet kialakítani számukra.

VÚ

TÁRSASHÁZAK TŰZMEGELŐZÉSI SZABÁLYZATA
A háromszintesnél magasabb és tíznél több 
lakást vagy üdülőt tartalmazó épületek eseté-
ben 2016. március 31-ig kellett írásba foglalni 
az épületek használatával kapcsolatos tűz-
megelőzési szabályokat. 

E tűzvédelmi „házirend” nem jelent többlet terhet 
azon házak esetében, amelyek már az OTSZ hatály-
ba lépése (2015. március 5.) előtt is léteztek, mivel 
azokra addig is kötelező volt a tűzvédelmi szabályok 
írásba foglalása. A még át nem adott, vagy csak a 
jövőben felépítendő lakóházak esetében viszont ki 
kell dolgozni a szabályokat. Az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat (OTSZ) az elérendő minimális biztonsági 
szintet határozza meg, a tűzvédelmi használati sza-
bályok lényege pedig az adott épületre vonatkozó 
egyedi, az ott lakóktól és tartózkodóktól elvárt ma-
gatartásformák összeírása.

A tűzvédelmi szabályzat vonatkozásában a BM ren-
delet egy újdonságot hozott: annak tartalmaznia 
kell a készítője nevét és elérhetőségét, valamint a 

készítő aláírását. Az érintett épületek köre némileg 
leszűkült; a régi OTSZ-ben a „kétszintesnél maga-
sabb” kifejezés szerepelt, az új szabályozás pedig a 
„háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és 
üdülőegységet magában foglaló épületekre, épület-
részekre” vonatkozik.

A tűzvédelmi „házirend” tartalmazza az épületre, 
épületrészre vonatkozóan a tűzjelzés tartalmi köve-
telményeit, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékeny-
ség szabályait, a tárolásra vonatkozó előírásokat, a 
nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó 
korlátozásokat, a tüzelő- és fűtőberendezések, to-
vábbá az elektromos berendezések használatának 
előírásait, a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó 
szabályokat, a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasz-
tásának és menekülésének lehetséges módozatait, a 
tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések hasz-
nálatára vonatkozó előírásokat.

Belügyminisztérium  Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

A képviselőtestület március végi rendes ülésén Koczka 
Gábor rendőralezredes, rendőrségi tanácsos, rendőrőrs 
parancsnok számolt be a Budaörsi Rendőrkapitányság 
Pilisvörösvári Rendőrőrsének 2015. évi munkájáról. 
Összefoglalónk az ő beszámolója alapján készült.

A Rendőrőrshöz területileg két város, Pilisvörösvár és Piliscsa-
ba, illetve 7 község Solymár, Üröm, Pilisborosjenő, Pilisszent-
iván, Tinnye, Pilisjászfalu és – tavaly július 1-től – Pilisszántó 
tartozik. Pilisvörösvár állandó lakóinak száma 13895 fő, nagy-
sága 2430 hektár.
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Tűzesetek, műszaki mentések

A hónap mérlege: 8 riasztás, amiből egy té-
ves jelzésnek bizonyult. Négy alkalommal 
tűzesethez, két alkalommal műszaki men-
téshez, egy alkalommal pedig egy szénmon-
oxid-mérő meghibásodása miatt vonultunk 
ki. De nézzük sorra az eseményeket:

Április 6-án az Erkel Ferenc utca alatti 
nádas gyulladt ki és égett mintegy 3000 m2-
en. A nagy kiterjedésű tüzet 3000 liter vízzel 
és kézi szerszámokkal két órán belül sikerült 
megfékeznünk. A fővárosi tűzoltók is részt 
vettek az oltásban. A gyors kiérkezésnek és 
a hatékony beavatkozásnak köszönhetően 
a lakóházak nem voltak veszélyben, annak 
ellenére sem, hogy a fel-feltámadó szél más-
más irányba terelte a lángokat.

Április 9-én a Dózsa György utcában 
egy tehergépkocsi darujának gémje kidön-
tött egy telefonoszlopot. Több lakóháznál is 
megsérültek a vezetékek. Az így keletkezett 
forgalmi akadályt a T-Home szakemberei-
nek segítségével elhárítottuk.

Április 12-én ismét az Erkel Ferenc utca 
alatti nádashoz riasztották a rajt. Ezúttal is 
nagy területen égett a nádas. Gyorsbeavat-
kozó sugár és kézi szerszámok segítségével 
még a fővárosi tűzoltók kiérkezése előtt sike-
rült körülhatárolni a magasra csapó lángo-
kat, majd közös erővel egy óra alatt teljesen 
megszüntetni a tüzet.

Április 17-én az Arany János utcában az 
erős szél kidöntött egy fát, forgalmi akadályt 
képezve. A raj motoros láncfűrész segítségé-

Közlekedés
A Rendőrőrs területét átszelő 10-es út nagy forgalma miatt sokszor 
csak lassan, araszolva lehet haladni, ez a jelenség 2015-ben számos 
súlyos balesetet idézett elő, mivel ilyenkor még több a szabálytalan 
előzés. Tinnye, Piliscsaba és Üröm község 12 tonnás korlátozó táblá-
ja a települések gondját részben megoldotta, így viszont a 10-es úton 
jelentősen növekedett a kamionforgalom, növelve az eddigi közle-
kedési káoszt. Tavaly még a mára befejezett vasútfelújítás is tovább 
rontotta a közlekedési lehetőségeket. Érezhető a Megyeri-híd hatása 
is, mivel az M0 nyugati szektora még nem készült el, így a hídról 
Ürömön keresztül a 10-es úton kerülhető ki Budapest. A körforga-
lom, illetve az elkerülő szakasz átadása érezhető forgalomgyorsulást 
eredményezett, bár még mindig vannak túlterhelt időszakok.

Bűnügyi helyzet
Pilisvörösváron 2014-ről 2015-re számottevően csökkent a bűncse-
lekmények száma: 282-ről 194-re. Történt ez annak ellenére, hogy 
a lakosságszám folyamatosan nő, és a migrációs válság gyakran el-
vonta a rendőröket a területről. Az ismertté vált bűncselekmények 
nagy részét továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények tették 
ki. A lopásoknál jellemző elkövetési mód volt az alkalmi lopás, de 
nagy számban fordult elő „trükkös lopás” is. Ezekben az esetek-
ben alkalmi árusítással, illetve vásárlással jutottak be az elkövetők 
a – rendszerint idős – sértett lakásába (tűzifaárus, burgonyaárus, 
díjbeszedő), és a figyelmét elterelve tulajdonították el értékeit. An-
nak ellenére fordultak elő ezek a bűncselekmények, hogy a helyi 
médiában folyamatosan jelentetett meg a rendőrőrs bűnmegelőzé-
si felhívásokat, és rendszeresen jártak előadásokat tartani az idős, 
nyugdíjas korú lakosoknak. Ahogyan rendszeresen szerveztek ak-
ciókat a betöréses lopások hatékonyabb megelőzése, megszakítása, 
valamint az elkövetett bűncselekmények elkövetőinek felderítése 
érdekében.

Kiemelt figyelmet érdemel a rablások alakulása, mert az összes 
bűncselekmények számához viszonyítva szerencsére kis számban 
fordul elő ez a bűncselekmény, de az elkövetés módszere és jellege 
miatt kiemelten veszélyes a társadalomra, és nagyban befolyásolja 
egy adott terület közbiztonságát. 2014-ben két rablás történt Pilis-
vörösváron, 2015-ben szintén kettő.

Közterületi munka
2014-hez képest tavaly nőtt a közterületi jelenlét a rendőrőrshöz 
tartozó településeken. Sikerült növelni a lakosság szubjektív biz-
tonságérzetét, a jelenléttel pedig megelőzni és csökkenteni a bűn-
cselekmények számát.

A rendőrőrs a polgárőrséget is folyamatosan bevonta a megelőző 
munkába. Az így kialakult együttműködés bevált, mivel hatéko-
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vel rövid időn belül szabaddá tette az utcá-
ban a közlekedést.

Április 19-én a Kopaszi dűlőbe riasztot-
ták a rajt, ahol egy 70 m2-es faház egyik fe-
lének teljes tetőszerkezete lángolt. A gyorsan 
kiépített két vízsugárral sikerült a lángokat 
megfékezni, és megakadályozni, hogy a tűz 
átterjedjen az épület melletti családi ház-
ra. A fővárosból kiérkező tűzoltóegységgel 
együtt két és fél óra alatt teljesen felszámol-
tuk a tüzet. Személyi sérülés nem történt.

Április 24-én tévesen riasztottak minket 
a Fő utcában egy konténertűzhöz. A meg-
adott címre kivonulva káreseményt nem ta-
pasztaltunk.

Április 29-én a szénmonoxid-érzéke-
lő hibája okozott riadalmat a Zrínyi utcai 
óvodában. A kiérkezést követően az óvoda 
épületében lévő 43 gyermeket sikerült gyor-
san az udvaron biztonságba helyezni. A ki-
érkező fővárosi egységekkel közösen átvizs-
gáltuk az épületet, méréseket végeztünk, 
majd megállapítottuk, hogy nem történt 
gázszivárgás, sem a gyerekek, sem az óvoda 
dolgozói nem voltak veszélyben. A riadal-
mat az okozta, hogy a szénmonoxid-mérő 
készülékben lemerültek az elemek. Azóta 
2 db vadonatúj, a Katasztrófavédelem által 
is jóváhagyott érzékelőt szereltek fel az óvo-
dában. Az eset kapcsán elismerésünket fe-
jezzük ki, és külön köszönetet mondunk az 
óvoda dolgozóinak a hatékony segítségért.

Május 1-jén a délelőtti órákban tűz ütött 
ki a Kápolna utcában egy családi ház egyik 
helyiségében. A tüzet vélhetően elektromos 

zárlat okozhatta, amelynek következtében 
műszaki berendezések, bútorok kaptak 
lángra. A tüzet észlelve a lakók megkezdték 
az oltást. Kiérkezésünk után megszüntettük 
a kisebb parázslásokat, és a helyiséget alapo-
san átszellőztettük. Az oltás közben a lakók 
közül senki sem szenvedett füstmérgezést.

Köszönet az új hőkameráért!
Nagy értékű eszközzel bővült a Pilisvörösvá-
ri Önkéntes Tűzoltó Egyesület felszerelése. 
A Liegl–Dachser cég egy FLIR–K2 típusú 
hőkamerát vásárolt egyesületünk számára, 
ami nagyban segítheti a munkánkat példá-
ul egy lakástűznél. Nem kell feleslegesen 
lebontani a lambériát vagy álmennyezetet, 
mert ezzel az eszközzel könnyedén megál-
lapítható egy adott rész hőterhelése. Ugyan-
így lehet a falban az elektromos vezeték 
hőjét megállapítani. Több esetben ugyanis 
a vezeték szigetelése a tűz eloltása után is 
izzik, ami egy másik helyiségben okozhat 
tüzet. Köszönjük az új eszközt!

Ugyancsak köszönetet mondunk Földesi 
Jánosnak, a Solymári Önkéntes Tűzoltók 
vezetőjének a közreműködésért és a Riel 
Kft.-nek, akik rendkívül „tűzoltóbarát” áron 
szerezték be a készüléket!

Riaszthatóság
Egyesületünk az év során eddig 2828 órá-
ban volt riasztható, ebből 1344 órában nap-
pal, 1484 órában éjjel.
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nyabbá tette a munkájukat, és elismerést váltott ki a helyi lakosság 
körében. A reagálási idő csökkenése és az elérhető helyi rendőr 
szerepe növelte az állampolgárok közbiztonságba vetett hitét.

Pilisvörösváron azonban továbbra is gond, hogy sok a szabály-
talan parkolás, illetve nincsen traffipax, ezért nem tudják a gyors-
hajtókat eredményesen szankcionálni.

Együttműködés
A rendőrőrs közös szolgálatot lát el a közterület-felügyelőkkel, a 
természetőrökkel, a polgárőrökkel és a halőrökkel. Kimagasló az 
együttműködés a Polgármesteri Hivatallal, illetve a Járási Hivatal-
lal is. Rendszeresen tartanak előadásokat a D.A.D.A. – a Magyar 
Rendőrség Biztonságra Nevelő Iskolai Programja – keretében, 
és egyéb előadásokat a település iskoláiban. Közbiztonsági nap 
keretén belül mutatják be munkájukat és tartják a kapcsolatot a 
lakossággal.

Célkitűzések
Fontos cél a polgárbarát rendőrkép kialakítása. Ennek keretén be-
lül a rendőrőrs vezetősége a bűnügyi érzékenység növelését szeret-
né kialakítani a rendőreiben, és olyan körülményeket teremteni, 
hogy a lakosság bizalommal forduljon a rendőrséghez, segítse a 
felderítő munkát információk adásával. Ha ezek megvalósulnak, 
akkor jöhet létre a valódi nyomozás, felderítés.

Az eddigi eredmények megtartása mellett a közterületi jelen-
lét további emelése, a reagálási idő csökkentése, a kutyás szolgálat 
eredményesebb kihasználása, a szakmai tudás folyamatos emelé-
se és a lakosság biztonságérzetének növelése az elsődleges célok. 
Ahogyan továbbra is szeretnék biztosítani a rendőrállományuk 
megfelelő munkakörülményeit és szociális ellátottságát, és élhető 
munkakörnyezetet kialakítani számukra.

VÚ

TÁRSASHÁZAK TŰZMEGELŐZÉSI SZABÁLYZATA
A háromszintesnél magasabb és tíznél több 
lakást vagy üdülőt tartalmazó épületek eseté-
ben 2016. március 31-ig kellett írásba foglalni 
az épületek használatával kapcsolatos tűz-
megelőzési szabályokat. 

E tűzvédelmi „házirend” nem jelent többlet terhet 
azon házak esetében, amelyek már az OTSZ hatály-
ba lépése (2015. március 5.) előtt is léteztek, mivel 
azokra addig is kötelező volt a tűzvédelmi szabályok 
írásba foglalása. A még át nem adott, vagy csak a 
jövőben felépítendő lakóházak esetében viszont ki 
kell dolgozni a szabályokat. Az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat (OTSZ) az elérendő minimális biztonsági 
szintet határozza meg, a tűzvédelmi használati sza-
bályok lényege pedig az adott épületre vonatkozó 
egyedi, az ott lakóktól és tartózkodóktól elvárt ma-
gatartásformák összeírása.

A tűzvédelmi szabályzat vonatkozásában a BM ren-
delet egy újdonságot hozott: annak tartalmaznia 
kell a készítője nevét és elérhetőségét, valamint a 

készítő aláírását. Az érintett épületek köre némileg 
leszűkült; a régi OTSZ-ben a „kétszintesnél maga-
sabb” kifejezés szerepelt, az új szabályozás pedig a 
„háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és 
üdülőegységet magában foglaló épületekre, épület-
részekre” vonatkozik.

A tűzvédelmi „házirend” tartalmazza az épületre, 
épületrészre vonatkozóan a tűzjelzés tartalmi köve-
telményeit, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékeny-
ség szabályait, a tárolásra vonatkozó előírásokat, a 
nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó 
korlátozásokat, a tüzelő- és fűtőberendezések, to-
vábbá az elektromos berendezések használatának 
előírásait, a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó 
szabályokat, a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasz-
tásának és menekülésének lehetséges módozatait, a 
tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések hasz-
nálatára vonatkozó előírásokat.

Belügyminisztérium  Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

A képviselőtestület március végi rendes ülésén Koczka 
Gábor rendőralezredes, rendőrségi tanácsos, rendőrőrs 
parancsnok számolt be a Budaörsi Rendőrkapitányság 
Pilisvörösvári Rendőrőrsének 2015. évi munkájáról. 
Összefoglalónk az ő beszámolója alapján készült.

A Rendőrőrshöz területileg két város, Pilisvörösvár és Piliscsa-
ba, illetve 7 község Solymár, Üröm, Pilisborosjenő, Pilisszent-
iván, Tinnye, Pilisjászfalu és – tavaly július 1-től – Pilisszántó 
tartozik. Pilisvörösvár állandó lakóinak száma 13895 fő, nagy-
sága 2430 hektár.
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Megszülettek:
03.09. Nyírő Mirella 

 Apa: Nyírő Krisztián 

 Anya: Szabó Borbála

04.02. Pintér Szabolcs Levente 

 Apa: Pintér László 

 Anya: Szabó Eszter

04.13. Lauchsz Máté 

 Apa: Lauchsz Balázs   

 Anya: Komár Andrea

04.24. Kubovics Miló 

 Apa: Kubovics Norbert    

 Anya: Mogyorósi Rita Ilona

04.25. Rest Barbara Katalin 

 Apa: Rest Dávid János   

 Anya: Bogár Boglárka

04.29. Cser Boglárka 

 Apa: Cser András   

 Anya: Thoma Zsuzsanna

Házasságot kötöttek:
Schäffer Hajnalka  
és Csernik Tamás

április 23.

 
Elhunytak:

04.12.  Müller István, 65 év 
 Solymári u. 1.

04.15.  Szöllősi János, 75 év 
 Pozsonyi u. 70/b.

04.19. Gromon András, 92 év 
 Kápolna u. 40.

05.07. Peller János, 63 év  
 Görgey u. 59.

„Valaki elment, itt hagyott, 
erdőt, mezőt, illatot,
a kertet, ahol ültetett,… 
valaki elment, de hova,
a kilincsen ott a kéz nyoma,..
valaki elment messze jár,
s nincs sehol, nincs sehol már!”

Tisztelt Gyászoló Család, 
Tisztelt Egybegyűltek!

Zsadányi Lajos költő vallott így a búcsúzás-
ról. S nekünk tudomásul kell vennünk, hogy 
Szöllősi János férj, édesapa, nagyapa és volt 
önkormányzati képviselő kiszabott eszten-
dei leteltek, s útra kellett kelnie.

A halál, a temetés mindig a földi élet mú-
landóságának, végességének kikerülhetetlen 
valóságával szembesít bennünket. Csak a hit 
az, melynek segítségével képesek vagyunk 
legyőzni a halál legyőzhetetlennek vélt ha-
talmát. A koporsó mellett állva tudjuk, hogy 
valami végleg lezárult. Csak a múlt, az em-
lékek és a veszteség fájdalma a miénk.

Szöllősi János 1941. január 28-án szü-
letett Pilisvörösváron. Általános iskolai 
tanulmányainak elvégzése után, 1956-tól 
Mauk Károly asztalos kisiparosnál dolgo-
zott, s 1959-ben bútorasztalos szakmunkás 
képesítést szerzett. Szakképesítése birto-
kában 1960-tól a Haladás Faipari Szövet-
kezetnél helyezkedett el, ahol 1966-ig 
bútorasztaloskét dolgozott. Közben, 1964-
ben beiratkozott a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Gimnázium esti tagozatára, 
ahol – munka mellett – 1968-ban szerzett 
érettségi bizonyítványt. 1966-tól tizenöt 
éven át a Nehézipari Minisztériumban dol-
gozott Budapesten, a Markó utca 16. sz. alat-
ti épületben. 1981-ben munkahelyet váltott: 
ugyanebben az épületben a Magyar Köztár-
saság Legfelsőbb Bíróságára került, szintén 
asztalosként. Húsz év után, 2001-ben innen 
vonult nyugdíjba, 60 éves korában.

Talán kevesen tudják róla, hogy mennyi 
szép régi bútor őrzi keze nyomát. A hobbija 
volt, hogy megjavítsa, felújítsa az antik bú-
torokat.

1964-ben megházasodott: feleségül vette 
Keppler Katalint. Házasságukból egy leány-
gyermek született: Krisztina, aki egy leány-

"Én vagyok a feltámadás és az élet.
Aki hisz bennem, még ha meghal is,
élni fog.” (Ján 11,25)

Ezúton mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik 

id. Gromon András 
ny. posta műszaki főfelügyelőt 

utolsó útjára elkísérték, 
és gyászunkban 

együttérzéssel osztoztak. 

Szeretetének és jóságának emléke 
szívünkben él!

A gyászoló család

unokával, Kittivel tette teljessé a családot. 
János mindhármukat rajongásig szerette. 
Ez a szeretet kölcsönös volt, melyet Kittinek 
nagyapjához írt búcsúszavai bizonyítanak: 

„Mindig emlékezni fogok arra a külön-
leges emberre, akinek az unokája lehettem. 
Arra a nagypapára, akitől kiskorom óta hi-
tet, életvidámságot, humort, alázatot és a 
természet szeretetét tanulhattam. Gyerek-
koromban rengeteg időt töltöttünk együtt, 
felejthetetlen élményekkel. Mindig ott volt 
mellettem, sosem tudtam volna olyat kérni, 
amit ne tett volna meg értem. Életem egyik 
legmeghatározóbb személye volt. 

Papa, köszönöm, hogy voltál Nekünk. 
Örökké szeretni fogunk!”

„Közülünk senki sem él önmagának…” 
– állapítja meg Szent Pál apostol, s ez igaz 
volt Szöllősi Jánosra is, aki az övéi, a család-
ja mellett a közösségért, Pilisvörösvárért is 
élt. Igazi lokálpatrióta volt.

A közéletbe a rendszerváltozás éveiben 
kapcsolódott be, az egyik alapító tagja volt 
a KDNP Pilisvörösvári Szervezetének. Az 
első szabad helyhatósági választáson 1990-
ben egyéni képviselői mandátumot szerzett 
a KDNP színeiben. A Gazdálkodási- és 
Területfejlesztési Bizottságban is tevékeny-
kedett.

1996-tól 2002-ig a KDNP Pilisvörösvári 
Szervezetének elnöke és a KDNP Nagyvá-
lasztmányának tagja volt. 2004-től a Fidesz 
Pilisvörösvári Szervezetének tagja lett, majd 
2006-ban, amikor országos és helyi szinten 
is létrejött a Fidesz–KDNP szövetség, en-
nek jelöltjeként újra örömmel vállalta a kép-
viselői munkát. 

A 2006-os önkormányzati választáson a 
Fidesz–KDNP szövetség jelöltjeként szer-
zett egyéni mandátumot, s a Pénzügyi, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bi-
zottságban, valamint a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottságban is dolgozott. 

2010-ben, a FIDESZ–KDNP helyi szer-
vezetének feloszlatása után a Vörösvárért 
Közéleti Egyesület jelöltjeként, 69 évesen 
még egy újabb ciklusra vállalkozott, s körze-
tében elsöprő többséggel (60,7 %-kal) nyert 
a választáson, így 3. alkalommal szerzett ön-
kormányzati képviselői mandátumot. Eb-
ben a ciklusban is ugyanazokban a bizott-

ságokban tevékenykedett, mint az előzőben.
2002-től, amikor egy időre visszavonult 

az aktív politikai közélettől, sokkal több időt 
tölthetett szépen gondozott kertjében, iga-
zi kertbarátként nagy szeretettel gondozta 
gyümölcsfáit és konyhakertjét. Tagja volt a 
Kovács László Kertbarát Körnek. Nem sok 
szüret zajlott le nélküle.

A Szebb Környezetünkért Egyesület ala-
pító tagja is volt. Részt vett a Táncsics utcai 
Levendula tér építésében, és az átadás után 
évekig segített tuját metszeni, levendulát ka-
pálni. Képviselőként is támogatta a környe-
zetvédelmet és a környezetszépítés ügyét. 

A legnagyobb lelkesedést a természet-
járás váltotta ki belőle, nagyon szerette a 
természetet. Ismerte a környéken honos nö-
vényeket. Kedvenc időtöltése a gombászás 
volt. Sokszor elkísérte a vadászokat a kör-
nyező hegyekbe. Az egyesületi kirándulások 
állandó tagja volt, az uszodás programokat 
különösen szerette. 

Szöllősi János mélyen hívő ember volt. 
Emellett szerette az életet, s igyekezett an-
nak minden szépségét felfedezni.

2011 tavaszán súlyos csapás érte: tragikus 
hirtelenséggel, 67 évesen meghalt a felesége. 
Ezt a csapást nehezen tudta feldolgozni. 
Képviselői mandátumát még becsületesen 
kitöltötte, de annak leteltekor, 2014-ben 
visszavonult a közélettől.

Az utóbbi két évben visszavonultan élt, 
sokat járt a temetőbe felesége sírjához, és 
minden vasárnap ott volt a templomban a 
10 órai német szentmisén. 2016. március 
5-én hirtelen rosszul lett, kórházba került, 
s onnan már nem tért haza. Április 15-én 
meghalt.

Szöllősi János a rendszerváltozás éveinek 
és a rendszerváltozás utáni évtizedek helyi 
közéletének tiszteletre méltó szereplője volt, 
aki önkormányzati képviselői munkáját 
mindenkor önzetlenül, a közösség érdeké-
ben, jobbító szándékkal, és mindig békes-
ségre törekedve végezte.

Kedves János!
Nem tudom kihagyni, hogy kedvenc 

íród, Márai Sándor Füves könyvének egyik 

Életének 75. évében, néhány hetes betegség után, 2016. április 15-én 
elhunyt Szöllősi János korábbi önkormányzati képviselő. Temetése Áp-
rilis 22-én (pénteken) 16 órakor volt a pilisvörösvári városi köztemető-
ben. Kimmelné Sziva Mária alpolgármester temetési beszédével búcsú-
zunk tőle.

BÚCSÚ  
SZÖLLŐSI JÁNOSTÓL

fejezetével búcsúzzak Tőled, mintegy ösz-
szefoglalva életedet, hiszen ezt Te is el-
mondhatnád magadról:

„Utolsó leheletemmel is köszönöm a 
sorsnak, hogy ember voltam és az értelem 
egy szikrája világított az én homályos lel-
kemben is. Láttam a földet, az eget, az év-
szakokat. Megismertem a szerelmet, a való-
ság töredékeit, a vágyakat és a csalódásokat. 
A földön éltem és lassan felderültem. Egy 
napon meghalok: s ez is milyen csodálato-
san rendjén való és egyszerű! Történhetett 
velem más, jobb, nagyszerűbb? Nem történ-
hetett. Megéltem a legtöbbet és a legnagy-
szerűbbet, az emberi sorsot.”  

Kedves János!
Más és jobb nem is történhetett veled 

sem. Tarka mezők, lombos erdők vigyázzák 
örök álmodat! Emlékedet tisztelettel és sze-
retettel megőrizzük.
Nyugodjál békében!

Kimmelné Sziva Mária alpolgármester

 FÓRUM

Köszönetnyilvánítás

A Széchenyi Utcai Tagóvoda új hintája 
és gumitéglája kapcsán Horváth Katalin 
intézményvezető köszöni a képviselőtes-
tületnek, Gromon István polgármester 
úrnak és Pándi Gábor alpolgármester 
úrnak az engedély megadását és a gumi-
burkolat biztosítását, továbbá Manhercz 
Mihály úrnak és csapatának a gyors és 
szakszerű térítésmentes munkát! Min-
den Széchenyi utcai óvodás nevében pe-
dig köszöni a példás szülői összefogást, 
ami – ahogy fogalmazott – „lassan az 
óvoda védjegyévé válik”. 

A Széchenyi Utcai Tagóvoda   
vezetősége

Köszönet

A Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub köszö-
netét fejezi ki a „Margit” Mini market tu-
lajdonosainak, Margitnak és Gyulának, 
valamint a Mester Kft. tulajdonosának,  
Mester Tibornak, hogy támogatták  a 
klub majálisi rendezvényét. Köszönjük!

  Nyugdíjas Klub

Közlemény

A márc. 23-án megtartott Vállalkozók 
Fórumán hangzott el, hogy a megyei 
vállalkozók számára hátrányos hely-
zet ellensúlyozása céljából a közeljö-
vőben a kormány hatáskörében a Pest 
megyei vállalkozók számára is kiírásra 
kerülnek pályázatok. Ezek elérhetősé-
ge: szechenyipalyazat.hu, ezen belül a 
VEKOP-1.2.1.-16 és VEKOP-2.1.7.-16

a FIDESZ  
Pilisvörösvári Szervezete

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:
Álláskereső és pályaorientációs csoport:
Heti rendszerességgel csütörtökönként 10.00-12.00-ig, kivéve 
június 30-án.
Álláskeresők, munkanélküliek részére, valamint fiataloknak 
pályaorientációs tanácsadás.
Piactér: A hely, ahol önzetlenül felajánlhatja megunt dolgait, 
bútorai, tárgyait. Ez ügyben bármikor (hétköznap 8-15 óráig) 
keresheti szolgálatunkat. Szívesen fogadunk ruhákat és cipő-
ket, hűtőszekrényt, férfi biciklit, ágyneműt.

Idősek Klubja:
06. 02-án 10 órától: „Élményeim, emlékeim” sorozat 
06.08-án 10 órától: „Kortalan bajnokság” 
az Intézmény ellátottainak ügyességi vetélkedője
06.23-án 10 órától: „Diabetes” sorozat 
dr. Hidas István előadásában

Köszönetnyilvánítás:
Köszönjük Péterfy Máriának és Clalitas Fountinum Kft-nek, 
valamint anonim felajánlóinknak az adományaikat.

A VÁROSI NAPOS OLDAL SZOCIÁLIS KÖZPONT  
JÚNIUSI PROGRAMJAI (Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5.)
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 Anya: Szabó Eszter

04.13. Lauchsz Máté 
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 Anya: Komár Andrea
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 Anya: Mogyorósi Rita Ilona
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04.12.  Müller István, 65 év 
 Solymári u. 1.

04.15.  Szöllősi János, 75 év 
 Pozsonyi u. 70/b.

04.19. Gromon András, 92 év 
 Kápolna u. 40.

05.07. Peller János, 63 év  
 Görgey u. 59.

„Valaki elment, itt hagyott, 
erdőt, mezőt, illatot,
a kertet, ahol ültetett,… 
valaki elment, de hova,
a kilincsen ott a kéz nyoma,..
valaki elment messze jár,
s nincs sehol, nincs sehol már!”

Tisztelt Gyászoló Család, 
Tisztelt Egybegyűltek!

Zsadányi Lajos költő vallott így a búcsúzás-
ról. S nekünk tudomásul kell vennünk, hogy 
Szöllősi János férj, édesapa, nagyapa és volt 
önkormányzati képviselő kiszabott eszten-
dei leteltek, s útra kellett kelnie.

A halál, a temetés mindig a földi élet mú-
landóságának, végességének kikerülhetetlen 
valóságával szembesít bennünket. Csak a hit 
az, melynek segítségével képesek vagyunk 
legyőzni a halál legyőzhetetlennek vélt ha-
talmát. A koporsó mellett állva tudjuk, hogy 
valami végleg lezárult. Csak a múlt, az em-
lékek és a veszteség fájdalma a miénk.

Szöllősi János 1941. január 28-án szü-
letett Pilisvörösváron. Általános iskolai 
tanulmányainak elvégzése után, 1956-tól 
Mauk Károly asztalos kisiparosnál dolgo-
zott, s 1959-ben bútorasztalos szakmunkás 
képesítést szerzett. Szakképesítése birto-
kában 1960-tól a Haladás Faipari Szövet-
kezetnél helyezkedett el, ahol 1966-ig 
bútorasztaloskét dolgozott. Közben, 1964-
ben beiratkozott a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Gimnázium esti tagozatára, 
ahol – munka mellett – 1968-ban szerzett 
érettségi bizonyítványt. 1966-tól tizenöt 
éven át a Nehézipari Minisztériumban dol-
gozott Budapesten, a Markó utca 16. sz. alat-
ti épületben. 1981-ben munkahelyet váltott: 
ugyanebben az épületben a Magyar Köztár-
saság Legfelsőbb Bíróságára került, szintén 
asztalosként. Húsz év után, 2001-ben innen 
vonult nyugdíjba, 60 éves korában.

Talán kevesen tudják róla, hogy mennyi 
szép régi bútor őrzi keze nyomát. A hobbija 
volt, hogy megjavítsa, felújítsa az antik bú-
torokat.

1964-ben megházasodott: feleségül vette 
Keppler Katalint. Házasságukból egy leány-
gyermek született: Krisztina, aki egy leány-

"Én vagyok a feltámadás és az élet.
Aki hisz bennem, még ha meghal is,
élni fog.” (Ján 11,25)

Ezúton mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik 

id. Gromon András 
ny. posta műszaki főfelügyelőt 

utolsó útjára elkísérték, 
és gyászunkban 

együttérzéssel osztoztak. 

Szeretetének és jóságának emléke 
szívünkben él!

A gyászoló család

unokával, Kittivel tette teljessé a családot. 
János mindhármukat rajongásig szerette. 
Ez a szeretet kölcsönös volt, melyet Kittinek 
nagyapjához írt búcsúszavai bizonyítanak: 

„Mindig emlékezni fogok arra a külön-
leges emberre, akinek az unokája lehettem. 
Arra a nagypapára, akitől kiskorom óta hi-
tet, életvidámságot, humort, alázatot és a 
természet szeretetét tanulhattam. Gyerek-
koromban rengeteg időt töltöttünk együtt, 
felejthetetlen élményekkel. Mindig ott volt 
mellettem, sosem tudtam volna olyat kérni, 
amit ne tett volna meg értem. Életem egyik 
legmeghatározóbb személye volt. 

Papa, köszönöm, hogy voltál Nekünk. 
Örökké szeretni fogunk!”

„Közülünk senki sem él önmagának…” 
– állapítja meg Szent Pál apostol, s ez igaz 
volt Szöllősi Jánosra is, aki az övéi, a család-
ja mellett a közösségért, Pilisvörösvárért is 
élt. Igazi lokálpatrióta volt.

A közéletbe a rendszerváltozás éveiben 
kapcsolódott be, az egyik alapító tagja volt 
a KDNP Pilisvörösvári Szervezetének. Az 
első szabad helyhatósági választáson 1990-
ben egyéni képviselői mandátumot szerzett 
a KDNP színeiben. A Gazdálkodási- és 
Területfejlesztési Bizottságban is tevékeny-
kedett.

1996-tól 2002-ig a KDNP Pilisvörösvári 
Szervezetének elnöke és a KDNP Nagyvá-
lasztmányának tagja volt. 2004-től a Fidesz 
Pilisvörösvári Szervezetének tagja lett, majd 
2006-ban, amikor országos és helyi szinten 
is létrejött a Fidesz–KDNP szövetség, en-
nek jelöltjeként újra örömmel vállalta a kép-
viselői munkát. 

A 2006-os önkormányzati választáson a 
Fidesz–KDNP szövetség jelöltjeként szer-
zett egyéni mandátumot, s a Pénzügyi, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bi-
zottságban, valamint a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottságban is dolgozott. 

2010-ben, a FIDESZ–KDNP helyi szer-
vezetének feloszlatása után a Vörösvárért 
Közéleti Egyesület jelöltjeként, 69 évesen 
még egy újabb ciklusra vállalkozott, s körze-
tében elsöprő többséggel (60,7 %-kal) nyert 
a választáson, így 3. alkalommal szerzett ön-
kormányzati képviselői mandátumot. Eb-
ben a ciklusban is ugyanazokban a bizott-

ságokban tevékenykedett, mint az előzőben.
2002-től, amikor egy időre visszavonult 

az aktív politikai közélettől, sokkal több időt 
tölthetett szépen gondozott kertjében, iga-
zi kertbarátként nagy szeretettel gondozta 
gyümölcsfáit és konyhakertjét. Tagja volt a 
Kovács László Kertbarát Körnek. Nem sok 
szüret zajlott le nélküle.

A Szebb Környezetünkért Egyesület ala-
pító tagja is volt. Részt vett a Táncsics utcai 
Levendula tér építésében, és az átadás után 
évekig segített tuját metszeni, levendulát ka-
pálni. Képviselőként is támogatta a környe-
zetvédelmet és a környezetszépítés ügyét. 

A legnagyobb lelkesedést a természet-
járás váltotta ki belőle, nagyon szerette a 
természetet. Ismerte a környéken honos nö-
vényeket. Kedvenc időtöltése a gombászás 
volt. Sokszor elkísérte a vadászokat a kör-
nyező hegyekbe. Az egyesületi kirándulások 
állandó tagja volt, az uszodás programokat 
különösen szerette. 

Szöllősi János mélyen hívő ember volt. 
Emellett szerette az életet, s igyekezett an-
nak minden szépségét felfedezni.

2011 tavaszán súlyos csapás érte: tragikus 
hirtelenséggel, 67 évesen meghalt a felesége. 
Ezt a csapást nehezen tudta feldolgozni. 
Képviselői mandátumát még becsületesen 
kitöltötte, de annak leteltekor, 2014-ben 
visszavonult a közélettől.

Az utóbbi két évben visszavonultan élt, 
sokat járt a temetőbe felesége sírjához, és 
minden vasárnap ott volt a templomban a 
10 órai német szentmisén. 2016. március 
5-én hirtelen rosszul lett, kórházba került, 
s onnan már nem tért haza. Április 15-én 
meghalt.

Szöllősi János a rendszerváltozás éveinek 
és a rendszerváltozás utáni évtizedek helyi 
közéletének tiszteletre méltó szereplője volt, 
aki önkormányzati képviselői munkáját 
mindenkor önzetlenül, a közösség érdeké-
ben, jobbító szándékkal, és mindig békes-
ségre törekedve végezte.

Kedves János!
Nem tudom kihagyni, hogy kedvenc 

íród, Márai Sándor Füves könyvének egyik 

Életének 75. évében, néhány hetes betegség után, 2016. április 15-én 
elhunyt Szöllősi János korábbi önkormányzati képviselő. Temetése Áp-
rilis 22-én (pénteken) 16 órakor volt a pilisvörösvári városi köztemető-
ben. Kimmelné Sziva Mária alpolgármester temetési beszédével búcsú-
zunk tőle.

BÚCSÚ  
SZÖLLŐSI JÁNOSTÓL

fejezetével búcsúzzak Tőled, mintegy ösz-
szefoglalva életedet, hiszen ezt Te is el-
mondhatnád magadról:

„Utolsó leheletemmel is köszönöm a 
sorsnak, hogy ember voltam és az értelem 
egy szikrája világított az én homályos lel-
kemben is. Láttam a földet, az eget, az év-
szakokat. Megismertem a szerelmet, a való-
ság töredékeit, a vágyakat és a csalódásokat. 
A földön éltem és lassan felderültem. Egy 
napon meghalok: s ez is milyen csodálato-
san rendjén való és egyszerű! Történhetett 
velem más, jobb, nagyszerűbb? Nem történ-
hetett. Megéltem a legtöbbet és a legnagy-
szerűbbet, az emberi sorsot.”  

Kedves János!
Más és jobb nem is történhetett veled 

sem. Tarka mezők, lombos erdők vigyázzák 
örök álmodat! Emlékedet tisztelettel és sze-
retettel megőrizzük.
Nyugodjál békében!

Kimmelné Sziva Mária alpolgármester

 FÓRUM

Köszönetnyilvánítás

A Széchenyi Utcai Tagóvoda új hintája 
és gumitéglája kapcsán Horváth Katalin 
intézményvezető köszöni a képviselőtes-
tületnek, Gromon István polgármester 
úrnak és Pándi Gábor alpolgármester 
úrnak az engedély megadását és a gumi-
burkolat biztosítását, továbbá Manhercz 
Mihály úrnak és csapatának a gyors és 
szakszerű térítésmentes munkát! Min-
den Széchenyi utcai óvodás nevében pe-
dig köszöni a példás szülői összefogást, 
ami – ahogy fogalmazott – „lassan az 
óvoda védjegyévé válik”. 

A Széchenyi Utcai Tagóvoda   
vezetősége

Köszönet

A Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub köszö-
netét fejezi ki a „Margit” Mini market tu-
lajdonosainak, Margitnak és Gyulának, 
valamint a Mester Kft. tulajdonosának,  
Mester Tibornak, hogy támogatták  a 
klub majálisi rendezvényét. Köszönjük!

  Nyugdíjas Klub

Közlemény

A márc. 23-án megtartott Vállalkozók 
Fórumán hangzott el, hogy a megyei 
vállalkozók számára hátrányos hely-
zet ellensúlyozása céljából a közeljö-
vőben a kormány hatáskörében a Pest 
megyei vállalkozók számára is kiírásra 
kerülnek pályázatok. Ezek elérhetősé-
ge: szechenyipalyazat.hu, ezen belül a 
VEKOP-1.2.1.-16 és VEKOP-2.1.7.-16

a FIDESZ  
Pilisvörösvári Szervezete

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:
Álláskereső és pályaorientációs csoport:
Heti rendszerességgel csütörtökönként 10.00-12.00-ig, kivéve 
június 30-án.
Álláskeresők, munkanélküliek részére, valamint fiataloknak 
pályaorientációs tanácsadás.
Piactér: A hely, ahol önzetlenül felajánlhatja megunt dolgait, 
bútorai, tárgyait. Ez ügyben bármikor (hétköznap 8-15 óráig) 
keresheti szolgálatunkat. Szívesen fogadunk ruhákat és cipő-
ket, hűtőszekrényt, férfi biciklit, ágyneműt.

Idősek Klubja:
06. 02-án 10 órától: „Élményeim, emlékeim” sorozat 
06.08-án 10 órától: „Kortalan bajnokság” 
az Intézmény ellátottainak ügyességi vetélkedője
06.23-án 10 órától: „Diabetes” sorozat 
dr. Hidas István előadásában

Köszönetnyilvánítás:
Köszönjük Péterfy Máriának és Clalitas Fountinum Kft-nek, 
valamint anonim felajánlóinknak az adományaikat.

A VÁROSI NAPOS OLDAL SZOCIÁLIS KÖZPONT  
JÚNIUSI PROGRAMJAI (Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5.)
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JÚNIUSI  
PROGRAMOK

május 29. vasárnap   

GYERMEKNAP A GIMNÁZIUM UDVARÁN 
Ugrálóvár, kézműves foglalkozások, tánc, 
gyerek előadás. Részletek a plakáton a 39. oldalon.

14.00 - 19.00

Schiller Gimn. udvara (Szabadság utca 21.)

18.30 

Művészetek Háza (Fő utca 127.)május 27. péntek

ELŐADÁS: AZ IDŐ URAI 
– tv, mobil, tablet, internet és gyermekeink  
Medveczky Kata pszichológus  
és Borbély Balázs (Vissza a vadonba vezetője)

ESEMÉNYNAPTÁR  

KÖNYVKLUB18.30

június 14. kedd Művészetek Háza (Fő utca 127.)

TÁRSASJÁTÉK KLUB17.00 - 19.30

június 18. szombat Művészetek Háza (Fő utca 127.)

JUNIÁLIS a Lahmkruamban15.00 - 20.00

június 19. vasárnap Lahmkruam park (Petőfi Sándor utca)

NYÁRESTI KONCERT a Könyvtár udvarán19.00 - 22.00

június 25. szombat Városi Könyvtár (Fő utca 82.)

HETVENkedő Játékos Klub
60-on innen és túl, várjuk a TÁRSasjáték kedvelőket!

10.00 - 12.30 

Minden szerdán Művészetek Háza (Fő utca 127.)

FOLTVARRÁS kéthetente szerdán
Szeretettel várunk minden alkotni vágyó érdeklődőt

18.00

Június 1., 15. és 29. Művészetek Háza (Fő utca 127.)

május 22. vasárnap 

MOZI: A BÉLIER CSALÁD
Belépő: 800 Ft 

18.00 

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

KULTÚR BÜFÉ  a Művészetek Házában!Széles kínálattal várjuk vendégeinket  
újra működő büfénkben.Meleg szendvics, szendvics, hot dog,  

sütemények, forró csoki, tea, kávé,  
üdítő italok és egyéb finomságok.  

Nyitvatartás: minden hétköznap 14-20 óráig,  
hétvégén a rendezvények ideje alatt is  nyitva tartunk.  Termeinket bérlőknek igény esetén  

előre felveszünk rendeléseket. 

A programjainkat figyelemmel kísérhetik 
megújult honlapunkon  

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

SZÍNJÁTSZÓ Vár a Pilisi Színjátszók Társasága!
Foglalkozásvezető: Pap Katalin színművész,  
érdeklődés, felvilágosítás: papkatalin75@gmail.com

17.00 - 18.00 

Minden csütörtökön Művészetek Háza (Fő utca 127.)
Időpont változás!
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MEGÚJUL A FŐZŐKONYHA

Javában folyik az önkormányzati főzőkonyha felújítása a Schiller Gimnáziumban. A fel-
újítás során    kicserélik a homlokzati és a belső nyílászárókat, a belső fal- és padlóburko-
latokat, új vizesblokkokat és raktárhelyiségeket alakítanak ki. Gépészetileg is megújul a 

helyiség, új légtechnikai rendszert építenek ki, bővül és megújul az elektromos rendszer, 
és teljesen új konyhagépeket helyeznek be. A beruházás bruttó összege 64 769 064 forint, 
melyből 39 730 899 forintot az önkormányzat biztosít, 25 038 165 forint pedig pályázaton 
elnyert összeg. A kivitelező a Lőrinci Építő Kft., a kivitelezés várható befejezése: június 30.


