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A következő lapzárta:  
május 9. szerda

Tervezett megjelenés: 
május 26. szombat

KULTÚRA2

KEDVES OLVASÓK!

Á prilis 8-án lezajlottak az országgyűlési választá-
sok, melynek helyi eredményéről természetesen 
találhatnak információkat e havi számunkban. 

Az április másik nagy, de sokkal békésebb eseménye a 
húsvét volt, melynek több pillanatáról is találnak szí-
nes, képes összeállítást hasábjainkon. Beszámolunk a 
Fő téri kút feldíszítéséről, a nagypénteki liturgiáról és a 
vasárnapi feltámadási miséről is.

Ebben a számunkban fontos szerep jut a zenének is, 
hiszen az elmúlt egy hónap bővelkedett zenés esemé-
nyekben, és bár teljesen visszaadni papíron nem lehet, 
a hangulatot azért megpróbáljuk felidézni. Olvas-
hatnak a Korona és kard című oratóriumról, melyben 
vegyeskórusunk is tevékeny részt vállalt. Ehhez kapcso-
lódóan Kókai Márton kollégánk beszélgetett is a tagok-
kal kezdetekről, tervekről. Emellett találnak írást a csel-
lótalálkozóról, az ifjúsági fúvóstalálkozóról és Berchy 
József zongoraestjéről. 

Életmód rovatunk fűszerekről szóló cikke a befejezés-
hez érkezett, melyben ezúttal a sáfrányt, a sót, a szeg-
fűszeget és a zsályát ismerhetik meg, nemzetiségi ro-
vatszerkesztőinktől pedig a csalóka népelnevezésekről 
olvashatnak.

Természetesen, ahogy megszokhatták, találnak részle-
tes programajánlatokat és közérdekű információkat is, 
böngésszenek kedvükre!

Palkovics Mária

Radnóti Miklós:

Április

Ragyogó rügyre ült le most a nap,

s nevetve szamárfület mutogat.

Madárfi erre eltátja csőrét,

hunyorg feléje a nevető rét,

s a bárány is csodálkozik. Csoda,

hogy nem billen ki száján fogsora.

Ragyogó rügyön álldogál a nap,

indulni kész, arany fején kalap.

Fiatal felhő bontja fönt övét,

s langyos kis esőt csorgat szerteszét,

a rügy kibomlik tőle és a nap

pörögve hull le és továbbszalad.

Szent László – Korona és kard címen te-
kinthettek meg történelmi témájú színházi 
darabot az érdeklődők március 11-én dél-
után a Művészetek Házában. A vörösvári 
előadás azért is volt szükségszerű, mert 
a tavaly nyáron Mogyoródon bemutatott 
színdarabban, az ősbemutatón is a Pilis-
vörösvári Német Nemzetiségi Vegyeskórus 
tagjait hallhatták a nézők.

A Szent László király trónra kerülésé-
nek történetét bemutató, úgynevezett tör-

ÖRÖK ÉRVÉNYŰ ÉRTÉKEK

ténelmi koncert-színház több szempont-
ból is figyelemfelkeltő alkotás, amelyen 
meglátszik Horváth István zeneszerző és 
Puskás Dániel szövegíró-rendező (egyben 
színész is, aki szerepelt a darabban) alapos 
s megfontolt munkája. A történetmesélés 
a próza és a dal műfaja közötti egészséges 
egyensúlyt fenntartva halad a végkifejlet 
irányába, és senki sem lepődik meg, hogy-
ha a nézőben felidézi az István, a király 
című musicalt, amely egyfajta ihletője az 
előadásnak. A darab másik különlegessége, 

hogy a cselekmény a megszokott díszle-
tek és korabeli ruhadarabok nélkül zajlik 
a színpadon, még inkább arra késztetve a 
nézőt, hogy használja a fantáziáját, ami 
egy-egy kiegészítő kellékkel ötvözve igen 
jól működik a napjainkban is fontos érté-
keket bemutató színmű esetében.

Megemlítendő, hogy a vörösvári elő-
adáson számos beugró színész is részt vett 
a Korona és kard eljátszásában, akiknek bár 
kevés idő állt csak rendelkezésre, mégis 
jól vették az akadályt. Azt sem szabad el-
felejteni, hogy a Weiner Leó Zeneiskola 

és Zeneművészeti Szakközépiskola nö-
vendékei által szolgáltatott zenei alapban 
vörösvári zenészek is közreműködtek. A 
helyi vegyeskar mellett a nézők hallhatták 
továbbá a Pellegrino Vegyeskar tagjait is, a 
színészek törzsgárdáját pedig az Otthon 
Theatrum Társulat művészei alkották.
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városgondokság munkatársai. A felújítást 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 1,2 
millió forint összegben támogatta.

Tavaszi műtrágyázás  
a futballpályán

A tavasz kezdetén az évi indító (starter) 
műtrágyázás keretében a mintegy 5800 
m2-nyi füves nagypálya gyepszőnyegének 
tápanyaggal való ellátását végezték el a 

sporttelepen a városgondnokság munka-
társai. Szükség van a zöldfelület gondos 
kezelésére, hiszen a fociidény során a 
pálya is nagy igénybevételnek van kitéve. 
Az év során még kétszer kerül majd sor a 
pálya ilyenfajta karbantartására, nyáron, 
illetve az ősz folyamán.

Szilárd burkolatot kap  
a Puskin u. 8. sz. alatti parkoló

A képviselő-testület tavaly novemberben 
döntött arról, hogy a mintegy 800 m2-es 
murvás parkolót (melyet az önkormány-
zat 2012-ben egy romos állapotú, bal-
eset- és életveszélyes épületszárny elbon-
tásával alakított ki a Puskin u. 8. sz. alatti 
ingatlan udvarán) szilád burkolattal látja 
el, a gyalogosok számára pedig az udvar 
középvonalában egy összekötő járdát épít 
a parkolóból a házasságkötő terem és a já-
rási hivatal felé. A döntést követően került 
sor a közbeszerzési eljárás lefolytatására, 
majd a nyertes kihirdetésére és a szerző-
déskötésre, március 26-án, hétfőn pedig 
az alapozáshoz szükséges földmunkák 
elvégzésével megindultak a kivitelezési 
munkálatok is. 

Az előkészítő tereprendezési földmun-
kák után a homokos kavics védőréteget ala-

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG

Elindultak a FLIRT villanyvonatok

Április 9-én a pályafelújításnak és a vil-
lamosításnak köszönhetően elindultak a 
korszerű FLIRT szerelvények a Budapest–
Esztergom vasútvonalon, már csak két kora 
reggeli – a Nyugati pályaudvarról 4:20-kor 
és az Esztergomból 5:59-kor induló – jára-
ton maradt a dízel Desiro motorvonat. Má-
jus 20-tól várható az új, zónázó menetrend 
bevezetése, ezzel 62 percre csökkenhet az 
Esztergom és a Nyugati pályaudvar közti 
menetidő.

HÍREK

vasúttársaság energiafelhasználása az esz-
tergomi vonalon, a Desiro motorvonatok-
ra számított gázolajkiadáshoz viszonyítva.

Új járda épül a Tavasz utcában,  
új fasor telepítésével

A szilárd burkolatú útépítések mellett az 
önkormányzat minden évben igyekszik 
fejleszteni a gyalogos közlekedés feltétele-
it is, járdák felújításával, új járdák építé-
sével. 2016-ban a Rákóczi utcában, 2017-
ben a Fő utca bányatelepi szakaszán és a 
Nyár utcában épült új járda, az idei évben 
pedig az Iskola utcai és a Tavasz utcai jár-
da újjáépítésére kerül sor.

A Tavasz utcának a Kisfaludy utcától a 
Dugonics utcáig tartó szakaszán található 
régi járda nagyon rossz állapotban van: tö-
redezett, hiányos, balesetveszélyes, az aka-
dálymentes közlekedésre alkalmatlan. Az 
utcában található nagy méretű fák gyökerei 
a régi járdát felnyomták, a járdaszegély el-
törött, a burkolat balesetveszélyesen meg-
emelkedett. A dimbes-dombos aszfaltjárda 
megnehezít mindenféle gyalogos közleke-
dést, többek között a babakocsival való köz-
lekedést is.

A képviselő-testület március 1-jei dön-
tése értelmében a Tavasz utcai járda ezen 
hozzávetőleg 500 m hosszú szakaszán a 
Nyár utcaihoz hasonló új aszfaltjárda épül, 
a keresztutcáknál süllyesztett szegéllyel 
(az akadálymentes közlekedés érdekében), 
másutt kiemelt szegéllyel. A járda szélessé-
ge változó, de minimum 1,5 m lesz.

A járdaépítés előtt, az utca ezen szaka-
szán található öreg fákat kivágják, mivel a 
fák nagyon közel vannak a járda nyomvo-
nalához, a gyökereik is nagyon magasan 
vannak, s így egyrészt akadályozzák az új 
járda észszerű módon való megépítését, 
másrészt a gyökerek tovább emelkedve né-
hány év alatt tönkre is tennék az új járdát. 
(A fák többségének állapota egyébként is 

rossz, mivel az elmúlt évtizedekben a rend-
szeres legallyazások miatt a levágott ágak 
helyén a fák sok nedvességet szívtak ma-
gukba, s így a belső szerkezetük károsodott, 
üregessé vált.) A járdafelújítás során eltávo-
lítandó fák pótlására az önkormányzat az 
utca teljes hosszában, a járdától megfelelő 
távolságban új fasort telepít, kislevelű hárs-
fákkal. Az új fasor a Templom sétányon ta-
valy telepített fasorhoz lesz hasonló. 

A járdaépítés a kivitelező kiválasztására 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás lezárul-
ta után, várhatóan május végén vagy júni-
usban kezdődhet el.

A nagy műfüves pálya után  
a műfüves kispálya is megújult  
a sporttelepen 

Az önkormányzat 2009-ben, a játszó-
térépítési program keretében építette meg 
a Szent Erzsébet utcai városi sporttelepen 
a játszóteret, s mellette a kis műfüves fo-
cipályát, kifejezetten az óvodás, kisiskolás 
gyermekek számára. Két évvel később, 
2011-ben megalakult a Pilisvörösvári 
Utánpótlás Futball Club (PUFC), amely-
nek fiatal csapatai az önkormányzat en-
gedélyével rendszeresen használják a kis 
műfüves pályát is.

Az elmúlt kilenc év alatt a pálya műfű-
szőnyege teljesen elhasználódott, s már 
teljes cserére szorult. A felújításra a PUFC 
és az önkormányzat együttműködésével 
került sor néhány héttel ezelőtt. A kb. 2,8 
millió forintos költség nagyobb részét a 
PUFC fedezte TAO-pályázati támogatás-
ból, kisebb részét az önkormányzat. 

A kivitelezési munkákat március 12-
én kezdte meg a Greenturf Sport Kft. 
(Tavaly a nagy műfüves pálya felújítását 
is ez a cég végezte.) A felújítás kereté-
ben a 300 m2 nagyságú kis műfüves pálya 
műfűszőnyegének komplett cseréjére ke-
rült sor. Az alépítmény megfelelő tömö-
rítése és javítása után történt meg az új 
műfűszőnyeg leterítése. Ehhez először 
8 tonna kvarchomokot terítettek szét, 
majd kiszórták a szükséges mennyiségű 
gumi granulátumot. A kis műfüves pálya 
műfűszőnyegének cseréje mellett a pálya 
köré és fölé új labdafogó hálók beszerzé-
sére is sor került, amit a lapzárta napja-
iban szerelnek fel a tartószerkezetekre a 

kították ki, ezután következik a szegélyek 
kiépítése és a CKT-alap elkészítése, végül a 
térkőburkolat kialakítása színes díszítő sáv-
val és a járdai összeköttetés kiépítése a városi 
díszterem udvarának körágyásáig. A burko-
latok kiépítése mellett a postaudvar hátsó ré-
szén egy közpark jellegű zöldterület is kiala-
kításra kerül (Passzázspark). Az új, szilárd 
burkolattal ellátott parkolóban összesen 33 
szabályos méretű parkolóhely lesz.

A munkálatokat a kivitelezésre legkedve-
zőbb ajánlatot adó Nadi Kft. végzi, a kivite-
lezés költsége bruttó 11 130 788 Ft. A tervek 
szerint a kivitelezés időtartama 30 nap, ez-
alatt a parkoló zárva tart.

Illegális hulladéklerakat  
felszámolása  

Pilisvörösvár és Pilisszántó határában, a 
Pilisszántói út mellett, a DMRV területe 
bejáratánál ismeretlen személyek újra és 
újra jelentős mennyiségű illegális hulla-
dékot raknak le.

A húsvéti ünnepek előtt a település-
határ pilisszántói oldalán a pilisszán-
tói önkormányzat, a vörösvári oldalon a 
vörösvári önkormányzat gyűjtötte össze 
a szanaszét heverő műanyag flakonokat, 
rongyokat, nejlonzsákokat, kidobott ház-
tartási eszközöket.  

Hirdetmény  
óvodai beíratási időszakról

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Pilisvörösvár Város Önkormányzata értesíti a kedves 
szülőket, hogy az általa fenntartott önkormányzati óvo-
dákban a 2018/2019. nevelési évre az óvodai beíratások 
időpontja:

2018. május 14–16. (hétfőtől szerdáig) 
8.00–15.00 között.

A beíratás helye:  
a gyermek lakóhelye szerinti körzeti óvoda.

Az óvodai körzetek jegyzéke megtalálható a városi és 
intézményi honlapokon.
A jelentkezéseket az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bi-
zottság által elfogadott hivatalos „Óvodai jelentkezési lap 
2018/2019” és mellékletei kitöltésével kell lebonyolítani. 
A beíratáshoz szükséges dokumentumok: 
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkár-
tyája, tajkártyája,
– óvodai jelentkezési lap és mellékletei,
– a szülők (gondviselők) személyi igazolványa, lakcím-
kártyája,
– sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői 
vélemény,
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült 
határozat, amennyiben van.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ 
(2) bekezdése szerint „A gyermek abban az évben, amely-
nek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a 
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson vesz részt.”
Az óvodavezető írásban értesíti a szülőket a felvételi el-
járás eredményéről.
A jelentkezést követően az óvodavezető döntése ellen 
a szülők a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül 
jogorvoslati kérelemmel fordulhatnak a fenntartó felé. 
Az Óvodai jelentkezési lap 2018/2019. és mellékletei a 
www.pilisvorosvar.hu honlapról letölthetők, illetve az 
óvodákban és a polgármesteri hivatalban átvehetők. 
Kérem a kedves szülőket, hogy a fent megjelölt időpon-
tokban kérjék gyermekük felvételét az óvodába, s a je-
lentkezési lapokat a mellékletekkel együtt előre kitöltve 
vigyék magukkal.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Hirdetmény bölcsődei  
beíratási időszakról

Ezúton tájékoztatom a kedves szülőket, hogy a Pilisvö-
rösvár Város Önkormányzata által fenntartott Pilisvö-
rösvári Tipegő Bölcsődében a 2018/2019. nevelé-
si évre a bölcsődei beíratás időpontja:

2018. május 07–08. (hétfő, kedd)  
8.00–15.00 között.

A felvételt a szülők személyesen a bölcsődében kérhetik 
(Pilisvörösvár, Szent István u.18.).
A részletes tájékoztató, illetve a felvételhez szükséges 
dokumentumok letölthetők a bölcsőde honlapjáról 
(www.tipegobolcsode.hu) és a városi honlapról.

Kondákor Zoltánné intézményvezető

A zónázó menetrend bevezetésével a 
gyorsított személyvonatok esetében 1 óra 
2 percre csökken a menetidő, ami a felújí-
tás előtt 1 óra 28 perc volt a Nyugati pálya-
udvar és Esztergom között. Munkanapo-
kon az óránkénti két gyorsított vonatpár 
30 percenként fog közlekedni – eltérő 
megállási renddel – Budapest-Nyugati és 
Esztergom között. Szintén munkanapo-
kon Angyalföld és Piliscsaba állomások 
között minden állomáson és megálló-
helyen megállva óránként egy vonatpár 
közlekedik, Piliscsabáig 38 perc alatt le-
het majd eljutni. A Budapestről 6:51-től 
20:51-ig közlekedő gyorsított vonatoktól a 
piliscsabai személyvonatokra csatlakozást 
biztosít a vasúttársaság Angyalföldön, 
minden órában – 6 perces átszállási idő-
vel. Csúcsidőn kívül pedig minden állo-
máson és megállóhelyen megálló vonatok 
közlekednek majd Budapest-Nyugati és 
Esztergom között.

A modern FLIRT motorvonatok aka-
dálymentesítettek, 211 ülőhellyel, korsze-
rű utastájékoztató-rendszerrel, légkondici-
onált, tágas, kerekes székek és kerékpárok 
szállítására is alkalmas utasterekkel, 
mozgáskorlátozottak által is könnyedén 
használható mosdóval, WIFI-vel, mobil-
telefonok és laptopok töltésére alkalmas 
hálózati csatlakozókkal rendelkeznek. 
Az is előnyt jelent, hogy az olcsóbb villa-
mos áramnak és a fékezési energia vissza-
táplálásának köszönhetően éves szinten 
mintegy 260 millió forinttal csökken a 

Vörösvári oldalon a március 28-ai hul-
ladékeltakarítási akcióban a városgond-
nokság, a kertészeti csoport és a közfog-
lalkoztatottakból álló fizikai állomány 
vett részt. A városgondnokság egy 6 m3-es 
konténert rendelt az összegyűjtött hulla-
dék elszállítására, s félnapos munkával 
a Pilisszántói út melletti szeméthalmot 
felszámolták.
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városgondokság munkatársai. A felújítást 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 1,2 
millió forint összegben támogatta.

Tavaszi műtrágyázás  
a futballpályán

A tavasz kezdetén az évi indító (starter) 
műtrágyázás keretében a mintegy 5800 
m2-nyi füves nagypálya gyepszőnyegének 
tápanyaggal való ellátását végezték el a 

sporttelepen a városgondnokság munka-
társai. Szükség van a zöldfelület gondos 
kezelésére, hiszen a fociidény során a 
pálya is nagy igénybevételnek van kitéve. 
Az év során még kétszer kerül majd sor a 
pálya ilyenfajta karbantartására, nyáron, 
illetve az ősz folyamán.

Szilárd burkolatot kap  
a Puskin u. 8. sz. alatti parkoló

A képviselő-testület tavaly novemberben 
döntött arról, hogy a mintegy 800 m2-es 
murvás parkolót (melyet az önkormány-
zat 2012-ben egy romos állapotú, bal-
eset- és életveszélyes épületszárny elbon-
tásával alakított ki a Puskin u. 8. sz. alatti 
ingatlan udvarán) szilád burkolattal látja 
el, a gyalogosok számára pedig az udvar 
középvonalában egy összekötő járdát épít 
a parkolóból a házasságkötő terem és a já-
rási hivatal felé. A döntést követően került 
sor a közbeszerzési eljárás lefolytatására, 
majd a nyertes kihirdetésére és a szerző-
déskötésre, március 26-án, hétfőn pedig 
az alapozáshoz szükséges földmunkák 
elvégzésével megindultak a kivitelezési 
munkálatok is. 

Az előkészítő tereprendezési földmun-
kák után a homokos kavics védőréteget ala-

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG

Elindultak a FLIRT villanyvonatok

Április 9-én a pályafelújításnak és a vil-
lamosításnak köszönhetően elindultak a 
korszerű FLIRT szerelvények a Budapest–
Esztergom vasútvonalon, már csak két kora 
reggeli – a Nyugati pályaudvarról 4:20-kor 
és az Esztergomból 5:59-kor induló – jára-
ton maradt a dízel Desiro motorvonat. Má-
jus 20-tól várható az új, zónázó menetrend 
bevezetése, ezzel 62 percre csökkenhet az 
Esztergom és a Nyugati pályaudvar közti 
menetidő.

HÍREK

vasúttársaság energiafelhasználása az esz-
tergomi vonalon, a Desiro motorvonatok-
ra számított gázolajkiadáshoz viszonyítva.

Új járda épül a Tavasz utcában,  
új fasor telepítésével

A szilárd burkolatú útépítések mellett az 
önkormányzat minden évben igyekszik 
fejleszteni a gyalogos közlekedés feltétele-
it is, járdák felújításával, új járdák építé-
sével. 2016-ban a Rákóczi utcában, 2017-
ben a Fő utca bányatelepi szakaszán és a 
Nyár utcában épült új járda, az idei évben 
pedig az Iskola utcai és a Tavasz utcai jár-
da újjáépítésére kerül sor.

A Tavasz utcának a Kisfaludy utcától a 
Dugonics utcáig tartó szakaszán található 
régi járda nagyon rossz állapotban van: tö-
redezett, hiányos, balesetveszélyes, az aka-
dálymentes közlekedésre alkalmatlan. Az 
utcában található nagy méretű fák gyökerei 
a régi járdát felnyomták, a járdaszegély el-
törött, a burkolat balesetveszélyesen meg-
emelkedett. A dimbes-dombos aszfaltjárda 
megnehezít mindenféle gyalogos közleke-
dést, többek között a babakocsival való köz-
lekedést is.

A képviselő-testület március 1-jei dön-
tése értelmében a Tavasz utcai járda ezen 
hozzávetőleg 500 m hosszú szakaszán a 
Nyár utcaihoz hasonló új aszfaltjárda épül, 
a keresztutcáknál süllyesztett szegéllyel 
(az akadálymentes közlekedés érdekében), 
másutt kiemelt szegéllyel. A járda szélessé-
ge változó, de minimum 1,5 m lesz.

A járdaépítés előtt, az utca ezen szaka-
szán található öreg fákat kivágják, mivel a 
fák nagyon közel vannak a járda nyomvo-
nalához, a gyökereik is nagyon magasan 
vannak, s így egyrészt akadályozzák az új 
járda észszerű módon való megépítését, 
másrészt a gyökerek tovább emelkedve né-
hány év alatt tönkre is tennék az új járdát. 
(A fák többségének állapota egyébként is 

rossz, mivel az elmúlt évtizedekben a rend-
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Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Hirdetmény bölcsődei  
beíratási időszakról

Ezúton tájékoztatom a kedves szülőket, hogy a Pilisvö-
rösvár Város Önkormányzata által fenntartott Pilisvö-
rösvári Tipegő Bölcsődében a 2018/2019. nevelé-
si évre a bölcsődei beíratás időpontja:

2018. május 07–08. (hétfő, kedd)  
8.00–15.00 között.

A felvételt a szülők személyesen a bölcsődében kérhetik 
(Pilisvörösvár, Szent István u.18.).
A részletes tájékoztató, illetve a felvételhez szükséges 
dokumentumok letölthetők a bölcsőde honlapjáról 
(www.tipegobolcsode.hu) és a városi honlapról.

Kondákor Zoltánné intézményvezető

A zónázó menetrend bevezetésével a 
gyorsított személyvonatok esetében 1 óra 
2 percre csökken a menetidő, ami a felújí-
tás előtt 1 óra 28 perc volt a Nyugati pálya-
udvar és Esztergom között. Munkanapo-
kon az óránkénti két gyorsított vonatpár 
30 percenként fog közlekedni – eltérő 
megállási renddel – Budapest-Nyugati és 
Esztergom között. Szintén munkanapo-
kon Angyalföld és Piliscsaba állomások 
között minden állomáson és megálló-
helyen megállva óránként egy vonatpár 
közlekedik, Piliscsabáig 38 perc alatt le-
het majd eljutni. A Budapestről 6:51-től 
20:51-ig közlekedő gyorsított vonatoktól a 
piliscsabai személyvonatokra csatlakozást 
biztosít a vasúttársaság Angyalföldön, 
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A modern FLIRT motorvonatok aka-
dálymentesítettek, 211 ülőhellyel, korsze-
rű utastájékoztató-rendszerrel, légkondici-
onált, tágas, kerekes székek és kerékpárok 
szállítására is alkalmas utasterekkel, 
mozgáskorlátozottak által is könnyedén 
használható mosdóval, WIFI-vel, mobil-
telefonok és laptopok töltésére alkalmas 
hálózati csatlakozókkal rendelkeznek. 
Az is előnyt jelent, hogy az olcsóbb villa-
mos áramnak és a fékezési energia vissza-
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mintegy 260 millió forinttal csökken a 

Vörösvári oldalon a március 28-ai hul-
ladékeltakarítási akcióban a városgond-
nokság, a kertészeti csoport és a közfog-
lalkoztatottakból álló fizikai állomány 
vett részt. A városgondnokság egy 6 m3-es 
konténert rendelt az összegyűjtött hulla-
dék elszállítására, s félnapos munkával 
a Pilisszántói út melletti szeméthalmot 
felszámolták.
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• Lapzártánkkor már javában folyik a 
Puskin utca 8. sz. alatti parkoló felújí-
tása, burkolása. Minden a tervek szerint 
zajlik? Mikorra várható a befejezés?

A munkák jó ütemben, a tervek szerint 
haladnak. A képviselő-testület még tavaly 
novemberben döntött arról, hogy a Puskin 
u. 8. sz. alatti ingatlanon 2012-ben, egy 
régi ház elbontásával kialakított mintegy 
800 m2 területű murvás parkolót szilád 
burkolattal látjuk el, a gyalogosok szá-
mára pedig az udvar középvonalában egy 
összekötő járdát építünk a parkolóból a 
házasságkötő terem és a járási hivatal felé. 
A döntést követően került sor a közbeszer-
zési eljárás lefolytatására, majd a nyertes 
kihirdetésére és a szerződéskötésre. A 
tényleges kivitelezési munkák március 26-
án, hétfőn kezdődtek meg, az alapozáshoz 
szükséges földmunkák elvégzésével. Az-
óta megtörtént már a homokos kavics vé-
dőréteg kialakítása és a szegélyek kiépítése 
is. A jövő hétre van tervezve a CKT-alap 
készítése, utána pedig kezdődhet a térkö-
vek lerakása. A beruházás véghatárideje a 
vállalkozási szerződés szerint 2018. ápri-
lis 26-a, ami minden valószínűség szerint 
teljesülni is fog.

• Mi lesz a következő beruházás, amit 
megkezd az önkormányzat?

A következő beruházás két új szilárd bur-
kolatú útszakasz megépítése lesz a teme-
tőben: a főbejárat útjának meghosszab-
bítása a gyermeksír emlékhelytől lefelé, 
valamint a 15. és a 17. parcellák között 
lemenő út megépítése. A kivitelezés itt áp-
rilis 9-én kezdődik majd, s ez a két út is 
várhatóan még április folyamán elkészül.

Szintén április 9-én kezdődik a Szent 
Erzsébet köz felújítása. Az itt jelenleg 
meglévő régi burkolatmaradványokat el-
bontjuk, ezután a köz teljes szélességében 
Semmelrock térköves díszburkolatot kap, 
a Fő utcai járdával megegyező kivitelben. 
A munkaterületet szerződés szerint 2018. 
április 9-én kapja meg a vállalkozó, a ki-
vitelezés szerződés szerinti időtartama 30 
nap.

Közben nagy erővel zajlik a két házi-
orvosi és gyermekorvosi rendelő, valamint 
a hozzájuk tartozó vizesblokkok és vára-
kozóhelyiségek felújításának előkészítése 
is. A közbeszerzési eljárást már megindí-
tottuk, ennek eredményes lefolytatása és a 
szerződéskötés után kezdődhetnek majd a 
rendelőben a felújítási munkák, várható-
an júniusban. A rendelő a felújítás ideje 
alatt is folyamatosan működik majd. Ez 
komoly munkaszervezési feladatokat ró 
majd úgy az önkormányzatra és az orvo-

sokra, mint a kivitelezőre, de remélem, si-
kerül megoldani a felmerülő problémákat.

Szintén megindítottuk már a közbeszer-
zési eljárást az idei járdaépítésekre. Tavaly 
a Fő utca bányatelepi szakaszán és a Nyár 
utcában épült új járda, az idén az Iskola ut-
cának a Hősök terétől a plébániáig tartó sza-
kaszán, a Tavasz utcának a Kisfaludy utcától 
a Dugonics utcáig terjedő szakaszán építünk 
járdát, valamint a Bányatelepen a 10. sz. főút 
mellett, a buszmegállótól a Kodály Zoltán 
utcáig, a járda és az út közötti kiépített par-
kolóval és csapadékvíz-elvezetéssel. 

Ugyanezen közbeszerzési eljárás kereté-
ben kerül sor a Szent István utcai csapadék-
víz-elvezetés kivitelezőjének kiválasztására 
is. A Szent István utca elején nincs megoldva 
a vízelvezetés, ez okozza, hogy nagyobb esők 
után hatalmas tócsa van az utca elején, ami 
aztán sokszor hosszú napokon, olykor hete-
ken át ott marad. Most megoldjuk ennek a 
víznek az elvezetését a Csobánkai utca felé. 

Reményeink szerint a fenti munkákra 
a héten megindított közbeszerzési eljárás 
alapján a nyár elején megindulhatnak a ki-
vitelezések is.

• A legutóbbi ülésen tárgyalta a testület a 
rendőrség szokásos éves beszámolóját. Ho-
gyan alakult városunkban a közbiztonság a 
2017. évben?

Városunkban a statisztikák szerint a 2017. 
évben összesen 169 bűncselekmény történt, 
ami a 2016. évi 200 bűnesethez viszonyítva 
számottevő csökkenést jelent. A bűncselek-
mények döntő többsége vagyon elleni cselek-
mény volt: lopás (47 eset), betöréses lopás (9 
eset), jármű önkényes elvétele (1 eset), ron-
gálás (7 eset), orgazdaság (1 eset).

A bűncselekmények számának jelen-
tős csökkenése mellett a közlekedésben to-
vábbra is sok a probléma: tavaly 6 súlyos és 
13 könnyű személyi sérüléssel járó baleset 
történt városunk területén, 10 esetben csak 
a járművekben keletkezett anyagi kár. A 
közlekedési balesetek oka részben a 10. sz. 
főút túlterheltsége, de nagy része van benne 
a közlekedési szabályok gyakori áthágásának 
is. A képviselő-testület örömmel nyugtázta a 
bűncselekmények számának csökkenését, és 
köszönetét fejezi ki a Pilisvörösvári Rendőr-
őrs dolgozóinak az eredményes bűnmegelő-
ző és felderítő tevékenységért.

• Pályázatot nyújtott be a Csendbiztos ut-
cai szilárd burkolatú út megépítésére az ön-
kormányzat. Mit takar ez a pályázat?

A pályázatot a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium írta ki, az alábbi tárgyban: Pest 
megye önkormányzati tulajdonú belterületi 
útjai szilárd burkolattal történő kiépítésének, 
felújításának és korszerűsítésének támogatá-
sára, gazdaságfejlesztési céllal. Lényegében 
ugyanezzel a tartalommal és ugyanezekkel 
a feltételekkel a minisztérium már tavaly is 
kiírta ezt a pályázatot, és indultunk is rajta, 
de sajnos akkor a pályázatunkat forráshiány-
ra hivatkozva elutasították. 

Az idei pályázati kiírás alapján 95%-os 
támogatást lehet elnyerni a pályázaton. A 
támogatás maximális mértéke függ a tele-
pülés egy lakosra jutó adóerő-képességétől, 
mely a mi esetünkben 95%-os támogatást 
jelent. A Csendbiztos utcai szilárd burko-
latú út és a vízelvezető rendszer megépíté-
sének költsége a tervezői költségbecslés sze-
rint bruttó 83 775 337 forint. A maximális 
támogatás elnyerése esetén tehát 4 188 767 
forint önrészt kell biztosítanunk a projekthez, 
amit biztosítottunk is a költségvetésben. 

• Vannak-e egyéb pályázati tervei az önkor-
mányzatnak?

Igen. Már év elején, januárban benyújtot-
tunk két pályázatot, egyet a Templom téri is-
kola tornaterme lapos tetőjének felújítására, 
egyet a 10-es út melletti zártkertekben lévő 
külterületi Ívó utca (340 fm) és a Vadrózsa 
utca (330 fm) mart aszfalttal történő felújí-
tására. Jelenleg a Lőcsei utcában lévő zsidó 
temető felújításának támogatására vonatko-
zó pályázaton dolgozunk, amit a jövő héten 
tervezünk beadni.

• Mire vonatkozik pontosan ez a pályázat?

A Magyarországi Zsidó Örökség Közala-
pítvány (Mazsök) 2018. február 15-én egy 
pályázati felhívást tett közzé Az európai kul-
turális örökség részét képező, Magyarország te-

rületén található/fellelhető, jelenleg gondozat-
lan, elenyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek 
rekonstrukciója, továbbá a kulturális örökség 
megismerésében, védelmében, megőrzésében 
való minél szélesebb társadalmi részvétel ösz-
tönzése, különös tekintettel a fiatal nemzedék 
kulturális örökséggel kapcsolatos tudása fejlesz-
tésének elősegítésére tárgyban.

A felhívás értelmében kérelmet nyújthat 
be az a vallási szervezet vagy helyi önkor-
mányzat, amely a működő vagy lezárt zsidó 
temető, illetve korábban zsidó temetőként 
használt terület tulajdonosa, vagy rendelke-
zik a temető vagy a terület tulajdonosának 
írásos megbízásával arra, hogy a kérelmet 
benyújtsa és a támogatni kért tevékenységet 
megvalósítsa. (A mi esetünkben a Mazsihisz 
már hivatalosan, írásban nyilatkozott, hogy 
támogatja a pályázatunk benyújtását.)

A pilisvörösvári izraelita temető (zsidó 
temető) a 18. században létesült, városunk 
épített örökségének igen értékes része. A te-
metőben lévő legrégebbi síremlékek a 18. sz. 
végéről valók. A II. világháború óta a teme-
tőt már nem használják, az ingatlan a Ma-
gyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 
(Mazsihisz) tulajdonában és kezelésében 
van. A temetőben lévő sírok egy része az 
idők folyamán megsüllyedt, megdőlt, 2008-
ban ismeretlen tettesek több sírkövet ledön-
töttek és összetörtek, a kőfal kerítés egy része 
meg van gyengülve, s a temető egy részén a 
növényzet is elvadult. A mostani pályázati 
felhívás keretében 100%-os, vissza nem té-
rítendő támogatás igényelhető a temető fel-
újítására. Az igényelhető támogatás összege 
maximum 20 000 000 Ft. 

A pályázati felhívás megjelenése után fel-
vettük a kapcsolatot Tamás Péterrel, a Ma-
zsihisz Vidéki Temetőrendezési Csoport-
jának vezetőjével annak érdekében, hogy 
tisztázzuk, hogy a Mazsihisz mint a temető 
tulajdonosa milyen jellegű felújítást tartana 
szükségesnek. A Mazsihisz Masznyik Csa-
ba építészt javasolta a felújítás tartalmának 
meghatározására, akit a helyszín megtekin-
tését követően megbíztunk a pályázat mű-
szaki tartalmának összeállításával. Jelenleg 

a szakértő ennek az anyagnak az összeállí-
tásán dolgozik, s amint elkészül, a szakértői 
anyag alapján elkészítjük és benyújtjuk a 
pályázatot. A képviselő-testület azzal a fel-
tétellel támogatta a pályázat benyújtását és 
a beruházás lebonyolítását, hogy a felújítás 
után a tulajdonos Mazsihisz vállalja a teme-
tő folyamatos gondozását, karbantartását a 
pályázat szerinti 10 éves határidőre. 

• Májustól teljes egészében színes olda-
lakkal jelenik meg a Vörösvári Újság. Mi-
nek köszönhető ez a változás?

Jelenleg a Vörösvári Újság 40 oldalon jele-
nik meg, s ebből 12 a színes oldalak száma. 
Gyakran előfordul, hogy a városban olyan 
sok a program (intézmények, civil egye-
sületek rendezvényei, városi rendezvé-
nyek, ünnepségek), hogy a sok színes fotó 
elhelyezésére a 12 színes oldal kevésnek 
bizonyul, s nagy nehézséget okoz a szer-
kesztőknek, hogy melyik anyag kerüljön a 
színes, és melyik a fekete-fehér oldalakra. 

Most alkalom adódott a probléma 
megoldására, mert március végén lejárt a 
Vörösvári Újságot kivitelező nyomda szer-
ződése, s az új ajánlatkérésben nemcsak 12, 
hanem 40 színes oldalra is kértünk be aján-
latokat. Az összességében a legkedvezőbb 
ajánlatot adó Crew Nyomdaipari Szolgál-
tató Kft. ajánlatában a 40 oldalas, teljesen 
színes újság nyomtatási költsége számon-
ként csak nettó 25 000 forinttal több, mint 
a jelenlegi (12 színes oldalas) havi nyom-
daköltség. A képviselő-testület ennek alap-
ján úgy döntött, hogy a Vörösvári Újságot a 
2018. májusi számtól kezdve teljes egészé-
ben színes oldalakkal jelenteti meg.  Mivel 
az újság ára 6 éve nem változott, egyúttal 
az újság árát is megemeljük 50 forinttal, így 
a megnövekedett előállítási költségnek biz-
tosítva lesz a fedezete. Májustól tehát 350 
forintért lesz kapható az immár teljes egé-
szében színes városi újság. Bízom abban, 
hogy a megújult Vörösvári Újság lapjait 
mindenki nagy örömmel forgatja majd.

Palkovics Mária

INTERJÚ GROMON ISTVÁN POLGÁRMESTERREL

ÚT-, JÁRDA- ÉS PARKOLÓÉPÍTÉSEK,
RENDELŐFELÚJÍTÁS,
PÁLYÁZATOK
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kaszán, a Tavasz utcának a Kisfaludy utcától 
a Dugonics utcáig terjedő szakaszán építünk 
járdát, valamint a Bányatelepen a 10. sz. főút 
mellett, a buszmegállótól a Kodály Zoltán 
utcáig, a járda és az út közötti kiépített par-
kolóval és csapadékvíz-elvezetéssel. 

Ugyanezen közbeszerzési eljárás kereté-
ben kerül sor a Szent István utcai csapadék-
víz-elvezetés kivitelezőjének kiválasztására 
is. A Szent István utca elején nincs megoldva 
a vízelvezetés, ez okozza, hogy nagyobb esők 
után hatalmas tócsa van az utca elején, ami 
aztán sokszor hosszú napokon, olykor hete-
ken át ott marad. Most megoldjuk ennek a 
víznek az elvezetését a Csobánkai utca felé. 

Reményeink szerint a fenti munkákra 
a héten megindított közbeszerzési eljárás 
alapján a nyár elején megindulhatnak a ki-
vitelezések is.

• A legutóbbi ülésen tárgyalta a testület a 
rendőrség szokásos éves beszámolóját. Ho-
gyan alakult városunkban a közbiztonság a 
2017. évben?

Városunkban a statisztikák szerint a 2017. 
évben összesen 169 bűncselekmény történt, 
ami a 2016. évi 200 bűnesethez viszonyítva 
számottevő csökkenést jelent. A bűncselek-
mények döntő többsége vagyon elleni cselek-
mény volt: lopás (47 eset), betöréses lopás (9 
eset), jármű önkényes elvétele (1 eset), ron-
gálás (7 eset), orgazdaság (1 eset).

A bűncselekmények számának jelen-
tős csökkenése mellett a közlekedésben to-
vábbra is sok a probléma: tavaly 6 súlyos és 
13 könnyű személyi sérüléssel járó baleset 
történt városunk területén, 10 esetben csak 
a járművekben keletkezett anyagi kár. A 
közlekedési balesetek oka részben a 10. sz. 
főút túlterheltsége, de nagy része van benne 
a közlekedési szabályok gyakori áthágásának 
is. A képviselő-testület örömmel nyugtázta a 
bűncselekmények számának csökkenését, és 
köszönetét fejezi ki a Pilisvörösvári Rendőr-
őrs dolgozóinak az eredményes bűnmegelő-
ző és felderítő tevékenységért.

• Pályázatot nyújtott be a Csendbiztos ut-
cai szilárd burkolatú út megépítésére az ön-
kormányzat. Mit takar ez a pályázat?

A pályázatot a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium írta ki, az alábbi tárgyban: Pest 
megye önkormányzati tulajdonú belterületi 
útjai szilárd burkolattal történő kiépítésének, 
felújításának és korszerűsítésének támogatá-
sára, gazdaságfejlesztési céllal. Lényegében 
ugyanezzel a tartalommal és ugyanezekkel 
a feltételekkel a minisztérium már tavaly is 
kiírta ezt a pályázatot, és indultunk is rajta, 
de sajnos akkor a pályázatunkat forráshiány-
ra hivatkozva elutasították. 

Az idei pályázati kiírás alapján 95%-os 
támogatást lehet elnyerni a pályázaton. A 
támogatás maximális mértéke függ a tele-
pülés egy lakosra jutó adóerő-képességétől, 
mely a mi esetünkben 95%-os támogatást 
jelent. A Csendbiztos utcai szilárd burko-
latú út és a vízelvezető rendszer megépíté-
sének költsége a tervezői költségbecslés sze-
rint bruttó 83 775 337 forint. A maximális 
támogatás elnyerése esetén tehát 4 188 767 
forint önrészt kell biztosítanunk a projekthez, 
amit biztosítottunk is a költségvetésben. 

• Vannak-e egyéb pályázati tervei az önkor-
mányzatnak?

Igen. Már év elején, januárban benyújtot-
tunk két pályázatot, egyet a Templom téri is-
kola tornaterme lapos tetőjének felújítására, 
egyet a 10-es út melletti zártkertekben lévő 
külterületi Ívó utca (340 fm) és a Vadrózsa 
utca (330 fm) mart aszfalttal történő felújí-
tására. Jelenleg a Lőcsei utcában lévő zsidó 
temető felújításának támogatására vonatko-
zó pályázaton dolgozunk, amit a jövő héten 
tervezünk beadni.

• Mire vonatkozik pontosan ez a pályázat?

A Magyarországi Zsidó Örökség Közala-
pítvány (Mazsök) 2018. február 15-én egy 
pályázati felhívást tett közzé Az európai kul-
turális örökség részét képező, Magyarország te-

rületén található/fellelhető, jelenleg gondozat-
lan, elenyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek 
rekonstrukciója, továbbá a kulturális örökség 
megismerésében, védelmében, megőrzésében 
való minél szélesebb társadalmi részvétel ösz-
tönzése, különös tekintettel a fiatal nemzedék 
kulturális örökséggel kapcsolatos tudása fejlesz-
tésének elősegítésére tárgyban.

A felhívás értelmében kérelmet nyújthat 
be az a vallási szervezet vagy helyi önkor-
mányzat, amely a működő vagy lezárt zsidó 
temető, illetve korábban zsidó temetőként 
használt terület tulajdonosa, vagy rendelke-
zik a temető vagy a terület tulajdonosának 
írásos megbízásával arra, hogy a kérelmet 
benyújtsa és a támogatni kért tevékenységet 
megvalósítsa. (A mi esetünkben a Mazsihisz 
már hivatalosan, írásban nyilatkozott, hogy 
támogatja a pályázatunk benyújtását.)

A pilisvörösvári izraelita temető (zsidó 
temető) a 18. században létesült, városunk 
épített örökségének igen értékes része. A te-
metőben lévő legrégebbi síremlékek a 18. sz. 
végéről valók. A II. világháború óta a teme-
tőt már nem használják, az ingatlan a Ma-
gyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 
(Mazsihisz) tulajdonában és kezelésében 
van. A temetőben lévő sírok egy része az 
idők folyamán megsüllyedt, megdőlt, 2008-
ban ismeretlen tettesek több sírkövet ledön-
töttek és összetörtek, a kőfal kerítés egy része 
meg van gyengülve, s a temető egy részén a 
növényzet is elvadult. A mostani pályázati 
felhívás keretében 100%-os, vissza nem té-
rítendő támogatás igényelhető a temető fel-
újítására. Az igényelhető támogatás összege 
maximum 20 000 000 Ft. 

A pályázati felhívás megjelenése után fel-
vettük a kapcsolatot Tamás Péterrel, a Ma-
zsihisz Vidéki Temetőrendezési Csoport-
jának vezetőjével annak érdekében, hogy 
tisztázzuk, hogy a Mazsihisz mint a temető 
tulajdonosa milyen jellegű felújítást tartana 
szükségesnek. A Mazsihisz Masznyik Csa-
ba építészt javasolta a felújítás tartalmának 
meghatározására, akit a helyszín megtekin-
tését követően megbíztunk a pályázat mű-
szaki tartalmának összeállításával. Jelenleg 

a szakértő ennek az anyagnak az összeállí-
tásán dolgozik, s amint elkészül, a szakértői 
anyag alapján elkészítjük és benyújtjuk a 
pályázatot. A képviselő-testület azzal a fel-
tétellel támogatta a pályázat benyújtását és 
a beruházás lebonyolítását, hogy a felújítás 
után a tulajdonos Mazsihisz vállalja a teme-
tő folyamatos gondozását, karbantartását a 
pályázat szerinti 10 éves határidőre. 

• Májustól teljes egészében színes olda-
lakkal jelenik meg a Vörösvári Újság. Mi-
nek köszönhető ez a változás?

Jelenleg a Vörösvári Újság 40 oldalon jele-
nik meg, s ebből 12 a színes oldalak száma. 
Gyakran előfordul, hogy a városban olyan 
sok a program (intézmények, civil egye-
sületek rendezvényei, városi rendezvé-
nyek, ünnepségek), hogy a sok színes fotó 
elhelyezésére a 12 színes oldal kevésnek 
bizonyul, s nagy nehézséget okoz a szer-
kesztőknek, hogy melyik anyag kerüljön a 
színes, és melyik a fekete-fehér oldalakra. 

Most alkalom adódott a probléma 
megoldására, mert március végén lejárt a 
Vörösvári Újságot kivitelező nyomda szer-
ződése, s az új ajánlatkérésben nemcsak 12, 
hanem 40 színes oldalra is kértünk be aján-
latokat. Az összességében a legkedvezőbb 
ajánlatot adó Crew Nyomdaipari Szolgál-
tató Kft. ajánlatában a 40 oldalas, teljesen 
színes újság nyomtatási költsége számon-
ként csak nettó 25 000 forinttal több, mint 
a jelenlegi (12 színes oldalas) havi nyom-
daköltség. A képviselő-testület ennek alap-
ján úgy döntött, hogy a Vörösvári Újságot a 
2018. májusi számtól kezdve teljes egészé-
ben színes oldalakkal jelenteti meg.  Mivel 
az újság ára 6 éve nem változott, egyúttal 
az újság árát is megemeljük 50 forinttal, így 
a megnövekedett előállítási költségnek biz-
tosítva lesz a fedezete. Májustól tehát 350 
forintért lesz kapható az immár teljes egé-
szében színes városi újság. Bízom abban, 
hogy a megújult Vörösvári Újság lapjait 
mindenki nagy örömmel forgatja majd.

Palkovics Mária

INTERJÚ GROMON ISTVÁN POLGÁRMESTERREL
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testület egyhangúlag támogatta az igaz-
gatóhelyettes pályázatát.  (34/2018. hatá-
rozat – 9 igen)

Új telephellyel és új tanszakkal 
bővül a Zeneiskola

A fenntartó Klebelsberg Központ átszer-
vezéseket tervez a Pilisvörösvári Cziffra 
György Alapfokú Művészeti Iskolában. A 
tervezett átszervezés keretében egyrészt 

MÁRCIUS 28. 
RENDES ÜLÉS
Igazgatóválasztás a Vásár téren

A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola intézményvezetője, Mé-
zinger Éva ötéves magasabb vezetői meg-
bízatása augusztus 15-én lejár, ezért az 
iskola fenntartója, Pilisvörösvár Német 
Nemzetiségi Önkormányzata februárban 
kiírta az intézmény magasabb vezetői 
feladatainak ellátására szóló pályázatot. 
A kiírásra egy pályázat érkezett, amit az 
intézmény jelenlegi igazgatóhelyette-
se, Szontág Nándor Róbert nyújtott be. 
Az intézmény fenntartója a nemzetiségi 
önkormányzat, de az épület tulajdonosa 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata, így 
a városi képviselő-testületnek az igazgató 
kinevezésével kapcsolatban véleményezé-
si joga van. 

Szontág Nándor Róbert 1999 óta a 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola pedagógusa, 2000–2009 
között az iskola kibővített vezetőségének 
tagja, 2009–2011-ig nyelvi munkaközös-
ség-vezető, 2011 óta igazgatóhelyettes. 
Eddigi pályafutása során nagy hangsúlyt 
fektetett a folyamatos szakmai fejlődésre: 
2014-ben szakvizsgázott pedagógus, köz-
oktatási vezető lett, 2016-ban Pedagógus 
II. minősítést szerzett. A városi képviselő-

új telephelyet (kihelyezett tanszakot) léte-
sítenek a Pilisszántói Szlovák Nemzetisé-
gi Általános Iskolában (szolfézs, fafúvós, 
billentyűs, előképző évfolyam és alap-
fokú évfolyam tanszakokkal), másrészt 
kibővítik az iskola tanszakait a pengetős 
tanszakkal, így a jövőben a klasszikus 
gitár mellett lehetőség lesz basszusgitár-
tanulásra is. Az önkormányzati képvise-
lő-testületnek az átszervezésben döntési 
joga nincs, de véleményezési joga van. A 
képviselők egyhangúlag támogatták az 
átszervezést. (35/2018. határozat – 9 igen)

A Szakorvosi Rendelőintézet  
éves beszámolója

Elfogadta a képviselő-testület a Szakorvo-
si Rendelőintézet 2017-es szakmai beszá-
molóját és a 2018-as munkatervét. A Dr. 
Surjánné Dr. Tóth Margit által összeál-
lított szakmai beszámoló főbb témakörei: 
az intézmény működésének finanszíro-
zása, a szakmai tevékenység áttekintése, 
a 2017-es év gazdasági tevékenységének 
áttekintése, a 2017. év nagyobb eseménye-
inek áttekintése, az elégedettségi felméré-
sek eredményei, értékelése. A beszámoló 
kitér a tavaly végrehajtott felújításokra, 
beruházásokra (fizikoterápiás szakrende-
lő átadása, a Szakorvosi Rendelőintézet 
épületének külső szigetelése, nyílászá-
rók cseréje) is. Az idei év felújítási tervei 
között szerepel a háziorvosi rendelők és 
a hozzájuk tartozó vizesblokkoknak és 
váróknak a felújítása. (36/2018. határozat 
– 9 igen)

Felújítják a háziorvosi rendelőket

Még 2017 szeptemberében nyújtott be 
pályázatot az önkormányzat a gyermek-
orvosi és háziorvosi rendelők, valamint 
a hozzájuk tartozó mosdóhelyiségek fel-
újítására, akadálymentesítésére, valamint 
a fogászati rendelőhöz tartozó WC és öl-
töző felújítására (a felújított részeken a 
villamoshálózat és a gépészeti vezetékek 
felújításával). A nemzetgazdasági mi-
niszter tavaly év végén döntött a pályázat 
támogatásáról, és vissza nem térítendő tá-
mogatásként 22 332 223 forintot ítélt meg. 

A tervezői egyeztetések során külön-
böző irányból az eredeti elképzelésekhez, 
azaz a pályázat beadásakor tervezetthez 
képest további fejlesztési javaslatok, igé-
nyek merültek fel a háziorvosok, illetve 
az Állami Népegészségügyi és Tisztior-
vosi Szolgálat (ÁNTSZ) részéről (továb-
bi vizesblokkok felújítása, takarítószer-
tároló kialakítása, új háziorvosi rendelő 
stb.). Ezek egy részét a képviselő-testület 
támogatta, így a projekt költsége az ere-
detileg tervezett 22,5 millióról 46,5 millió 
forintra nőtt. A harmadik szakorvosi ren-
delő kialakítása még további több mint 20 
millió forint többletköltséget jelentene, 

ÖNKORMÁNYZATI  
DÖNTÉSEK

így ezt most nem tudja megvalósítani az 
önkormányzat. 

Az idén megvalósul tehát a két házi-
orvosi rendelő és a gyermekrendelő, vala-
mint a hozzájuk tartozó vizesblokkok és 
váróhelyiségek felújítása, a földszinti és a 
II. emeleti vizesblokkok felújítása, takarí-
tószer-tároló kialakítása a földszinten és 
az emeleten, a veszélyeshulladék-tároló 
padozatának előírás szerinti cseréje, az 
alagsorban egy gyermek WC kialakítása, 
a háziorvosi rendelőkben kéttálcás esz-
közmosó és személyi öltöző kialakítása, a 
gyermekorvosi rendelő külső terasza fölé 
egy tetőszerkezet építése, valamint rám-
pák kialakítása a lift akadálymentes meg-
közelítése, illetve a gyerekkocsikkal való 
akadálymentes közlekedés érdekében. 

Az ülésen a kivitelező kiválasztására 
vonatkozó közbeszerzés megindításáról 
is döntött a képviselő-testület, melyre a 
következő cégeket hívta meg ajánlatté-
telre: Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft., 
Jó-Ép Építőipari Szolgáltató Kft., Nova 
Bau Hungary Kft., Cibon Építő Kft., 
Épkomplex Kft., Keragroup Hungaria 
Kft. (37/2018. határozat – 8 igen, 1 tartóz-
kodás)

Rendőrségi beszámoló

Elfogadta a képviselő-testület a 2017-es 
közbiztonsági beszámolót, melyet Kocz-
ka Gábor rendőr alezredes, a Pilisvörös-
vári Rendőrőrs parancsnoka írásban ké-
szített el, és röviden szóban is ismertetett 
az ülésen. Az őrsparancsnok elmondta, 
hogy 2017-ben 200-ról 169-re csökkent 
a bűncselekmények száma. A bűncselek-
mények legnagyobb részét továbbra is a 
vagyon elleni bűncselekmények teszik ki. 
A kiemelt bűncselekmények száma (pl. 

testi sértés, lopás, garázdaság, rongálás 
stb.) összeségében növekedett, az egyéb 
bűncselekmények (pl. közterületen elkö-
vetett bűncselekmények, betöréses lopás 
stb.) viszont jelentősen csökkentek. Kocz-
ka Gábor felhívta a figyelmet a rendőrség, 
az önkormányzat és a polgárőrség közötti 
hatékony együttműködésre, és hozzá-
tette, hogy fontos célnak tartja, hogy a 
lakosság bizalommal forduljon a rend-
őrökhöz. A megnövekedett közterületi 
rendőri jelenléttel kapcsolatban pozitívak 
a visszajelzések. A közlekedési balesetek 
leggyakoribb oka továbbra is a szabályta-
lan előzés és a gyorshajtás. Pozitív azon-
ban, hogy a gyalogátkelőhelyeknél egyre 
inkább figyelmesek az autósok.

Célkitűzésként jelöli meg a beszámo-
ló a rendőrök munkakörülményeinek 
javítását, az állomány létszámának meg-
tartását, a közterületi jelenlét további 
emelését, a reagálási idő csökkentését, a 
polgárbarát rendőrkép kialakítását és a 
lakosság biztonságérzetének növelését. 
(32/2018. határozat – 9 igen)

Májustól színes lesz  
a Vörösvári Újság

Március végén lejárt a Vörösvári Újságot 
kivitelező nyomda szerződése, s mivel 
az elmúlt években a szerkesztők részé-
ről többször felmerült már a teljes újság 
színessé tételének gondolata, így most 
erre is kért ajánlatot az önkormányzat a 
nyomdai ajánlattevőktől. A felhívásra hét 
érvényes ajánlat érkezett. Összességében 
a legkedvezőbb ajánlatot a Crew Nyom-
daipari Szolgáltató Kft. adta, így ezt a 
nyomdát választotta a képviselő-testület, 
s egyúttal döntött a teljes újság színessé 
tételéről. Az árajánlat alapján a 40 olda-
las, teljesen színes újság nyomtatási költ-
sége számonként nettó 25 000 forinttal 
lesz több, mint a jelenlegi nyomdakölt-
ség. A Vörösvári Újság tehát ezentúl – a 
májusi számtól – teljesen színes lesz. Az 
újság ára 6 éve nem változott, így most 
ennek emeléséről is döntöttek a képvise-
lők, májustól 350 forintért kapható majd 
a lap. (45/2018. határozat – 8 igen)

Pályázat a zsidó temető  
felújítására

A Magyarországi Zsidó Örökség Közala-
pítvány (Mazsök) februárban felhívást 
tett közzé az ország területén található 
gondozatlan zsidó sírkertek, sírhelyek 
rekonstrukciójára. A Mazsök célja, hogy 
támogassa ezen területek rendbetételét, 
állagmegóvását, felújítását. A pályázaton 
100%-os támogatás igényelhető. Saját for-
rás biztosítása nem kötelező, az igényel-
hető maximális összeg 20 000 000 Ft. Ké-
relmet nyújthat be az a vallási szervezet 
vagy helyi önkormányzat, aki a működő 
vagy lezárt zsidó temető, illetve korábban 

zsidó temetőként használt terület tulaj-
donosa, vagy rendelkezik a temető vagy 
a terület tulajdonosának írásos megbízá-
sával arra, hogy a kérelmet benyújtsa és 
a támogatni kért tevékenységet megvaló-
sítsa. 

A pilisvörösvári izraelita temető (zsidó 
temető) Pilisvörösvár épített örökségének 
igen értékes része. A temető a 18. század-
ban létesült, a legrégebbi síremlékek a 18. 
sz. végéről valók. A II. világháború óta a 
temetőt már nem használják. A temető a 
Mazsihisz tulajdonában és kezelésében 
van. Az idők folyamán a temetőben a nö-
vényzet elburjánzott, a kerítés meggyen-
gült, a sírok egy része megsüllyedt, meg-
dőlt, 2008-ban ismeretlen tettesek több 
sírkövet ledöntöttek és összetörtek. Az 
elvégzendő helyreállítási munkák szám-
bavételével és a költségvetés elkészítésével 
a polgármesteri hivatal a Masznyik és Gá-
bor Építésziroda Kft.-t bízta meg. A kép-
viselő-testület döntött a temetőfelújítási 
pályázat benyújtásáról, azzal a feltétellel, 
hogy a temető folyamatos gondozását, 
karbantartását a pályázat szerinti 10 éves 
határidőre a tulajdonos Mazsihisz vállal-
ja. (46/2018. határozat – 8 igen)

Pályázat a Csendbiztos utcai  
útépítésre

A Nemzetgazdasági Minisztérium pá-
lyázatot írt ki Pest megye önkormányzati 
tulajdonú belterületi útjai szilárd bur-
kolattal történő kiépítésének, felújításá-
nak és korszerűsítésének támogatására, 
gazdaságfejlesztési céllal. A támogatásra 
7 milliárd forint a keretösszeg, és április 
végétől lehet beadni a pályázatokat. Az 
igényelhető vissza nem térítendő támoga-
tás minimum 20 millió forint, maximum 
150 millió forint. A támogatási intenzitás 
Pilisvörösvár esetében 95%. A képviselő-
testület úgy döntött, hogy a Csendbiztos 
utca szilárd burkolattal történő ellátására 
nyújt be pályázatot. Az út megépítésének 
költsége a tervezői költségbecslés szerint 
bruttó 83 775 337 forint, melyből az ön-
rész 4 188 767 forint. (47/2018. határozat 
– 8 igen)

Újra nem váltott sírhelyeken lévő 
sírkövek elbontása

Még korábbi határozataiban döntött ar-
ról a képviselő-testület, hogy azokat a 
sírhelyeket, amelyek a temetőben nem 
kerültek újra megváltásra, lezárja. A le-
zárást követően 6 hónappal a sírhelyek 
újra betemethetőek. Az önkormányzat 
most árajánlatokat kért be a temetőben 
elszórtan elhelyezkedő lejárt sírhelyeken 
lévő síremlékek elbontására. A legjobb 
ajánlatot a Flott Copia Kft. adta 2 367 
280 Ft összegben. Ebben az ajánlatban a 
vállalkozó vállalta a 16-os (a gyermeksír 
emlékhely alatti) parcellában lévő 108 db 

Oláhné Szabó Anita, a Zeneiskola igazgatója

Szontág Nándor Róbert igazgatójelölt

Dr. Surjánné dr. Tóth Margit,  
a rendelő igazgatója

Koczka Gábor rendőrőrs-parancsnok
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testület egyhangúlag támogatta az igaz-
gatóhelyettes pályázatát.  (34/2018. hatá-
rozat – 9 igen)

Új telephellyel és új tanszakkal 
bővül a Zeneiskola

A fenntartó Klebelsberg Központ átszer-
vezéseket tervez a Pilisvörösvári Cziffra 
György Alapfokú Művészeti Iskolában. A 
tervezett átszervezés keretében egyrészt 

MÁRCIUS 28. 
RENDES ÜLÉS
Igazgatóválasztás a Vásár téren

A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola intézményvezetője, Mé-
zinger Éva ötéves magasabb vezetői meg-
bízatása augusztus 15-én lejár, ezért az 
iskola fenntartója, Pilisvörösvár Német 
Nemzetiségi Önkormányzata februárban 
kiírta az intézmény magasabb vezetői 
feladatainak ellátására szóló pályázatot. 
A kiírásra egy pályázat érkezett, amit az 
intézmény jelenlegi igazgatóhelyette-
se, Szontág Nándor Róbert nyújtott be. 
Az intézmény fenntartója a nemzetiségi 
önkormányzat, de az épület tulajdonosa 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata, így 
a városi képviselő-testületnek az igazgató 
kinevezésével kapcsolatban véleményezé-
si joga van. 

Szontág Nándor Róbert 1999 óta a 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola pedagógusa, 2000–2009 
között az iskola kibővített vezetőségének 
tagja, 2009–2011-ig nyelvi munkaközös-
ség-vezető, 2011 óta igazgatóhelyettes. 
Eddigi pályafutása során nagy hangsúlyt 
fektetett a folyamatos szakmai fejlődésre: 
2014-ben szakvizsgázott pedagógus, köz-
oktatási vezető lett, 2016-ban Pedagógus 
II. minősítést szerzett. A városi képviselő-

új telephelyet (kihelyezett tanszakot) léte-
sítenek a Pilisszántói Szlovák Nemzetisé-
gi Általános Iskolában (szolfézs, fafúvós, 
billentyűs, előképző évfolyam és alap-
fokú évfolyam tanszakokkal), másrészt 
kibővítik az iskola tanszakait a pengetős 
tanszakkal, így a jövőben a klasszikus 
gitár mellett lehetőség lesz basszusgitár-
tanulásra is. Az önkormányzati képvise-
lő-testületnek az átszervezésben döntési 
joga nincs, de véleményezési joga van. A 
képviselők egyhangúlag támogatták az 
átszervezést. (35/2018. határozat – 9 igen)

A Szakorvosi Rendelőintézet  
éves beszámolója

Elfogadta a képviselő-testület a Szakorvo-
si Rendelőintézet 2017-es szakmai beszá-
molóját és a 2018-as munkatervét. A Dr. 
Surjánné Dr. Tóth Margit által összeál-
lított szakmai beszámoló főbb témakörei: 
az intézmény működésének finanszíro-
zása, a szakmai tevékenység áttekintése, 
a 2017-es év gazdasági tevékenységének 
áttekintése, a 2017. év nagyobb eseménye-
inek áttekintése, az elégedettségi felméré-
sek eredményei, értékelése. A beszámoló 
kitér a tavaly végrehajtott felújításokra, 
beruházásokra (fizikoterápiás szakrende-
lő átadása, a Szakorvosi Rendelőintézet 
épületének külső szigetelése, nyílászá-
rók cseréje) is. Az idei év felújítási tervei 
között szerepel a háziorvosi rendelők és 
a hozzájuk tartozó vizesblokkoknak és 
váróknak a felújítása. (36/2018. határozat 
– 9 igen)

Felújítják a háziorvosi rendelőket

Még 2017 szeptemberében nyújtott be 
pályázatot az önkormányzat a gyermek-
orvosi és háziorvosi rendelők, valamint 
a hozzájuk tartozó mosdóhelyiségek fel-
újítására, akadálymentesítésére, valamint 
a fogászati rendelőhöz tartozó WC és öl-
töző felújítására (a felújított részeken a 
villamoshálózat és a gépészeti vezetékek 
felújításával). A nemzetgazdasági mi-
niszter tavaly év végén döntött a pályázat 
támogatásáról, és vissza nem térítendő tá-
mogatásként 22 332 223 forintot ítélt meg. 

A tervezői egyeztetések során külön-
böző irányból az eredeti elképzelésekhez, 
azaz a pályázat beadásakor tervezetthez 
képest további fejlesztési javaslatok, igé-
nyek merültek fel a háziorvosok, illetve 
az Állami Népegészségügyi és Tisztior-
vosi Szolgálat (ÁNTSZ) részéről (továb-
bi vizesblokkok felújítása, takarítószer-
tároló kialakítása, új háziorvosi rendelő 
stb.). Ezek egy részét a képviselő-testület 
támogatta, így a projekt költsége az ere-
detileg tervezett 22,5 millióról 46,5 millió 
forintra nőtt. A harmadik szakorvosi ren-
delő kialakítása még további több mint 20 
millió forint többletköltséget jelentene, 

ÖNKORMÁNYZATI  
DÖNTÉSEK

így ezt most nem tudja megvalósítani az 
önkormányzat. 

Az idén megvalósul tehát a két házi-
orvosi rendelő és a gyermekrendelő, vala-
mint a hozzájuk tartozó vizesblokkok és 
váróhelyiségek felújítása, a földszinti és a 
II. emeleti vizesblokkok felújítása, takarí-
tószer-tároló kialakítása a földszinten és 
az emeleten, a veszélyeshulladék-tároló 
padozatának előírás szerinti cseréje, az 
alagsorban egy gyermek WC kialakítása, 
a háziorvosi rendelőkben kéttálcás esz-
közmosó és személyi öltöző kialakítása, a 
gyermekorvosi rendelő külső terasza fölé 
egy tetőszerkezet építése, valamint rám-
pák kialakítása a lift akadálymentes meg-
közelítése, illetve a gyerekkocsikkal való 
akadálymentes közlekedés érdekében. 

Az ülésen a kivitelező kiválasztására 
vonatkozó közbeszerzés megindításáról 
is döntött a képviselő-testület, melyre a 
következő cégeket hívta meg ajánlatté-
telre: Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft., 
Jó-Ép Építőipari Szolgáltató Kft., Nova 
Bau Hungary Kft., Cibon Építő Kft., 
Épkomplex Kft., Keragroup Hungaria 
Kft. (37/2018. határozat – 8 igen, 1 tartóz-
kodás)

Rendőrségi beszámoló

Elfogadta a képviselő-testület a 2017-es 
közbiztonsági beszámolót, melyet Kocz-
ka Gábor rendőr alezredes, a Pilisvörös-
vári Rendőrőrs parancsnoka írásban ké-
szített el, és röviden szóban is ismertetett 
az ülésen. Az őrsparancsnok elmondta, 
hogy 2017-ben 200-ról 169-re csökkent 
a bűncselekmények száma. A bűncselek-
mények legnagyobb részét továbbra is a 
vagyon elleni bűncselekmények teszik ki. 
A kiemelt bűncselekmények száma (pl. 

testi sértés, lopás, garázdaság, rongálás 
stb.) összeségében növekedett, az egyéb 
bűncselekmények (pl. közterületen elkö-
vetett bűncselekmények, betöréses lopás 
stb.) viszont jelentősen csökkentek. Kocz-
ka Gábor felhívta a figyelmet a rendőrség, 
az önkormányzat és a polgárőrség közötti 
hatékony együttműködésre, és hozzá-
tette, hogy fontos célnak tartja, hogy a 
lakosság bizalommal forduljon a rend-
őrökhöz. A megnövekedett közterületi 
rendőri jelenléttel kapcsolatban pozitívak 
a visszajelzések. A közlekedési balesetek 
leggyakoribb oka továbbra is a szabályta-
lan előzés és a gyorshajtás. Pozitív azon-
ban, hogy a gyalogátkelőhelyeknél egyre 
inkább figyelmesek az autósok.

Célkitűzésként jelöli meg a beszámo-
ló a rendőrök munkakörülményeinek 
javítását, az állomány létszámának meg-
tartását, a közterületi jelenlét további 
emelését, a reagálási idő csökkentését, a 
polgárbarát rendőrkép kialakítását és a 
lakosság biztonságérzetének növelését. 
(32/2018. határozat – 9 igen)

Májustól színes lesz  
a Vörösvári Újság

Március végén lejárt a Vörösvári Újságot 
kivitelező nyomda szerződése, s mivel 
az elmúlt években a szerkesztők részé-
ről többször felmerült már a teljes újság 
színessé tételének gondolata, így most 
erre is kért ajánlatot az önkormányzat a 
nyomdai ajánlattevőktől. A felhívásra hét 
érvényes ajánlat érkezett. Összességében 
a legkedvezőbb ajánlatot a Crew Nyom-
daipari Szolgáltató Kft. adta, így ezt a 
nyomdát választotta a képviselő-testület, 
s egyúttal döntött a teljes újság színessé 
tételéről. Az árajánlat alapján a 40 olda-
las, teljesen színes újság nyomtatási költ-
sége számonként nettó 25 000 forinttal 
lesz több, mint a jelenlegi nyomdakölt-
ség. A Vörösvári Újság tehát ezentúl – a 
májusi számtól – teljesen színes lesz. Az 
újság ára 6 éve nem változott, így most 
ennek emeléséről is döntöttek a képvise-
lők, májustól 350 forintért kapható majd 
a lap. (45/2018. határozat – 8 igen)

Pályázat a zsidó temető  
felújítására

A Magyarországi Zsidó Örökség Közala-
pítvány (Mazsök) februárban felhívást 
tett közzé az ország területén található 
gondozatlan zsidó sírkertek, sírhelyek 
rekonstrukciójára. A Mazsök célja, hogy 
támogassa ezen területek rendbetételét, 
állagmegóvását, felújítását. A pályázaton 
100%-os támogatás igényelhető. Saját for-
rás biztosítása nem kötelező, az igényel-
hető maximális összeg 20 000 000 Ft. Ké-
relmet nyújthat be az a vallási szervezet 
vagy helyi önkormányzat, aki a működő 
vagy lezárt zsidó temető, illetve korábban 

zsidó temetőként használt terület tulaj-
donosa, vagy rendelkezik a temető vagy 
a terület tulajdonosának írásos megbízá-
sával arra, hogy a kérelmet benyújtsa és 
a támogatni kért tevékenységet megvaló-
sítsa. 

A pilisvörösvári izraelita temető (zsidó 
temető) Pilisvörösvár épített örökségének 
igen értékes része. A temető a 18. század-
ban létesült, a legrégebbi síremlékek a 18. 
sz. végéről valók. A II. világháború óta a 
temetőt már nem használják. A temető a 
Mazsihisz tulajdonában és kezelésében 
van. Az idők folyamán a temetőben a nö-
vényzet elburjánzott, a kerítés meggyen-
gült, a sírok egy része megsüllyedt, meg-
dőlt, 2008-ban ismeretlen tettesek több 
sírkövet ledöntöttek és összetörtek. Az 
elvégzendő helyreállítási munkák szám-
bavételével és a költségvetés elkészítésével 
a polgármesteri hivatal a Masznyik és Gá-
bor Építésziroda Kft.-t bízta meg. A kép-
viselő-testület döntött a temetőfelújítási 
pályázat benyújtásáról, azzal a feltétellel, 
hogy a temető folyamatos gondozását, 
karbantartását a pályázat szerinti 10 éves 
határidőre a tulajdonos Mazsihisz vállal-
ja. (46/2018. határozat – 8 igen)

Pályázat a Csendbiztos utcai  
útépítésre

A Nemzetgazdasági Minisztérium pá-
lyázatot írt ki Pest megye önkormányzati 
tulajdonú belterületi útjai szilárd bur-
kolattal történő kiépítésének, felújításá-
nak és korszerűsítésének támogatására, 
gazdaságfejlesztési céllal. A támogatásra 
7 milliárd forint a keretösszeg, és április 
végétől lehet beadni a pályázatokat. Az 
igényelhető vissza nem térítendő támoga-
tás minimum 20 millió forint, maximum 
150 millió forint. A támogatási intenzitás 
Pilisvörösvár esetében 95%. A képviselő-
testület úgy döntött, hogy a Csendbiztos 
utca szilárd burkolattal történő ellátására 
nyújt be pályázatot. Az út megépítésének 
költsége a tervezői költségbecslés szerint 
bruttó 83 775 337 forint, melyből az ön-
rész 4 188 767 forint. (47/2018. határozat 
– 8 igen)

Újra nem váltott sírhelyeken lévő 
sírkövek elbontása

Még korábbi határozataiban döntött ar-
ról a képviselő-testület, hogy azokat a 
sírhelyeket, amelyek a temetőben nem 
kerültek újra megváltásra, lezárja. A le-
zárást követően 6 hónappal a sírhelyek 
újra betemethetőek. Az önkormányzat 
most árajánlatokat kért be a temetőben 
elszórtan elhelyezkedő lejárt sírhelyeken 
lévő síremlékek elbontására. A legjobb 
ajánlatot a Flott Copia Kft. adta 2 367 
280 Ft összegben. Ebben az ajánlatban a 
vállalkozó vállalta a 16-os (a gyermeksír 
emlékhely alatti) parcellában lévő 108 db 

Oláhné Szabó Anita, a Zeneiskola igazgatója

Szontág Nándor Róbert igazgatójelölt

Dr. Surjánné dr. Tóth Margit,  
a rendelő igazgatója

Koczka Gábor rendőrőrs-parancsnok
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ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 
EREDMÉNYEI – 2018.
Tájékoztató  adatok, a pilisvörösvári szavazókörök 2018. április 8-án készült, a valasztas.
hu oldalon közzétett jegyzőkönyvei alapján.

Pilisvörösváron a szavazóköri névjegyzékekben szereplő pilisvörösvári lakcímmel rendel-
kező választópolgárok száma: 11 299 fő és az átjelentkezettek száma: 207 fő.

Pilisvörösváron 8 szavazókörben élhettek a választópolgárok a választójogukkal. Az alábbi 
táblázatokban a 8 szavazókör összesített adatai láthatóak az érvényesen leadott szavaza-
tok darab és százalékos megoszlásában, csökkenő sorrendben. 

Die Liste der Landesselbstverwal-
tung der Ungarndeutschen erzielte 
ein Mandat, Emmerich Ritter wird 

sich als unabhängiger Parlamentsabgeord-
neter für die Ungarndeutschen einsetzen.

Zum Mandat bedurfte es 22.342 Stim-
men, diese Schwelle überschritt die Deut-
sche Liste deutlich mit 25.660 Voten. Die 
Wahlbeteiligung derjeniger, die sich in das 

Március közepén az Emberi Erőfor-
rás Támogatáskezelő közzétette a 
helyi nemzetiségi önkormányza-

tok feladatalapú támogatását megalapozó 
értékelést. A közzétett összesített pontszám 

Az ülésen hozott rendelet:

5/2018. – A közterületek használatáról 
szóló a 7/2011. (II. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

Egyéb határozatok:

33/2018. – A 2018. évre vonatkozó 
együttműködési megállapodás megköté-
séről a Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
sággal Lakosságorientált Rendőrségi 
Modell alapján 

38/2018. – A 7170/2, 7169/3 és a 7169/4 
hrsz.-ú telkekre és környékükre a telepü-
lésrendezési eszközök módosítását tartal-
mazó tervdokumentáció véleményezési 
szakaszának lezárásáról

39/2018. – Pilisvörösvár és Környéke 
Szociális Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Megállapodása módosításának 
elfogadásáról

40–44/2018. – A pilisvörösvári óvodák 
kötelező felvételt biztosító működési 
körzetének jóváhagyásáról

48/2018. – Az Ady E. u. 6. fszt. 1. 
szám alatti önkormányzati lakás érté-
kesítéséről

A képviselő-testület által hozott hatá-
rozatok és rendeletek megtalálhatóak a 
városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu 
/ Vörösvári vagyok / Önkormányzati do-
kumentumok)

gyereksír, valamint az 1–9. parcellák-
ban elszórtan elhelyezkedő, lejárt sírhe-
lyen álló 41 db szimpla és 12 db dupla 
(felnőtt) sírkő elbontását és elszállítását. 
(49/2018. határozat – 8 igen)

Országos listás választási eredmények – Pilisvörösvár 1–8. szavazókör
FIDESZ–MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG – KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 3784 46,68%
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 1317 16,25%
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT – PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 650 8,02%
LEHET MÁS A POLITIKA 582 7,18%
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 451 5,56%
MOMENTUM MOZGALOM 282 3,48%
MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 154 1,90%
EGYÜTT – A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA 81 1,00%
MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA 32 0,39%
MAGYAR MUNKÁSPÁRT 14 0,17%
CSALÁDOK PÁRTJA 14 0,17%
REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT 4 0,05%
KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT 4 0,05%
SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 6 0,07%
MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA 3 0,04%
TENNI AKARÁS MOZGALOM 5 0,06%
IRÁNYTŰ PÁRT 2 0,02%
EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT 1 0,01%
ÖSSZEFOGÁS PÁRT 2 0,02%
MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT 1 0,01%
NET PÁRT 2 0,02%
SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 0 0,00%
KÖZÖS NEVEZŐ 2018 0 0,00%
Német nemzetiségi listára szavazók száma 715 8,82%
Érvényes szavazat összesen: 8106  

Egyéni választókerületi szavatok – Pilisvörösvár 1–8. szavazókör
Hadházy Sándor FIDESZ-KDNP 4222 51,61%
Pál Gábor JOBBIK 1588 19,41%
Király Miklós DK 1201 14,68%
Drávucz Zsolt LMP 519 6,34%
Vásárhelyi Judit MOMENTUM 173 2,11%
Kövesdi Miklós Gábor MKKP 160 1,96%
Spät Judit EGYÜTT 154 1,88%
Abonyi Géza Független jelölt 48 0,59%
Balogh Géza Péter MIÉP 45 0,55%
Pálmai Ferenc MUNKÁSPÁRT 36 0,44%
Holek Katalin - 10 0,12%
Dima Beáta REND PÁRT 9 0,11%
Bossányi Lajos Istvánné MEDETE PÁRT 8 0,10%
Waszlavik Miklós KÖSSZ 6 0,07%
Szabó Zoltán IRÁNYTŰ 2 0,02%
Érvényes szavazat összesen: 8181  

TÖRTÉNELMI  
ÉS KÖZÖS  
A SIKER

HISTORISCHER UND  
GEMEINSAMER ERFOLG

A PNNÖ MAGAS PONTSZÁMA  
A FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSNÁL 

kialakításánál azt vették figyelembe, hogy a 
nemzetiségi önkormányzat milyen feladato-
kat határozott meg az előző évben a nem-
zetiségi érdekképviselettel, a nemzetiségek 
kulturális autonómiájával, valamint a nem-

zetiségi léttel összefüggésben. Az értékelésre 
a központi költségvetésről szóló törvény elő-
írása alapján került sor, mely meghatározza, 
hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatnak 
a költségvetési évet megelőző évi testületi 
üléseiről és közmeghallgatásáról készült 
jegyzőkönyveit be kell nyújtania a nemze-
tiségpolitikáért felelős miniszter részére, aki 
a jegyzőkönyvek alapján a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok főbb nemzetiségi felada-
tokkal kapcsolatos döntéseit értékeli. 

A benyújtott dokumentumok alapján a 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat a maximális 100 pontból 96-ot ért 
el. A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat 2017 folyamán 14 ülést tartott a 
közmeghallgatáson kívül. Az értékelés sze-
rint a nemzetiségi érdekképviselettel kap-
csolatos feladatokat a maximálisan adható 
30 pontra, a nemzetiségek kulturális auto-
nómiájával kapcsolatban meghatározott fel-
adatokat a maximális 50 pontra, a nemze-
tiségi léttel kapcsolatos feladatokat pedig 
16 pontra értékelte a nemzetiségpolitikáért 
felelős miniszter. 

A feladatalapú pályázati eljárásban elért 
pontszám alapján kapja a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat a feladatfinanszírozási 
támogatást, amelynek összege a jogorvosla-
ti eljárások lezárulta után konkretizálódik. 

VH

Köszönetnyilvánítás  
a szavazatszámláló  

bizottságok tagjainak

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYE

A helyi választási iroda tagjainak nevében köszönetemet 
fejezem ki az országgyűlési képviselők 2018. április 8-i 
választásának lebonyolítása során feladatokat ellátó 
szavazatszámláló bizottságok választott és megbízott 
(delegált) tagjainak. Köszönet illeti továbbá a helyi vá-
lasztási iroda tagjait is a választás előkészítése és lebo-
nyolítása kapcsán nyújtott teljesítményükért.
A pilisvörösvári szavazatszámláló bizottságok magas 
színvonalú, hibátlan és alapos munkát végeztek. Ön-
zetlen munkájukkal nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy 
Pilisvörösváron az országgyűlési képviselők választását 
a jogszabályokat betartva, zökkenőmentesen bonyolít-
hattuk le.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző, HVI vezető

ungarndeutsche Wählerverzeichnis auf-
nehmen ließen, lag bei fast 78% und war 
somit überdurchschnittlich hoch.

Die Landesselbstverwaltung der Un-
garndeutschen und Spitzenkandidat Em-
merich Ritter bedanken sich auf diesem 
Wege bei allen, die mit ihrer Arbeit und mit 
ihrer Stimme zum Erfolg der Deutschen 
Liste beigetragen haben. 

Képviselői mandátumot szerzett az 
országos német önkormányzat lis-
tája, Ritter Imre a következő négy 

évben független képviselőként dolgozik a 
magyarországi németekért az Országgyű-
lésben. A mandátumhoz 22 342 szavazat-
ra volt szükség, ezt a küszöböt a német 
lista 25 660 vokssal magabiztosan átlép-
te. A német nemzetiségi névjegyzékbe 
regisztráltak rendkívül magas arányban, 
csaknem 78%-ban járultak az urnákhoz. 
Pilisvörösváron több mint 900-an regiszt-
ráltak a német nemzetiségi névjegyzékbe. 
Ebből 792-en mentek el szavazni és 715 
érvényes szavazatot adtak le.
 A nemzetiségi listát állító Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzata és a 
listavezető, Ritter Imre ezúton mondanak 
köszönetet mindazoknak, akik munká-
jukkal és szavazatukkal a német nemzeti-
ségi listát támogatták. 

LDU

NEMZETISÉG
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ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 
EREDMÉNYEI – 2018.
Tájékoztató  adatok, a pilisvörösvári szavazókörök 2018. április 8-án készült, a valasztas.
hu oldalon közzétett jegyzőkönyvei alapján.

Pilisvörösváron a szavazóköri névjegyzékekben szereplő pilisvörösvári lakcímmel rendel-
kező választópolgárok száma: 11 299 fő és az átjelentkezettek száma: 207 fő.

Pilisvörösváron 8 szavazókörben élhettek a választópolgárok a választójogukkal. Az alábbi 
táblázatokban a 8 szavazókör összesített adatai láthatóak az érvényesen leadott szavaza-
tok darab és százalékos megoszlásában, csökkenő sorrendben. 

Die Liste der Landesselbstverwal-
tung der Ungarndeutschen erzielte 
ein Mandat, Emmerich Ritter wird 

sich als unabhängiger Parlamentsabgeord-
neter für die Ungarndeutschen einsetzen.

Zum Mandat bedurfte es 22.342 Stim-
men, diese Schwelle überschritt die Deut-
sche Liste deutlich mit 25.660 Voten. Die 
Wahlbeteiligung derjeniger, die sich in das 

Március közepén az Emberi Erőfor-
rás Támogatáskezelő közzétette a 
helyi nemzetiségi önkormányza-

tok feladatalapú támogatását megalapozó 
értékelést. A közzétett összesített pontszám 

Az ülésen hozott rendelet:

5/2018. – A közterületek használatáról 
szóló a 7/2011. (II. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

Egyéb határozatok:

33/2018. – A 2018. évre vonatkozó 
együttműködési megállapodás megköté-
séről a Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
sággal Lakosságorientált Rendőrségi 
Modell alapján 

38/2018. – A 7170/2, 7169/3 és a 7169/4 
hrsz.-ú telkekre és környékükre a telepü-
lésrendezési eszközök módosítását tartal-
mazó tervdokumentáció véleményezési 
szakaszának lezárásáról

39/2018. – Pilisvörösvár és Környéke 
Szociális Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Megállapodása módosításának 
elfogadásáról

40–44/2018. – A pilisvörösvári óvodák 
kötelező felvételt biztosító működési 
körzetének jóváhagyásáról

48/2018. – Az Ady E. u. 6. fszt. 1. 
szám alatti önkormányzati lakás érté-
kesítéséről

A képviselő-testület által hozott hatá-
rozatok és rendeletek megtalálhatóak a 
városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu 
/ Vörösvári vagyok / Önkormányzati do-
kumentumok)

gyereksír, valamint az 1–9. parcellák-
ban elszórtan elhelyezkedő, lejárt sírhe-
lyen álló 41 db szimpla és 12 db dupla 
(felnőtt) sírkő elbontását és elszállítását. 
(49/2018. határozat – 8 igen)

Országos listás választási eredmények – Pilisvörösvár 1–8. szavazókör
FIDESZ–MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG – KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 3784 46,68%
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 1317 16,25%
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT – PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 650 8,02%
LEHET MÁS A POLITIKA 582 7,18%
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 451 5,56%
MOMENTUM MOZGALOM 282 3,48%
MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 154 1,90%
EGYÜTT – A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA 81 1,00%
MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA 32 0,39%
MAGYAR MUNKÁSPÁRT 14 0,17%
CSALÁDOK PÁRTJA 14 0,17%
REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT 4 0,05%
KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT 4 0,05%
SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 6 0,07%
MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA 3 0,04%
TENNI AKARÁS MOZGALOM 5 0,06%
IRÁNYTŰ PÁRT 2 0,02%
EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT 1 0,01%
ÖSSZEFOGÁS PÁRT 2 0,02%
MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT 1 0,01%
NET PÁRT 2 0,02%
SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 0 0,00%
KÖZÖS NEVEZŐ 2018 0 0,00%
Német nemzetiségi listára szavazók száma 715 8,82%
Érvényes szavazat összesen: 8106  

Egyéni választókerületi szavatok – Pilisvörösvár 1–8. szavazókör
Hadházy Sándor FIDESZ-KDNP 4222 51,61%
Pál Gábor JOBBIK 1588 19,41%
Király Miklós DK 1201 14,68%
Drávucz Zsolt LMP 519 6,34%
Vásárhelyi Judit MOMENTUM 173 2,11%
Kövesdi Miklós Gábor MKKP 160 1,96%
Spät Judit EGYÜTT 154 1,88%
Abonyi Géza Független jelölt 48 0,59%
Balogh Géza Péter MIÉP 45 0,55%
Pálmai Ferenc MUNKÁSPÁRT 36 0,44%
Holek Katalin - 10 0,12%
Dima Beáta REND PÁRT 9 0,11%
Bossányi Lajos Istvánné MEDETE PÁRT 8 0,10%
Waszlavik Miklós KÖSSZ 6 0,07%
Szabó Zoltán IRÁNYTŰ 2 0,02%
Érvényes szavazat összesen: 8181  
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A FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSNÁL 

kialakításánál azt vették figyelembe, hogy a 
nemzetiségi önkormányzat milyen feladato-
kat határozott meg az előző évben a nem-
zetiségi érdekképviselettel, a nemzetiségek 
kulturális autonómiájával, valamint a nem-

zetiségi léttel összefüggésben. Az értékelésre 
a központi költségvetésről szóló törvény elő-
írása alapján került sor, mely meghatározza, 
hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatnak 
a költségvetési évet megelőző évi testületi 
üléseiről és közmeghallgatásáról készült 
jegyzőkönyveit be kell nyújtania a nemze-
tiségpolitikáért felelős miniszter részére, aki 
a jegyzőkönyvek alapján a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok főbb nemzetiségi felada-
tokkal kapcsolatos döntéseit értékeli. 

A benyújtott dokumentumok alapján a 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat a maximális 100 pontból 96-ot ért 
el. A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat 2017 folyamán 14 ülést tartott a 
közmeghallgatáson kívül. Az értékelés sze-
rint a nemzetiségi érdekképviselettel kap-
csolatos feladatokat a maximálisan adható 
30 pontra, a nemzetiségek kulturális auto-
nómiájával kapcsolatban meghatározott fel-
adatokat a maximális 50 pontra, a nemze-
tiségi léttel kapcsolatos feladatokat pedig 
16 pontra értékelte a nemzetiségpolitikáért 
felelős miniszter. 

A feladatalapú pályázati eljárásban elért 
pontszám alapján kapja a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat a feladatfinanszírozási 
támogatást, amelynek összege a jogorvosla-
ti eljárások lezárulta után konkretizálódik. 
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Köszönetnyilvánítás  
a szavazatszámláló  

bizottságok tagjainak
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A helyi választási iroda tagjainak nevében köszönetemet 
fejezem ki az országgyűlési képviselők 2018. április 8-i 
választásának lebonyolítása során feladatokat ellátó 
szavazatszámláló bizottságok választott és megbízott 
(delegált) tagjainak. Köszönet illeti továbbá a helyi vá-
lasztási iroda tagjait is a választás előkészítése és lebo-
nyolítása kapcsán nyújtott teljesítményükért.
A pilisvörösvári szavazatszámláló bizottságok magas 
színvonalú, hibátlan és alapos munkát végeztek. Ön-
zetlen munkájukkal nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy 
Pilisvörösváron az országgyűlési képviselők választását 
a jogszabályokat betartva, zökkenőmentesen bonyolít-
hattuk le.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző, HVI vezető

ungarndeutsche Wählerverzeichnis auf-
nehmen ließen, lag bei fast 78% und war 
somit überdurchschnittlich hoch.

Die Landesselbstverwaltung der Un-
garndeutschen und Spitzenkandidat Em-
merich Ritter bedanken sich auf diesem 
Wege bei allen, die mit ihrer Arbeit und mit 
ihrer Stimme zum Erfolg der Deutschen 
Liste beigetragen haben. 

Képviselői mandátumot szerzett az 
országos német önkormányzat lis-
tája, Ritter Imre a következő négy 

évben független képviselőként dolgozik a 
magyarországi németekért az Országgyű-
lésben. A mandátumhoz 22 342 szavazat-
ra volt szükség, ezt a küszöböt a német 
lista 25 660 vokssal magabiztosan átlép-
te. A német nemzetiségi névjegyzékbe 
regisztráltak rendkívül magas arányban, 
csaknem 78%-ban járultak az urnákhoz. 
Pilisvörösváron több mint 900-an regiszt-
ráltak a német nemzetiségi névjegyzékbe. 
Ebből 792-en mentek el szavazni és 715 
érvényes szavazatot adtak le.
 A nemzetiségi listát állító Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzata és a 
listavezető, Ritter Imre ezúton mondanak 
köszönetet mindazoknak, akik munká-
jukkal és szavazatukkal a német nemzeti-
ségi listát támogatták. 
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A BALKÁNI HÁBORÚ  
ÁRNYÉKÁBAN 

Alfred Manz a fenti cím alatt foglal-
ta két versbe nemcsak saját családjá-
nak huszadik századi sorsát, hanem 
régiónk német nemzetiségének tör-
ténelmét is. Egyúttal tükrözi akkori 
aggodalmát egy esetleges újabb dél-
szláv háború miatt. A magyarországi 
német irodalomban ritkán található 
ennyire puritán és az országhatáron 
túlra kitekintő mű.

MAGYARORSZÁGI  
NÉMETEK A MAGYAR  
TÖRTÉNELEMBEN 

Az Osztrák–Magyar Monarchia 
magyar szabadságharcaiból szá-
mos, a szabadság és függetlenség 
elvével azonosulni tudó etnikum 
kivette a részét. A szabadságharc 
katonai vezéralakjai közül öten 
is német származásúak voltak. 
Személyeik és tetteik nemcsak 
meggyőződésükről tesznek tanú-
bizonyságot, hanem arról is, hogy 
az összefogás hogyan ír felül szár-
mazást, nemzetiségi hovatartozást, 
anyanyelvet vagy társadalmi rangot.

Wichtige ungarndeutsche Gedichte –  
Alfred Manz:  

IM SCHATTEN DES 
BALKANKRIEGES:

DEUTSCHE IN DER 
UNGARISCHEN 
GESCHICHTE: 1848/49

Das Gedichtpaar „Im Schatten des 
Balkankrieges“ von Alfred Manz 
gehört zu den Ausnahmen in der 

modernen ungarndeutschen Lyrik, denn 
es blickt – indem die eigene Familienge-
schichte beschworen wird – sowohl zeitlich 
als auch geographisch über die Grenzen 
des heutigen Ungarns hinaus und macht 
bewusst, welche Schicksalsschläge die 
einfachen Menschen, die sich nach einem 
ruhigen und friedlichen Leben sehnten, 
in der südosteuropäischen Region auch 
im Laufe der vergangenen hundert Jahre 
durchmachten.

Das tragische Schicksal einer Familie 
wird in beiden Gedichten jeweils über vier 
Generationen (Urgroßvater / Großvater / 
Vater / Ich bzw. Urgroßmutter / Großmut-
ter / Mutter / Ich) skizziert, wobei deutlich 
erkennbar „Variationen I.“ das Schicksal 
der männlichen Mitglieder der Familie und 
„Variationen II.“ das der weiblichen Mit-
glieder in Erinnerung ruft.  

Als zeitliche Stationen sind jeweils der 
Erste Weltkrieg, in dem der Urgroßvater 
„den Heldentod“ starb und somit seine 
Frau, die Urgroßmutter, mit einer kleinen 
Tochter im Krieg zurückließ, danach als 
nächster Schicksalsschlag der Zweite Welt-

Die Revolution von 1848/49 ge-
hört zu den wichtigen Kapiteln 
der ungarischen Geschichte, das 

für das Selbstverständnis des Landes bis 
auf den heutigen Tag eine immense Be-
deutung besitzt. Im Laufe der Ereignis-
se des gegen die Habsburger-Monarchie 
gerichteten Revolutionsjahres haben 
sich die Ungarndeutschen in beträchtli-
cher Zahl und in ihrer überwiegenden 
Mehrheit auf die ungarische Seite ge-
stellt, und selbst eine ganze Reihe Un-
garndeutscher, die kein Wort Ungarisch 
sprechen konnten, fühlten sich der un-
garischen Sache verpflichtet und stellten 
sich gegen die Österreicher.

Wie bedeutend der ungarndeutsche 
Beitrag war, wird besonders deutlich, 
wenn man die Namen der 13 führen-
den Persönlichkeiten des ungarischen 
Aufstandes, von Generälen und hohen 
Militärs betrachtet, die von den Öster-
reichern auf Befehl des Generals Julius 
von Haynau in Arad am 6. Oktober 1849 
hingerichtet wurden, nachdem Haynau 
das zuvor ihnen gegebene Versprechen 
des freien Geleits gebrochen hatte.

Unter den Märtyrern befand sich 
General Ludwig (Lajos) Aulich (1793–
1849), der damalige Verteidigungsmi-
nister Ungarns, der ebenso aus einer 
ungarndeutschen Familie stammte wie 
der sich vor allem der Waffenherstel-
lung widmende General Georg (Györ-
gy) Lahner (1795–1849) und General 
Joseph (József) Schweidel (1796–1849), 
der während der Revolution der Kom-
mandeur der Stadt Pest war.

Der gleichermaßen zum Tode ver-
urteilte Karl August Graf zu Leinin-
gen-Westerburg (Károly Ágost Leinin-
gen-Westerburg, 1819–1849) war im 
hessischen Ilbenstadt geboren und hat 
wie viele Mitglieder seiner Familie eine 
militärische Laufbahn eingeschlagen, 
die ihn schließlich in die ungarische 
Revolutionsarmee führte, ebenso wie 
den in Wien geborenen waschechten ös-
terreichischen General Ernst Poelt Rit-
ter von Poeltenberg (Ernő Poeltenberg, 
1808–1849). Beide waren ungeachtet 
ihrer Herkunft loyale Verfechter der un-
garischen Sache, wie dies auch der einer 
Familie mit serbischem Hintergrund 
entstammende General János Damja-
nich (Jovan Damjanić, 1804–1849) und 
der aus einer kroatischen Familie stam-

mende Generalmajor Károly (Karlo) 
Knezić (1808–1849) waren.

Rein ungarischer Herkunft wa-
ren Generalmajor Arisztid Dessewffy 
(1802–1848), General József Nagy-
sándor (1803–1849), General Ignác 
Török (1795–1849) sowie General 
Graf Károly Vécsey (1803–1849). Aus 
magyar isierten, sich bereits als Ungarn 
definierenden Familien, die allerdings 
auf adlige armenische Vorfahren ver-
weisen konnten, stammten Generalleut-
nant Ernő Kiss (1799–1849) sowie Ge-
neral Oberst Vilmos Lázár (1817–1849).

Die vielfältige Herkunft der Märtyrer 
von Arad verdeutlicht sehr genau den 
multiethnischen Charakter Ungarns 
im 19. Jahrhundert, was eine Selbstver-
ständlichkeit war und ist, sodass auch zu 
keiner Zeit im ungarischen Gedenken 
ein Unterschied zwischen den Opfern 
gemacht wurde. Die Erinnerung an und 
der Respekt für sie saßen so tief, dass die 
– unter heute nicht mehr klärbaren Um-
ständen entstandene – Sitte, aus Protest 
gegen die Hinrichtungen in Ungarn 150 
Jahre lang nicht mit Bier anzustoßen, 
weitgehend eingehalten wurde.

Die Märtyrer von Arad stehen nicht 
nur für Zuverlässigkeit und Loyali-
tät, sondern sie symbolisieren auch die 
Möglichkeit einer Zusammenarbeit 
über die Grenzen von Herkunft, Natio-
nalität, Sprache und Stand hinweg.

Dr. Gábor Kerekes – Dr. Márta Müller

Variationen I.
(Familienchronik aus dem 20. Jahrhundert)

Urgroßvater
starb 1914 in Serbien den Heldentod

Großvater
erlag in Rußland der Hungersnot

Vater
geprügelt in Gakowo*, ohne Brot

Ich
verfolge besorgt die Nachrichten
über den wiederholten Wahnsinn

Variationen II.
(Frauenschicksale)

Urgroßmutter
verwitwet mit einer kleinen Tochter im Krieg

Großmutter
vertrieben,
verwitwet mit vier Söhnen im nächsten Krieg

Mutter
als junges Mädchen
verlaust, mit Schrot gefüttert
in Titos hoffnungslosem Todeslager

Ich
pflanzte auch dieses Jahr
neue Reben im Garten
    1997/2002

krieg, in dessen Verlauf der Großvater in 
Russland verhungerte, während die Groß-
mutter in der Heimat mit ihren vier Söhnen 
vertrieben wurde, erkennbar. In der Nach-
kriegszeit, in Jugoslawien, war die Familie 
der Verfolgung ausgesetzt, jetzt wurden 
sowohl der Vater als auch die Mutter un-
ter schrecklichen Bedingungen ins Lager 
gesperrt. Die Gründe hierfür werden nicht 
konkret im Text genannt, doch scheint es of-
fensichtlich, dass die deutsche Abstammung 
der Familie – die aus dem Deutschen als der 
Sprache des Gedichtes hervorgeht – hierbei 
eine Rolle gespielt haben mag. In der Arti-

kulation der bislang letzten, der vierten Ge-
neration widerspiegelt sich in den abschlie-
ßenden Zeilen der beiden Gedichte eine 
jeweils abweichende Haltung: Angesichts 
der im Zusammenhang mit der Nieder-
schrift der Gedichte bekannten Daten – die 
Jahreszahlen verweisen auf die letzte Pha-
se des Jugoslawienkrieges (1997) bzw. kurz 
danach (2002) – verfolgt das lyrische Ich in 
„Variationen I.“ den „wiederholten Wahn-
sinn“, den Krieg in Jugoslawien, „besorgt“, 
während das lyrische Ich in „Variationen 
II.“ eine ungebrochene Hoffnung zum Aus-
druck bringt, die auch die vorhergehenden 
Generationen der Familie charakterisiert 
hatten, indem es „neue Reben im Garten“ 
pflanzt, was der Ausdruck von Vertrauen in 
die Zukunft ist.

Man kann aber diese beiden Haltungen 
auch als die gemischten Gefühle eines jeden 
auf solch eine Familiengeschichte zurück-
blickenden Menschen zur Jahrtausendwen-
de sehen: Die Hoffnung auf das Morgen 
gemischt mit den Befürchtungen angesichts 
der aufziehenden Bewölkung am politi-
schen Himmel.

Überhaupt ist die Frage des lyrischen 
Ichs (der lyrischen Ichs?) kein einfach ab-
zuhandelnder Aspekt des Gedichtpaares. 
Die in dieser Hinsicht vorhandene Mehr-
deutigkeit gerade hinsichtlich der Frage des 
lyrischen Ichs gehört mit zu den Stärken 
des Doppelgedichtes, denn es ist durchaus 
möglich, beiden Gedichten bei der Interpre-
tation ein und dasselbe lyrische Ich zuzu-
ordnen (schließlich spricht das lyrische Ich 
von Vater und Mutter), doch wäre es genau-
so möglich – und vermutlich auch plausib-
ler – davon auszugehen, dass jedes Gedicht 
ein eigenes lyrisches Ich besitzt. Nach dieser 
Argumentation wäre in den „Variationen 
I.“ ein männliches und in den „Variationen 
II.“ ein weibliches Ich vorzufinden. (Dies 
wäre auch aus dem Grunde einleuchtender, 
denn wenn das lyrische Ich in beiden Fällen 
entweder männlich oder weiblich ist, dann 
entsteht in einem der Gedichte ein Bruch 
in der Geschlechterzugehörigkeit der vier 
Generationen, indem in der letzten Gene-
ration das lyrische Ich ein abweichendes 
Geschlecht besäße.)

Die männliche und die weibliche Pers-
pektive drückt sich auch deutlich durch die 
in den Gedichten festgehaltene gesellschaft-
liche Rollenverteilung auf die Weise aus, 
dass die Männer in zwei Generationen in 
beiden Weltkriegen an die Front geschickt 
wurden und dort jeweils umkamen, in der 
Nachkriegszeit ins Lager gesperrt wurden 
und zur Zeit der Entstehung des Gedichtes 
unter Beachtung der politischen und gesell-
schaftlichen Lage mit Sorge vor erneuten 
Schrecken nach Süden blicken. Die Frauen 
hingegen werden zwar auch zu Opfern der 
Zeitumstände, doch sind sie es, die unter 
schlimmsten Bedingungen für das Weiterle-
ben der Familie, im allgemeinen Sinne für 

* Gakowo (heute Serbien), Ort eines Zwangslagers in Jugoslawien im Zeitraum von März 
1945 bis Januar 1948.

das der Volksgruppe sorgen. Die letzte Stro-
phe von „Variationen II.“ ist die Strophe der 
Hoffnung, und diese wäre – wenn wir von 
einem männlichen und einem weiblichen 
lyrischen Ich ausgehen – dann der Aus-
druck der weiblichen, sich auf das Behüten 
der Familie und auf sprießendes neues Le-
ben orientierende Position.

Eine weitere Überlegung führt zu einer 
noch stärker verallgemeinernden Deutung: 
Gedicht I und II werden jeweils als „Vari-
ationen“ (also im Plural) bezeichnet, was 
dahingehend aufgefasst werden kann, dass 
es hier nicht einfach nur um das Schicksal 
einer einzigen, einer einzelnen Familie, ei-
nen Einzelfall geht (denn das wären dann 
eigentlich im Singular „Variation I“ und 
„Variation II“), sondern um ein Los und 
Leid, das viele durchlitten haben, durchlei-
den mussten (deshalb „Variationen“). Die 
Verse stehen also in dieser Deutung für das 
Schicksal der Volksgruppe.

Von der formalen Seite betrachtet kann 
das Gedichtpaar eindeutig der modernen 
Lyrik zugerechnet werden, verzichtet es 
doch auf die traditionellen Erscheinungs-
formen der Poesie wie die einheitliche Stro-
phe, das einheitliche Metrum und Reime. 
Lediglich in „Variationen I.“ kann man 
eine Verbindung der ersten drei Strophen 
durch einen Reim vermuten („Heldentod“ 
– „Hungersnot“ – „ohne Brot“), der aber 
in den letzten Zeilen nicht mehr wieder-
aufgenommen wird. Gegen die Deutung 
als Reimverbindung spricht der Umstand, 
dass solch eine Verbindung der drei ersten 
Strophen in „Variationen II.“ nicht mehr 
anzutreffen ist. Der Selbstreim, den die bei-
den Gedichte bei der Aufzählung der Ahnen 
beinhalten („Urgroßvater“ – „Großvater“ – 
„Vater“ bzw. „Urgroßmutter“ – „Großmut-
ter“ – „Mutter“) sowie jener weiterer Reim 
im zweiten Gedicht („Krieg“ - „Krieg“) soll 
hierbei als Reim außer Acht gelassen werden. 
Trotz des in ihm enthaltenen Reimanklangs 
ist das Gedichtpaar von der Form her durch 
seine Freiheit, die in reizvollem Kontrast zu 
seiner gedanklichen Konsequenz steht, ein-
deutig ein Produkt der modernen Lyrik, der 
modernen ungarndeutschen Lyrik.

Dr. Gábor Kerekes



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG12 132018. ÁPRILIS 

A BALKÁNI HÁBORÚ  
ÁRNYÉKÁBAN 

Alfred Manz a fenti cím alatt foglal-
ta két versbe nemcsak saját családjá-
nak huszadik századi sorsát, hanem 
régiónk német nemzetiségének tör-
ténelmét is. Egyúttal tükrözi akkori 
aggodalmát egy esetleges újabb dél-
szláv háború miatt. A magyarországi 
német irodalomban ritkán található 
ennyire puritán és az országhatáron 
túlra kitekintő mű.

MAGYARORSZÁGI  
NÉMETEK A MAGYAR  
TÖRTÉNELEMBEN 

Az Osztrák–Magyar Monarchia 
magyar szabadságharcaiból szá-
mos, a szabadság és függetlenség 
elvével azonosulni tudó etnikum 
kivette a részét. A szabadságharc 
katonai vezéralakjai közül öten 
is német származásúak voltak. 
Személyeik és tetteik nemcsak 
meggyőződésükről tesznek tanú-
bizonyságot, hanem arról is, hogy 
az összefogás hogyan ír felül szár-
mazást, nemzetiségi hovatartozást, 
anyanyelvet vagy társadalmi rangot.

Wichtige ungarndeutsche Gedichte –  
Alfred Manz:  

IM SCHATTEN DES 
BALKANKRIEGES:

DEUTSCHE IN DER 
UNGARISCHEN 
GESCHICHTE: 1848/49

Das Gedichtpaar „Im Schatten des 
Balkankrieges“ von Alfred Manz 
gehört zu den Ausnahmen in der 

modernen ungarndeutschen Lyrik, denn 
es blickt – indem die eigene Familienge-
schichte beschworen wird – sowohl zeitlich 
als auch geographisch über die Grenzen 
des heutigen Ungarns hinaus und macht 
bewusst, welche Schicksalsschläge die 
einfachen Menschen, die sich nach einem 
ruhigen und friedlichen Leben sehnten, 
in der südosteuropäischen Region auch 
im Laufe der vergangenen hundert Jahre 
durchmachten.

Das tragische Schicksal einer Familie 
wird in beiden Gedichten jeweils über vier 
Generationen (Urgroßvater / Großvater / 
Vater / Ich bzw. Urgroßmutter / Großmut-
ter / Mutter / Ich) skizziert, wobei deutlich 
erkennbar „Variationen I.“ das Schicksal 
der männlichen Mitglieder der Familie und 
„Variationen II.“ das der weiblichen Mit-
glieder in Erinnerung ruft.  

Als zeitliche Stationen sind jeweils der 
Erste Weltkrieg, in dem der Urgroßvater 
„den Heldentod“ starb und somit seine 
Frau, die Urgroßmutter, mit einer kleinen 
Tochter im Krieg zurückließ, danach als 
nächster Schicksalsschlag der Zweite Welt-

Die Revolution von 1848/49 ge-
hört zu den wichtigen Kapiteln 
der ungarischen Geschichte, das 

für das Selbstverständnis des Landes bis 
auf den heutigen Tag eine immense Be-
deutung besitzt. Im Laufe der Ereignis-
se des gegen die Habsburger-Monarchie 
gerichteten Revolutionsjahres haben 
sich die Ungarndeutschen in beträchtli-
cher Zahl und in ihrer überwiegenden 
Mehrheit auf die ungarische Seite ge-
stellt, und selbst eine ganze Reihe Un-
garndeutscher, die kein Wort Ungarisch 
sprechen konnten, fühlten sich der un-
garischen Sache verpflichtet und stellten 
sich gegen die Österreicher.

Wie bedeutend der ungarndeutsche 
Beitrag war, wird besonders deutlich, 
wenn man die Namen der 13 führen-
den Persönlichkeiten des ungarischen 
Aufstandes, von Generälen und hohen 
Militärs betrachtet, die von den Öster-
reichern auf Befehl des Generals Julius 
von Haynau in Arad am 6. Oktober 1849 
hingerichtet wurden, nachdem Haynau 
das zuvor ihnen gegebene Versprechen 
des freien Geleits gebrochen hatte.

Unter den Märtyrern befand sich 
General Ludwig (Lajos) Aulich (1793–
1849), der damalige Verteidigungsmi-
nister Ungarns, der ebenso aus einer 
ungarndeutschen Familie stammte wie 
der sich vor allem der Waffenherstel-
lung widmende General Georg (Györ-
gy) Lahner (1795–1849) und General 
Joseph (József) Schweidel (1796–1849), 
der während der Revolution der Kom-
mandeur der Stadt Pest war.

Der gleichermaßen zum Tode ver-
urteilte Karl August Graf zu Leinin-
gen-Westerburg (Károly Ágost Leinin-
gen-Westerburg, 1819–1849) war im 
hessischen Ilbenstadt geboren und hat 
wie viele Mitglieder seiner Familie eine 
militärische Laufbahn eingeschlagen, 
die ihn schließlich in die ungarische 
Revolutionsarmee führte, ebenso wie 
den in Wien geborenen waschechten ös-
terreichischen General Ernst Poelt Rit-
ter von Poeltenberg (Ernő Poeltenberg, 
1808–1849). Beide waren ungeachtet 
ihrer Herkunft loyale Verfechter der un-
garischen Sache, wie dies auch der einer 
Familie mit serbischem Hintergrund 
entstammende General János Damja-
nich (Jovan Damjanić, 1804–1849) und 
der aus einer kroatischen Familie stam-

mende Generalmajor Károly (Karlo) 
Knezić (1808–1849) waren.

Rein ungarischer Herkunft wa-
ren Generalmajor Arisztid Dessewffy 
(1802–1848), General József Nagy-
sándor (1803–1849), General Ignác 
Török (1795–1849) sowie General 
Graf Károly Vécsey (1803–1849). Aus 
magyar isierten, sich bereits als Ungarn 
definierenden Familien, die allerdings 
auf adlige armenische Vorfahren ver-
weisen konnten, stammten Generalleut-
nant Ernő Kiss (1799–1849) sowie Ge-
neral Oberst Vilmos Lázár (1817–1849).

Die vielfältige Herkunft der Märtyrer 
von Arad verdeutlicht sehr genau den 
multiethnischen Charakter Ungarns 
im 19. Jahrhundert, was eine Selbstver-
ständlichkeit war und ist, sodass auch zu 
keiner Zeit im ungarischen Gedenken 
ein Unterschied zwischen den Opfern 
gemacht wurde. Die Erinnerung an und 
der Respekt für sie saßen so tief, dass die 
– unter heute nicht mehr klärbaren Um-
ständen entstandene – Sitte, aus Protest 
gegen die Hinrichtungen in Ungarn 150 
Jahre lang nicht mit Bier anzustoßen, 
weitgehend eingehalten wurde.

Die Märtyrer von Arad stehen nicht 
nur für Zuverlässigkeit und Loyali-
tät, sondern sie symbolisieren auch die 
Möglichkeit einer Zusammenarbeit 
über die Grenzen von Herkunft, Natio-
nalität, Sprache und Stand hinweg.

Dr. Gábor Kerekes – Dr. Márta Müller

Variationen I.
(Familienchronik aus dem 20. Jahrhundert)

Urgroßvater
starb 1914 in Serbien den Heldentod

Großvater
erlag in Rußland der Hungersnot

Vater
geprügelt in Gakowo*, ohne Brot

Ich
verfolge besorgt die Nachrichten
über den wiederholten Wahnsinn

Variationen II.
(Frauenschicksale)

Urgroßmutter
verwitwet mit einer kleinen Tochter im Krieg

Großmutter
vertrieben,
verwitwet mit vier Söhnen im nächsten Krieg

Mutter
als junges Mädchen
verlaust, mit Schrot gefüttert
in Titos hoffnungslosem Todeslager

Ich
pflanzte auch dieses Jahr
neue Reben im Garten
    1997/2002

krieg, in dessen Verlauf der Großvater in 
Russland verhungerte, während die Groß-
mutter in der Heimat mit ihren vier Söhnen 
vertrieben wurde, erkennbar. In der Nach-
kriegszeit, in Jugoslawien, war die Familie 
der Verfolgung ausgesetzt, jetzt wurden 
sowohl der Vater als auch die Mutter un-
ter schrecklichen Bedingungen ins Lager 
gesperrt. Die Gründe hierfür werden nicht 
konkret im Text genannt, doch scheint es of-
fensichtlich, dass die deutsche Abstammung 
der Familie – die aus dem Deutschen als der 
Sprache des Gedichtes hervorgeht – hierbei 
eine Rolle gespielt haben mag. In der Arti-

kulation der bislang letzten, der vierten Ge-
neration widerspiegelt sich in den abschlie-
ßenden Zeilen der beiden Gedichte eine 
jeweils abweichende Haltung: Angesichts 
der im Zusammenhang mit der Nieder-
schrift der Gedichte bekannten Daten – die 
Jahreszahlen verweisen auf die letzte Pha-
se des Jugoslawienkrieges (1997) bzw. kurz 
danach (2002) – verfolgt das lyrische Ich in 
„Variationen I.“ den „wiederholten Wahn-
sinn“, den Krieg in Jugoslawien, „besorgt“, 
während das lyrische Ich in „Variationen 
II.“ eine ungebrochene Hoffnung zum Aus-
druck bringt, die auch die vorhergehenden 
Generationen der Familie charakterisiert 
hatten, indem es „neue Reben im Garten“ 
pflanzt, was der Ausdruck von Vertrauen in 
die Zukunft ist.

Man kann aber diese beiden Haltungen 
auch als die gemischten Gefühle eines jeden 
auf solch eine Familiengeschichte zurück-
blickenden Menschen zur Jahrtausendwen-
de sehen: Die Hoffnung auf das Morgen 
gemischt mit den Befürchtungen angesichts 
der aufziehenden Bewölkung am politi-
schen Himmel.

Überhaupt ist die Frage des lyrischen 
Ichs (der lyrischen Ichs?) kein einfach ab-
zuhandelnder Aspekt des Gedichtpaares. 
Die in dieser Hinsicht vorhandene Mehr-
deutigkeit gerade hinsichtlich der Frage des 
lyrischen Ichs gehört mit zu den Stärken 
des Doppelgedichtes, denn es ist durchaus 
möglich, beiden Gedichten bei der Interpre-
tation ein und dasselbe lyrische Ich zuzu-
ordnen (schließlich spricht das lyrische Ich 
von Vater und Mutter), doch wäre es genau-
so möglich – und vermutlich auch plausib-
ler – davon auszugehen, dass jedes Gedicht 
ein eigenes lyrisches Ich besitzt. Nach dieser 
Argumentation wäre in den „Variationen 
I.“ ein männliches und in den „Variationen 
II.“ ein weibliches Ich vorzufinden. (Dies 
wäre auch aus dem Grunde einleuchtender, 
denn wenn das lyrische Ich in beiden Fällen 
entweder männlich oder weiblich ist, dann 
entsteht in einem der Gedichte ein Bruch 
in der Geschlechterzugehörigkeit der vier 
Generationen, indem in der letzten Gene-
ration das lyrische Ich ein abweichendes 
Geschlecht besäße.)

Die männliche und die weibliche Pers-
pektive drückt sich auch deutlich durch die 
in den Gedichten festgehaltene gesellschaft-
liche Rollenverteilung auf die Weise aus, 
dass die Männer in zwei Generationen in 
beiden Weltkriegen an die Front geschickt 
wurden und dort jeweils umkamen, in der 
Nachkriegszeit ins Lager gesperrt wurden 
und zur Zeit der Entstehung des Gedichtes 
unter Beachtung der politischen und gesell-
schaftlichen Lage mit Sorge vor erneuten 
Schrecken nach Süden blicken. Die Frauen 
hingegen werden zwar auch zu Opfern der 
Zeitumstände, doch sind sie es, die unter 
schlimmsten Bedingungen für das Weiterle-
ben der Familie, im allgemeinen Sinne für 

* Gakowo (heute Serbien), Ort eines Zwangslagers in Jugoslawien im Zeitraum von März 
1945 bis Januar 1948.

das der Volksgruppe sorgen. Die letzte Stro-
phe von „Variationen II.“ ist die Strophe der 
Hoffnung, und diese wäre – wenn wir von 
einem männlichen und einem weiblichen 
lyrischen Ich ausgehen – dann der Aus-
druck der weiblichen, sich auf das Behüten 
der Familie und auf sprießendes neues Le-
ben orientierende Position.

Eine weitere Überlegung führt zu einer 
noch stärker verallgemeinernden Deutung: 
Gedicht I und II werden jeweils als „Vari-
ationen“ (also im Plural) bezeichnet, was 
dahingehend aufgefasst werden kann, dass 
es hier nicht einfach nur um das Schicksal 
einer einzigen, einer einzelnen Familie, ei-
nen Einzelfall geht (denn das wären dann 
eigentlich im Singular „Variation I“ und 
„Variation II“), sondern um ein Los und 
Leid, das viele durchlitten haben, durchlei-
den mussten (deshalb „Variationen“). Die 
Verse stehen also in dieser Deutung für das 
Schicksal der Volksgruppe.

Von der formalen Seite betrachtet kann 
das Gedichtpaar eindeutig der modernen 
Lyrik zugerechnet werden, verzichtet es 
doch auf die traditionellen Erscheinungs-
formen der Poesie wie die einheitliche Stro-
phe, das einheitliche Metrum und Reime. 
Lediglich in „Variationen I.“ kann man 
eine Verbindung der ersten drei Strophen 
durch einen Reim vermuten („Heldentod“ 
– „Hungersnot“ – „ohne Brot“), der aber 
in den letzten Zeilen nicht mehr wieder-
aufgenommen wird. Gegen die Deutung 
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Dr. Gábor Kerekes
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CSALÓKA  
NÉPELNEVEZÉSEK

A népek és népcsoportok jelenkori 
elnevezései gyakran pontatlanok, 
csalókák, illetve a történelem vi-

haraiban sok változáson mentek keresztül.
Így a magyarországi „svábok” esetében azt 
is lehetne gondolni, hogy milyen jó a ma-
gyarországi németeknek, ha Németország 
„Schwaben” („Svábország”) régiójába – a 
mai Baden-Württemberg tartományba – 
utaznak, mert akkor biztosan könnyen 
megértik az ottani lakosokat. Ez messze 
nincs így, mivel a mai magyarországi svábok 
között alig található valaki, aki a sváb nyelv-
járást ismeri, viszont sokan frankul vagy ba-
jorul beszélnek – utóbbihoz tartozik a Pilis-
vörösváron is használatos „sváb” nyelvjárás.

De miért is hívják „svábnak” a magyar-
országi németeket? Azért, mert a legelső 
német telepesek a 17. század végén és a 
18. század folyamán valóban Svábföldről, 

Schwabenből érkeztek. Minden utánuk 
érkezett német telepesre ezt a „sváb” meg-
jelölést használtak Magyarországon, füg-
getlenül attól, hogy tényleg svábul beszéltek 
(svábok voltak-e) vagy nem.

Hasonlóan félrevezető a „szász” megne-
vezés az erdélyi szászok esetében, akik szin-
tén se nem a déli Szászországból (Sachsen), 
se nem az északi Alsószászországból 
(Niedersachsen) települtek Erdélybe a 12. 
század folyamán, hanem elsősorban Né-
metország nyugati régiójából, a kölni érsek-
ség területéről és a Mosel folyó vidékéről ér-
keztek oda. A „szász” megnevezés a 11–12. 
században kezdett hivatalos okiratokban 
elterjedni, és eredetileg a szász jog hatálya 
alá tartozó embereket jelölte. Az erdélyi 
„szász” kifejezésnek nincsen semmi köze a 
szász nyelvjáráshoz, nem a származást je-
löli. A századok folyamán az Erdélyben élő 

németeket szászoknak kezdték el elnevezni 
– hasonlóan ahhoz, mint ahogy Magyaror-
szágon az összes németet svábnak –, és ez 
így maradt a mai napig.

Hogy mennyire esetleges egy nép, 
népcsoport megnevezése, azt jól példáz-
za a „német” szó. Köztudomású, hogy a 
magyar ezt az elnevezést a szlávból vet-
te át. Szlovákul a „német” szót például 
„nemecky”-nek mondják, amelynek ere-
deti jelentése „néma”. Feltehetően azért 
alakult ez így, mert a szlávok nem értették 
meg a németeket, így az egyszerűség ked-
véért némának csúfolták őket.

De mit is jelent a német nép saját 
megnevezése, a „Deutsch”? A középkori 
„diutisc”, illetve „theodisk” megnevezés-
ből alakult ki, aminek eredeti jelentése 
„a néphez tartozó”, „a nép nyelvét beszé-
lő” volt. Jól felismerhető ma is a holland 
„Duits”, valamint az olasz „Tedeschi” 
szóban, amely annyit jelent mint „néme-
tek”.

Az angol nyelvben a németeket 
„Germans”-nek, „germánoknak” hívják. 
A germán szó eredetileg azokat az egy-
mással nyelvi rokonságban levő törzseket 
jelölte, amelyek az i. e. első és i. sz. har-
madik század között népesítették be Kö-
zép- és Kelet-Európát, mint pl. a gótok, 
vandálok, alemannok, angolok, bajorok és 
szászok.

A francia nyelvben viszont éppen az 
alemann törzs nevére visszavezethető szó-
val jelölik a németeket, „les Allemands”, 
hasonlóan a spanyolhoz, „los alemanes”, 
valamint a portugálhoz, „alemães”.

Az egyébként erősen a latin és szláv 
nyelvekre támaszkodó eszperantóban ér-
dekes módon az angol mintára képzett 
„Germanoj” szó jelenti a németeket.

Eszmefuttatásunknak mi a tanulsága? 
A tanulság mindebből annyi, hogy népek 
és népcsoportok neveinek esetében soha 
nem hagyatkozhatunk felszínes ismerete-
inkre, mivel ezeket is a történelem, a kul-
túra és az együttélés (illetve együtt nem 
élés) formálta.

Dr. Kerekes Gábor – Dr. Müller Márta

Illusztráció:  
„Völkertafel”, Európa népei egy 1725-ben 
Stájerországban készült festmény alapján.  

Az alkotó ismeretlen.

Budaörsön 2018. május 19. és június 3. között  
– 6 év kihagyás után – ismét megrendezésre kerül a  

Budaörsi Passió. 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata a  
2018. május 26-i (szombat) német nyelvű előadásra  
buszt szervez, amely 19 órakor a Vásár térről indul.  

(A kétórás előadás 21 órakor kezdődik a budaörsi Kő-hegyen.) 

Jelentkezni Sax Lászlónál lehet 2018. május 8-ig.

A belépőjegy kedvezményes ára nyugdíjasoknak és diákoknak 
1000 Ft, felnőtteknek 3000 Ft.

A Budaörsi Passióval kapcsolatban bővebb információ  
a következő oldalon érhető el: www.budaorsipassio.eu
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Die Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 
lädt Sie, Ihre Familie und Freunde ein

am 30. April (Montag) 2018 
um 18 Uhr 

zum Bürgermeisteramt auf den Hauptplatz
zum traditionellen

AUFSTELLEN DES MAIBAUMS.
Mitwirkende:

KLEINKINDER AUS DEM DEUTSCHEN 
NATIONALITÄTENKINDERGARTEN (SZÉCHENYI STRAßE)
SCHÜLER DER DEUTSCHEN NATIONALITÄTENSCHULE  

AM KIRCHPLATZ 
NOSTALGIE GESANGKREIS

UNGARNDEUTSCHES VOLKSTANZENSEMBLE
WERISCHWARER BLASKAPELLE
WERISCHWARER HEIMATWERK

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
szeretettel meghívja Önt, családját és barátait

2018. április 30-án (hétfőn)  
18 órakor 

a Polgármesteri Hivatal előtt, 
a Fő téren megrendezésre kerülő 

hagyományos 

MÁJUSFAÁLLÍTÁSRA.
Közreműködnek:

NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODÁSAI (SZÉCHENYI UTCA)
TEMPLOM TÉRI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ  

ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI
NOSZTALGIA DALKÖR

NÉMET NEMZETISÉGI TÁNCEGYÜTTES
NÉMET NEMZETISÉGI FÚVÓSZENEKAR

WERISCHWARER HEIMATWERK

Tájékoztatás Statisztikai célú adatgyűjtésről

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) önkéntes adat-
szolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket végez 
Pilisvörösváron. Az összeírási munkát a KSH megbízásá-
ból fényképes igazolvánnyal rendelkező kérdezők vég-
zik. Az adatfelvételek statisztikai célból történnek, az 
adatok kizárólag összesített formában kerülnek nyilvá-

nosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan kezelik, azok 
mások számára nem hozzáférhetőek. 

Az adatgyűjtéssel kapcsolatban további felvilágosítás 
kérhető hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:00 óra között, 
pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-766-os 

telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu e-mail-címen. 
Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredmé-
nyekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal 
nyújt tájékoztatást.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző
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NAGYPÉNTEKI  
LITURGIA

A nagypéntek a keresztény liturgiá-
ban a húsvét előtti péntek. Ezen a 
napon emlékezik meg az egyház 

Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszt-
haláláról és temetéséről, a liturgiában a 
húsvéti szent háromnap (Sacrum Triduum 
Paschale) második napja.

A nagypénteki szertartás az év legcsen-
desebb, legmegrendítőbb liturgiája. Ilyen-
kor nem mutatnak be teljes szentmisét, 
mert a katolikus hagyomány szerint ezen 
a napon maga Jézus, az örök főpap mutat-
ja be az áldozatot. A nagypénteki szertar-
tásból ennek megfelelően az átváltoztatás 
(konszekráció) kimarad, csak igeliturgia 
van, áldoztatással. Erre utal a nagypénte-
ki szertartás elterjedt elnevezése, a cson-
ka mise is. A Jézust jelképező oltár díszek 
nélkül áll, emlékeztetve a Golgota csupasz 
sziklatömbjére, amelyen a megváltás áldo-
zata végbement. Ide állítják a keresztet. Az 
úrfelmutatás helyett Krisztust mutatják fel, 
és előtte hajtanak térdet a hívők.  A liturgia 
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három részből áll: az ige liturgiája, mely-
ben Jézus szenvedéseinek titkai hangzanak 
el, majd szenvedésének története, gyakran 
passióének formájában. Ezután – lélekben 
a kereszt alatt állva – könyörögnek a hívek 
az egyház és az emberiség nagy kéréseiért. 
A szertatás második része a kereszthódo-
lat, végül pedig következik az áldozás. A 
szentmise hiánya Jézus halálára irányítja 
a figyelmet. A szertartás kezdetén a pap 
Jézus kiontott vérét jelképező piros mise-
ruhában, némán vonul a főoltárhoz a mi-
nistránsokkal, majd a földre borul az üres 
tabernákulum előtt, mely ekkor a Golgo-
tát jelképezi. A leborulás egyszerre jelent 
gyászt, imádást, önátadást, kegyelemkérést, 
megrendültséget. Egyszóval a hitet, mellyel 
Krisztus keresztjére tekintenek. A szertar-
tást egyszerű könyörgés zárja, nincs áldás, 
nincs elbocsátás.

Összeállította:  
Palkovics Mária

A FELTÁMADÁS 
ÜNNEPE

CSELLÓTALÁLKOZÓ

Húsvétvasárnap a feltámadási misére gyűl-
tek össze a hívek a templomban. A mise 
ezúttal német nyelven zajlott. Húsvét 

vasárnapjához tartozik az ételszentelés hagyomá-
nya. A hagyomány szerint ilyenkor a misére leta-
kart kosárral mennek a hívők, melyben bárányhús, 
kalács, tojás, sonka és bor van. A húsvéti bárány 
Jézus áldozatát, a bor Krisztus vérét jelképezi, a 
tojás pedig az újjászületés jelképe.

VÚ 
Fotó: Preszl Gábor

Csellóhangok zengték be március 
5-én a solymári Templom Téri 
Hunyadi Mátyás Általános Isko-

lát, ugyanis a XIII. Pilisi csellótalálkozó az 
idén itt került megrendezésre. A solymári, 
piliscsabai és pilisvörösvári csellótanszak 
lelkes csellistái egy szép és tartalmas dél-
utánt mondhattak ismét magukénak.

A közel negyven cselló behangolása 
után a két kis közös darab összpróbájá-
val kezdődött a program. Ezt követően 
Scholz Anna gordonkaművész előadását 
hallgathattuk a barokk zenéről, ami azért 
is nagyon érdekes volt, mert a gyerekek 
megismerkedhettek a barokk csellóval. A 
közös uzsonnázás után a három zeneisko-

la koncertje következett, amit a közönség 
elismerő tapssal jutalmazott. Találkozónk 
másik fénypontja Scholz Anna modern és 
barokk csellós rövid koncertje volt, melyet 
mi is nagyon megtapsoltunk. A sok szép 
zenétől és vidám együttléttől feltöltődve 
jókedvűen jöttem el Solymárról, fejemben 
azzal a gondolattal, hogy jövőre Vörösvárra 
várjuk a sok ifjú csellistát. 

Piliscsabai kolléganőm nevében is kö-
szönetemet szeretném tolmácsolni kedves 
kolléganőnknek, Palojtay Ágnesnek gon-
dos szervező munkájáért és vendégszere-
tetéért!

Tácsik Zsuzsanna
Fotó: Soóky Péter
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NAGYPÉNTEKI  
LITURGIA

A nagypéntek a keresztény liturgiá-
ban a húsvét előtti péntek. Ezen a 
napon emlékezik meg az egyház 

Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszt-
haláláról és temetéséről, a liturgiában a 
húsvéti szent háromnap (Sacrum Triduum 
Paschale) második napja.

A nagypénteki szertartás az év legcsen-
desebb, legmegrendítőbb liturgiája. Ilyen-
kor nem mutatnak be teljes szentmisét, 
mert a katolikus hagyomány szerint ezen 
a napon maga Jézus, az örök főpap mutat-
ja be az áldozatot. A nagypénteki szertar-
tásból ennek megfelelően az átváltoztatás 
(konszekráció) kimarad, csak igeliturgia 
van, áldoztatással. Erre utal a nagypénte-
ki szertartás elterjedt elnevezése, a cson-
ka mise is. A Jézust jelképező oltár díszek 
nélkül áll, emlékeztetve a Golgota csupasz 
sziklatömbjére, amelyen a megváltás áldo-
zata végbement. Ide állítják a keresztet. Az 
úrfelmutatás helyett Krisztust mutatják fel, 
és előtte hajtanak térdet a hívők.  A liturgia 
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három részből áll: az ige liturgiája, mely-
ben Jézus szenvedéseinek titkai hangzanak 
el, majd szenvedésének története, gyakran 
passióének formájában. Ezután – lélekben 
a kereszt alatt állva – könyörögnek a hívek 
az egyház és az emberiség nagy kéréseiért. 
A szertatás második része a kereszthódo-
lat, végül pedig következik az áldozás. A 
szentmise hiánya Jézus halálára irányítja 
a figyelmet. A szertartás kezdetén a pap 
Jézus kiontott vérét jelképező piros mise-
ruhában, némán vonul a főoltárhoz a mi-
nistránsokkal, majd a földre borul az üres 
tabernákulum előtt, mely ekkor a Golgo-
tát jelképezi. A leborulás egyszerre jelent 
gyászt, imádást, önátadást, kegyelemkérést, 
megrendültséget. Egyszóval a hitet, mellyel 
Krisztus keresztjére tekintenek. A szertar-
tást egyszerű könyörgés zárja, nincs áldás, 
nincs elbocsátás.

Összeállította:  
Palkovics Mária

A FELTÁMADÁS 
ÜNNEPE

CSELLÓTALÁLKOZÓ
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tojás pedig az újjászületés jelképe.

VÚ 
Fotó: Preszl Gábor
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M árcius 7-én megújult a pilisvörös-
vári gólyák Szent Erzsébet utcai 
fészke. A Duna–Ipoly Nemzeti 

Park és a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület munkatársainak, 

A Szebb Környezetünkért Egyesü-
let a Vörösvári Tűzoltó Egyesület 
segítségével 2018. március 10-én 

bagolyodút helyezett el a Templom téri 
védett eperfán az önkormányzat hozzá-
járulásával. Közel egyórai munkával a 
lehető legmagasabbra helyezték el a köl-
tőládát a tűzoltók, ahogy azt a Magyar 
Madártani Egyesület javasolta.

A vörösváriak emlékezete szerint ko-
rábban is lakott ezen a fán macskabagoly, 

valamint az Elmű szakembereinek közös 
összefogásával készült el az új lakás, mely 
„szerkezetkész állapotban” várta, hogy a 
párja előtt érkező családfő kulcsrakész álla-
potba hozza az „ingatlant”.

A régi gólya-
fészek évtizede-
ken át szolgált 
otthonául a köl-
töző madarak-
nak, azonban az 
utóbbi időben 
megtépázta az 
időjárás, s a ki-
alakított fészek 
félig lelógott a tartószerkezetről, szétesett. 

Az Elmű munkatársai kosaras autó-
val érték el a fészket, majd lebontották a 
régi fészek maradványait és a régi tartó-
szerkezetet. Ezután felkerült az új fészek 
tartórúdja, majd a fészek alapjául szolgáló 
kosár, melyet a madarakhoz értő szakem-
berek alul vastagabb ágakkal, fóliával, ho-
mokkal és kisebb gallyakkal béleltek ki. A 
kialakított stabil réteg szolgált alapjául a 
gólyafészeknek, melyet a húsvétra megér-
kezett gólyapár már birtokba is vett.

Pándi Gábor
Fotó:  

Völgyi Hajnalka

valószínű, hogy már idén megtelepszik 
egy pár az odúban, és hamarosan kiköltik 
a bagolyfiókákat. 

A költőláda elhelyezését szervező egye-
sület köszönetet mond mindenkinek, aki 
segített, és reméli, hogy ezzel a különleges 
látványossággal még ismertebbé válik ez a 
természeti kincsünk – az öreg eperfa – a 
vörösváriak és az idelátogatók körében.

SZKE

HÚSVÉTI DÍSZBEN A FŐ TÉRI KÚT

Pilisvörösváron már hagyományos-
nak számít a húsvéti kútdíszítés. 
2013 óta ilyenkor minden évben 

díszbe öltöztetik a Fő téri kutat. Így tör-
tént ez idén is, a Művészetek Háza mun-
katársainak jóvoltából.

A kutak ilyenfajta húsvéti dekorálásának 
nagy hagyománya van Németországban, 
ahol a falvak lakói közösen végzik a díszítést 
festett tojásokkal, girlandokkal, virágokkal.  

A kutak díszítésének hagyománya a 
múlt század elején alakult szokássá. A 
férfiak tavasz elején, rügyfakadáskor a vá-
rosi közkutakat az ősz és a tél folyamán 
belehullott szeméttől megtisztították, fö-
léjük fenyő- vagy cserjeágakból korona 
alakú díszítést helyeztek.

VH
Fotó: Rimár Ágnes

CSOKITOJÁS  
A JÓZAN  

VEZETŐKNEK

Ezúttal a pozitív megerősítés cél-
jával tartottak fokozott közúti el-
lenőrzést a rend őrei április 2-án, 

húsvéthétfőn. A város körzeti megbízottja 
két polgárőrrel teljesített szolgálatot az 
ünnepen, és több mint 50 sofőrt ellen-
őriztek. A tapasztalatok szerint ilyenkor 
sokkal többen ülnek enyhén ittasan vagy 
ittasan autóba, mint máskor, így elsősor-
ban ezt figyelték az ellenőrzés során. A 
mérleg azonban Vörösváron pozitív lett. 

Az ellenőrzés során megállított autó-
sok közül mindegyik józan volt, csupán 
néhány kisebb szabálysértés miatt volt 
szükség rendőri figyelmeztetésre, de ko-
moly bírság nem született. A szabályosan 
közlekedők ezúttal ajándékot is kaptak, 
mégpedig egy csokitojást (gyerekes csa-
lád esetén többet is) vehettek át a körzeti 
megbízottól.

Palkovics Mária


DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS: 

MARÓCSEK GÁBOR 

0670/6242081
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EGYÜTT ZENÉLNI JÓ

• Ez volt a hatodik alkalom. Hogyan jött a 
fúvóstalálkozó ötlete hat évvel ezelőtt? 

Hét évvel ezelőtt a solymári zeneiskolában 
is tanítottam a fúvósokat. Az ottani ifjúsá-
gi fúvószenekarban túlnyomó részt fafú-
vósok zenéltek, míg a vörösvári Pilis Brass 
Bandban inkább rézfúvósok voltak többség-
ben. Innen jött az ötlet: ha évente egyszer 
egyesítjük a két zenekart, akkor még kivá-

Hatodik alkalommal rendezték meg városunkban a Pilisi Ifjúsági Fú-
vóstalálkozót. A találkozónak ezúttal is a Cziffra György Alapfokú Mű-
vészeti Iskola adott otthont március 24-én. A rendezvényről az ötlet-
gazdát, Kozek Balázs mesterpedagógust, a Pilis Brass Band és a Mini 
Sramli vezetőjét kérdeztük.

lóbb hangzást érhetünk el. 

• Változott-e valami a szervezésben az első 
alkalom óta? 

Az ifjúsági fúvóstalálkozó első két évében a 
vörösváriak és a solymáriak léptek fel. Együtt 
készültek a két zenekar fiataljai: voltak egye-
sített próbák és közösen adtunk koncertet. 
Második évben már gyermekkórus is csat-
lakozott a zenészekhez, így több mint száz 
fellépővel büszkélkedhettünk.

Ezután meghívtuk a környező települé-
sek ifjúsági fúvószenekarjait is: nagy lelkese-
déssel csatlakozott Pilisvörösvárhoz és Soly-
márhoz Pilisszentiván, Pomáz és Piliscsaba. 

• Mennyire hozza össze egy ilyen alkalom 
a különböző települések fiatal zenészeit? 

Kiváló alkalom ez a fiatalok számára: ta-
nulnak egymástól, követik egymás szakmai 

fejlődését, valamint szakmai és baráti kap-
csolatok is kialakulnak. Nagyon jó példa 
erre az idei koncert, ahol a solymári zene-
kart több pilisvörösvári fiatal is kisegítette.  
A találkozó hosszú távú célja, hogy ezek a 
fiatalok erősítsék térségünk zenei hírnevét. 

• Hogy látod a fúvószenei utánpótlás hely-
zetét Vörösváron és a térségben? 

Szerencsések vagyunk, mivel a térség egyik 
legnagyobb zeneiskolájaként nagyon sok 
szorgalmas és tehetséges diákunk van. Ze-
netanár kollégáinkkal nagy hangsúlyt fek-
tetünk a tehetséggondozásra: rendszeresen 
részt veszünk hangszeres találkozókon, ver-
senyeken, valamint számos fellépési lehető-
séget biztosítunk a növendékek részére. 

Az ifjúsági zenekarban még több ener-
giát kell fektetni az utánpótlásba, mivel egy 
idő után a diákok „kinövik” a zenekarun-

kat és tovább lépnek városi vagy „sváb kis-
parti” zenekarba. Óriási segítség azonban, 
hogy amennyiben egy nagyobb fellépésre 
készülünk, többen is visszajönnek kiegészí-
teni bennünket. Az ifjúsági fúvóstalálkozón 
például a 10 éves kisdiák mellett kisegített 
több 22-24 éves egyetemista is. Munkájukat 
ezúton is szeretnénk megköszönni!     

• Mivel lehet leginkább bevonzani a fi-
atalokat? 

Pilisvörösvár zenei múltja és jelene is meg-
határozó: a fiatalok büszkék arra, hogy 
egy fúvószenekar tagjai lehetnek. Öröm-
mel járnak próbára, szeretnek együtt ze-
nélni, új darabokat megtanulni. A növen-
dékeknek több lehetőségük is van iskolán 
belül, valamint városi szinten zenekarban 
zenélni. Többen akár 2-3 zenekarban is 
játszanak egyszerre. A fiatalok is tisztában 
vannak azzal, hogy együtt zenélni jó, és 
ebből az iskolai zenekarból tovább lehet 
(és érdemes is) lépni. Örömmel és büszke-
séggel tölt el, ha látom a régi tanítványokat 
más zenekarokban játszani.   

• Mit kell tudnunk a Mini Sramliról? 

A Mini Sramli 7 évvel ezelőtt alakult a ze-
neiskola diákjaiból. Célunk a német nem-
zetiségi zene továbbörökítése volt, hagyo-
mányos „sváb parti” felállásban. Az első 
generáció tagjai öt év után kirepültek, és 
nagy örömünkre mindenki tovább zenél. 
Két évvel ezelőtt indítottuk a második csa-
patot, akik szintén nagy sikereket érnek el 
intézményi, városi, valamint országos szin-
ten egyaránt: arany minősítéssel és kiemelt 
nívódíjjal jutalmazták őket. Óriási büszke-
ség számunkra, hogy a Landesrat már má-
sodik alkalommal biztosít számunkra fellé-
pési lehetőséget. 

• A Pilis Brass Band és a Mini Sramli sok 
városi eseményen játszik. Milyen terve-
itek vannak az ifjúsági zenekarral és a 
Mini Sramlival a közeljövőre vagy akár a 
távlatokra? 
Tavasszal több fellépésre is készülünk. Meg-
hívást kapott mindkét zenekarunk a Pilisvö-

rösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar 
tavaszi koncertjére. 

A Mini Sramlival a taksonyi német nem-
zetiségi zenei versenyre is szorgalmasan ké-
szülünk.  Június 1-jén ismét megrendezésre 
kerül iskolánk szervezésében az Udvari Vi-
gadalom. Évről évre egyre többen látogatnak 
el rendezvényünkre, ahol idén is mindkét 
zenekarunk fellép. Továbbá a TRINA-
projekt keretein belül nyáron zenekarunk 
néhány tagja Németországba utazik. Ez is 
egy óriási lehetőség a zenész fiatalok szá-
mára: együtt zenélhetnek német és francia 
fiatalokkal, megismerkedhetnek más nem-
zetek kultúrájával és zeneoktatásával.    

Legfontosabb célunk, hogy minél több 
fiatal együtt zenélhessen. Mert együtt ze-
nélni jó!

Palkovics Mária
Fotó: Lukács Nikolett

OTTHONADOKTORA
KERTI MUNKÁK

Fűkaszálás, fakivágás,  
telektakarítás, stb.

Zöldhulladék- és építési törmelék-
szállítás (1-2 köbméter)

Kis költöztetés, lomtalanítás
Érdeklődni: Pinczés István 

06 30 2707464

Solymáron a Szent József Otthon 
azonnali kezdéssel keres  

gondozót, ápolót,  
mosónőt és takarítónőt. 

Jelentkezni önéletrajzzal  
mihalyi.eniko@szeretetszolgalat.hu  

címen lehet.  
Felvilágosítást  

a 304325719 számon kérhetnek.
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EGYÜTT ZENÉLNI JÓ
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TUDJ NEMET 
MONDANI!

WASS ALBERTRE 
EMLÉKEZTEK  
A MŰVÉSZETEK 
HÁZÁBAN 

EGY ÓRA BEETHOVENNEL B ármilyen furcsán hangzik, a betele-
pültek a jelenlegi összefüggésben, 
Zacher Gábor szerint mi, szülők 

vagyunk, az őslakosok pedig a kamasz gye-
rekeink. Őslakosok abban a digitális, in-
ternettel átszőtt világban, mellyel megpró-
bálunk mi is lépést tartani, több-kevesebb 
sikerrel. Ennek a generációs szakadéknak 
a bemutatásával kezdte előadását a doktor, 
olykor viccesen tálalva az igenis mindenkit 
érintő problémákat. Mindenki kicsit találva 
érezhette magát… Én magam anyaként és 

utólag megtudtam, kamasz fiam és barátai 
is úgy érezték, ez róluk, nekik szólt. Pedig 
volt „szárazabb” része is az előadásnak. 
Súlyos, néha rémisztő adatok, statisztikák 
a magyarországi és az európai drogfogyasz-
tásról. Például Önök tudták, hogy az el-
múlt két-három évben több mint hatszáz-
zal növekedett az újfajta drogok száma, és 
ahogy valamelyik tiltólistára kerül, azonnal 
lesz helyette új a piacon? Az orvostudo-
mány pedig gyakorlatilag semmit nem tud 
ezekről. Sem a pontos összetételről, sem 
a hatásukról. Vagy azt, hogy egy lakossági 
szennyvíztároló összetételéből majdnem 
pontosan megállapíthatóak az adott te-
lepülés, térség drogfogyasztási szokásai? 
Vagy hogy a marihuánatermelésben Euró-
pában az abszolút „győztes” Csehország?

 „Jó hír”, hogy a heroinfogyasztás majd-
nem teljesen megszűnt Magyarországon, 

M árcius 23-án, pénteken a Művé-
szetek Házában zenés-prózai 
összeállítással emlékeztek Wass 

Albertre, az író születésének 110. és halá-
lának 20. évfordulóján. Az előadópáros, Jó-
nás Csaba és Tarics Péter tíz évvel ezelőtt 
készítették el első Wass Albert-előadásukat, 
azóta járják előadásaikkal a történelmi Ma-
gyarország vidékeit. Idén a legújabb Wass 
Albert-emlékesttel érkezett Pilisvörösvárra 
Tarics Péter, s az író műveiből összeállított 
remek előadást saját zongorajátékával tette 
még drámaibbá. 

A ,,…de a kő marad” című est előadó-
ja felvidéki magyarként fontosnak tartja 
a magyarságtudat ápolását, megőrzését. 
Nagy átéléssel előadott műsorában Wass 
Albert szavai hitelesen csengtek. A tar-
talmas, színvonalas, zeneileg is élményt 
nyújtó est méltó emléket állított a 110 éve 
született írónak. 

VH 
Fotó: Rimár Ágnes

Wass Albert: Üzenet haza (részlet)

„Üzenem haza, az otthoni hegyeknek:

A csillagok járása változó.

És törvényei vannak a szeleknek,

Esőnek, hónak, fellegeknek,

És nincs ború örökkévaló.

A víz szalad, a kő marad, a kő marad…”

Csodás zongorajátékot hallhattak 
azok, akik március 9-én, pénteken 
az estéjüket a Művészetek Házá-

ban töltötték. A koncert során Ludwig van 
Beethoven V. Esz-dúr zongoraversenye 
csendült fel Bechy József előadásában, 
Jászberényi Lilián közreműködésével. A 
darab elhangzása után a közönség még 
visszatapsolta az előadót, aki a Holdfény-
szonátával búcsúzott.

VÚ

Zsúfolásig megtelt a Művészetek 
Háza érdeklődőkkel március 6-án 
este dr. Zacher Gábor toxikológus 
Droghelyzet van! című előadásán. 
A közel kétórás előadásra nemcsak 
a felnőttek, a szülők voltak kíván-
csiak, hanem rengeteg kamasz is. 
Az előadás pedig valóban mindkét 
korosztálynak szólt. Ahogy az elő-
adó mondta, „őslakosoknak” és 
„betelepülteknek” egyaránt. 

ahogy az is, hogy nálunk viszonylag ala-
csony a drogozás miatti halálozás a többi 
országhoz képest. Kevésbé örömteli, hogy 
bár a hatóságok gőzerővel dolgoznak a 
kábítószer visszaszorításán, gyakorlatilag 
szélmalomharcot vívnak. Mert a kábító-
szer hatalmas üzlet, óriási pénzek mo-
zognak mögötte, a fiatalok pedig majd-
nem könnyebben hozzájutnak ma már, 
mint egy üveg alkoholhoz.  A marihuána 
a mai napig a legelérhetőbb és a legnép-
szerűbb szer a fiatalság körében hazánk-
ban, és öröm az ürömben, hogy kevésbé 
veszélyes, mint az ún. dizájner drogok. 
Ez utóbbiak között is számos olyan van, 
aminek az összetételéről szinte semmit 
nem tudnak. Teljesen reális például, hogy 
két egyforma tabletta más mértékben tar-
talmaz hatóanyagot… és ez sokszor már 
csak az elfogyasztás után derül ki.

Mégis mit tehetünk akkor? Mit tehetünk 
szülőként és mit tehetünk kamaszként? 
Az egyértelmű, hogy a drog terjedését, be-
áramlását nem tudjuk megakadályozni, 
nincsenek hozzá eszközeink egyelőre. De 
egyenként igenis tehetünk ellene. A szülő a 
jó példával, azzal, ha beszélget a gyerekkel, 
ha meghallgatja, ha rászánja az idejét. Ha 
kommunikál az „őslakosokkal”, és egy ki-
csit maga is megpróbál azzá válni, legalább 
egy időre. Zacher Gábor nem a rémisztge-
téssel operált. Nem hozott képeket „szét-
csapott” fiatalokról, nem mesélt elborzasz-
tó történeteket a drogozás káros hatásairól. 
De elmondta, hogy a drog változást idéz 
elő. Olyan változást, amit nem biztos, hogy 
akar az illető, és legfőképpen nem tudja be-
folyásolni. Mégis amit mondott, az hatott a 
fiatalokra. Szinte a székhez szögezve ülték 
végig az előadást és figyeltek. És őszintén 
remélem, hogy magukkal vitték, magukévá 
tették az este nekik szóló legfontosabb üze-
netét: tudj nemet mondani! 

Palkovics Mária
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M árcius 17-én szombaton este A 
megfeszített című rockoperának 
adott helyet a Művészetek Háza 

színpada. A Magyarock Dalszínház elő-
adása modern köntösbe bújtatta az evan-
géliumi szenvedéstörténetet. Lendületes 
zene, gyönyörű énekhangok, modern szín-
padkép jellemezte az előadást, melyben a 
Vezér a pusztító szert kínálta a népnek, míg 

A MEGFESZÍTETT:  
ROCKOPERA A MŰVÉSZETEK HÁZÁBAN

NAPI EGY ALMA  
AZ ORVOST TÁVOL TARTJA

S zó esett almáról, betegségről és főleg 
egészségről azon a márciusi angol 
versenyen, melyet a Pilisi Angolosok 

(Kónya Marietta, Kozma Zsuzsanna, Mező 
Krisztina, Mravinác Péter, Vatai Anna és 
Korponay-Szabó Ildikó) felhívására tartot-
tunk a Pilisvörösvári Templom Téri Álta-
lános Iskolában. A Health Partyra történő 
nevezéshez a diákok egy, az egészséges 
életre buzdító videót készítettek és kever-
tek-kavartak csemegéket angol receptek 
alapján. A helyszínen videóértési feladat, 
Kahoot kérdéssor és szórakoztató tesztlap 
várta az elszánt csapatokat, akiknek már a 
neve is sejteti a kreatív, jó hangulatot, mint 
például: Mad Berries és Runners (Palán-
ta Általános Iskolából), Killer Barbies and 
Ken (Templom Téri Általános Iskolából), 
Healthy Ladies (Schiller Gimnáziumból), 
Green Peas és Honey-Sisters (Hauck János 
Általános Iskolából), Time Runners és Tea-
Time (József Nádor Általános Iskolából), 
Three Potatoes (Pilisjászfalui Dózsa György 
Általános Iskolából). 

A versenyen két kategóriában hirdettünk 
eredményt. Íme az első 3 helyezett: 
Az 5–6. osztályosok között:
1. Bio Girls, a Templom Téri Általános 
Iskola csapata: Czink Dorina, Kárász Kinga 
és Molnár Nikolett
2. Magic Potatoes, a Vásár Téri Általános Is-
kola csapata: Koszek Fruzsina, Krecsmarik 
Csillag és Pribusz Nóra
3. Bee-Featers, a Páduai Szent Antal Általá-
nos Iskola csapata: Gátas András, Hargitai 
Julianna és Molnár Benedek

A 7–8. osztályosok között: 
1. T-Team, a Páduai Szent Antal Álta-
lános Iskola csapata: Fábián Boglárka, 
Szabó Zselyke és Tüske Máté
2. Evil Regals, a Pilisjászfalui Dózsa 
György Általános Iskola csapata: Balogh 
Rebeka, Udvardi Míra és D’Agostino 
Franco
3. Fit Girls, a Vásár Téri Általános Iskola 
csapata: Hau Erika, Hau Viola és Sörös 
Éva.

A szorgos diákok munkáját támogató-
ink jóvoltából értékes ajándékokkal jutal-
maztuk. Köszönjük a lelkes részvételt!

A Pilisi Angolosok által készített vi-
dám feladatsort és a diákok angol recept-
gyűjteményét iskolánk honlapján megte-
kinthetik.

Korponay-Szabó Ildikó
Pilisvörösvári Templom Téri Német 

Nemzetiségi Általános Iskola

Fotó: Korponay-Szabó Péter,  
Kárpát József

vele szemben a Mester a szeretet hatalmá-
val a testvériséget és a megbékélést hirdette. 
Valószínűleg csak a zord időjárás volt az 
oka, hogy a színházterem néhány székso-
ra üresen maradt. A fülbemászó dallamok 
és a színvonalas előadás után a Magyarock 
Dalszínház társulatát méltán jutalmazta a 
közönség vastapssal.

VH 
Fotó: Rimár Ágnes

A Pilisvörösvári  
Polgármesteri Hivatal  

felvételre keres 

pénzügyi-számviteli feladatok 
ellátására határozatlan időre  

1 fő munkatársat 

Feladatok:

• Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a 
német nemzetiségi önkormányzat tárgyi eszköz 
nyilvántartásának vezetése.
• Az áfabevallás elkészítése, ezzel kapcsolatos 
nyilvántartások vezetése.
• A statisztikai jelentések elkészítése.
• A szolgáltatási díjak önköltség szerinti, illetve 
a vonatkozó rendelkezések miatti módosítások 
előkészítése.
• Részvétel a havi információs jelentések és mér-
legjelentés elkészítésében.
• Szerződés-nyilvántartás és a kötelezettségvál-
lalások naprakész vezetése.
Elvárások:

• Minimum középfokú közgazdasági szakképesí-
tés (pénzügyi, számviteli szakképesítés).
• Mérlegképes könyvelő végzettség megléte.
• Felhasználó szintű számítógépes ismeretek 
(Microsoft Office).

Egyéb elvárt kompetenciák: felelősségtudat, 
elhivatottság, terhelhetőség.

Elvárt szakmai tapasztalat:

• 0–1 év hasonló területen szerzett tapasztalat. 
• Pályakezdők jelentkezését is várjuk.

Előny: 

• Munkavégzés helyéhez közeli lakóhely.
• Mérlegképes könyvelői gyakorlat.
• Államháztartási területen szerzett tapasztalat.

Amit kínálunk: 
stabil szervezeti háttér, cafeteria.

Az illetmény a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011.évi CXCIX. törvényben meghatározott illet-
ményrendszer szerint kerül meghatározásra.

Jelentkezés:

Amennyiben az álláslehetőség felkeltette az Ön 
érdeklődését, és megfelel a pályázati feltételek-
nek, fényképes önéletrajzát személyesen lead-
hatja ügyfélszolgálatunkon (2085 Pilisvörösvár, 
Fő tér 1.).

Jelentkezés határideje: 2018. április 30.

Érdeklődni Schauer Andrea osztályvezetőnél 
lehet (06-26/330-233/101-es mellék)

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

Tájékoztató a hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek szünidei étkeztetéséről

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a pilisvörösvári állandó bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartóz-
kodási hellyel (életvitelszerű itt tartózkodás esetén) rendelkező, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülő, hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a települé-
si önkormányzatok a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítják.

A déli meleg főétkezést a szülő, törvényes képviselő kérelmére, szünidei étkezés keretében –  függetlenül 
attól, hogy a gyermek intézményi jogviszonnyal rendelkezik-e – a jogszabályok szerint biztosítani kell.

A 2018. évben a települési önkormányzat a következő napokon köteles a szünidei gyermekétkezte-
tést megszervezni, és a szülő kérelmére biztosítani: 

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban bővebb információ kérhető a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási Osztályán személyesen (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. fsz. 4.) vagy a 06-26/330-233/136-os melléken.

Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző

szünet időtartama szünetre eső munkanapok száma

tavaszi március 29. – április 3. 2 (március 29., április 3.)

nyári június 16. – szeptember 2. 54 (melyből a szünidei gyermekétkeztetést  
legalább 43 napon keresztül biztosítani szükséges)

őszi október 27. – november 4. 3 (október 29–31.)

téli december 22. – január 2. 3 (december 27–28., január 2.)

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Anna Gavalda:  
Életre kelni  
Nincs olyan reményvesz-
tett helyzet, ahonnan ne 
lehetne felállni: ezt su-
gallják Gavalda magával 
ragadó történetei. 

Jurij Poljakov: 
Demagrád  

A Demagrád antiutópia, 
amely a Szovjetunió 

feltámasztásáról szól.

Lee Child:  
Éjféli szállítmány   
Az egykori katonai rend-
őr még fel sem ocsúdott 
a Néma városban átélt 
borzalmakból, máris 
újabbakba csöppen. 

 

Péterfy-Novák Éva:  
A rózsaszín ruha     

Az Egyasszony szerzőjé-
nek legújabb tárcanovellái 
a körülöttünk lévő világról 
szólnak: nőkről és férfiak-
ról, anyákról és lányaikról.

 

Vadadi Adrienn:  
Kockacukor lovassuli 
– Mókás, a szeleburdi 
csikó   
Csuti megint  
a Kockacukor 
lovassuliban nyaral.

Jason Matthews:  
Vörös veréb   

A Vörös veréb a nyugal-
mazott CIA tiszt, Jason 
Matthews nagyszabású 

kémregénye a nemzetközi 
hírszerzés működéséről.

Kitty Ferguson: Stephen 
Hawking élete és világa
A Hawking életét 
gyermekkorától napja-
inkig dokumentáló kötet 
gazdag fotóanyaggal  
mutatja be a különleges 
sorsú zseni életét és tu-
dományos munkásságát.

Az aktuális új könyvekről 
itt lehet tájékozódni: 

www.pvvarkonyvtar.hu/uj-konyveink



252018. ÁPRILISKULTÚRA  VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG24

M árcius 17-én szombaton este A 
megfeszített című rockoperának 
adott helyet a Művészetek Háza 

színpada. A Magyarock Dalszínház elő-
adása modern köntösbe bújtatta az evan-
géliumi szenvedéstörténetet. Lendületes 
zene, gyönyörű énekhangok, modern szín-
padkép jellemezte az előadást, melyben a 
Vezér a pusztító szert kínálta a népnek, míg 

A MEGFESZÍTETT:  
ROCKOPERA A MŰVÉSZETEK HÁZÁBAN

NAPI EGY ALMA  
AZ ORVOST TÁVOL TARTJA

S zó esett almáról, betegségről és főleg 
egészségről azon a márciusi angol 
versenyen, melyet a Pilisi Angolosok 

(Kónya Marietta, Kozma Zsuzsanna, Mező 
Krisztina, Mravinác Péter, Vatai Anna és 
Korponay-Szabó Ildikó) felhívására tartot-
tunk a Pilisvörösvári Templom Téri Álta-
lános Iskolában. A Health Partyra történő 
nevezéshez a diákok egy, az egészséges 
életre buzdító videót készítettek és kever-
tek-kavartak csemegéket angol receptek 
alapján. A helyszínen videóértési feladat, 
Kahoot kérdéssor és szórakoztató tesztlap 
várta az elszánt csapatokat, akiknek már a 
neve is sejteti a kreatív, jó hangulatot, mint 
például: Mad Berries és Runners (Palán-
ta Általános Iskolából), Killer Barbies and 
Ken (Templom Téri Általános Iskolából), 
Healthy Ladies (Schiller Gimnáziumból), 
Green Peas és Honey-Sisters (Hauck János 
Általános Iskolából), Time Runners és Tea-
Time (József Nádor Általános Iskolából), 
Three Potatoes (Pilisjászfalui Dózsa György 
Általános Iskolából). 

A versenyen két kategóriában hirdettünk 
eredményt. Íme az első 3 helyezett: 
Az 5–6. osztályosok között:
1. Bio Girls, a Templom Téri Általános 
Iskola csapata: Czink Dorina, Kárász Kinga 
és Molnár Nikolett
2. Magic Potatoes, a Vásár Téri Általános Is-
kola csapata: Koszek Fruzsina, Krecsmarik 
Csillag és Pribusz Nóra
3. Bee-Featers, a Páduai Szent Antal Általá-
nos Iskola csapata: Gátas András, Hargitai 
Julianna és Molnár Benedek

A 7–8. osztályosok között: 
1. T-Team, a Páduai Szent Antal Álta-
lános Iskola csapata: Fábián Boglárka, 
Szabó Zselyke és Tüske Máté
2. Evil Regals, a Pilisjászfalui Dózsa 
György Általános Iskola csapata: Balogh 
Rebeka, Udvardi Míra és D’Agostino 
Franco
3. Fit Girls, a Vásár Téri Általános Iskola 
csapata: Hau Erika, Hau Viola és Sörös 
Éva.

A szorgos diákok munkáját támogató-
ink jóvoltából értékes ajándékokkal jutal-
maztuk. Köszönjük a lelkes részvételt!

A Pilisi Angolosok által készített vi-
dám feladatsort és a diákok angol recept-
gyűjteményét iskolánk honlapján megte-
kinthetik.

Korponay-Szabó Ildikó
Pilisvörösvári Templom Téri Német 

Nemzetiségi Általános Iskola

Fotó: Korponay-Szabó Péter,  
Kárpát József

vele szemben a Mester a szeretet hatalmá-
val a testvériséget és a megbékélést hirdette. 
Valószínűleg csak a zord időjárás volt az 
oka, hogy a színházterem néhány székso-
ra üresen maradt. A fülbemászó dallamok 
és a színvonalas előadás után a Magyarock 
Dalszínház társulatát méltán jutalmazta a 
közönség vastapssal.

VH 
Fotó: Rimár Ágnes

A Pilisvörösvári  
Polgármesteri Hivatal  

felvételre keres 

pénzügyi-számviteli feladatok 
ellátására határozatlan időre  

1 fő munkatársat 

Feladatok:

• Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a 
német nemzetiségi önkormányzat tárgyi eszköz 
nyilvántartásának vezetése.
• Az áfabevallás elkészítése, ezzel kapcsolatos 
nyilvántartások vezetése.
• A statisztikai jelentések elkészítése.
• A szolgáltatási díjak önköltség szerinti, illetve 
a vonatkozó rendelkezések miatti módosítások 
előkészítése.
• Részvétel a havi információs jelentések és mér-
legjelentés elkészítésében.
• Szerződés-nyilvántartás és a kötelezettségvál-
lalások naprakész vezetése.
Elvárások:

• Minimum középfokú közgazdasági szakképesí-
tés (pénzügyi, számviteli szakképesítés).
• Mérlegképes könyvelő végzettség megléte.
• Felhasználó szintű számítógépes ismeretek 
(Microsoft Office).

Egyéb elvárt kompetenciák: felelősségtudat, 
elhivatottság, terhelhetőség.

Elvárt szakmai tapasztalat:

• 0–1 év hasonló területen szerzett tapasztalat. 
• Pályakezdők jelentkezését is várjuk.

Előny: 

• Munkavégzés helyéhez közeli lakóhely.
• Mérlegképes könyvelői gyakorlat.
• Államháztartási területen szerzett tapasztalat.

Amit kínálunk: 
stabil szervezeti háttér, cafeteria.

Az illetmény a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011.évi CXCIX. törvényben meghatározott illet-
ményrendszer szerint kerül meghatározásra.

Jelentkezés:

Amennyiben az álláslehetőség felkeltette az Ön 
érdeklődését, és megfelel a pályázati feltételek-
nek, fényképes önéletrajzát személyesen lead-
hatja ügyfélszolgálatunkon (2085 Pilisvörösvár, 
Fő tér 1.).

Jelentkezés határideje: 2018. április 30.

Érdeklődni Schauer Andrea osztályvezetőnél 
lehet (06-26/330-233/101-es mellék)

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

Tájékoztató a hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek szünidei étkeztetéséről

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a pilisvörösvári állandó bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartóz-
kodási hellyel (életvitelszerű itt tartózkodás esetén) rendelkező, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülő, hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a települé-
si önkormányzatok a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítják.

A déli meleg főétkezést a szülő, törvényes képviselő kérelmére, szünidei étkezés keretében –  függetlenül 
attól, hogy a gyermek intézményi jogviszonnyal rendelkezik-e – a jogszabályok szerint biztosítani kell.

A 2018. évben a települési önkormányzat a következő napokon köteles a szünidei gyermekétkezte-
tést megszervezni, és a szülő kérelmére biztosítani: 

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban bővebb információ kérhető a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási Osztályán személyesen (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. fsz. 4.) vagy a 06-26/330-233/136-os melléken.

Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző

szünet időtartama szünetre eső munkanapok száma

tavaszi március 29. – április 3. 2 (március 29., április 3.)

nyári június 16. – szeptember 2. 54 (melyből a szünidei gyermekétkeztetést  
legalább 43 napon keresztül biztosítani szükséges)

őszi október 27. – november 4. 3 (október 29–31.)

téli december 22. – január 2. 3 (december 27–28., január 2.)

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Anna Gavalda:  
Életre kelni  
Nincs olyan reményvesz-
tett helyzet, ahonnan ne 
lehetne felállni: ezt su-
gallják Gavalda magával 
ragadó történetei. 

Jurij Poljakov: 
Demagrád  

A Demagrád antiutópia, 
amely a Szovjetunió 

feltámasztásáról szól.

Lee Child:  
Éjféli szállítmány   
Az egykori katonai rend-
őr még fel sem ocsúdott 
a Néma városban átélt 
borzalmakból, máris 
újabbakba csöppen. 

 

Péterfy-Novák Éva:  
A rózsaszín ruha     

Az Egyasszony szerzőjé-
nek legújabb tárcanovellái 
a körülöttünk lévő világról 
szólnak: nőkről és férfiak-
ról, anyákról és lányaikról.

 

Vadadi Adrienn:  
Kockacukor lovassuli 
– Mókás, a szeleburdi 
csikó   
Csuti megint  
a Kockacukor 
lovassuliban nyaral.

Jason Matthews:  
Vörös veréb   

A Vörös veréb a nyugal-
mazott CIA tiszt, Jason 
Matthews nagyszabású 

kémregénye a nemzetközi 
hírszerzés működéséről.

Kitty Ferguson: Stephen 
Hawking élete és világa
A Hawking életét 
gyermekkorától napja-
inkig dokumentáló kötet 
gazdag fotóanyaggal  
mutatja be a különleges 
sorsú zseni életét és tu-
dományos munkásságát.

Az aktuális új könyvekről 
itt lehet tájékozódni: 

www.pvvarkonyvtar.hu/uj-konyveink



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG26 272018. ÁPRILIS

HÁROM SZOBOR

A három műalkotás közös jellemző-
je, hogy egyik sem megrendelésre 
készült, hanem a művész a magyar 

sors és kultúra iránt érzett elkötelezettség-
ből a maga örömére készítette el őket. Sok 
évtizedig a műtermében álltak, szinte a csa-
ládtagjaivá válva. Két évvel ezelőtt az idős 
művész – érezvén talán, hogy az elmúlás 

 KULTÚRA

szelei mintha élénkebben fújnának – arra 
gondolt, hogy közösségbe küldi, szó szerint 
„közzé teszi” a három alkotást, melynek 
mindegyike portré, s olyan jeles személyi-
ségeké, amelyekre a felnövekvő ifjúság is 
büszkén és példaadóként tekinthet: Petőfi 
Sándoré, Kossuth Lajosé, Nagy Lászlóé. 
Az értékes, általános iskolák számára szinte 
megfizethetetlen, több millió forint értékű 
három műalkotást a művész adománynak 
szánta az arra érdemes intézményeknek.

Az elgondolást tett követte. Az egészen 
egyértelmű volt, hogy a Kossuth Lajost áb-
rázoló bronz dombormű Tinnyére kerül-
jön, ahol Kossuth egykoron élt, s amelynek 
általános iskolája az ő nevét viseli. Nem 
volt nehéz megtalálni a közelben azt az 
iskolát sem, ahol a Nagy Lászlóról készült 
vörösmárvány dombormű méltó helyre 
kerülhet. Országunkban alig néhány tan-
intézmény őrzi a jeles költő nevét, köztük 
az egyik Óbudán, nem messze a Vörösvári 
úttól. Ez a mű idekerült.

A Petőfit ábrázoló bronz mellszobor el-
helyezése már nem ment egyik napról a má-
sikra. Eredetileg egy erdélyi kis faluba került 
volna, de kiderült, hogy az ottani iskola ép-
pen nevet akar változtatni… Ekkor született 
az a döntés, hogy írassék ki országos pályázat 
a szobor elhelyezésére. A beérkezett tucatnyi 
pályázat közül végül a művész a bélapátfal-

vai iskoláét tartotta a legérdemesebbnek, és 
nekik adományozta a Petőfi-büsztöt.

Az első szoboravatóra 2017. november 
9-én került sor az Óbudai Nagy László 
Általános Iskolában. Az iskola első emele-
ti zsibongójában elhelyezett dombormű-
vet Nagy András grafikusművész, a költő 
fia leplezte le Bajnok Ildikó, a művész 
kisebbik lánya jelenlétében, az intézmény 
fennállásának 40. évfordulójára rendezett 
ünnepség keretén belül.

A Petőfi-mellszobrot – vagy ahogy a 
művész úr emlegetni szokta: „a szomorú 
Petőfit” – november 22-én avatták fel a 
Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítá-
si Nyelvű Általános Iskola aulájában. A 
szobrot Molnár Sándor kőfaragó mester, 
vállalkozó szállította a helyszínre és állí-
totta fel – felajánlásképpen, önzetlenül. A 
műalkotást Bajnok Ildikó, illetve az iskola 
diákönkormányzatának elnöke leplez-
te le. Az ünnepség meghittségét emelte, 
hogy Bajnok Béla aznap ünnepelte 80. 
születésnapját. Az intézmény tanulói ked-
ves műsorral emlékeztek meg a jeles év-
fordulóról.

A Kossuth-domborművet 2018. március 
14-én leplezték le a Tinnyei Kossuth Lajos 
Általános Iskolában az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharcról megemlékező ün-
nepségen. A művészt ezúttal ifjabb Bajnok 
Béla képviselte.

„Habent sua fata libelli” – tartották a régi latinok. De nemcsak a köny-
veknek, a szobroknak is megvan a maguk sorsa, ahogy Bajnok Béla szob-
rászművész három azon műalkotásának is, amelyek nemrégiben útra kel-
tek Dugonics utcai műterméből, s új otthonra leltek, hálás befogadókra, 
értő szemlélőkre, széles közönségre három hazai általános iskolánkban. 

Fogarasy Attila

Szomorú Petőfi

Bajnok Béla szobrának  
avatására

Szomorú Petőfi, arcán mély barázda,
Szomorú országát rosszkedvünk alázza.
Kivérzett töröktől, kivérzett tatártól,
Üldöztetett népe muszkának hadától.

Darulábú osztrák, szarkaorrú német
Fosztogatta gyakran e tenyérnyi vidéket,
Ispán ostorozta, finánc sanyargatta,
Paraszt, polgár régen; ma csak ebugatta.

Szomorú Petőfi, hűség krónikása,
Emeld fel fejedet, hogy mindenki lássa:
Nevünk megint szép lesz, méltó nagy híréhez,
Jogunk van itt földhöz, szóhoz, hithez, vérhez.

Segíts talpra állnunk, segíts viadalra,
Fújó paripákkal végső diadalra!
Esküdjünk most újra, viruljon kokárda,
Sehonnai bitang, aki mostan gyáva!

Csonka lelkű népnél senki sincs ostobább,
Szomorú Petőfi, nem búsulhatsz tovább,
Segíts, hogy a magyar magára találjon,
Istennek áldása országunkra szálljon!

Szomorú Petőfi, ne bánd most a múltat,
A vesztes csatákat, sok Júdást, csalókat,
Messze a havasok, zöldell még a nyárfa,
Emeld fel fejedet, hogy mindenki lássa!

Elmondhatjuk, igazán nemes tett volt 
Bajnok Béla művész úr részéről a műal-
kotások felajánlása. Mindhárom alkotás 
méltó helyre került, s biztosak lehetünk 
abban, hogy puszta jelenlétükkel is fontos 
szerepet játszanak majd a következő nem-
zedékek magyarságtudatának és hazasze-
retetének kialakításában.

Zárszóként örömmel számolunk be 
arról is, hogy az idős mester egyik leg-
szebbik alkotását a Karátsonyi-ligeti 
Szent Család-templomnak kívánja ado-
mányozni. Assissi Szent Ferenc finom 
metszésű portréja szintén a műterem 
„családtagjai” közé tartozik. A művész 
két korábbi alkotása (Boldog Gizella és 
Kalkuttai Szent Teréz domborműve) 
már régóta díszíti a templombelsőt. Re-
méljük, hamarosan e gyönyörű mészkő 
büszt leleplezéséről és megáldásáról is 
hírt adhatunk.

Fogarasy Attila

Ezúton hívom fel tisztelt adózóink figyelmét, hogy 
a 2018. I. félévi helyi iparűzési adó, magánszemé-
lyek kommunális adója és gépjárműadó befizetésé-
nek határideje

2018. március 19-én lejárt.
A befizetéshez szükséges postai készpénzátutalási 
megbízásokat az adóívvel együtt március hónap 
elején kézbesítettük Önöknek.
Határidőben történt befizetéseiket köszönjük, 
mellyel hozzájárul városunk működési és fejlesztési 
kiadásainak finanszírozásához.
Amennyiben befizetéseiket elmulasztották vol-
na, akkor kérem, hogy azokat mielőbb teljesíteni 
szíveskedjenek. Határidőt követő befizetésre az 
esedékesség napjától a kiegyenlítés napjáig kése-
delmi pótlék kerül felszámításra, melynek mértéke 
minden naptári nap után a felszámítás időpontjá-
ban érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 
365-öd része. Megkeresésükre a polgármesteri 
hivatal adócsoportja pótolni tudja a befizetéshez 
szükséges csekket.
Befizetéseiket átutalással is teljesíthetik az alábbi, 
Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett számla-
számokra:

Iparűzési adó beszedési számla:  
14100024-11787949-30000001

A helyi iparűzési adó bevallásával és befizetésével 
kapcsolatban tájékoztatom tisztelt vállalkozóinkat, 
hogy a bevallás benyújtásának, illetve a 2017-es 
évben megfizetett adóelőleg és a 2017-es évre 
megállapított tényleges adó különbözetének befi-
zetési határideje:

2018. május 31.

A bevallások feldolgozása során a bevalláson sze-
replő, 2018 szeptemberében és 2019 márciusában 
esedékes adóelőleg is megállapításra kerül. Kérjük, 
hogy bevallási és fizetési kötelezettségüknek 2018. 
05. 31-ig tegyenek eleget, ellenkező esetben ered-
ménytelen felszólítást követően mulasztási bírsá-
got, illetve pótlékot számolunk fel.

Felhívás adófizetésre

Helyi iparűzési adó bevallási és befizetési határidőről,  
valamint a bevallás benyújtásának lehetőségeiről

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Gépjárműadó beszedési számla:  
14100024-11787949-31000004
Magánszemélyek kommunális adója: 
14100024-11787949-42000008
Egyéb bevételek beszedési számla:  
14100024-11787949-39000008
Idegen bevételek beszedési számla: 
14100024-11787949-40000002
Talajterhelési díj számla:  
14100024-11787949-32000007
Idegenforgalmi adó beszedési számla: 
14100024-11787949-13000008
Bírság számla:    
14100024-11787949-37000002
Késedelmi pótlék számla:  
14100024-11787949-38000005
Helyi jövedéki adó számla:  
14100024-11787949-47000003

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

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Az adózók a 2017. évi állandó jellegű helyi iparűzési 
adóról szóló bevallási kötelezettségüket a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) a 17HIPA nyomtatvá-
nyon is teljesíthetik, valamint www.pilisvorosvar.
hu weboldal Vörösvári (környékbeli) vagyok / Pol-
gármesteri Hivatal / E-Ügyintézés menüpontban 
található Tájékoztató alapján az Önkormányzati 
Hivatali Portál e-ügyintézés oldalán is beküldhetik 
hivatalunknak. Papíralapú bevallási nyomtatvány a 
hivatal adócsoportjánál és ügyfélszolgálatán is be-
szerezhető.
Az iparűzési adó mértéke változatlanul: 1,55%
Iparűzési adó számla: 14100024-11787949-30000001

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

RÖNTGEN ASSZISZTENS ÁLLÁSHIRDETÉS 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete (2085 Pilisvörösvár, Fő u. 130/A)

röntgen asszisztenst
keres közalkalmazotti jogviszonyban történő foglalkoztatásban.

Jelentkezés és információ a rendelőintézet titkárságán személyesen,  
vagy a 06-26/330-144-es telefonszámon.

Igazgatóság

„A szomorú Petőfi” leleplezése Bélapátfalván

A Kossuth-dombormű a műteremben, 
szállításra várva

Nagy András és Bajnok Ildikó  
a Nagy László-domborművel
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megfizethetetlen, több millió forint értékű 
három műalkotást a művész adománynak 
szánta az arra érdemes intézményeknek.

Az elgondolást tett követte. Az egészen 
egyértelmű volt, hogy a Kossuth Lajost áb-
rázoló bronz dombormű Tinnyére kerül-
jön, ahol Kossuth egykoron élt, s amelynek 
általános iskolája az ő nevét viseli. Nem 
volt nehéz megtalálni a közelben azt az 
iskolát sem, ahol a Nagy Lászlóról készült 
vörösmárvány dombormű méltó helyre 
kerülhet. Országunkban alig néhány tan-
intézmény őrzi a jeles költő nevét, köztük 
az egyik Óbudán, nem messze a Vörösvári 
úttól. Ez a mű idekerült.

A Petőfit ábrázoló bronz mellszobor el-
helyezése már nem ment egyik napról a má-
sikra. Eredetileg egy erdélyi kis faluba került 
volna, de kiderült, hogy az ottani iskola ép-
pen nevet akar változtatni… Ekkor született 
az a döntés, hogy írassék ki országos pályázat 
a szobor elhelyezésére. A beérkezett tucatnyi 
pályázat közül végül a művész a bélapátfal-
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Általános Iskolában. Az iskola első emele-
ti zsibongójában elhelyezett dombormű-
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Általános Iskolában az 1848–49-es forrada-
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nepségen. A művészt ezúttal ifjabb Bajnok 
Béla képviselte.

„Habent sua fata libelli” – tartották a régi latinok. De nemcsak a köny-
veknek, a szobroknak is megvan a maguk sorsa, ahogy Bajnok Béla szob-
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Szomorú országát rosszkedvünk alázza.
Kivérzett töröktől, kivérzett tatártól,
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Darulábú osztrák, szarkaorrú német
Fosztogatta gyakran e tenyérnyi vidéket,
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Paraszt, polgár régen; ma csak ebugatta.

Szomorú Petőfi, hűség krónikása,
Emeld fel fejedet, hogy mindenki lássa:
Nevünk megint szép lesz, méltó nagy híréhez,
Jogunk van itt földhöz, szóhoz, hithez, vérhez.

Segíts talpra állnunk, segíts viadalra,
Fújó paripákkal végső diadalra!
Esküdjünk most újra, viruljon kokárda,
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Szomorú Petőfi, nem búsulhatsz tovább,
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szerepet játszanak majd a következő nem-
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arról is, hogy az idős mester egyik leg-
szebbik alkotását a Karátsonyi-ligeti 
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14100024-11787949-30000001

A helyi iparűzési adó bevallásával és befizetésével 
kapcsolatban tájékoztatom tisztelt vállalkozóinkat, 
hogy a bevallás benyújtásának, illetve a 2017-es 
évben megfizetett adóelőleg és a 2017-es évre 
megállapított tényleges adó különbözetének befi-
zetési határideje:

2018. május 31.

A bevallások feldolgozása során a bevalláson sze-
replő, 2018 szeptemberében és 2019 márciusában 
esedékes adóelőleg is megállapításra kerül. Kérjük, 
hogy bevallási és fizetési kötelezettségüknek 2018. 
05. 31-ig tegyenek eleget, ellenkező esetben ered-
ménytelen felszólítást követően mulasztási bírsá-
got, illetve pótlékot számolunk fel.

Felhívás adófizetésre

Helyi iparűzési adó bevallási és befizetési határidőről,  
valamint a bevallás benyújtásának lehetőségeiről

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Gépjárműadó beszedési számla:  
14100024-11787949-31000004
Magánszemélyek kommunális adója: 
14100024-11787949-42000008
Egyéb bevételek beszedési számla:  
14100024-11787949-39000008
Idegen bevételek beszedési számla: 
14100024-11787949-40000002
Talajterhelési díj számla:  
14100024-11787949-32000007
Idegenforgalmi adó beszedési számla: 
14100024-11787949-13000008
Bírság számla:    
14100024-11787949-37000002
Késedelmi pótlék számla:  
14100024-11787949-38000005
Helyi jövedéki adó számla:  
14100024-11787949-47000003

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

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Az adózók a 2017. évi állandó jellegű helyi iparűzési 
adóról szóló bevallási kötelezettségüket a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) a 17HIPA nyomtatvá-
nyon is teljesíthetik, valamint www.pilisvorosvar.
hu weboldal Vörösvári (környékbeli) vagyok / Pol-
gármesteri Hivatal / E-Ügyintézés menüpontban 
található Tájékoztató alapján az Önkormányzati 
Hivatali Portál e-ügyintézés oldalán is beküldhetik 
hivatalunknak. Papíralapú bevallási nyomtatvány a 
hivatal adócsoportjánál és ügyfélszolgálatán is be-
szerezhető.
Az iparűzési adó mértéke változatlanul: 1,55%
Iparűzési adó számla: 14100024-11787949-30000001

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

RÖNTGEN ASSZISZTENS ÁLLÁSHIRDETÉS 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete (2085 Pilisvörösvár, Fő u. 130/A)

röntgen asszisztenst
keres közalkalmazotti jogviszonyban történő foglalkoztatásban.

Jelentkezés és információ a rendelőintézet titkárságán személyesen,  
vagy a 06-26/330-144-es telefonszámon.

Igazgatóság

„A szomorú Petőfi” leleplezése Bélapátfalván

A Kossuth-dombormű a műteremben, 
szállításra várva

Nagy András és Bajnok Ildikó  
a Nagy László-domborművel
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KÓRUS TÖRTÉNELEM 
Az elnöki posztot betöltő Magdin kívül a 
többiek alapító tagjai a kórusnak, így még 
élénken emlékeznek a kezdetekre. A kórus 
ötlete Mirk Józsefnében – avagy ahogyan 
mindenki ismerte, Teri néniben – fogalma-
zódott meg, akinek nagy segítségére volt a 
kezdetekkor Hidas György. Ő német- és 
énektanárként volt ismert a faluban, az 
énekeseket a szervezésen felül harmoni-
kájával is segítette. Ők ketten a rokonságot 
mozgósítva terjesztették a gondolat csírá-
ját, aztán a kezdeményezés önálló életre 
kelt. Schuck Ferencné kérésemre felidézi 
azokat a perceket, amikor Teri néni egy 
mise után megkérte, hogy működjön közre 
a kórusban, hiszen tudta róla, hogy szeret 
énekelni. Érdekesség, hogy az asszony vé-
gül Gyuri bácsi „noszogatására” csatlako-
zott a kezdeményezéshez. Ercsi Györgyné 
egy rokonától, Fetter Boris nénitől értesült 
az énekkar ötletéről, amelyet szüleivel 
együtt igen jónak gondoltak, így mindhár-
man jártak a próbákra. A „tűzkeresztségre” 
végül Pilisvörösvár alapításának 300. évfor-
dulóján lett lehetőségük. 

Nagyon izgultunk, de mégis jó érzés-
sel vártuk a fellépést – emlékszik vissza 
Schuck Ferencné. – Sohasem fogom elfe-
lejteni, mit mondott nekünk akkor Gyuri 
bácsi: csak azt figyeljétek, ahogy én hú-
zom, ti csak énekeljetek!

A kórus ekkor jellemzően régi, vörösvári, 
sváb énekeket adott elő, amelyeket a har-
monikás énektanár gyűjtött össze. Ezeket 
a későbbiekben egy kiadványban publikál-
ták, amelyben a sváb szöveget fonetikusan 
rögzítették.

Nagyjából egy esztendőn keresztül mű-
ködött így a kórus, mert aztán Gyuri bácsi 

A Művészetek Házának második 
emeletén ülök vendéglátóim tár-
saságában, egy kicsiny asztalka kö-
rül. Lukács Magdolnával, Schuck 
Ferencnével és Ercsi Györgynével a 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi 
Vegyeskórus apropóján találkoz-
tunk, azért, hogy kicsit elmereng-
jünk a múlton.

A talajterhelési díj bevallásával és befizetésével kap-
csolatban felhívom tisztelt ingatlantulajdonosok 
figyelmét, hogy a bevallás benyújtásának, illetve a 
talajterhelési díj befizetésének határideje:

2018. március 31-én lejárt.

Fenti határidőig a 2017. évi talajterhelési díj 
bevallást kellett benyújtani az önkormányzat 
adócsoportjához. A bevalláshoz szükséges nyom-
tatvány a városi honlap Polgármesteri Hivatal / Le-
tölthető dokumentumok menüpont alól letölthető, 
illetve a hivatal adócsoportjánál vagy ügyfélszolgá-
latán is beszerezhető. A bevalláshoz kérjük, hogy 
a bevallott vízfogyasztást alátámasztó – DMRV 
Zrt. által rendelkezésre álló – számlarészletező 
másolatát mellékelni szíveskedjenek. 

A talajterhelési díjat a Sberbank Mo. Zrt.-nél vezetett  
14100024-11787949-32000007 számú  
Talajterhelési díj beszedési számlára  

átutalással is teljesíthetik.

Amennyiben a 2017. évi talajterhelési díj bevallás 
benyújtását 2018. március 31-ig elmulasztották, 
akkor kérem, hogy azt az önkormányzat adócso-
portja felé mielőbb teljesíteni szíveskedjenek, 

Felhívás talajterhelési díj bevallási és befizetési határidőre 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

rossz egészségügyi állapota miatt tovább-
adta a kórusvezetői teendőket a pilisszent-
iváni Neubrandt házaspárnak, akik már ak-
kor komoly szakmai előélettel bírtak.

– Nem volt furcsa, hogy a szomszéd fa-
luból érkeztek ide? – faggatom vendéglátó-
imat.

– Ezt a kérdést ők maguk is feltették ne-
künk, mielőtt elvállalták volna a feladatot… 
– hangzik a válasz. – Való igaz, hogy kicsit 
kétkedve fogadtuk őket, de a magas szintű 
szakmai tudásuk, s az a zenei kihívás, ame-
lyet elhoztak az kórusunk életébe, nagyon 
jót tett mindenkinek.

A házaspár eredetileg egy évre vállalta el 
a feladatot, de annyira jól érezték magukat 
a vörösváriak társaságában, hogy a tizenkét 
hónapból végül huszonhat esztendő lett. A 
többi között az ő nevükhöz fűződik, hogy a 
kórusba bevezették a négy szólamot, ami a 
lehetőségek tárházát nyitotta meg az éneke-
sek számára, hiszen így olyan műfajokban 
is megmérethették magukat, mint az opera 
vagy a musical. Természetesen a komoly 
egyházi művek sem hiányozhattak a reper-
toárból, ilyen volt például a Schubert-mise. 

Ezzel a felállással az első igazán ko-
moly fellépésükre 1990. június hatodikán, 
Habsburg Ottó pilisvörösvári látogatásá-
nak napján került sor, ami akkor egy igen 
fajsúlyos eseménynek számított. A kórus 
tagjainak sorfalat kellett állniuk, az uralko-
dói famíliából származó nemes pedig kéz-
fogással és a kottájuk dedikálásával hálálta 
meg műsorukat. 

Péts József titkár munkájának hála, a 
kórus számos alkalommal jutott el kül-
földre, főként német nyelvterületekre, ahol 
igen szoros, a mai napig kitartó barátságok 
születtek. Jártak például Gerstettenben, 
Gröbenzellben, Rot an der Rotban vagy 
Wehrheimben. Utóbbi látogatásuk volt az 
első 1991. július 28. és augusztus 3. között. 
Ezt a kiruccanást is Péts József szervezte, az 
akkori kézilabdásokkal jutottak ki az éne-
kesek Németországba. Persze nem csak a 
Nyugat irányába nyitottak, így jártak példá-
ul Erdélyben is.

2003 óta közhasznú egyesületként 
működnek, az első elnökük – Kolhoffer 
Mihály – pedig két turnuson keresztül ve-
zette a kórust, egészen 2013-ig, amikor is 
beszélgető partnerem, Lukács Magdolna 

vette át a helyét. Érdekesség, hogy a köz-
gyűlésre, amely során megválasztották, a 
gimnázium színháztermében került sor, 
pont akkor, amikor a városban is érezhe-
tő volt az a bizonyos földrengés, amely a 
hölgyek visszaemlékezése szerint a csillárt 
is alaposan megmozgatta.

A kórus életében fontos szerepet ját-
szottak az úgynevezett minősítő versenyek. 
Ezekről érdemes tudni, hogy a magyarorszá-
gi németek számára szervezi a Landesrat, 
jellemzően néhány évente. A megmérette-
tésen nemcsak az énektudásról kell számot 
adni, hanem a sváb kultúrát is reprezentálni 
kell. Legutóbb a solymári versenyen vettek 
részt, ahol a rangos zsűri arany minősítéssel 
díjazta a kórust. Egy-egy ilyen kihívás sok 
felkészülést és energiát igényel a tagoktól.

Nézzük meg mindjárt azt is, hogy mi-
lyen jelentősebb, többé-kevésbé minden év-
ben visszatérő programon hallhatók a kórus 
énekesei. Ilyen rendezvény például márci-
us 15., a Vörösvári Napok, a májusfaállítás 

ellenkező esetben az eredménytelen felszólítás után 
mulasztási bírság kiszabására kerül sor. 

Azon ingatlantulajdonosoknak, akiknek az ingatlana 
előtt már kiépült a szennyvízcsatorna-hálózat, de még 
nem kötöttek arra rá, talajterhelési díjat kell fizetniük 
mindaddig, míg a hálózatra rá nem kötnek. 

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott víz mennyisége. 
A talajterhelési díj összegét a környezetterhelési díjról 
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdése 
szerint megállapított díjalap, az ugyanezen törvény 
12. § (3) bekezdésében meghatározott egységdíj és a 
területérzékenységi szorzó (Pilisvörösvár közigazgatási 
területén egységesen 3) szorzata határozza meg (éves 
díjalap x 1200 Ft/m3 x 3). A törvény által meghatározott 
talajterhelési díj jelenleg Pilisvörösvárra vonatkozóan 
3600 Ft/m3. A talajterhelési díj érvényesítését és az el-
számolás módját a 9/2016. (IV.01.) önkormányzati ren-
delet határozza meg.

Akinek az ingatlanán nincs építmény – és így 
szennyvízkibocsátása sincs –, illetve akinek a háza 
előtt nincsen szennyvízgyűjtő csatorna, illetve aki 
már Pilisszentiván település csatornahálózatára rá-
kötött, annak nem kell talajterhelési díjat fizetnie. 

A díjfizetés alól mentesülő ingatlantulajdonosoknak a 
műszaki osztály felé nullás bevallási nyomtatványt, szö-
veges indoklással kell benyújtaniuk. 

Aki ráköt a szennyvízcsatorna-hálózatra, annak azt kö-
vetően nem kell talajterhelési díjat fizetnie. A hálózatra 
való rákötés feltétele az érdekeltségi hozzájárulás meg-
fizetése. Mindazok, akik az adott ütem érdekeltségi hoz-
zájárulását nem fizették be, vagy csak annak egy részét 
teljesítették, a 86/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
alapján 290 000 Ft érdekeltségi hozzájárulást, illetve eb-
ből az igazoltan befizetett összeg feletti részt kötelesek 
befizetni.

Amennyiben a talajterhelési díjjal kapcsolatban kérdése 
van, forduljon bizalommal az adócsoport kollégáihoz, 
akiket telefonon a 06-26-330-233/108, 109, 110, 111-
es mellékeken érhet el. Csatorna érdekeltségi hozzájáru-
lással kapcsolatban a 06-26-330-233/102-es melléken, 
míg műszaki kérdéseivel a 06-26-330-233/153-as mel-
léken kaphat felvilágosítást.

Személyesen ügyfélfogadási időben (hétfőn 13:00–
17:00-ig, szerdán 8:00–12:00 és 13:00–17:00-ig) a Pi-
lisvörösvári Polgármesteri Hivatalban kérhet segítséget.

 Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

vagy -bontás, a szüreti felvonulás, de a sort 
még hosszan lehetne sorolni. Mind közül 
kiemelkedik a búcsúszombati mise, amely 
hagyományát Péts József egykori titkár in-
dította el. A mise után mindig koncertet ad a 
kórus, amelyre rendszerint – a változatosság 
jegyében – különféle vendégeket is elhívnak. 
Említést érdemelnek a különféle kórustalál-
kozók is. Ezek közül a Dorogi Nemzetközi 
Kórustalálkozón állandó visszatérő ven-
dégek a vörösvári énekesek. A szervezők 
olyannyira kedvelik városunk kompániáját, 
hogy tavaly egy olasz csoportot küldtek Pi-
lisvörösvárra, akik közös koncertet adtak a 
helyiekkel a zeneiskolában. 

A kórus vezetését a pilisszentiváni há-
zaspár tavaly januárban átadta Sebestyén 
Jánosnak, aki fiatal lendületet csempészett 
az amúgy is teljes erőbedobással működő 
társaságba. A bővült világszemlélet révén 
a vörösvári énekesek kapták meg a lehető-
séget, hogy énekeljenek Horváth István új 
darabjában. A Korona és kard című történel-
mi műről újságunk második oldalán érte-
kezünk, ugyanis márciusban a mogyoródi 
ősbemutató után végre a Művészetek Házá-
ban is megnézhettük a színdarabot, amelyet 
a tervek szerint az ország több szegletében is 
láthatnak majd a nézők.

A cikk vége felé, ha valamiféle konzek-
venciát le kéne vonjak a hölgyekkel való 
beszélgetésből, akkor azt mondanám, hogy 
napjaink digitalizálódott világában pél-
daértékű, amit a többségében éltes korú 
tagokból álló kórus és az őket támogató 

nagyjából negyven pártoló tag véghezvisz. 
Jó hallani olyan baráti társaságról, ahol 
többen civakodás nélkül, egymást segítve, 
egy hobbi által vezérelve felhőtlenül tud-
ják érezni magukat. Ezt bizonyítja, hogy 

a tagok a pártolókkal együtt számtalanszor 
járnak össze az éneklésen kívül, például ki-
rándulni, s persze akkor is mozgósíthatók, 
ha egymást kell segíteni. Nem csoda tehát, 
hogy a kórus 2010. október 23-án megkap-
ta a Pilisvörösvárért Emlékérmet, amire a 
tagság nagyon büszke.

A jövőről beszélve felvetődik az után-
pótlás hiánya, amely problémával időről 
időre szembesülnek a kórus tagjai, így szí-
vesen látnak soraikban mindenkit, aki sze-
ret énekelni. A hölgyek ugyancsak fontos-
nak tartják, hogy a jövőben a városunkban 
megtalálható egyesületek összeboronálására 
törekedjenek, mert a közösségépítés, ahogy 
a példájuk mutatja, bizony nagyon fontos!

Kókai Márton
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figyelmét, hogy a bevallás benyújtásának, illetve a 
talajterhelési díj befizetésének határideje:

2018. március 31-én lejárt.

Fenti határidőig a 2017. évi talajterhelési díj 
bevallást kellett benyújtani az önkormányzat 
adócsoportjához. A bevalláshoz szükséges nyom-
tatvány a városi honlap Polgármesteri Hivatal / Le-
tölthető dokumentumok menüpont alól letölthető, 
illetve a hivatal adócsoportjánál vagy ügyfélszolgá-
latán is beszerezhető. A bevalláshoz kérjük, hogy 
a bevallott vízfogyasztást alátámasztó – DMRV 
Zrt. által rendelkezésre álló – számlarészletező 
másolatát mellékelni szíveskedjenek. 

A talajterhelési díjat a Sberbank Mo. Zrt.-nél vezetett  
14100024-11787949-32000007 számú  
Talajterhelési díj beszedési számlára  

átutalással is teljesíthetik.

Amennyiben a 2017. évi talajterhelési díj bevallás 
benyújtását 2018. március 31-ig elmulasztották, 
akkor kérem, hogy azt az önkormányzat adócso-
portja felé mielőbb teljesíteni szíveskedjenek, 

Felhívás talajterhelési díj bevallási és befizetési határidőre 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

rossz egészségügyi állapota miatt tovább-
adta a kórusvezetői teendőket a pilisszent-
iváni Neubrandt házaspárnak, akik már ak-
kor komoly szakmai előélettel bírtak.

– Nem volt furcsa, hogy a szomszéd fa-
luból érkeztek ide? – faggatom vendéglátó-
imat.

– Ezt a kérdést ők maguk is feltették ne-
künk, mielőtt elvállalták volna a feladatot… 
– hangzik a válasz. – Való igaz, hogy kicsit 
kétkedve fogadtuk őket, de a magas szintű 
szakmai tudásuk, s az a zenei kihívás, ame-
lyet elhoztak az kórusunk életébe, nagyon 
jót tett mindenkinek.

A házaspár eredetileg egy évre vállalta el 
a feladatot, de annyira jól érezték magukat 
a vörösváriak társaságában, hogy a tizenkét 
hónapból végül huszonhat esztendő lett. A 
többi között az ő nevükhöz fűződik, hogy a 
kórusba bevezették a négy szólamot, ami a 
lehetőségek tárházát nyitotta meg az éneke-
sek számára, hiszen így olyan műfajokban 
is megmérethették magukat, mint az opera 
vagy a musical. Természetesen a komoly 
egyházi művek sem hiányozhattak a reper-
toárból, ilyen volt például a Schubert-mise. 

Ezzel a felállással az első igazán ko-
moly fellépésükre 1990. június hatodikán, 
Habsburg Ottó pilisvörösvári látogatásá-
nak napján került sor, ami akkor egy igen 
fajsúlyos eseménynek számított. A kórus 
tagjainak sorfalat kellett állniuk, az uralko-
dói famíliából származó nemes pedig kéz-
fogással és a kottájuk dedikálásával hálálta 
meg műsorukat. 

Péts József titkár munkájának hála, a 
kórus számos alkalommal jutott el kül-
földre, főként német nyelvterületekre, ahol 
igen szoros, a mai napig kitartó barátságok 
születtek. Jártak például Gerstettenben, 
Gröbenzellben, Rot an der Rotban vagy 
Wehrheimben. Utóbbi látogatásuk volt az 
első 1991. július 28. és augusztus 3. között. 
Ezt a kiruccanást is Péts József szervezte, az 
akkori kézilabdásokkal jutottak ki az éne-
kesek Németországba. Persze nem csak a 
Nyugat irányába nyitottak, így jártak példá-
ul Erdélyben is.

2003 óta közhasznú egyesületként 
működnek, az első elnökük – Kolhoffer 
Mihály – pedig két turnuson keresztül ve-
zette a kórust, egészen 2013-ig, amikor is 
beszélgető partnerem, Lukács Magdolna 

vette át a helyét. Érdekesség, hogy a köz-
gyűlésre, amely során megválasztották, a 
gimnázium színháztermében került sor, 
pont akkor, amikor a városban is érezhe-
tő volt az a bizonyos földrengés, amely a 
hölgyek visszaemlékezése szerint a csillárt 
is alaposan megmozgatta.

A kórus életében fontos szerepet ját-
szottak az úgynevezett minősítő versenyek. 
Ezekről érdemes tudni, hogy a magyarorszá-
gi németek számára szervezi a Landesrat, 
jellemzően néhány évente. A megmérette-
tésen nemcsak az énektudásról kell számot 
adni, hanem a sváb kultúrát is reprezentálni 
kell. Legutóbb a solymári versenyen vettek 
részt, ahol a rangos zsűri arany minősítéssel 
díjazta a kórust. Egy-egy ilyen kihívás sok 
felkészülést és energiát igényel a tagoktól.

Nézzük meg mindjárt azt is, hogy mi-
lyen jelentősebb, többé-kevésbé minden év-
ben visszatérő programon hallhatók a kórus 
énekesei. Ilyen rendezvény például márci-
us 15., a Vörösvári Napok, a májusfaállítás 

ellenkező esetben az eredménytelen felszólítás után 
mulasztási bírság kiszabására kerül sor. 

Azon ingatlantulajdonosoknak, akiknek az ingatlana 
előtt már kiépült a szennyvízcsatorna-hálózat, de még 
nem kötöttek arra rá, talajterhelési díjat kell fizetniük 
mindaddig, míg a hálózatra rá nem kötnek. 

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott víz mennyisége. 
A talajterhelési díj összegét a környezetterhelési díjról 
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdése 
szerint megállapított díjalap, az ugyanezen törvény 
12. § (3) bekezdésében meghatározott egységdíj és a 
területérzékenységi szorzó (Pilisvörösvár közigazgatási 
területén egységesen 3) szorzata határozza meg (éves 
díjalap x 1200 Ft/m3 x 3). A törvény által meghatározott 
talajterhelési díj jelenleg Pilisvörösvárra vonatkozóan 
3600 Ft/m3. A talajterhelési díj érvényesítését és az el-
számolás módját a 9/2016. (IV.01.) önkormányzati ren-
delet határozza meg.

Akinek az ingatlanán nincs építmény – és így 
szennyvízkibocsátása sincs –, illetve akinek a háza 
előtt nincsen szennyvízgyűjtő csatorna, illetve aki 
már Pilisszentiván település csatornahálózatára rá-
kötött, annak nem kell talajterhelési díjat fizetnie. 

A díjfizetés alól mentesülő ingatlantulajdonosoknak a 
műszaki osztály felé nullás bevallási nyomtatványt, szö-
veges indoklással kell benyújtaniuk. 

Aki ráköt a szennyvízcsatorna-hálózatra, annak azt kö-
vetően nem kell talajterhelési díjat fizetnie. A hálózatra 
való rákötés feltétele az érdekeltségi hozzájárulás meg-
fizetése. Mindazok, akik az adott ütem érdekeltségi hoz-
zájárulását nem fizették be, vagy csak annak egy részét 
teljesítették, a 86/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
alapján 290 000 Ft érdekeltségi hozzájárulást, illetve eb-
ből az igazoltan befizetett összeg feletti részt kötelesek 
befizetni.

Amennyiben a talajterhelési díjjal kapcsolatban kérdése 
van, forduljon bizalommal az adócsoport kollégáihoz, 
akiket telefonon a 06-26-330-233/108, 109, 110, 111-
es mellékeken érhet el. Csatorna érdekeltségi hozzájáru-
lással kapcsolatban a 06-26-330-233/102-es melléken, 
míg műszaki kérdéseivel a 06-26-330-233/153-as mel-
léken kaphat felvilágosítást.

Személyesen ügyfélfogadási időben (hétfőn 13:00–
17:00-ig, szerdán 8:00–12:00 és 13:00–17:00-ig) a Pi-
lisvörösvári Polgármesteri Hivatalban kérhet segítséget.

 Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

vagy -bontás, a szüreti felvonulás, de a sort 
még hosszan lehetne sorolni. Mind közül 
kiemelkedik a búcsúszombati mise, amely 
hagyományát Péts József egykori titkár in-
dította el. A mise után mindig koncertet ad a 
kórus, amelyre rendszerint – a változatosság 
jegyében – különféle vendégeket is elhívnak. 
Említést érdemelnek a különféle kórustalál-
kozók is. Ezek közül a Dorogi Nemzetközi 
Kórustalálkozón állandó visszatérő ven-
dégek a vörösvári énekesek. A szervezők 
olyannyira kedvelik városunk kompániáját, 
hogy tavaly egy olasz csoportot küldtek Pi-
lisvörösvárra, akik közös koncertet adtak a 
helyiekkel a zeneiskolában. 

A kórus vezetését a pilisszentiváni há-
zaspár tavaly januárban átadta Sebestyén 
Jánosnak, aki fiatal lendületet csempészett 
az amúgy is teljes erőbedobással működő 
társaságba. A bővült világszemlélet révén 
a vörösvári énekesek kapták meg a lehető-
séget, hogy énekeljenek Horváth István új 
darabjában. A Korona és kard című történel-
mi műről újságunk második oldalán érte-
kezünk, ugyanis márciusban a mogyoródi 
ősbemutató után végre a Művészetek Házá-
ban is megnézhettük a színdarabot, amelyet 
a tervek szerint az ország több szegletében is 
láthatnak majd a nézők.

A cikk vége felé, ha valamiféle konzek-
venciát le kéne vonjak a hölgyekkel való 
beszélgetésből, akkor azt mondanám, hogy 
napjaink digitalizálódott világában pél-
daértékű, amit a többségében éltes korú 
tagokból álló kórus és az őket támogató 

nagyjából negyven pártoló tag véghezvisz. 
Jó hallani olyan baráti társaságról, ahol 
többen civakodás nélkül, egymást segítve, 
egy hobbi által vezérelve felhőtlenül tud-
ják érezni magukat. Ezt bizonyítja, hogy 

a tagok a pártolókkal együtt számtalanszor 
járnak össze az éneklésen kívül, például ki-
rándulni, s persze akkor is mozgósíthatók, 
ha egymást kell segíteni. Nem csoda tehát, 
hogy a kórus 2010. október 23-án megkap-
ta a Pilisvörösvárért Emlékérmet, amire a 
tagság nagyon büszke.

A jövőről beszélve felvetődik az után-
pótlás hiánya, amely problémával időről 
időre szembesülnek a kórus tagjai, így szí-
vesen látnak soraikban mindenkit, aki sze-
ret énekelni. A hölgyek ugyancsak fontos-
nak tartják, hogy a jövőben a városunkban 
megtalálható egyesületek összeboronálására 
törekedjenek, mert a közösségépítés, ahogy 
a példájuk mutatja, bizony nagyon fontos!

Kókai Márton
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TORNÁZZUNK OTTHON! VII. RÉSZ

A gumikötél egy olyan felszerelés, amelyet 
több szempont miatt is érdemes lehet be-
szerezni otthonra. Azonkívül, hogy egy-
szerű hozzájutni, könnyen szállítható és 
raktározható is. Különböző ellenállással 
bíró verziói léteznek, amelyek egységes 
színjelöléssel bírnak. A három legelterjed-
tebb a zöld, a piros és a kék. Sorrendben 
ezek a kezdő, a középhaladó és a haladó 
szintet jelképezik.

Az első, otthon is könnyen elvégezhe-
tő feladatban – amelyet oldalemelésnek 
hívnak – egy lábon állunk a gumikötélen. 
A karunk legyen magunk mellett, majd 
oldalsó középtartásba emeljük ki, hogy a 
kézfejünk a vállunkkal egy vonalba kerül-
jön. Ezzel a mozdulatsorral az egész váll-
izmot megdolgoztatjuk. 

Másodikként következik a vállból nyo-
más. Kiinduló helyzetünkben a karunk haj-
lítva legyen felemelve, miközben kézfejünk 
a fülünkkel van egy vonalban. Mindkét ka-
runkat tenyérrel előre tartjuk, innen indít-
juk a karnyújtást fölfelé, magastartásba, fül 

mellé. Megemlítendő, hogy mindkét eddig 
ismertetett feladat esetében a nehézséget 
tudjuk a kötéllel szabályozni, tehát a kicsivel 
rutinosabbak már két lábbal is használhat-
ják a tornaszert, az abszolút haladók pedig 
kisterpeszben állva, a kötelet röviden fogva 
is dolgozhatnak. 

A harmadik esetben a karunk hajlítva 
van a fülünk vonalában, miközben vállszé-
les terpeszben állunk. Egy egyszerű, de sza-
bályos guggolást kell elvégezni, amely során 
a karunkkal a vállunk is feszülésben marad. 
A gumikötél nehezíti a mozdulatsort, mert 
ahogyan felfelé haladunk, úgy nehezedik 
maga a feladat is. Figyeljünk rá oda, hogy 
minél lassabban engedjük le a guggolást, 
majd tempósan álljunk ki belőle. 

Aki nem elégszik meg az otthonában el-
végezhető gyakorlatokkal, és többet szeretne 
tenni saját egészsége és fittsége érdekében, azt 
szeretettel várom személyi edzéseimen, illet-
ve TRX és Hot Iron óráimon!

Herkules Fitness: Szt. Erzsébet utca 20/a 
06 26 331 816 

www.herkulesfitness.hu
Nick Erik: +36-70/777-7470 
herkulesvorosvar@gmail.com

Tavaly elindított sorozatunkban 
a helyi Herkules Fitness személyi 
edzői működnek közre. Célunk, 
hogy népszerűsítsük városunk la-
kói között az egészséges és helyes 
testmozgást. Befejező részünkben 
gumiköteles gyakorlatokról be-
szélgettünk Nick Erik személyi 
edzővel.

B efejeződött a hagyományos, 120-as, 
fás biliárdbajnokság, amelyet a Krig-
li Sörözőben 2001 óta minden évben 

megrendeznek. A verseny tavaly október-
ben vette kezdetét, 28 játékos nevezésével. 
A nagy érdeklődés miatt a jelentkezőket a 
szervezők hét, egyenként négyfős csoportba 
osztották, az előző évek eredményeinek fi-
gyelembevételével, illetve kiemelésekkel. A 
négyfős csoportokon belül körmérkőzésre 
került sor, amely alapján a kialakult sorrend 
első két helyezettje a felső házba, míg a har-
madik és negyedik helyezettje az alsó házba 
kvalifikálta magát. A két, 14-14 versenyző-
ből álló alsó és felső házban külön versenyre 
került sor, szintén körmérkőzéses lebonyo-
lítással. Idén március közepén értek véget a 
küzdelmek, amelyek alapján az alábbi ered-
mények születtek:

Felső ház:

1. Apollónia György, 2. Vida Zoltán,  
3. Pándi Gábor, 4. Mirk Tibor

Alsó ház:

1. Bubrovszki Zoltán, 2. Vágány József

3. Gábori István, 4. Juhász Pál

Az ünnepélyes eredményhirdetésre márci-
us 15-én délután került sor, amelyet a szer-
vezők egypartis, egyenes kieséses, vigasz-
ágas versennyel kötöttek össze, amelyen 
az első helyen Pándi Gábor, a másodikon 
Apollónia György, a harmadikon pedig 
Vida Zoltán végzett. 

Ősszel már a XVIII. bajnokság veszi 
kezdetét!

km

Befejező részéhez érkezett a kü-
lönféle fűszernövényeket bemutató 
cikksorozatunk. Ezúttal bemutat-
juk önöknek a sáfrány és a sáfrányos 
szeklice közötti különbséget, meg-
tudhatják, miért híres a magyar só és 
azt is, hogy mi a Worcestershire szósz 
„titkos” alapanyaga… 

ÉLETÜNK  
ÍZEI III.

Sáfrány

Ha létezik olyan ételízesítő, amelyet 
„aranyárban” mérnek, akkor az a szóban 
forgó sáfrány, ugyanis egy kilónyi kézzel 
való leszüretelése nagyjából négyszázöten 
munkaórába kerül, így könnyen kitalálha-
tó, hogy az ára is igen borsos. Az sem vé-
letlen tehát, hogy a népi hiedelem szerint 
a vörös színű fűszerrel készített étel bizony 
arannyá változik. A sáfrány jelentőségét 
természetesen már az ókorban is felismer-
ték, akkor jellemzően afrodiziákumként 
tekintettek rá. Így alakulhatott ki például 
az a hit, amely szerint a görög főisten ágya 
körül sáfrány virágzott a nejével töltött éj-
szaka után. A rómaiak úgy tartották, hogy 
aki túlságosan önfeledten viselkedik, az a 
korábbi este folyamán sáfrányágyon aludt. 
A fűszer már ekkor elnyerte gasztronómiai 
jelentőségét, ám nem csak ételek esetén al-
kalmazták, hiszen Nagy Sándor jellemző-
en a bort ízesítette vele. Egyiptomban Kle-
opátra úrnő a fürdővízének színesítésére, 
illatosítására alkalmazta. A sáfrány jelen-
tőségére hazánkban elsőként Mátyás király 
korában találunk példát, amikor az egyik 
legfontosabb fűszerként tartották számon 
a gyömbér és a bors mellett. Napjainkban 
a Magyarországon kapható fűszerőrlemé-
nyek jellemzően Marokkóból, Indiából 
vagy Iránból származnak, de előfordul 
Spanyolországból vagy éppen Görögor-
szágból importált csomag is. A konyhai fel-
használás során kifejezetten figyeljünk oda 
rá, hogy keveset alkalmazzunk a fűszerből, 
mert egy minimális porció is elég ételünk 
sárgává változtatásához. Érdemes megem-
líteni azt is, hogy a főzés során veszít in-
tenzív ízéből, illetve aromájából, így abban 

az esetben, ha ezen tulajdonságait meg 
akarjuk őrizni, akkor csak a főzés utolsó 
harmadában alkalmazzuk. Jellemzően a 
különféle levesek, a köretnek szánt rizs és 
húsok esetében alkalmazzák.

Sáfrányos szeklice

Bizony sokan összekeverik a szeklicét a 
korábban említett sima sáfránnyal, hiszen 
a fűszert magát – amely jellegzetes illat-
anyagokkal és enyhén kesernyés ízvilággal 
bír – ebben az esetben is a bibéből kézzel 
kicsipegetett szirmok szolgáltatják. Akik 
nem tudják megkülönböztetni a két kom-
ponenst egymástól, egyébiránt nem téved-
nek olyan nagyot, mert régebbi korokban 
a szeklicét a sáfrány pótfűszereként alkal-
mazták. A gasztronómiában sajtok ízesíté-
sére, húslevesek, mártások, tészták és sül-
tek fűszerezésére használják, ugyanakkor 
gyakran előkerülő hozzávaló a borászatban 
és a cukrászatban. Kevesen tudják, hogy a 
festészetben is feldolgozzák, mert belőle 
nyerik ki a vízben oldódó szaflórsárga és 
vízben nem oldódó szaflórvörös színeket.

Sófélék

A só bizonyára azon fűszerünk, amelyet 
még az is gyakorta alkalmaz, aki amúgy 
nem jeleskedik a konyhában a tűzhely 
mögött állva. Érdemes megemlíteni, hogy 
a sóbányászat Magyarország egyik igen 
fontos iparága volt. Parajdon (napjaink-
ban Erdély része) még a mai napig műkö-
dik az egykori sóbánya, az itt kitermelt ás-
ványi anyagról pedig érdemes tudni, hogy 
az egész világon az egyik legjobb minősé-
gű ételízesítő, amely nyolcvannégy külön-
féle ásványi anyagot tartalmaz. Íze kelle-

mes, aromája nem túl erős, nem is csoda, 
hogy igen kedvelt a hazai konyhákban. 
Biztosan találkoztak már a rózsaszínű 
sóval, amely mondhatjuk, hogy az utóbbi 
években igen divatossá vált hazánkban is. 
Ez az úgynevezett Himalája só, amely ta-
lán nem meglepő módon a Himalája bá-
nyáiból származik, ahonnan kézzel nye-
rik ki, s utána semmilyen ipari kezelésnek 
nem vetik alá. Kellemes ízű, s a parajdi 
társához hasonlóan szintén nyolcvannégy 
ásványi anyagot tartalmaz. Mindezek elle-
nére napjainkban több fórumon szólalnak 
fel ellene, s jellemzik ugyanolyan sóként, 
mint a többit. A világon a nátrium-klorid, 
azaz a konyhasó számít a legelterjedtebb 
fajtának. Jellemző tulajdonsága a csípős-
sége, amely olykor igen erőteljes is lehet, 
ezért ajánlott kellő visszafogottsággal 
használni. Érdemes róla tudni, hogy étel-
ízesítő hatása miatt, mesterséges folyama-
tok révén állítják elő.

Szegfűszeg

Ki ne ismerné a szegfűszeget a nagyi gyü-
mölcslevese, a különféle házi kompótok, 
avagy a karácsonyi vásárban elhörpintge-
tett forralt bor miatt… A fűszer sokoldalú 
felhasználása nem meglepő, főként akkor, 
ha egy kicsit túlnézünk a határainkon 
túlra. Íze igen jól harmonizál például a 
különféle szárnyasok húsával, így a ka-
csáéval vagy a fácánéval. Egyes helyeken 
bevett praktika, hogy sütés esetén a madár 
hasüregébe néhány szegfűszeget rejtenek 
el, így illatossá és ízletessé teszik az adott 
fogást. Azt is érdemes megemlíteni, hogy 
a Worcestershire szósz egyik alapösszete-
vője, ráadásul ez szolgáltatja annak külön-

leges ízét. A középkorban még az aranynál 
is többet ért, nem csoda tehát, hogy a nagy 
felfedező, Magellán egyik hajója szegfű-
szeggel megpakolva tért vissza Európába. 

Zsálya

A fűszert latinul a „gyógyítani” szóval le-
het összefüggésbe hozni, nem meglepő, 
hogy gasztronómiai felhasználása mellett 
gyógynövényként is alkalmazták. Az ókori 
görögök és rómaiak a húsok tartósítására 
használták, a bölcsesség növényeként tar-
tották számon. A korabeli orvoslás szerint 
a zsálya képes volt örök élettel megaján-
dékozni az embert. Amerikában, ahol 
korábban nem volt megtalálható – csak 
a hallucinogén látnokzsálya –, az indiá-
nok a többi között égési sebek kezelésére 
és fogfájásra használták. A fűszernövény 
aromája igen jól harmonizál különféle 
húsokkal, pástétomokkal, tésztákkal és 
salátákkal, így igen tág a konyhai felhasz-
nálási köre. Európában főként az olaszok 
alkalmazzák. Igen magas az antioxidáns-
tartalma, viszont fogyasztása nem ajánlott 
terhes hölgyek, szoptató édesanyák, vala-
mint alacsony vérnyomással rendelkezők 
számára. 

Összeállította: Kókai Márton
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TORNÁZZUNK OTTHON! VII. RÉSZ

A gumikötél egy olyan felszerelés, amelyet 
több szempont miatt is érdemes lehet be-
szerezni otthonra. Azonkívül, hogy egy-
szerű hozzájutni, könnyen szállítható és 
raktározható is. Különböző ellenállással 
bíró verziói léteznek, amelyek egységes 
színjelöléssel bírnak. A három legelterjed-
tebb a zöld, a piros és a kék. Sorrendben 
ezek a kezdő, a középhaladó és a haladó 
szintet jelképezik.

Az első, otthon is könnyen elvégezhe-
tő feladatban – amelyet oldalemelésnek 
hívnak – egy lábon állunk a gumikötélen. 
A karunk legyen magunk mellett, majd 
oldalsó középtartásba emeljük ki, hogy a 
kézfejünk a vállunkkal egy vonalba kerül-
jön. Ezzel a mozdulatsorral az egész váll-
izmot megdolgoztatjuk. 

Másodikként következik a vállból nyo-
más. Kiinduló helyzetünkben a karunk haj-
lítva legyen felemelve, miközben kézfejünk 
a fülünkkel van egy vonalban. Mindkét ka-
runkat tenyérrel előre tartjuk, innen indít-
juk a karnyújtást fölfelé, magastartásba, fül 

mellé. Megemlítendő, hogy mindkét eddig 
ismertetett feladat esetében a nehézséget 
tudjuk a kötéllel szabályozni, tehát a kicsivel 
rutinosabbak már két lábbal is használhat-
ják a tornaszert, az abszolút haladók pedig 
kisterpeszben állva, a kötelet röviden fogva 
is dolgozhatnak. 

A harmadik esetben a karunk hajlítva 
van a fülünk vonalában, miközben vállszé-
les terpeszben állunk. Egy egyszerű, de sza-
bályos guggolást kell elvégezni, amely során 
a karunkkal a vállunk is feszülésben marad. 
A gumikötél nehezíti a mozdulatsort, mert 
ahogyan felfelé haladunk, úgy nehezedik 
maga a feladat is. Figyeljünk rá oda, hogy 
minél lassabban engedjük le a guggolást, 
majd tempósan álljunk ki belőle. 

Aki nem elégszik meg az otthonában el-
végezhető gyakorlatokkal, és többet szeretne 
tenni saját egészsége és fittsége érdekében, azt 
szeretettel várom személyi edzéseimen, illet-
ve TRX és Hot Iron óráimon!

Herkules Fitness: Szt. Erzsébet utca 20/a 
06 26 331 816 

www.herkulesfitness.hu
Nick Erik: +36-70/777-7470 
herkulesvorosvar@gmail.com

Tavaly elindított sorozatunkban 
a helyi Herkules Fitness személyi 
edzői működnek közre. Célunk, 
hogy népszerűsítsük városunk la-
kói között az egészséges és helyes 
testmozgást. Befejező részünkben 
gumiköteles gyakorlatokról be-
szélgettünk Nick Erik személyi 
edzővel.

B efejeződött a hagyományos, 120-as, 
fás biliárdbajnokság, amelyet a Krig-
li Sörözőben 2001 óta minden évben 

megrendeznek. A verseny tavaly október-
ben vette kezdetét, 28 játékos nevezésével. 
A nagy érdeklődés miatt a jelentkezőket a 
szervezők hét, egyenként négyfős csoportba 
osztották, az előző évek eredményeinek fi-
gyelembevételével, illetve kiemelésekkel. A 
négyfős csoportokon belül körmérkőzésre 
került sor, amely alapján a kialakult sorrend 
első két helyezettje a felső házba, míg a har-
madik és negyedik helyezettje az alsó házba 
kvalifikálta magát. A két, 14-14 versenyző-
ből álló alsó és felső házban külön versenyre 
került sor, szintén körmérkőzéses lebonyo-
lítással. Idén március közepén értek véget a 
küzdelmek, amelyek alapján az alábbi ered-
mények születtek:

Felső ház:

1. Apollónia György, 2. Vida Zoltán,  
3. Pándi Gábor, 4. Mirk Tibor

Alsó ház:

1. Bubrovszki Zoltán, 2. Vágány József

3. Gábori István, 4. Juhász Pál

Az ünnepélyes eredményhirdetésre márci-
us 15-én délután került sor, amelyet a szer-
vezők egypartis, egyenes kieséses, vigasz-
ágas versennyel kötöttek össze, amelyen 
az első helyen Pándi Gábor, a másodikon 
Apollónia György, a harmadikon pedig 
Vida Zoltán végzett. 

Ősszel már a XVIII. bajnokság veszi 
kezdetét!

km

Befejező részéhez érkezett a kü-
lönféle fűszernövényeket bemutató 
cikksorozatunk. Ezúttal bemutat-
juk önöknek a sáfrány és a sáfrányos 
szeklice közötti különbséget, meg-
tudhatják, miért híres a magyar só és 
azt is, hogy mi a Worcestershire szósz 
„titkos” alapanyaga… 

ÉLETÜNK  
ÍZEI III.

Sáfrány

Ha létezik olyan ételízesítő, amelyet 
„aranyárban” mérnek, akkor az a szóban 
forgó sáfrány, ugyanis egy kilónyi kézzel 
való leszüretelése nagyjából négyszázöten 
munkaórába kerül, így könnyen kitalálha-
tó, hogy az ára is igen borsos. Az sem vé-
letlen tehát, hogy a népi hiedelem szerint 
a vörös színű fűszerrel készített étel bizony 
arannyá változik. A sáfrány jelentőségét 
természetesen már az ókorban is felismer-
ték, akkor jellemzően afrodiziákumként 
tekintettek rá. Így alakulhatott ki például 
az a hit, amely szerint a görög főisten ágya 
körül sáfrány virágzott a nejével töltött éj-
szaka után. A rómaiak úgy tartották, hogy 
aki túlságosan önfeledten viselkedik, az a 
korábbi este folyamán sáfrányágyon aludt. 
A fűszer már ekkor elnyerte gasztronómiai 
jelentőségét, ám nem csak ételek esetén al-
kalmazták, hiszen Nagy Sándor jellemző-
en a bort ízesítette vele. Egyiptomban Kle-
opátra úrnő a fürdővízének színesítésére, 
illatosítására alkalmazta. A sáfrány jelen-
tőségére hazánkban elsőként Mátyás király 
korában találunk példát, amikor az egyik 
legfontosabb fűszerként tartották számon 
a gyömbér és a bors mellett. Napjainkban 
a Magyarországon kapható fűszerőrlemé-
nyek jellemzően Marokkóból, Indiából 
vagy Iránból származnak, de előfordul 
Spanyolországból vagy éppen Görögor-
szágból importált csomag is. A konyhai fel-
használás során kifejezetten figyeljünk oda 
rá, hogy keveset alkalmazzunk a fűszerből, 
mert egy minimális porció is elég ételünk 
sárgává változtatásához. Érdemes megem-
líteni azt is, hogy a főzés során veszít in-
tenzív ízéből, illetve aromájából, így abban 

az esetben, ha ezen tulajdonságait meg 
akarjuk őrizni, akkor csak a főzés utolsó 
harmadában alkalmazzuk. Jellemzően a 
különféle levesek, a köretnek szánt rizs és 
húsok esetében alkalmazzák.

Sáfrányos szeklice

Bizony sokan összekeverik a szeklicét a 
korábban említett sima sáfránnyal, hiszen 
a fűszert magát – amely jellegzetes illat-
anyagokkal és enyhén kesernyés ízvilággal 
bír – ebben az esetben is a bibéből kézzel 
kicsipegetett szirmok szolgáltatják. Akik 
nem tudják megkülönböztetni a két kom-
ponenst egymástól, egyébiránt nem téved-
nek olyan nagyot, mert régebbi korokban 
a szeklicét a sáfrány pótfűszereként alkal-
mazták. A gasztronómiában sajtok ízesíté-
sére, húslevesek, mártások, tészták és sül-
tek fűszerezésére használják, ugyanakkor 
gyakran előkerülő hozzávaló a borászatban 
és a cukrászatban. Kevesen tudják, hogy a 
festészetben is feldolgozzák, mert belőle 
nyerik ki a vízben oldódó szaflórsárga és 
vízben nem oldódó szaflórvörös színeket.

Sófélék

A só bizonyára azon fűszerünk, amelyet 
még az is gyakorta alkalmaz, aki amúgy 
nem jeleskedik a konyhában a tűzhely 
mögött állva. Érdemes megemlíteni, hogy 
a sóbányászat Magyarország egyik igen 
fontos iparága volt. Parajdon (napjaink-
ban Erdély része) még a mai napig műkö-
dik az egykori sóbánya, az itt kitermelt ás-
ványi anyagról pedig érdemes tudni, hogy 
az egész világon az egyik legjobb minősé-
gű ételízesítő, amely nyolcvannégy külön-
féle ásványi anyagot tartalmaz. Íze kelle-

mes, aromája nem túl erős, nem is csoda, 
hogy igen kedvelt a hazai konyhákban. 
Biztosan találkoztak már a rózsaszínű 
sóval, amely mondhatjuk, hogy az utóbbi 
években igen divatossá vált hazánkban is. 
Ez az úgynevezett Himalája só, amely ta-
lán nem meglepő módon a Himalája bá-
nyáiból származik, ahonnan kézzel nye-
rik ki, s utána semmilyen ipari kezelésnek 
nem vetik alá. Kellemes ízű, s a parajdi 
társához hasonlóan szintén nyolcvannégy 
ásványi anyagot tartalmaz. Mindezek elle-
nére napjainkban több fórumon szólalnak 
fel ellene, s jellemzik ugyanolyan sóként, 
mint a többit. A világon a nátrium-klorid, 
azaz a konyhasó számít a legelterjedtebb 
fajtának. Jellemző tulajdonsága a csípős-
sége, amely olykor igen erőteljes is lehet, 
ezért ajánlott kellő visszafogottsággal 
használni. Érdemes róla tudni, hogy étel-
ízesítő hatása miatt, mesterséges folyama-
tok révén állítják elő.

Szegfűszeg

Ki ne ismerné a szegfűszeget a nagyi gyü-
mölcslevese, a különféle házi kompótok, 
avagy a karácsonyi vásárban elhörpintge-
tett forralt bor miatt… A fűszer sokoldalú 
felhasználása nem meglepő, főként akkor, 
ha egy kicsit túlnézünk a határainkon 
túlra. Íze igen jól harmonizál például a 
különféle szárnyasok húsával, így a ka-
csáéval vagy a fácánéval. Egyes helyeken 
bevett praktika, hogy sütés esetén a madár 
hasüregébe néhány szegfűszeget rejtenek 
el, így illatossá és ízletessé teszik az adott 
fogást. Azt is érdemes megemlíteni, hogy 
a Worcestershire szósz egyik alapösszete-
vője, ráadásul ez szolgáltatja annak külön-

leges ízét. A középkorban még az aranynál 
is többet ért, nem csoda tehát, hogy a nagy 
felfedező, Magellán egyik hajója szegfű-
szeggel megpakolva tért vissza Európába. 

Zsálya

A fűszert latinul a „gyógyítani” szóval le-
het összefüggésbe hozni, nem meglepő, 
hogy gasztronómiai felhasználása mellett 
gyógynövényként is alkalmazták. Az ókori 
görögök és rómaiak a húsok tartósítására 
használták, a bölcsesség növényeként tar-
tották számon. A korabeli orvoslás szerint 
a zsálya képes volt örök élettel megaján-
dékozni az embert. Amerikában, ahol 
korábban nem volt megtalálható – csak 
a hallucinogén látnokzsálya –, az indiá-
nok a többi között égési sebek kezelésére 
és fogfájásra használták. A fűszernövény 
aromája igen jól harmonizál különféle 
húsokkal, pástétomokkal, tésztákkal és 
salátákkal, így igen tág a konyhai felhasz-
nálási köre. Európában főként az olaszok 
alkalmazzák. Igen magas az antioxidáns-
tartalma, viszont fogyasztása nem ajánlott 
terhes hölgyek, szoptató édesanyák, vala-
mint alacsony vérnyomással rendelkezők 
számára. 

Összeállította: Kókai Márton
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FÓRUM

Isten tenyerén

Megrendülten olvastam a hírt, amely vá-
ratlanul ért: 2018. február 23-án, 75 éves 
korában elhunyt Erőssné Kovács Edit, 
Erőss Zsolt hegymászó édesanyja. Utol-
só lakhelye Pilisvörösvár volt. Erdélyben, 
Szárhegyen helyezik örök nyugalomra, 
családi sírban. 2018. március 11-én tartott 
gyászistentiszteletet Balogh Sándor lelki-
pásztor, majd végtisztességet adó és mélyen 
együttérző szép gondolataival búcsúztatta a 
harminc éve két fiával Magyarországra át-
települt édesanyát.

Ezután a Pilisvörösvári Református 
Templom kertjében felállított kopjafánál 
folytatódott a megemlékezés. Családias, 
meghitt légkörben főleg azok az emberek 
maradtak ott, akik a sok nehézséggel küz-
dő Edit támaszai voltak szükség esetén. Az 
életvidám, tevékeny, intelligens asszony 

FÓRUM
ményesebb hegymászónk tíz évig Pilisvörös-
váron lakott. Később feleségével és két pici 
gyermekével Mogyoródon élt, ahol díszpol-
gárrá avatták. Ő az első magyar alpinista, 
aki 2002. május 25-én megmászta a Mount 
Everestet (nepáli neve Csomolungma, ami-
nek jelentése: Jóságos Istenanyánk), a Föld 
legmagasabb hegyét, és kitűzte a hegycsúcs-
ra a magyar zászlót. A Magyar Köztársaság 
Érdemrendjének Tisztikeresztjét ezért a 
teljesítményért kapta meg. Az Év Sportolója 
díjátadón különdíjat kapott. Magyarország 
legeredményesebb hegymászójaként került 
be a nemzetközi élvonalba.

2013 májusában a sikersorozatban 
újabb csúcstámadás következett. Kiss Pé-
ter (26) és Erőss Zsolt (45) első magyar-
ként értek fel a Kancsendzönga 8586 mé-
teres hegycsúcsára (szanszkrit nyelven a 
hegy neve azt jelenti: Arany Ékkő). Kiss 
Péter először mászott nyolcezren felüli 
magasságú hegycsúcsok között, és fantasz-
tikus fizikai teljesítménnyel érte el a győ-
zelmet. Erőss Zsolt boldogan emelte ma-
gasba a székely zászlót. Kiss Péter elindult 
az alaptábor felé, ám közben észrevette, 
hogy Erőss Zsolt lemaradt. Visszament se-
gíteni, de ereszkedés közben – május 21-
én – nyomtalanul eltűntek.

2013 szeptemberében gyászoló honfi-
társakkal telt meg a templomkert, sőt az 
utcán is álltak az emberek, amikor felavat-
ták a jelképekkel mesélő oszlopot, égig érő 
fát, a kopjafát, amelynek két oldalán Kiss 
Péter, illetve Erőss Zsolt édesanyja ült. A 
templombejárat közelében volt látható a 
két kitűnő sportember kinagyított arcképe. 
Átérezve a fiát elvesztő édesanya fájdal-
mát is, Czeglédi Gizella szívében fogant 
meg az az ötlet, hogy csíkszeredai fafara-
gó készítse el a pilisvörösváriak tiszteleté-
vel körülölelt kopjafát. Szerette volna, ha 
van egy jelképes sírhely, ahol leteheti Edit 
a szeretet virágait, ahol imádkozhat, ahol 
enyhítheti fájdalmát. Ahol egyszerre van 
jelen a Pilis és a Hargita hegyeinek vonzá-
sában oly gyakran megtett utazás testben 
is, de lélekben talán mindig...

Akkor is, és most 2018-ban is Czeglédi 
Gizella szervezte meg a szertartásokat, a 
szeretetben együttléteket, amiben mellet-
te álltak testvérei, de idén sajnos már csak 
Katalin. Gondolataival kiteljesítette az 
előtte megemlékezőktől elhangzottakat. 
Ezután Fogarasy Attila pilisvörösvári ta-
nár, költő a koszorúval, virágokkal, gyer-
tyával ékesített kopjafához lépve olvasta 
fel Erőss Zsolt halálának ötödik, fájdalmas 
évfordulójára írt versét. 

Erőss Zsolt idén március 7-én lett volna 
50 éves. 

Simonné Schuck Mária Magdolna

Köszönetnyilvánítás
A Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub köszöne-
tét fejezi ki az alábbi cégeknek, boltoknak 
és ismeretlen felajánlóknak, amiért segí-
tették, támogatták a klub locsolóbál ren-
dezvényét: Reál Ági bolt, Pfeiffer János-
né, Skoda József, Pierre Flower virágos, 
Müller autómosó, Nick Judit óra-ékszer, 
Wipi-Ker Kft., Liget ABC, Étel-Ital Szi-
get Erk konyha, Müller festékbolt, Tácsik 
cukrászda, Wipi cukrászda, Marlok Lajos 
ruhatisztító, Indre Ági cukrász, Rotburger 
söröző, 99-es Diszkont, Horváth Irénke, a 
Dalkör, a klub tagjai és az ismeretlen tá-
mogatók. 

Köszönjük a segítségüket!

A klub vezetősége

Állatmentés

Március 13-án egy bajba jutott kutyához 
hívtak ki minket a Szegfű utcába: a szeren-
csétlen állat feje beszorult a kerítésbe. Mire 
a helyszínre kiértünk, az ott lakók szeren-
csésen kiszabadították a kutyát, így beavat-
koznunk érdemben nem kellett.

Tűzoltók a Tűzoltó utcában

A Tűzoltó utca ezen a tavaszon ismét rá-
szolgált a nevére. Március 14-én ugyanis 
hatalmas tűz keletkezett az utca végétől a 
Diófa utcáig elterülő nádasban. A tűz mére-
tére jellemző, hogy a lángok a 10 méter ma-
gasan húzódó magasfeszültségű vezetéket 
nyaldosták. Ki is kellett hívni az Elmű szak-
embereit, hogy ellenőrizzék, nem esett-e kár 
a vezetékekben. A tűzhöz öt tűzoltóegység 
vonult ki, a PÖTE raján kívül két fővárosi 
egység a Pest megyei különleges műveleti 
szolgálattól, illetve Pilisszentivánról egy-egy 

A PILISVÖRÖSVÁRI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI
egység. A mintegy 2,5 hektáron dúló tüzet 
csak órák alatt sikerült megfékezni. Az oltást 
ezúttal is rendkívül megnehezítette a viha-
ros szél.

Szél-vész

Április 1-jén igazi áprilisi tréfát űzött az 
időjárás a Kápolna utca elején: az egyik ház 
régi téglakerítésének egy részét mintegy 20 
méter hosszan bedöntötte a viharos szél a 
szomszédos ház udvarára, illetve a nemré-
giben állított faházra. A további veszélyek 
elhárítása érdekében a még álló, ingatag fal-
részeket visszabontottuk. A kármentesítésre 
két fővárosi egység is segítségül érkezett.

Lakóháztűz

Március 19-én a Sirály utcában tűz kelet-
kezett egy lakóház melléképületében. A 
nagy szélben a lángok gyorsan átterjedtek 
a főépület tetőzetére is. A 10×5 méteres 

lakóház teteje kiérkezésünkkor teljes ter-
jedelmében égett. A kiérkezett két fővárosi 
egységgel közösen kétórai erőfeszítésünkbe 
tellett a tüzet csírájában elfojtanunk.

Téves riasztás

Fentieken kívül még egy riasztást kapott 
rajunk, erről azonban hamar kiderült, hogy 
téves jelzés volt. A Budai út egyik raktárépü-
letének tűzriasztója jelzett be. A riasztást 
időben visszavonták.

Készenlét

Tűzoltóink az év során eddig 1307 órában 
voltak riaszthatók, ebből 546 óra esett a nap-
pali, 761 óra az éjjeli időszakra.

Pilisvörösvári  
Önkéntes  

Tűzoltó Egyesület

nemcsak édesanyja, hanem gondnoka is 
volt másik fiának, Lacinak, akit otthon 
ápolt két évtizednél hosszabb ideig. A la-
kóhelyi környezetből a Margittai-Kőrösi 
családra például mindig számíthatott, ha 
felügyeletre volt szükség, és igyekezett 
ezt viszonozni. Tudott nekik segíteni a 
kertben, a háztartásban, jól ismerte a 
gyógynövényeket, azok felhasználási le-
hetőségeit. Kőrösi Márti szeretettel beszélt 
róla, felidézett pár közös élményt, majd 
felkérte a gyülekezet tagjait, hogy énekel-
jék el Erőssné Kovács Edit legkedvesebb 
hallelujah-dalát az irányításával: „Az Úr 
csodásan működik...”

Czeglédi Gizella hosszú évekig előadá-
sok, könyvbemutatók, kiállítások és a ma-
gyar műveltséget mélységeiben bemutató 
prózai, zenei, kulturális programok szer-
vezője volt, ahol művészek, tudósok, ku-
tatók szellemi szabadegyetemmé emelték 
a Mű-hely Galéria színvonalát. Edit jógát 
oktatott ott, és elmesélte egyszer, hogy van 
egy hegymászó fia, aki előadásokat is szo-
kott tartani. Czeglédi Gizella meghívta 
Erőss Zsoltot vetített képes élménybeszá-
molóra, majd később is, ha csak lehetett, 
visszavárták a családjával együtt. 

Erőss Zsoltot tisztelték, szerették, büsz-
kék voltak rá az emberek. Az eddig legered-

Hátsó borító:                       120 000 Ft

1/1 oldal   60 000 Ft

1/2 oldal   30 000 Ft

1/4 oldal   15 000 Ft

1/8 oldal     7 500 Ft

1/16 oldal     3 750 Ft

HIRDETÉSI DÍJAK  
A VÖRÖSVÁRI ÚJSÁGBAN

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

Az árak ÁFA-val együtt értendők.

apróhirdetés             500 Ft
(max. 200 karakter)

Májusi számunktól kezdve  
a  teljes Vörösvári Újság színes lesz.

Megszülettek: 

02.25.  Nimsz Milos Máté 
 Apa: Nimsz Domonkos  
 Anya: Mészáros Zsuzsanna

03.13.  Gyarmati Lilla 
 Apa: Gyarmati Péter   
 Anya: Rein Zsuzsanna

03.14. Kalmár Léna 
 Apa: Kalmár Gábor   
 Anya: Müller Zsófia

03.26. Petrozsényi Alíz 
 Apa: Petrozsényi László 
 Anya: Kárpáti Tímea

 
Elhunytak:

02.23. Micheller Mihályné 
  szül. Schreck Erzsébet, 79 év  
 Szt. Erzsébet u. 135.

02.23.  Lesnyoczky Józsefné 
 szül. Farkas Julianna, 85 év 
 Bányató u. 19. 

03.10. özv. Nick Jánosné 
 szül. Nick Julianna, 87 év 
 Dózsa Gy. u. 17. 

03.12.  Klotz Márton, 68 év 
 Lőcsei u. 14/A

03.21.  Szabó Lajosné 
 szül. Stifter Györgyi  
 Zsuzsanna, 69 év 
 Alkotmány u. 6.

A Pilisvörösvári  

Önkéntes Tűzoltók  

telefonszáma: 06 70 608 7717  

e-mail: tuzi@vorosvartuzi.hu

Pilisvörösvár az interneten:  

pilisvorosvar.hu  •  vorosvariujsag.pilisvorosvar.hu  •  vorosvarihirek.hu

Finta Balázs  
r. törzsőrmester  

pilisvörösvári körzeti megbízott 
szolgálati száma: 06-70-400-7202

Dózsa György   
pilisvörösvári körzeti megbízott  

szolgálati száma: 06-20-489-6707

Ezúton értesítem a tisztelt lakosságot, hogy Pilisvö-
rösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
99/2017. (V. 25.) Kt. számú határozata, valamint a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 145/1999. (X. 01.) 
Kormányrendelet 20. § (4) bekezdésében foglaltak 
szerint a városi köztemetőben elhelyezkedő, a mellé-
kelt listán feltüntetett temetési helyek (urnafülkék)

2018. május 31-i határidővel

megszüntetésre (kiürítésre) kerülnek, mivel azok ha-
táridőn belül nem kerültek újra megváltásra. 

Az urnák a képviselő-testület 81/2017. (IV. 27.) Kt. 
számú határozatával elfogadott városi köztemető 
kertépítészeti terve szerint a temető északkeleti sar-
kában kialakításra kerülő közös urnakertben kerülnek 
elhelyezésre.

Pilisvörösvár, 2018. március 13.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Megszüntetésre kerülő urnafülkék

Hirdetmény lejárt urnafülkék 
megszüntetéséről

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYE

1UF/2/1 2UF/1/9

1UF/2/3 2UF/2/2

1UF/2/8 2UF/2/4

1UF/2/10 2UF/2/6

1UF/3/5 2UF/2/8

1UF/3/6 2UF/3/1

1UF/3/10 2UF/3/2

2UF/1/5 4UF/1/3

2UF/1/7 4UF/2/1

2UF/1/8 4UF/2/2
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FÓRUM

Isten tenyerén

Megrendülten olvastam a hírt, amely vá-
ratlanul ért: 2018. február 23-án, 75 éves 
korában elhunyt Erőssné Kovács Edit, 
Erőss Zsolt hegymászó édesanyja. Utol-
só lakhelye Pilisvörösvár volt. Erdélyben, 
Szárhegyen helyezik örök nyugalomra, 
családi sírban. 2018. március 11-én tartott 
gyászistentiszteletet Balogh Sándor lelki-
pásztor, majd végtisztességet adó és mélyen 
együttérző szép gondolataival búcsúztatta a 
harminc éve két fiával Magyarországra át-
települt édesanyát.

Ezután a Pilisvörösvári Református 
Templom kertjében felállított kopjafánál 
folytatódott a megemlékezés. Családias, 
meghitt légkörben főleg azok az emberek 
maradtak ott, akik a sok nehézséggel küz-
dő Edit támaszai voltak szükség esetén. Az 
életvidám, tevékeny, intelligens asszony 

FÓRUM
ményesebb hegymászónk tíz évig Pilisvörös-
váron lakott. Később feleségével és két pici 
gyermekével Mogyoródon élt, ahol díszpol-
gárrá avatták. Ő az első magyar alpinista, 
aki 2002. május 25-én megmászta a Mount 
Everestet (nepáli neve Csomolungma, ami-
nek jelentése: Jóságos Istenanyánk), a Föld 
legmagasabb hegyét, és kitűzte a hegycsúcs-
ra a magyar zászlót. A Magyar Köztársaság 
Érdemrendjének Tisztikeresztjét ezért a 
teljesítményért kapta meg. Az Év Sportolója 
díjátadón különdíjat kapott. Magyarország 
legeredményesebb hegymászójaként került 
be a nemzetközi élvonalba.

2013 májusában a sikersorozatban 
újabb csúcstámadás következett. Kiss Pé-
ter (26) és Erőss Zsolt (45) első magyar-
ként értek fel a Kancsendzönga 8586 mé-
teres hegycsúcsára (szanszkrit nyelven a 
hegy neve azt jelenti: Arany Ékkő). Kiss 
Péter először mászott nyolcezren felüli 
magasságú hegycsúcsok között, és fantasz-
tikus fizikai teljesítménnyel érte el a győ-
zelmet. Erőss Zsolt boldogan emelte ma-
gasba a székely zászlót. Kiss Péter elindult 
az alaptábor felé, ám közben észrevette, 
hogy Erőss Zsolt lemaradt. Visszament se-
gíteni, de ereszkedés közben – május 21-
én – nyomtalanul eltűntek.

2013 szeptemberében gyászoló honfi-
társakkal telt meg a templomkert, sőt az 
utcán is álltak az emberek, amikor felavat-
ták a jelképekkel mesélő oszlopot, égig érő 
fát, a kopjafát, amelynek két oldalán Kiss 
Péter, illetve Erőss Zsolt édesanyja ült. A 
templombejárat közelében volt látható a 
két kitűnő sportember kinagyított arcképe. 
Átérezve a fiát elvesztő édesanya fájdal-
mát is, Czeglédi Gizella szívében fogant 
meg az az ötlet, hogy csíkszeredai fafara-
gó készítse el a pilisvörösváriak tiszteleté-
vel körülölelt kopjafát. Szerette volna, ha 
van egy jelképes sírhely, ahol leteheti Edit 
a szeretet virágait, ahol imádkozhat, ahol 
enyhítheti fájdalmát. Ahol egyszerre van 
jelen a Pilis és a Hargita hegyeinek vonzá-
sában oly gyakran megtett utazás testben 
is, de lélekben talán mindig...

Akkor is, és most 2018-ban is Czeglédi 
Gizella szervezte meg a szertartásokat, a 
szeretetben együttléteket, amiben mellet-
te álltak testvérei, de idén sajnos már csak 
Katalin. Gondolataival kiteljesítette az 
előtte megemlékezőktől elhangzottakat. 
Ezután Fogarasy Attila pilisvörösvári ta-
nár, költő a koszorúval, virágokkal, gyer-
tyával ékesített kopjafához lépve olvasta 
fel Erőss Zsolt halálának ötödik, fájdalmas 
évfordulójára írt versét. 
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letének tűzriasztója jelzett be. A riasztást 
időben visszavonták.
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 Alkotmány u. 6.

A Pilisvörösvári  

Önkéntes Tűzoltók  

telefonszáma: 06 70 608 7717  

e-mail: tuzi@vorosvartuzi.hu

Pilisvörösvár az interneten:  

pilisvorosvar.hu  •  vorosvariujsag.pilisvorosvar.hu  •  vorosvarihirek.hu

Finta Balázs  
r. törzsőrmester  

pilisvörösvári körzeti megbízott 
szolgálati száma: 06-70-400-7202

Dózsa György   
pilisvörösvári körzeti megbízott  

szolgálati száma: 06-20-489-6707

Ezúton értesítem a tisztelt lakosságot, hogy Pilisvö-
rösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
99/2017. (V. 25.) Kt. számú határozata, valamint a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 145/1999. (X. 01.) 
Kormányrendelet 20. § (4) bekezdésében foglaltak 
szerint a városi köztemetőben elhelyezkedő, a mellé-
kelt listán feltüntetett temetési helyek (urnafülkék)

2018. május 31-i határidővel

megszüntetésre (kiürítésre) kerülnek, mivel azok ha-
táridőn belül nem kerültek újra megváltásra. 

Az urnák a képviselő-testület 81/2017. (IV. 27.) Kt. 
számú határozatával elfogadott városi köztemető 
kertépítészeti terve szerint a temető északkeleti sar-
kában kialakításra kerülő közös urnakertben kerülnek 
elhelyezésre.

Pilisvörösvár, 2018. március 13.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Megszüntetésre kerülő urnafülkék

Hirdetmény lejárt urnafülkék 
megszüntetéséről

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYE

1UF/2/1 2UF/1/9

1UF/2/3 2UF/2/2

1UF/2/8 2UF/2/4

1UF/2/10 2UF/2/6

1UF/3/5 2UF/2/8

1UF/3/6 2UF/3/1

1UF/3/10 2UF/3/2

2UF/1/5 4UF/1/3

2UF/1/7 4UF/2/1

2UF/1/8 4UF/2/2



352018. ÁPRILIS VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG34

MÁJUSI  
PROGRAMOK

ESEMÉNYNAPTÁR

GYERMEKNAP (részletek a plakáton)  13.00–19.30

május 27. vasárnap Gimnázium udvara (Szabadság út 21.)

május 1. kedd

IV. VÖRÖSVÁRI MAJÁLIS (részletek a plakáton)13.00–21.00   

Sportpálya (Szent Erzsébet u. 37.)

május 12. szombat

„VILÁGOK TÁNCA – TÁNCOK VILÁGA” – görög est20.00  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG34  

Programjainkat figyelemmel kísérhetik 
honlapunkon és Facebook-oldalunkon!  

www.mhpv.hu,   
Facebook:   

Művészetek Háza, Pilisvörösvár

• „LELKÜNK DOKTORAI A FILMEK” FILMKLUB
Egy-egy film befolyásolja, megváltoztathatja az életünket,  
segíthet feldolgozni a nehézségeinket.  
A filmek megtekintése után csoportosan feldolgozzuk,  
megbeszéljük az adott filmet.

    Május 04. péntek 18.30
    Május 25. péntek 18.30 

• FOLTVARRÁS  
    Szeretettel várunk minden alkotni vágyó érdeklődőt  
    kéthetente csütörtökön 17 órától

KLUBJAINK 



352018. ÁPRILIS VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG34

MÁJUSI  
PROGRAMOK

ESEMÉNYNAPTÁR

GYERMEKNAP (részletek a plakáton)  13.00–19.30

május 27. vasárnap Gimnázium udvara (Szabadság út 21.)

május 1. kedd

IV. VÖRÖSVÁRI MAJÁLIS (részletek a plakáton)13.00–21.00   

Sportpálya (Szent Erzsébet u. 37.)

május 12. szombat

„VILÁGOK TÁNCA – TÁNCOK VILÁGA” – görög est20.00  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG34  

Programjainkat figyelemmel kísérhetik 
honlapunkon és Facebook-oldalunkon!  

www.mhpv.hu,   
Facebook:   

Művészetek Háza, Pilisvörösvár

• „LELKÜNK DOKTORAI A FILMEK” FILMKLUB
Egy-egy film befolyásolja, megváltoztathatja az életünket,  
segíthet feldolgozni a nehézségeinket.  
A filmek megtekintése után csoportosan feldolgozzuk,  
megbeszéljük az adott filmet.

    Május 04. péntek 18.30
    Május 25. péntek 18.30 

• FOLTVARRÁS  
    Szeretettel várunk minden alkotni vágyó érdeklődőt  
    kéthetente csütörtökön 17 órától

KLUBJAINK 



FESTMÉNYEKKEL  
A VILÁG KÖRÜL

Mészáros Edit már gyerekkorában 
szenvedélyesen festett, rajztanár-
hoz is járt, festőkör tagja volt, de 

jászberényi gimnazista évei után élete más 
irányt vett és nem tudott komolyan a hob-
bijának élni. Bár anyaként gyermekeinek, 
majd unokáinak is rajzolgatott, végül a ter-
mészet szépsége adott újra ecsetet a kezébe. 
Ahogy ő fogalmaz; már nem csak behunyt 
szemmel, álmában fest, hanem valóra váltja 
átélt élményeit a vásznakon.

Híven a kiállítás címéhez, festményeivel 
tényleg szinte körülutazzuk a világot. Ke-
nya és az Egyesült Államok nyugati part-
vidéke mellett Lengyelország parkjaiba és 
számos hazai tájra is elkalauzol varázslatos 
olajfestményeivel. A festőművész elmondta, 

A Balatontól a Mátráig, Párizstól Afrikán át San Franciscóig utazha-
tunk képzeletben Mészáros Edit, művésznevén „Medit” képeit nézeget-
ve. Március 17-én „Festményekkel a világ körül” címmel nyílt kiállítás 
Pilisvörösváron a Művészetek Házában a Solymáron élő festőművész 
képeiből.

hogy az utazások alkalmával ihletet merít, 
fényképeket készít és aztán otthon, a mű-
termében már azokat az érzéseket, benyo-
másokat festi meg, amelyek oly nagy hatást 
gyakoroltak rá. Ám nem is kell más ország-
ba mennie ihletért, hiszen Szentendre vagy 

a pilisszentiváni tó környé-
ke is rendkívül megfogta – 
mondta Mészáros Edit.

A tárlatmegnyitón Iván 
Ildikó operaénekes nem-
csak mint a család barát-
ja, hanem mint aki maga 
is fest, lelkesen méltatta a 
képeket. Beszédében ki-
emelte, hogy Mészáros 
Edit milyen különleges ér-
zékenységgel ragadja meg 
a fényeket művein. Arról is 
beszélt, hogy Medit például 
a zöldnek olyan sok árnya-

latát használja, hogy valóban azt az érzetet 
adja a kép, amit megélünk egy gyönyörű 
természeti környezetben. Iván Ildikó hoz-
zátette, hogy a város- és a természetábrázo-
lás technikailag és hangulatában is szépen 
elkülönül a művész képein.

 A megnyitón Görgey Gábor író arról 
beszélt, jó lenne látni, hogy az a fajta jó ér-
telemben vett polgári attitűd és gondolatvi-
lág, ami a művészeti ágakra mindig is ins-
piráló hatással van, újra megjelenik, mert 
az igény megvan rá, ezt igazolják Mészáros 
Edit képei is.

Olasz-Hartyányi Nikoletta


