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FŐ UTCAI FELÚJÍTÁS

Hamarosan, december folyamán 
elkészül a Fő utca Hősök teré-
től a CBA-ig tartó szakaszának 

felújítása, melynek során a korábbi vízel-
vezető árok helyett zárt csapadékcsatorna 
és vízgyűjtő aknák kiépítésére került sor, 
hogy a felette lévő terület befedhető le-
gyen. A beruházásnak köszönhetően 13 
új parkolóhely létesítésére, kerékpárút-
szakasz kiépítésére és új járda építésére 
kerül(t) sor.

Ugyan a beruházásra vonatkozó szer-
ződéseket még a régi városvezetés idején 
írták alá, a projekt megvalósítása már 
az új önkormányzat feladata lett. A pol-
gármesteri hivatal műszaki osztálya, a 
műszaki ellenőr folyamatosan felügyeli a 

munkafolyamatokat, s az egyeztető heti 
megbeszélések során az önkormányzat 
részéről is rendszeresen jelen van Cser 
András alpolgármester vagy Varga Péter 
képviselő.

A december 3-i kooperációs helyszíni 
bejárás idején megkezdődött az üzletek 
előtti járda elbontása és az új rétegrend 
kialakítása. A parkolóhelyek burkolása a 
vége felé tart, a kivitelezés a hideg, havas 
idő ellenére is folyik, ugyanis a szegélykö-
vek beágyazását még az enyhe, fagymen-
tes időjárásban el tudták végezni.

A végeredményre, a kivitelezés befeje-
zésére a tervek szerint december második 
feléig várni kell még. A korábbi állapotok-
hoz képest nemcsak a műszaki megoldás 

előremutató, hanem a felületkialakítással 
egy szép, új közterület gazdagítja majd a 
várost.

vorosvarihirek.hu
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KEDVES OLVASÓK!

Dr. Réthy Zoltánra körzeti orvosként és a pilisvörösvári anya- és csecsemővédelmi szerve-
zet megalapítójaként emlékezhet a vörösvári közösség. Pilisvörösvár egykori díszpolgára 
élete végéig írt verseket, ezek azonban egytől egyig íróasztalának fiókjában maradtak. 

Fogarasy Attila tanár úrnak köszönhetjük, hogy évtizedekkel halála után, 2008-ban 
megjelenhetett verseinek gyűjteményes kiadása Én így imádkozom címmel. 

Engedjünk teret költőinknek, és ismerjük fel, hogy helyi emberek tollából is szület-
hetnek emelkedett, igényes költemények. Tőle választottam egy verset Önöknek 2019 
karácsonyára, fogadják tiszta szívvel.  

Pilisvörösvár Város önkormányzati képviselő-testülete és minden hivatali munkatár-
sam nevében kívánok Önöknek békés, boldog karácsonyt!

Dr. Fetter Ádám  
polgármester

Dr. Réthy Zoltán:
KARÁCSONYI VERS 

Karácsonyestre készülõdnek 
A felhőkben a hópihék, 
A fenyőfák a nagy hegyekben, 
A tepsiben a pecsenyék. 

Karácsonyestre készülődnek 
A versek, kis és nagy betűk, 
A sor végén feleslő rímek 
Ünnepre hívó csengettyűk. 

Karácsonyestre készülődnek 
Az égi s földi angyalok, 
Ajándékokkal megterítve 
Fagyöngyöt nyíló asztalok. 

Karácsonyestre készülődnek 
Az angyalváró gyermekek, 
S a hópihék is velük együtt 
Stille Nachtot zengenek. 

Karácsonyestre készülődnek 
A nagymamák, a nagyapák, 
Csak ott van igazi karácsony, 
Hol kisded bámulja a fát.

Karácsonyeste keresgélem 
A kisdedet, vajon hol van? 
És rám mosolyog a fa alatt 
A betlehemi jászolban… 

Pilisvörösvár, 1970. december 24.
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ujsag@pilisvorosvar.hu
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ŐSZI ÚTJAVÍTÁS

HÍREK

INTERAKTÍV  
KIÁLLÍTÁS  
AZ ATOM-
ENERGIÁRÓL

November közepén végezték el az önkor-
mányzati kezelésű utak burkolatjavítását a 
legsürgetőbb helyeken. Az útjavítások kiter-
jedtek bel- és külterületi utakra egyaránt.

Az aszfaltos utak őszi kátyúzását az ön-
kormányzat által megbízott vállalkozó vé-
gezte, 28 helyszínen javították az útburko-
latot. Ezzel párhuzamosan a murvás utak 
javítását a városgondnokság munkatársai 
végezték el. A lakosság további 10 helyszínt 
jelzett, ahol javításra vagy az útburkolat 
fejlesztésére van igény. Az önkormányzat 
eltökélt szándéka a murvás utak ütemezett 
aszfaltozása a város lehetőségei szerint. 

AZ ÚJ MÁV-MENETRENDRŐL

December 15-étől új menetrend lép ér-
vénybe a Pilisvörösvárt is érintő 2. számú 
Budapest–Esztergom vasútvonalon.

A menetrend érvénybe lépését meg-
előzően az önkormányzat már felvette a 
kapcsolatot az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium közösségi közlekedés társa-
dalmi egyeztetését lefolytató háttérintéz-
ményével, a Közlekedéstudományi Inté-
zet Nonprofit Kft.-vel (KTI). A személyes 
egyeztetésen az önkormányzat részéről 
Cser András alpolgármester, dr. Lovász 
Ernő és dr. Fetter Gábor képviselők vet-
tek részt, és jelezték, hogy a napvilágot 
látott tervezet változatlan formában tör-
ténő hatályba léptetése komoly kritikákat 

November 20–21-én lezajlott a Paks II. be-
mutató a Búcsú téren, mely 2009 óta járja az 
országot, és már több mint 350 ezren tekin-
tették meg. A város oktatási intézményeiből 
a felsőbb évfolyamok nézték meg a kiállítást, 
amely interaktív eszközökkel és játékos for-
mában ismertette meg az érdeklődőket az 
atomenergiával. Amennyiben a városba ér-
kezik a későbbiekben egy napenergia vagy 
szélenergia hasznosítását bemutató kiállítás, 
annak is teret biztosít az önkormányzat.

fog gerjeszteni, tekintettel arra, hogy az 
egyébként nagy forgalmú vasútállomá-
sok kiszolgálási szintje csökkeni fog. Az 
egyeztetésen ugyan elhangzott, hogy a 
szándék megvan arra, hogy az utazókö-
zönség igényeit kiszolgálják, és a kisebb 
állomásokról is rövidebb időközönként 
induljanak a vonatok, azonban pályaka-
pacitási problémák, illetve a Nyugati pá-
lyaudvar kapacitása jelenti továbbra is a 
szűk keresztmetszetet.

Ami a korábbi menetrendhez képest 
előrelépés, hogy Vörösvárbánya megál-
lónál a korábbi óránkénti egy megállás 
helyett december 15-től két vonat fog 
megállni. Szintén javulás, hogy lett egy 

éjszakai, 2:25 perckor a Nyugati pálya-
udvarról induló járat, amelyet a hétvégén 
Budapesten szórakozni vágyók minden 
bizonnyal ki fognak használni.

A Szabadságliget megálló kiszolgálása 
azonban jelentős mértékben csökkent, mi-
vel a jövőben a zónázó vonatok nem áll-
nak meg sem a Nyugatiból induló, sem az 
Esztergomból induló irányból. A Szabad-
ságliget megálló jelentős utasforgalmat 
bonyolít, tehermentesítve ezzel Pilisvö-
rösvár állomás forgalmát, azonban ezzel a 
módosítással várható egy átcsoportosulás, 
amely a helyi közlekedést is hátrányosan 
fogja érinteni.

Ennek figyelembevételével szeretne az 
önkormányzat mihamarabbi kiszolgá lás-
bővülést elérni Szabadságligeten, amely 
azonban nagyban függ a fennálló pálya-
kapacitási paraméterektől.



52019. DECEMBER

KÖSZÖNET ÉS ÉRTÉKELÉS
Mindenszentek és halottak napja után ér-
tékelték a Városházán a kegyeleti ünnepek 
alatt tapasztaltakat. Dr. Fetter Ádám polgár-
mester megköszönte a Pilisvörösvári Rend-
őrőrs, a pilisvörösvári polgárőr egyesületek, 
a településőrök, valamint a városgondokság 
munkatársainak munkáját.

A temetőben tapasztalható rend, a gép-
járműforgalom megfelelő biztosítása, a te-
metői buszjárat miatt sok pozitív visszajel-
zés érkezett a lakosoktól. A megbeszélésen 
felmerült néhány téma, amelyen a jövőben 
még javítani lehetne (pl. plusz WC, parko-
lási rend). A temetői buszjárat sokaknak 
nagy segítség volt, ezért jövőre is biztosan 
számíthatnak rá a lakosok.

KERTÉSZETI  
MUNKÁK 

MEGSZÉPÜLT A MŰEMLÉK TEMETŐ

Az enyhe időjárás lehetővé tette az elmúlt 
hetekben, hogy a kertészeti csoport folya-
matosan végezze a közterületeken szük-
séges munkákat. November közepétől a 
Zrínyi utcai óvoda melletti nagy fák galy-
lyazása történt meg, melynek során közel 
30 m3 száraz ágat távolítottak el. A Vásár 
tér környezetét, a Hősök tere zöldfelületét, 
a Bányász emlékpark környékét is rendbe 
tették, a kisebb zöldfelületeken még ka-
szálást  végeztek, mint például a Görgey 
utcában a játszótér, valamint a vasút felé 
vezető járda mellett. 7 db hársfát cserél-
tek a Tavasz utcában, ebből ötöt rongálás 
miatt, a Báthory utcában 3 db kipusztult 
fa (2 rongálás miatt) helyére került új pla-
tánfa. A Nagy-tó körüli sétány melletti 
zöldszigeteket is rendbe rakták, itt 5 db 
nyírfa került a Harcsa utcai zöldszigetbe. 

A Lőcsei utcai műemlék zsidótemető zöldfelületének gondozását egyrészt az önkor-
mányzat végzi az évi kétszeri kaszáltatással, másrészt évek óta D. Bányász Gergő ön-
kéntesként gondoskodik arról, hogy a temető területe rendezett legyen. Így történt ez 
november közepén is, amikor ismét megszépült a temető. Az önkormányzat azzal tá-
mogatta a novemberi temetőtakarítást, hogy a kertészeti csoport elszállította a keletke-
zett mintegy 22 m3-nyi zöldhulladékot a lerakóba.

ADVENTI 
EZÜSTÉREM
Évek óta a piliscsabai római katolikus 
templom ad otthont az Országos Adventi 
Koszorúverseny és Kiállítás nevű rendez-
vénynek. A versenyen az ország minden 
tájáról érkező diák és felnőtt virágkötők pá-
lyamunkáit értékeli a zsűri. Idén a felnőtt 
virágkötők között második helyen végzett, 
azaz ezüstérmes lett Kövesdi Molnár Zsu-
zsanna, pilisvörösvári virágkötő. 
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• Sikerült-e már az eltelt idő alatt fel-
mérni a település valós anyagi helyzetét, 
és ennek tükrében a képviselő-testület 
továbbra is megvalósíthatónak érzi-e a 
kampányban vállalt céljait?

F.Á.: Kampányunkban igyekeztünk olyan 
célokat megfogalmazni, melyek jó gaz-
dálkodással, előkészítéssel és szervezéssel 
elérhetőek. Jelenleg még tart a város gaz-
dálkodásának felülvizsgálata, intézménye-
ink állapotának felmérése, a fejlesztési el-
képzelések összeírása, rangsorolása. Ezek 
alapján állítjuk össze a rövid, közép- és 
hosszú távú fejlesztési terveinket. 

• 2008 óta hatályos városunk adórende-
lete, a helyi iparűzési adó mértéke több 
mint 10 éve nem emelkedett. Most arról 
döntött a testület, hogy megemeli az ipar-
űzési adót. Miért döntöttek így? 

F.Á.: A megválasztásunk óta eltelt idő 
alatt igyekeztünk áttekinteni az önkor-
mányzat és a hozzá kapcsolódó intézmé-
nyek működését és költségvetését. Ezen 
rövid idő alatt a fő csapásirányokat te-
kintettük át és a sarokszámok elemzésére 
fordítottuk a legtöbb időt. Ilyen például a 
fejlesztésekre fordítható összeg, ami a ko-
rábbi években az előző működési évben el 
nem költött maradvány összegéből, vala-

mint az év közben keletkező plusz forrá-
sokból (pl. ingatlanok eladása, sikertelen 
pályázatból felszabadult önrész) tevődött 
össze, de ilyen az államtól kapott támo-
gatások alakulása, illetve a költségek ra-
cionalizálása.

Tekintve, hogy egyrészt a gyakorlat 
szerint a működési költségek fedezetét 
biztosító, központi költségvetéstől érke-
ző támogatások az elmúlt években csök-
kentek vagy stagnáltak a folyamatosan 
emelkedő árszínvonal mellett, másrészt a 
fejlesztésekre fordítható maradványérték 
a becsült adatok alapján várhatóan leg-
alább 30-35%-kal alacsonyabb a korábbi 
évnél, valamint nem szeretnénk a jövő-
ben a likvid ingatlanvagyon felélését foly-
tatni, ezért döntött a testület az adó eme-
lése mellett. Hangsúlyoznám, ez nem azt 
jelenti, hogy csak a bevételi oldalra kon-
centrálunk, a költségek racionalizálása is 
fontos célunk, amire szintén meghozzuk 
a szükséges intézkedéseket, azonban a 
törvényben előírt november 30-i adóeme-
lési határidő miatt ezt a döntést a kiérté-
kelt számadatok birtokában nem tudtuk 
halogatni. Itt jegyezném meg, hogy az 
emelés hatása döntően a 2021. évben rea-
lizálódik, ami annyit jelent, hogy a 2021. 
évi költségvetés tervezésénél tudunk elő-
ször a többletbevétellel tervezni.

HELYI ADÓK, USZODA, ÜNNEPEK

• Mit jelent a döntés számokban? Mek-
kora mértékű az emelés, mennyivel több 
bevételt jelent, mint eddig?

S.B.: 0,3 százalékponttal emeltük meg az 
adó mértékét, 1,55%-ról 1,85%-ra. Az adó-
bevétel-növekmény az iparűzési adómérték 
emelésének hatására a 2021. évre 113 226 
ezer forintra tehető, a 2019. évi előirányza-
tot alapul vevő számítás szerint. (A 2019. 
évi várható adóbevétel 585 000 ezer forint, a 
2021. évi pedig 698 226 ezer forint.) 

Egy vállalkozó esetében a választott 
adózási módtól függően számszerűsítve 
ez azt jelenti, hogy egy KATA adózó, aki 
az iparűzési adóban a tételes adózást vá-
lasztotta, az eddigi évi 38 750 Ft helyett 
évi 46 250 forintot fog fizetni, ami éves 
szinten 7500 Ft, havi szinten 625 Ft emel-
kedést fog jelenteni számára a 2020. évtől. 
A normál adózó vállalkozás évi 10 000 000 
forintos adóalap esetén 155 000 Ft helyett 
185 000 Ft megfizetésére lesz kötelezett, 
ami éves szinten 30 000 Ft, havi szinten 
2500 Ft többletköltséget fog jelenteni egy 
cég számára.

•  Mikortól lép életbe a döntés? 

F.Á.: 2020. január 1-től lép életbe az új 
adómérték. Fontosnak tartom megje-
gyezni, hogy szinte minden képviselőtár-

E havi lapszámunkban nem csupán városunk polgármestere, dr. Fetter Ádám válaszol kérdéseinkre, hanem két 
alpolgármestere, Strack Bernadett és Cser András is.
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sam vállalkozó, mi magunk is érintettek 
vagyunk a döntésben, tudjuk, hogy mit 
vállaltunk, de azt gondoljuk, az elmúlt 
évek tapasztalata alapján nem mindegy, 
hogy a befizetett összegért cserébe mit ka-
punk. Mi szeretnénk partnerséget, szoros 
együttműködést a vállalkozókkal, segíteni 
őket a pályázható források elérésében, be-
vonni őket a település közösségi életébe, 
és bízom benne, hogy ezen törekvések 
eredményessége sok vállalkozót visszahoz 
városunkba. Egyik legnagyobb célunk, 
hogy a befizetett adó összegét helyi vál-
lalkozásoknál költsük el és a helyi vál-
lalkozások fejlődésének előmozdítására, 
munkahelyek teremtésére, infrastruktu-
rális fejlesztésekre fordítsuk, így növelve a 
helyi vállalkozások bevételét.

• Nagy vonalakban mire tervezik fordí-
tani a többletbevételt? 

Cs.A.: Fejlesztésekre és beruházásokra, 
mind az iparterületen, mind a lakóöve-
zetekben. Kiemelten fontos a járdák és 
utak építése, azonban ezt is észszerűen, 
koncentráltan szeretnénk végezni. Mit is 
értünk ezalatt? Nem mindegy, hogy egy 
időben egy fél utcát látunk el útburkolat-
tal, járdával, vagy egyszerre többet, hiszen 
a fajlagos költsége is kevesebb a beruhá-
zásnak, ha egy vállalkozó nagyobb meny-
nyiségű munka elvégzésére adja ajánlatát. 
Költségek racionalizálása alatt ezt a szem-
léletet is értjük.

• Többször elhangzott, hogy az értéke-
sített önkormányzati ingatlanok eladásá-
ból származó bevételt kizárólag más, új 
ingatlanok megvásárlására kívánják for-
dítani. Vannak már tervek is arra, hogy 
körülbelül mikre?

F.Á.: Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a 
tervezett uszoda mellett a város rendel-
kezzen összefüggő területekkel, melyek 
egy eredményes pályázat után például 
egy sportcsarnok helyszínéül szolgálhat-
nának. Fontos lenne továbbá, ha rendel-
keznénk olyan lakásállománnyal, ami-
ből szolgálati lakást tudnánk biztosítani 
városunkban dolgozó tanároknak, óvó-
nőknek, körzeti megbízott rendőröknek. 
Ezáltal olyan pluszt tudnánk nyújtani az 
álláskereső munkavállalóknak, amit egy 
környező település nem biztos, hogy meg 
tud tenni.

•  Lehet tudni valamit a tanuszodával 
kapcsolatban? Október 11-én lejárt az 
ajánlattételi határidő… Nem érkezett 
érvényes ajánlat a kivitelezésre? 

Cs.A.: A rendelkezésre álló információink 
szerint 5 ajánlat érkezett a közbeszerzés-
re, melyeknek folyik a kiértékelése. Meg 
kell azonban jegyezni, hogy jelentősen 
megnőttek az építőipari kivitelezési árak, 
és mivel feltételes közbeszerzés került 
kiírásra, nem feltétlenül valósul meg az 

összes uszodaépítés, vagy legalábbis nem 
egyszerre. A pilisvörösvárival nagyjából 
egy időben 10 tanuszoda építésére írt ki 
közbeszerzést a kormány, így most olyan 
településekkel futunk versenyt, mint Szé-
csény, Pásztó, Rétság stb. Mi a jelen hely-
zetben annyit tudunk tenni, hogy minden 
fórumon hangoztatjuk a pilisvörösvári 
tanuszoda mielőbbi megépítésének fon-
tosságát.

• És akkor megint egy kis közösségépí-
tés a végére. Idén a város karácsonyfájá-
nak feldíszítésére egy akcióval készültek. 
Pontosan hogyan is zajlott, sikeres volt 
az ötlet? 

S.B.: Korábban több kritika érte a kará-
csonyfát, az elmúlt évek alatt megkoptak 
a díszek fényei, elavultak. Szerettük volna, 
ha a városvezetésben bekövetkezett meg-
újulást több megújulás is követi. Leporol-
tuk a padlásról lehozott, oszlopra szerel-
hető díszeket, kisebb átalakítás után újra 
használni tudtuk őket, így kikerülhettek a 
Fő utca kandelábereire. További fényfüzé-
reket vásároltunk, amiket a Fő téren, a Hő-
sök terén, a Templom téren és a Vásár téren 
helyeztünk ki a lakosság megelégedésére. 
TEVÖ-körben született az ötlet, hogy a 
város karácsonyfájának feldíszítésébe, a dí-
szek megújításába vonjuk be a lakosságot. 
Így hirdettük meg a „Díszítsük fel együtt 
Vörösvár karácsonyfáját” közösségépítő 
akciónkat. Rendkívüli sikere volt, minden 
elvárásunkat felülmúlva, közel 120 ezer fo-
rint gyűlt össze az adakozásból. A befolyt 
összegből az egyesület 50 db hópelyhet és 
30 db arany színű gömböt vásárolt a la-
kossági összefogásnak köszönhetően. El-
fogultság nélkül is bizton állíthatom, idén 
nagyon szépek lettek városunk adventi fé-
nyei, és köszönjük a sok pozitív visszajel-
zést, valamint a nagy érdeklődést az első 

adventi gyertyagyújtáson.

• Sűrű volt az év utolsó 2-3 hónapja. Lesz 
idő az ünnepek alatt egy kis pihenésre, 
töltődésre?

S.B.: Azt kell mondjam, számomra sűrű 
volt az utolsó félév, mert a kampányban is 
aktívan részt vettem, de nincsenek illúzi-
óim a jövő évre nézve sem, hiszen ha meg 
akarjuk valósítani a terveinket, akkor ha-
sonlóan mozgalmas hónapok elé nézünk. 
Nekem most a költségvetés elkészítése a 
legfontosabb feladat, amelynek a hajrája 
januárban lesz, ezért az igazgatási szü-
net két hetében igyekszem minden időt 
szeretteimmel, családi körben tölteni és 
feltöltődni az új évre. Ezúton is kívánok 
minden olvasónak békés, boldog ünnepe-
ket!
Cs.A.: Számos feladaton vagyunk túl, de 
nagyon sok áll még előttünk az év hátrale-
vő részében is. Befejezéshez közel áll a Fő 
utca program, dolgozunk a költségveté-
sen, tervezzük a jövő évet. Ünnepek alatt 
azonban nagyon fontos, hogy mindenki 
szerettei körében, meghitt hangulatban 
ünnepelhessen. Ehhez próbáltunk kicsit 
hozzájárulni városunk ünnepi díszeivel, 
és az adventi gyertyagyújtások emelkedett 
hangulatával.
F.Á.: Tudtuk jól, mit vállalunk, fel voltunk 
készülve a kihívásra. A megválasztásunk 
óriási motiváció számomra, erőt ad a la-
kosság irántunk mutatott bizalma, szere-
tete. Azonban bevallom őszintén, jól fog 
esni egy kis pihenés, amit mindenképpen 
szűk családi körben szeretnék eltölte-
ni a kislányaim és feleségem legnagyobb 
megelégedésére. Emberpróbáló feladatok 
várnak ránk jövőre is, szükségünk lesz a 
feltöltődésre!

Palkovics Mária
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NOVEMBER 28. 
Új eszközök a rendelőbe 

Közbeszerzési eredményt hirdetett a képvi-
selő-testület az Egészséges Budapest Prog-
ram keretében a szakrendelő részére az 
eszközök beszállítóira. A közbeszerzést öt 
tárgykörben indította az önkormányzat: 1. 
diagnosztika, röntgen (digitális röntgenké-
szülék, radiológiai UH-készülék, felső ka-
tegóriás UH-készülék, PACS rendszer), 2. 
sterilizálás (gőzsterilizáló, hőlég-sterilizáló, 
fóliahegesztő), 3. szakrendelés (műtőasztal, 
műtőlámpa és tartozékai, rectoscope, vizs-
gáló mikroszkóp, vizsgálószék), 4. szemé-
szet (látásélesség-vizsgáló tábla, réslámpa 
szett és tonométer, 90 D előtétlencse, kri-
tikus fúziós frekvenciamérő, hármastükör, 
univerzális próbakeret), 5. hűtés (rozsda-
mentes hűtőszekrény veszélyes anyagok 
tárolására). A beérkezett ajánlatok alapján a 
közbeszerzést eredményesnek hirdették ki. 
Az első és a harmadik közbeszerzési részre 
a Medirex Zrt. ajánlatát hirdette ki nyer-
tesnek a képviselő-testület, a másodikra a 
Smithmann Hungary Kft.-t, a negyedikre 
a Neovisus Plus Kft. ajánlatát, az ötödikre 
pedig a Medi-Tervill Kft. ajánlatát hirdették 
ki. A fedezet rendelkezésre áll a pályázaton 
elnyert 125 528 049 forint összegből és a 
költségvetésben szereplő 6 millió forint ön-
részből. (161/2019. határozat – 12 igen)

Település-segédfelügyelői megbízás 
a rendőröknek

Döntés született arról, hogy az önkormány-
zat – a környékbeli településeken bevett gya-
korlat szerint – kétoldalú megállapodást köt 
a helyi körzeti megbízottakkal. A megbízási 

ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEK
szerződés keretében a körzeti megbízottak 
a településőrökkel közösen szabadidejük-
ben közterület-felügyeleti feladatokat látnak 
majd el. Vörösváron nagy az igény a lakos-
ság részéről a fokozott közterületi rendőri 
jelenlétre, főleg hétvégén és az esti órákban. 
(162/2019. határozat – 12 igen)

Az adórendelet módosítása

Módosította a képviselő-testület a helyi 
adókról szóló rendeletet. A módosítás az ál-
landó és az ideiglenes jellegű iparűzési adó 
mértékének emelésére vonatkozik. Állandó 
jelleggel végzett iparűzési tevékenység ese-
tén az adó évi mértéke az adóalap 1,85 %-a 
lesz, ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 
tevékenység esetén az adó mértéke 5000 Ft/
nap lesz 2020. január 1-től.

Az emelés okairól és az ehhez kapcsoló-
dó egyéb tudnivalókról a polgármesteri in-
terjúban olvashatnak részletesen.  (23/2019. 
rendelet – 9 igen, 3 nem)

Módosult  
az önkormányzati SZMSZ

Az eddigi gyakorlat szerint a testületi ülés 
végén a képviselő-testület a polgármesteri 
beszámoló elfogadásáról szavazott, amely 
a két ülés között eltelt polgármestert érin-
tő eseményeket sorolta fel. Mivel jelenleg 
az önkormányzat egyik kiemelt célja az 
önkormányzati és hivatali kommunikáció 
javítása, így ezeknek az eseményeknek a 
részletes beszámolója szinte azonnal megje-
lenik az online oldalakon. A polgármesteri 
beszámolóról szóló napirend így felesleges 
többletmunkát jelentene, emellett a beszá-
moló elkészítése nem is tartozik a törvény 
által meghatározott kötelező feladatok közé. 
Így most az a döntés született, hogy a Pol-

gármesteri beszámoló nevű napirendi pont 
mostantól nem szerepel az előterjesztések 
között. (24/2019. rendelet – 9 igen és 3 nem)

Változott a temetői rendelet

Több ponton módosította a képviselő-
testület a temetőről szóló rendeletet. Az 
egyik legfontosabb módosítás a temetői 
nyitvatartásra vonatkozik. Eszerint a teme-
tő november 3. és február 28. között reggel 
8-tól 17 óráig, március 1. és október 31. kö-
zött reggel 7 órától 20 óráig van nyitva, min-
denszentek és halottak napján pedig 7-től 21 
óráig. A temetőben tilos gépjárművel közle-
kedni, kivéve az alábbi esetekben:
• súlyos mozgáskorlátozottat szállító jármű
• temetkezési tevékenységben részt vevő 
jármű
• a temetőben vállalkozásszerűen munkát 
végző jármű
• üzemeltetői engedéllyel a mozgássérülte-
ket, időseket, betegeket szállító jármű

Mindenszentek és halottak napján csak 
mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendel-
kező gépjárművel lehet a temető területé-
re behajtani, kizárólag 8 és 12 óra között. 
Temetési szertartás alatt tilos gépjárművel 
behajtani. Sírkőállítási tevékenységet a vál-
lalkozók a halottak napi ünnepre való te-
kintettel a november 1. előtti hétköznapra 
eső utolsó három munkanapon és novem-
ber 5. között, illetve temetési szertartások 
során nem végezhetnek. (25/2019. rendelet 
– 12 igen)

Önkormányzati képviselők  
az iskolai tanácsokba

A nemzeti köznevelésről szóló törvény ér-
telmében a kötelezően létrehozandó in-
tézményi tanácsnak tagja kell legyen az 
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intézmény telephelye szerinti települési ön-
kormányzat delegáltja is. A delegáltak meg-
bízatása az adott önkormányzati ciklusra 
szól. A mostani döntés értelmében a Vásár 
Téri Német Nemzetiségi Iskola tanácsának 
tagja dr. Lehrer Anita, a Templom Téri Né-
met Nemzetiségi Iskoláé dr. Fetter Gábor, a 
Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskoláé 
Spanberger Zsolt, a Palánta Általános Isko-
láé dr. Lovász Ernő lett. (167/2019. határozat 
– 12 igen)

Ingatlanértékesítés

Még korábban döntött arról a leköszönt 
képviselő-testület, hogy nyílt pályázat út-
ján értékesíti az Őrhegy u. 6224 hrsz. alatti 
önkormányzati ingatlan ¼ részét, melyet 
3 500 000 forint alsó limitáron hirdettek 
meg. A pályázatra egy darab érvényes aján-
lat érkezett, így ő vehette meg az ingatlant 
a kiírásban szereplő vételáron. (169/2019. 
határozat – 12 igen)

Az ülésen hozott rendeletek 

22/2019. (XI. 29.) – Az Önkormányzat 
2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 
8.) önkormányzati rendelet módosításáról

23/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 
a helyi adókról szóló 23/2008. (XI. 26.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról

24/2019. (XI. 29.) – Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának Szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról

25/2019. (XI. 29.)  – A temetőkről és a te-
metkezésről szóló 2/2000. (II. 28.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról 

Egyéb határozatok

163/2019. – A Pilisvörösvár és Környéke 
Szociális Intézményfenntartó Társulás mű-
ködéséről szóló polgármesteri beszámoló 
elfogadásáról 

164/2019. – A Pilisvörösvár és Környé-
ke Szociális Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Megállapodása módosításának 
elfogadásáról

165/2019. – A 2020. évi belső ellenőrzési 
terv elfogadásáról

166/2019. – A főállású polgármester ide-
gennyelv-tudási pótlékának megállapítá-
sáról 

168/2019. – A Pilisvörösvár 0136/78 hrsz.-ú 
ingatlan belterületbe vonásáról

171, 172, 173, 174, 175, 176/2019. – A Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 
2020. évi fordulójára érkezett „A” típusú 
ösztöndíjpályázatok elbírálásáról

Tájékoztató a 2020. évi tüdőszűrésről

Anyakönyvi ügyelet a polgármesteri hivatalban

Tájékoztató a piac ünnepek körüli zárvatartásáról

Tavaszig szünetel a vízvételi lehetőség a temetőben

Ezúton értesítem a tisztelt lakosságot, hogy Pilisvörösváron a tüdőszűrést

2020. január 6-tól január 24-ig rendezzük meg.
A tüdőszűrés helye: Városi Díszterem (Pilisvörösvár, Fő utca 66.)

(Megközelíthető a Járási Hivatal udvaráról és a Puskin utcai parkolóból, közvetlenül a Díszterem udvar felőli 
ajtaján keresztül.)

A szűrés időpontjai:      
hétfőn, szerdán: 12–18 óráig, kedden, csütörtökön, pénteken: 8–14 óráig

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat!

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 

40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálat esetén befizetendő vizsgálat díja 1700 Ft, mely 
az OEP által országosan meghatározott díj. 

A befizetés a szűrőállomáson kapható készpénz-átutalási megbízáson (sárga csekken) történik. 

A 14–18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. 
A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulók számára, akiknek az oktatási törvény ezt 
előírja, a vizsgálat ingyenes.

Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző

Tájékoztatom Pilisvörösvár Város polgárait és minden kedves ügyfelünket, hogy a 2019. december 20. és 
2019. december 31. között (4 munkanap) tartó igazgatási szünet ideje alatt halálesettel, temetéssel 
kapcsolatosan anyakönyvi ügyeletet tartunk az alábbi időpontban: 

2019. december 30-án 9 órától 10 óráig.

Az anyakönyvi ügyelet helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 
(Fő tér 1. szám, földszint 3. számú iroda)

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés helye:  
Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1., műszaki osztály, földszint jobbra)

A fent megjelölt időponton kívül a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésben a temetkezési szolgáltatók 
nyújtanak segítséget. 

Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a korábbi évek tapasztalatai alapján a látogatottság hiá-
nyára való tekintettel 2019. december 28-án és 2020. január 4-én a Pilisvörösvári Termelői Piac 
zárva tart.
Megértésüket köszönjük!

Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a temetőben a téli időszakra való felkészülés keretében november 22-
én (pénteken) elzárták a vízcsapokat, és víztelenítették a vezetékeket fagyveszély miatt. Tavaszig a 
temetőben szünetel a vízvételi lehetőség.

Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI
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Október vége óta az önkormányzat több 
lépést tett annak érdekében, hogy vissza-
szorítsa a közterületi alkoholfogyasztást, 
és így az ebből fakadó problémák meg-
szűnjenek, vagy legalábbis csökkenjenek. 
A kritikus területeken (pl. Vásár tér) a 
rendőrség és a hivatal közterület-felügyelő 
munkatársának fokozottabb jelenlétével, 
valamint tiltó táblák kihelyezésével segíti 
elő az önkormányzat a probléma megol-
dását. Novemberben hat táblát helyeztek 
ki (Vásár téri kisboltnál, Bányatelepi busz-
megállónál lévő kisboltnál, Hősök terénél 
két helyen, a Kisfaludy utcai üzletsor végé-
nél az A91 épületére két helyen). Várják a 
lakosok visszajelzését az aktuális tapaszta-
latokról, a megtett intézkedések hatásairól, 
valamint arra vonatkozóan, hol lenne még 
igény ilyen táblákra.

November 16-án szombatról vasárnapra vir-
radó éjjel megrongálták a bányatelepi busz-
megállót. A helyszínen borosüvegek, sörös- 
és energiaitalos dobozok maradtak hátra az 
üvegtörmelékek között.

A közterületi alkoholfogyasztás tilos, sza-
bálysértésnek minősül, ezért szankcionálha-
tó. A városgondnokság 18-án, hétfő reggel 
eltávolította a szilánkokat és az otthagyott 
italosüvegeket. A buszmegállót üzemeltető 
cég tájékoztatása megtörtént, intézkednek a 
helyreállításról. 

November 22-én vandálok nem kíméltek 
egy facsemetét a Görgey utcai vasúti átjáró-
nál. Tőből kitörték, a fa helyrehozhatatlan 

VANDALIZMUS 

KÖZTERÜLETI  
ALKOHOL-
FOGYASZTÁS

BEJELENTÉS:
Ha információjuk van  

a rongálásokról, vagy ha rendbontást 
észlelnek, kérjük, jelentsék be  

annak érdekében,  
hogy lehetőség legyen intézkedni.

• A polgármesteri hivatal titkárságán  
    hétfőn, szerdán 8:00–17:00,   
    kedden, csütörtökön 8:00–16:00, 
    pénteken 8:00–14:00 között,  
    telefonszám: 26/330-410.
• Éjjel-nappal hívható  
    a 112-es segélyhívó. 

• Pilisvörösvár körzeti megbízottjai: 
Finta Balázs r. főtörzsőrmester  

70/400-7202,  Kohlhoffer Rudolf r. 
törzsőrmester 20/489-6707

TÁJÉKOZTATÓ  
PÁLYÁZATÍRÁSHOZ 

A város önkormányzata kiemelten fon-
tosnak tartja, hogy a városi intézmények 
és a civil szervezetek önállóan is mindent 
megtegyenek a projektjeikhez szükséges 
pályázati források felkutatásához és igény-
bevételéhez. Ehhez november 22-én egy 
tájékoztató előadással kaptak segítséget a 
2020. évi nemzetiségi témájú pályázatok-
kal kapcsolatosan, melyet Sax Ibolya, Pilis-
vörösvár Német Nemzetiségi Önkormány-
zatának alelnöke tartott a polgármesteri 
hivatal tanácstermében.

Elmondta, hogy melyek a pályázáshoz 
szükséges legfontosabb dokumentumok, 
mire figyeljenek a pályázat benyújtásánál 
(pl. jól megfogalmazott cím és leírás, ra-
cionálisan meghatározott programok, a 

költségigény megfelelő alátámasztása ár-
ajánlatokkal).

Az előadás keretében a már előzetesen 
áttanulmányozott pályázati tudnivalókkal, 
és konkrét, előkészített pályázati anyagok-
kal kapcsolatban is tehettek fel kérdéseket 
a résztvevők.

A megbeszélésen a nemzetiségi okta-
táshoz, neveléshez kötődő intézmények, a 
nemzetiségi egyesületek képviselői vettek 
részt, valamint Mátrahegyi Erzsébet képvi-
selő. Az előadás zárásaként d. Fetter Ádám 
polgármester megköszönte a jelenlévőknek 
a részvételt, és biztatta az intézmények és 
egyesületek képviseletében megjelenteket, 
hogy mindenképpen éljenek a pályázati le-
hetőségekkel.

kárt szenvedett. A kertészeti csoport eltá-
volította a maradványokat. A terület a NIF 
kezelésében van, rongálás esetén nem pó-
tolnak. Mivel már fagyos a talaj, az önkor-
mányzat a tavaszi faültetési program kere-
tében tudja pótolni a fát. 
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GARANCIÁLIS BEJÁRÁS
Egy éve már, hogy átadták a tavalyi év 
legnagyobb önkormányzati beruházását, 
a Nagy-tó körüli sétányt és futópályát. 
Az 1000 méter hosszú és 2 méter széles 
sétálóutat, valamint az annak belső ívén 
haladó 1 méter széles gumiburkolatú futó-
pályát azóta aktívan használja a lakosság.

November 12-én került sor a futópá-
lya egyéves garanciális bejárására, ahol az 
átadás óta tapasztalt hibákat Cser András 
alpolgármester, a hivatal műszaki osztályá-
nak vezetője, témafelelős munkatársa és a 
műszaki ellenőr a helyszínen mutatta meg 
a kivitelező cég képviselőjének. Ilyen hiba 

például a parkolásgátlók és a korlátvégek 
stabilabb rögzítése, a padok fa és fém része-
inek felületkezelése, néhány helyen pedig 
a rézsű megerősítése. Egy helyen a csapa-
dékvíz-elvezető rendszer víznyelő kapaci-
tásának bővítése szükséges. A garanciális 
javításokat határidőre kell elvégeznie a ki-
vitelezőnek.

A kertészeti csoport rendszeresen kar-
bantartja a belógó ágakat, a városgondnok-
ság takarítja az avart és egyéb hulladékot a 
pályáról. A rendszeres karbantartáson kívül 
azonban nagyon fontos, hogy vigyázzunk 
a sétány és futópálya állapotának megőrzé-
sére. Ennek érdekében kérjük, hogy vegyék 
figyelembe a futópálya és sétány használatá-
ra vonatkozó szabályokat. A rekortán pálya 
sérülésekre igen érzékeny, szintetikus gu-
miburkolattal rendelkezik. Kutyát sétáltatni, 
babakocsit tolni, kerékpározni a járdán lehet.

Továbbra is tilos a futópályára parkolni, 
autóval, motorral nem lehet megkerülni a 
tavat, viszont rendelkezésre áll parkoló a tó 
Harcsa utcai végénél.

A garanciális bejárás keretében az Iskola 
utcai járda, a Szent István utcai csapadék-
víz-elvezetés és a Fő utca páratlan oldalán 
lévő Bányatelepi buszmegálló környékének 
tavalyi kivitelezési munkáival kapcsolatos 
kisebb garanciális javításokat is egyeztették 
a kivitelezéseket végző Strabag Általános 
Építő Kft. képviselőjével.

FELKÉSZÜLÉS A TÉLRE
Remélhetőleg idén is gyönyörködhetünk 
majd a havas Pilisvörösvárban, ám a 
téli időszak együtt jár a csapadék miatti 
pluszfeladatokkal is. A képviselő-testület 
november 5-én döntött a város útjainak 
síkosságmentesítésére indított közbeszer-

zés eredményéről, a szolgáltató kiválasz-
tásáról. Ahogy a korábbi években, most 
is a Pilis-Logistic Kft. fogja elvégezni a 
feladatot. Dr. Fetter Ádám polgármester 
november 25-én megkötötte a vállalkozó-
val a síkosságmentesítési és hóeltakarítási 

feladatok ellátására vonatkozó szerződést, 
amely november 25-től 2022. április 15-ig 
szól, a szolgáltatás teljesítésének ideje pe-
dig november 1-től március 31-ig tart. 

A szerződésben rögzítették többek kö-
zött, hogy a vállalkozó köteles a hótolási 
vagy síkosságmentesítési munkálatokat az 
észleléstől számított 20 percen belül meg-
kezdeni. A vállalkozónak az elvégzett fel-
adatokról járművenként részletes ügyeleti 
naplót kell vezetni (pl. a gépjármű azono-
sító adatait, a sofőr azonosítóját, a munka 
kezdésének és befejezésének időpontját 
percre pontosan meghatározva, a mun-
kavégzés ideje alatt bejárt útvonalat, az 
elvégzett munkanemet, a kiszórt anyag 
mennyiségét, a megtett utat km-ben). 

Amennyiben a város belterületi út-
hálózatán a hóréteg vastagsága eléri az 
5 cm-t, úgy a vállalkozónak meg kell 
kezdenie a meghatározott sürgősségi 
sorrend szerint a hótolást, illetve ezzel 
egyidejűleg a szilárd útburkolatú utak 
síkosságmentesítését.  

A szerződés szerint a vállalkozó köteles 
minden év teljesítési időszakának végétől 
számított 2 héten belül egyszeri nagyta-
karítást végezni,  a teljesítés során kiszórt 
anyagokat összeszedni és a lerakóba szál-
lítani. A nagytakarítás teljes költségét és 
díját a vállalkozói díj tartalmazza.

vorosvarihirek.hu
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Nem hétköznapi a helyzet, amely-
ben eme interjú kapcsán találom 
magam, mert a Művészetek Há-
zának büféjében nem egy, hanem 
egyenest két interjúalany ül ve-
lem szemben. Prohászka István és 
Gúth Ferenc, a helyi nyugdíjas-
klub oszlopos tagjai, akik az idei 
október 23-ai ünnepségen Pilis-
vörösvárért emlékérmet kaptak. A 
klub elnökével és alelnök társával 
beszélgettünk.

A VÁROS SZOLGÁLATÁBAN
• Mi volt az első gondolatuk, amikor meg-
tudták, hogy a város vezetősége önöknek 
ítélte az emlékérmeket? 

Prohászka István: Elsőként az jutott az 
eszembe, hogy tizenhárom évnyi kitartó 
munkámat ismerik el. Nagyon jól esett te-
hát…
Gúth Ferenc: Számomra inkább meglepő 
volt, mert két éve a Nosztalgia Dalkörrel 
is megkaptuk ezt az elismerést. Viszont 
annak ellenére, hogy meglepődtem, úgy 
érzem, sokat dolgoztunk ezekért az emlék-
érmekért. 

• Kérem, meséljenek a nyugdíjasklubhoz 
való viszonyukról.

P. I.: Nagyon szeretek emberekkel foglal-
kozni. Igaz, hogy néha nehéz dolgom van, 
hiszen négyszáz ember esetében nem lehet 
mindenkinek jót és eleget tenni. Nyilván a 
nyugdíjasklubban sem derült minden nap 
az idő, viták pedig vannak, voltak és lesznek 
is. Ez az emlékérem azt juttatja eszembe, 
hogy talán valamennyire sikerült mindeze-
ket megoldanom.
G. F.: Sportolóként több mint húsz évet 
töltöttem a helyi labdarúgó-egyesületnél. 
Először játékosként, aztán vezetőedzőként. 
A sport és a munkám után a nyugdíjasklub-
ban találtam meg magamat. Itt aztán 2006-
ban megalakítottuk a már említett Nosz-
talgia Dalkört, amelynek a vezetője lettem, 
és most már tizenharmadik éve látom el 
ezt a tisztséget. Szinte minden rendezvé-
nyen éneklünk, amelyet az önkormányzat, 
a német önkormányzat és a nyugdíjasklub 
rendez, plusz a környékbeli településekre is 
sokszor hívnak minket. Szolgáljuk a várost.

• Ennyi év után bizonyára számos emlé-
kezetes pillanatot, sikeres kezdeményezést 
tudnának említeni.

P. I.: Ez pontosan így van. Például 2010-
ben tulajdonképpen mi indítottuk útjára a 
lahmkruami majálist. A programjaink közül 
pedig kiemelném a szüreti felvonulást, ahol 
zsíros kenyérrel, hagymával várjuk minden 
évben az embereket. Általában hatvan kiló 
kenyér, tíz kiló hagyma és hat kiló zsír fogy 
el ilyenkor… Egyébként nagyon büszke va-
gyok rá, hogy a vezetésem mellett lett a klub-
nak első ízben működési szabályzata, amely 
meghatározza mindennapjainkat.
G. F.: Mindemellett rendszeresen szer-
vezünk kirándulásokat, éves szinten van, 
amikor tizennégyet is. Az országnak szinte 
nincs is olyan szeglete, ahol ne jártunk vol-
na. Az Ismerd meg hazádat mozgalmon 
belül a kirándulásaink az ország történelmi 
vidékeit érintették. Ópusztaszer, Pannon-
halma, Gödöllő volt az eddigi program, 
jövőre pedig Esztergom következik. Ezeket 
a kiruccanásokat együtt szervezzük a klub 
kirándulási bizottságával.
P. I.: Azt is el kell mondani, hogy az ország-
határokon túl is többször jártunk már, pél-
dául Borszéken vagy Tarlóson.

• A jelenük tehát igen mozgalmas, de mi-
lyen volt eddigi életük?

P. I.: Perbálon születtem, hatévesen kerül-
tem Vörösvárra. Apám a Fetter István nevű 
hetesnek dolgozott mint sofőr. A szüleimtől 
örökölt Dózsa György utcai házban lakom 
azóta is. Munkám tekintetében esztergá-
lyos voltam. A pilisszentiváni kőfaragó vál-
lalattól mentem nyugdíjba. Feleségemmel, 
Rákosfalvi Annával hatvanegy esztendeje 
élünk boldog házasságban.
G. F.: Én tősgyökeres vörösvári vagyok. A 
Lahmkruam mellett születtem 1945-ben. 
1968-ban feleségül vettem Botzheim Annát, 
akivel tavaly ünnepeltünk az ötvenedik há-
zassági évfordulónkat. Édesapám bányász 

volt, öten voltunk testvérek, Pesten a láng-
gépgyárban tanultam a lakatos szakmát, 
1971-ben pedig az Országos Érc- és Ás-
ványbányában kezdtem dolgozni, ahonnan 
végül nyugdíjba is mentem.

• Mi jut eszükbe a Vörösvár név hallatán?

P. I.: Röviden, tömören: haza, otthon, csa-
lád.
G. F.: Túlzás nélkül állíthatom, hogy min-
denem Vörösvár, így bármit is teszek, akár 
a nyugdíjasklubbal, akár a Nosztalgia Dal-
körrel, igyekszem a várost szolgálni. 

• Mit csinálnak szabadidejükben, ha nem 
a nyugdíjasklubbal foglalkoznak?

P. I.: Például kertészkedem. Van egy üveg-
házam. Idén februárban retket, salátát és 
újhagymát vetettem. Áprilisban paprikát, 
majd paradicsomot. A termést az egész csa-
lád nagy kedvvel fogyasztja. Mindemellett 
nagyon szeretem a focit és a természetfilme-
ket. Aranyhalaim vannak, amelyeket nyá-
ron kint tartok a kerti tóban, de most már 
behoztam őket az akváriumba.
G. F.: Én is szeretek kertészkedni. Szok-
tam bort is készíteni, de tudja, mit szoktak 
mondani: a szőlészkedés nagyon fontos, a 
bórkostolás annyira már nem… Egyébként 
a ház alatt egy óriási nagy borospincém van, 
ahol a nyugdíjasklub dolgait is elraktáro-
zom. A ház előtti kertemet naponta gondo-
zom, még egyszer az önkormányzattól kap-
tunk virágokat, hogy még csinosabb legyen 
a város azon pontja. 

• Sok dologban hasonlítanak. Van még 
valami, amit fel tudnának sorolni a közös 
vonások között?

P. I.: Igen, az, hogy amiként a klubban oly 
sokan, úgy mi is nagyon jó barátok vagyunk.

Kókai Márton
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BUZÁS BÁLINT  
KARNAGY

MESTERVIZSGA A VARÁZSKŐBEN

Buzás Bálint 1968-ban született Etye-
ken. 11 évesen kezdett zenét tanulni, 
alapfokú zenei tanulmányait szü-

lőfalujában végezte. 1983-tól a budapesti 
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépis-
kola növendéke volt, ahol 1987-ben kitűnő 
eredménnyel érettségizett. 1987 szeptembe-
rétől a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főisko-
la Zenetanárképző Intézményben folytatta 
tanulmányait, 1990-ben diplomázott tuba-
tanárként. 1994 szeptemberében megnősült, 
majd Biatorbágyra költözött, és azóta is ott 
él két fiúgyermekével és feleségével. 1995-
ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főisko-
la fúvóskarnagyi szakán szerzett karnagyi 

Az elméleti és gyakorlati vizsgára olyan 
fiatal, szakmájuk iránt elkötelezett kőfa-
ragók, épületszobrászok vagy műkövesek 
jelentkezhettek, akik legalább öt év szak-
mai gyakorlattal rendelkeznek. A vizs-
gát megelőzően a mesterjelöltek 40 órás 
tanfolyamon vettek részt a Varázskő Kft. 
üzemében. Felkészítő tanáruk Hegedűs 
István Péter szakoktató, díszítő szobrász 
volt.  

Szakmaszeretetüket, tudásukat, elhi-
vatottságukat bizonyítja, hogy mindany-
nyian megszerezték a mester címet. Kü-

diplomát. 2000–2002 között az Eszterházy 
Károly Főiskolán tanügyigazgatási szakér-
tői szakképesítést szerzett.

Buzás Bálint 1987-től 1993-ig a Biator-
bágyi Ifjúsági Fúvószenekar karnagya volt, 
majd 1992-től 1996-ig az Etyeki Nemzetisé-
gi Fúvószenekart vezette. 1995–2018 között 
két év kihagyásával vezette a Pilisvörösvári 
Nemzetiségi Fúvószenekart, emellett a 
solymári fúvószenekar karnagyi feladata-
it is ellátta. 2018 végétől súlyos betegsége 
miatt nem tudta tovább folytatni karnagyi 
munkáját. Lelkesedésével és nagyfokú fel-
készültséggel végzett karnagyi munkájával 
a zenekar művészi színvonala már a kez-

lön kiemeljük a vörösvári Peller Balázst, 
aki tehetségével és szorgalmával tovább 
öregbítette a vörösvári mesteremberek hírét. 

A 12 új mester november 29-én vehette 
át mesterlevelét a Pest Megyei és Érd Me-
gyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparka-
mara dísztermében.

„Nagy öröm számunkra, hogy ilyen so-
kan szereztek mester címet, erre már évek 
óta nem volt példa – mondja Molnár Sán-
dor. – Nagyon jól sikerült a felkészítésük, 
és a vizsgán is mindannyian kitűnően helyt 
álltak.” 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Buzás Bálint 
karnagy részére a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar kar-
nagyaként végzett több mint két évtizedes, szakmailag magas színvonalú, 
lelkiismeretes és odaadó munkájának elismeréseképpen Pilisvörösvárért 
emlékérmet adományoz.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint egy 
elcsípett beszélgetés amikor is a vizsgá-
ra készülők közül néhányan így kérlelték 
Molnár Sándort:
– Sanyi bácsi, néhányan azt szeretnénk, 
hogy a vizsga után is visszajöhessünk: sze-
retnénk kőfaragást tanulni magától. Fogad-
na-e minket?
– Gyertek csak, fiaim, szívesen megtanítom 
nektek a szakma minden csínját-bínját. 
Örömmel látlak titeket!

Fogarasy Attila
Fotó: Csapucha Tamás

deti időben nagy fejlődést mutatott. A pró-
bákon jó hangulatot alakított ki, amellyel 
elérte, hogy a zenészek rendszeresen részt 
vettek rajta. Jó érzékkel választott repertoárt. 
Munkássága alatt a zenekar két CD-t és egy 
válogatás CD-t jelentett meg. Sok hazai és 
külföldi fellépésen vezényelte az együttest, 
mindenhol nagy sikert arattak. Az eltelt több 
mint húsz év során a zenekar a minősítő 
versenyeken minden alkalommal kiemelt, 
arany minősítést kapott. 

Az október 23-ai ünnepségen Buzás Bá-
lint betegsége miatt nem tudott jelen lenni, 
a kitüntetést felesége, Buzásné Edit vette át 
dr. Fetter Ádám polgármestertől.

Novemberben sikeres mestervizs-
gát tett 12 kőfaragó, műköves és 
épületszobrász a Varázskő Kft. 
üzemében. A vizsgáztató Molnár 
Sándor kőfaragó mester volt, a Kő-
faragó és Műkőkészítő Vállalko-
zók Országos Ipartestületének el-
nöke, a Varázskő Kft. tulajdonosa.
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ADVENTI ESEMÉNYEK
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November 23-án a TEVÖ csapata a 
Templom téren társadalmi mun-
kában földmunkákat és betono-

zást végzett, előkészítette a városi adventi 
koszorú és az adventi karácsonyfa helyét. 

November 25-én reggel megérkezett a 
Fő térre a város karácsonyfája. A kb. 12 
méter magas ezüstfenyőt egy ligeti család 
ajánlotta fel. Finta Balázs körzeti megbí-
zott és Derda Ferenc közterület-felügyelő 
követte a fa útját, biztosította a helyszínt és 
irányította a forgalmat. A városgondokság 
munkatársai végezték el a fa kivágását, 
befaragását, beállítását. Az önkormányzat 
ezúton is köszöni Hasenfratz Mártonnak, 
hogy önzetlenül vállalta a szállítást. 

Zsámboki Szabolcsnak, a Művészetek 
Háza művelődésszervezőjének köszön-

hetően november 26-án elkészült a város-
gondnokság által a Fő térre szállított bet-
lehem. A természetes anyagokból készült 
figurákból álló betlehem idén is kedves 
színfoltja a városnak, vigyázzunk rá. 

November 27-től elkezdődött a kará-
csonyi díszkivilágítás felszerelése. A Fő 
utcai kandeláberekre felkerültek a fény-
testek, felragyogott a városi karácsonyfa, a 
Templom tér, a Hősök tere, a Vásár tér és 
a ligeti Szent Család Templom is. 

A fa díszítésére november 28-án reggel 
8 órától került sor, erre a TEVÖ Egyesü-
let gyűjtést indított, melyhez sokan csat-
lakoztak, így közel 120 ezer forint gyűlt 
össze. Ez meghaladta a várakozásokat, 
így plusz díszek beszerzésére is lehetőség 
nyílt. 

Az adventi ünnepségek december 1–22. 
között zajlanak, amit a december 15-i tel-
jes napon át tartó, műsoros adventi vásár 
koronáz meg.

Néhány év után ismét van adventi gyer-
tyagyújtás a Templom téren. December 
négy vasárnapján városunk és az egyhá-
zak elöljárói gyújtanak gyertyát. A tervek 
szerint a harmadik gyertyát az adventi vá-
sár keretein belül 17 órakor Sax László, a 
német nemzetiségi önkormányzat elnöke, 
a negyedik gyertyát pedig december 22-én 
16:00 órakor dr. Fetter Ádám polgármester 
gyújtja meg. Az ünnepélyes alkalmakra 
mindenkit szeretettel várnak.

vorosvarihirek.hu
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VOLT EGYSZER EGY ISKOLA

 

Egy régi ház áll a Táncsics utcában. 
Egyszerű, nem hivalkodó, földszin-
tes épület. Az előtte álló, nemrég 

emelt emlékmű azonban jelzi: nem egy át-
lagos ház ez. Itt, a saját otthonában alapí-
totta meg ugyanis 1924-ben Berencsváryné 
Kullman Jolán a pilisvörösvári polgári is-
kolát. Az emlékművet Bari Árpád Német-
országban élő festőművész, orvos állíttat-
ta, a ház mostani tulajdonosa. Bari Árpád 
nemcsak ezzel a nemes gesztussal adózott 
városunk kiváló pedagógusa, iskolaalapí-
tója és annak első igazgatója, posztumusz 
díszpolgárunk emléke előtt. Egy festmé-
nyen is megörökítette az iskolaalapítást. A 
kép címe: Volt egyszer egy iskola – Jolán 
néni emléke, 2019. 

A tablószerű festményen Jolán nénit 
fiatal korában ábrázolja egy korabeli osz-

ADOMÁNYGYŰJTÉS

Gondolva a szerény anyagi körülmények között élőkre is, 
adománygyűjtésekre is sor kerül december 15-én. Több 
mint 15 éve hagyomány városunkban, hogy advent idő-

szakában a nagytemplomnál lelkes önkéntesek tartós élelmiszert 
gyűjtenek és juttatnak el a helyi rászorulóknak. Reggel 8 és 11 
között várják a tartós élelmiszer adományokat a Templom téri 
iskola mellett, a Betelepülési emlékműnél.

A vásár ideje alatt a helyszínen a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság szervezésében pedig 9-től 19 óráig a helyi rászoruló 
gyermekek javára gyűjtenek jó állapotú játékokat, könyveket, 
szaloncukrot, finomságokat.

tálykép nyomán, a kép hátterében pedig a 
nevezetes ház látható, ahol a tanítás folyt, 
előtte a legelső osztályok egyike. Jolán 
néni és a lányok ma már a csillagok kö-
zött tartanak osztálytalálkozót – ahogy a 
festmény ezt érzékletesen ábrázolja –, de 
emlékük ma is fényesen ragyog. Nem me-
rült feledésbe azoknak a neve sem, akik 
annak idején a polgári iskolában tanítot-
tak Jolán néni mellett: Bartalis János köl-
tő, Bartók Anna, Csonka József, Greguss 
Klára, Marlok István plébános, Zimányi 
Ernő és sokan mások. Nekik is emléket 
állít ez a festmény, ami kiemelt helyen 
szerepelt Bari Árpád novemberi kiállí-
tásán a Művészetek Házában, és amit a 
festő a kiállítás bezárása után ünnepélyes 
keretek között átadott a Vásár téri iskolá-
nak, a polgári iskola jogutódjának.

A Jolán néni által alapított és a Táncsics 
utca 3.-ban álló családi házban egykor mű-
ködött magánpolgári iskolát három év után 
átvette az állam. Az egyre népszerűbb, 
megnövekedett létszámú intézménynek 
sokáig a Puskin utca 8. szám alatti épület 
adott otthont, de a harmincas évek köze-

pére ez is kicsinek bizonyult. Ekkor épült 
meg a vörösvári kötődésű Hómann Bálint 
kultuszminiszter segítségével a polgári is-
kola új épülete a Vásár téren. Az átadó ün-
nepséget 1938. december 5-én tartották.

Erre a hajdani fényes ünnepségre is 
visszaemlékeztünk 2019. november 20-
án, amikor Szontág Nándor igazgató úr 
ünnepélyes keretek között átvette Bari 
Árpád adományát. Az igazgató úr köszö-
nő szavai után az ünnepség közönségét 
alkotó hetedik és hatodik osztályos gyere-
kek felolvasták esszéiket Bari Árpád egy-
egy festményéről, a művész pedig a Jolán 
nénit ábrázoló festmény keletkezéséről, 
ábrázolásmódjáról, mondanivalójáról be-
szélt a diákoknak. 

A Bari Árpád által adományozott fest-
ményt az iskola földszinti folyosóján he-
lyezték el, hirdetve mindenki számára az 
olyan nagyszerű emberek jelentőségét, akik 
a legnehezebb körülmények között is képe-
sek az újításra, az alkotásra, a szívós építő-
munkára a közösség, a nemzet érdekében.

Fogarasy Attila
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65 ÉVE A SZÍNPADON

A fúvószene és a népi tánc mindig igen 
népszerű volt Vörösváron. Ha a jól 
ismert dallamok felcsendültek, a sváb 

csizmák dobogni kezdtek a Herbst kocsma, 
majd a Kultúrház, később a Művészetek 
Háza színpadán (ami persze egy és ugyan-
azon helyszín). És ez ma sincs másképp. A 
vörösváriak lelkében ilyenkor megrezdül va-
lami, ami távoli ősök hullámhosszán szól, és 
egybeköti a múltat a jelennel, a sváb és bajor 
vidékeket a gyönyörű pilisi tájjal, a földet az 
éggel. Még az is érzi ezt (jelentkezem!), aki a 
svábot nem beszéli, sváb vagy bajor szárma-
zása ellenére sem, mert magyar az anyanyel-
ve. Mert a zene és a tánc szavak nélkül szól-
nak hozzánk, a lelkünkkel és a szívünkkel 

beszélnek. A zene és a tánc emberi létünk 
örömteli és pótolhatatlan kincsei.

Ezért voltunk most is oly sokan a tánc-
együttes megalakulásának 65. évfordulóján 
a Művészetek Háza színháztermében, ahol 
a háromnapos ünnepen hol a színpadon, 
hol a színpad előterében táncra perdültek 
mai és egykori táncosok, vagy csak olyan 
táncolni szerető vörösváriak, akik soha nem 
voltak e nagyhírű együttes tagjai.

A programról: első nap
A táncünnep első napján, november 8-án, 
pénteken három táncegyüttes produkcióit 
láthatta a közönség. A vörösváriak mellett 

két vendég együttes is fellépett: a Pilisszent-
iváni Nemzetiségi Táncegyüttes és a francia-
országi Groupe Folklorique d’Obermodern. 
A hazai táncosokat a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Fúvószenekar és a Bergländer 
Buam zenekar kísérte. A vendég együttesek 
saját zenekarral érkeztek. A szentivániak 
három sváb táncot adtak elő oly energiku-
san és frissen, hogy azt minden bizonnyal 
a vörösváriak is megirigyelték. A franciák 
előadására a kedvesség, a harmónia és a báj 
volt a jellemző. Tüzesnek egyáltalán nem 
mondható táncaikkal mégis belopták magu-
kat a hazai közönség szívébe. 

A vörösvári tánccsoport minden korosz-
tálya bemutatta tudását és elhivatottságát a 
nézőknek ezen a napon. Az Acélosné Ercsi 
Erika, Katona Magdolna és Acélos Zsófia 
vezetésével idén januárban újjáalakult 34 (!) 
fős gyerekcsoport a Május polkát és a Sprung 
polkát adta elő nagy sikerrel.
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A Nagy Orsolya vezetésével működő 
ifjúsági csoport Wenczl József két kevésbé 
ismert koreográfiáját vitte színpadra, az 
Aufmarschot és a Donau polkát, majd a 
Sváb hangulatok című közismert és nép-
szerű táncot. Az i-re a pontot most is ter-
mészetesen a felnőtt csoport tette fel ellen-
állhatatlan lendületű, fergeteges táncaival. 
Keszler Mária Hajósi táncok című koreo-
gráfiája mellett Wenczl József Lahmkruam 
polkáját adták elő. A nap végén az ifjúsági 
és a felnőtt csoport együtt adta elő a Finálé 
című koreográfiát. Az este 9 órától kezdődő 
és hajnalig tartó bálban a Fúvószenekar és 
a Bergländer Buam muzsikált.

Második nap
A szombati programban ismét több alka-
lommal felléptek a francia vendégek, majd 
a vörösvári gyermekcsoport ismét előad-
ta két táncát, az ifjúsági csoport pedig a 
Glückliches Wiederseh'n, a Zenész polka és 
a Svábbálon című Wenczl-koreográfiákat. 

A felnőttek vadonatúj fellépőruhájukban 
adták elő osztrák táncaikat: Wenczl József 
Schwung, illetve Steierisch című koreográ-
fiáit, majd Vida József Reit im Winkel című 
táncát. Ezúttal sem maradhattak el azon-
ban a magyar táncok sem, így a Karcsai 
csárdás, a Mikepércsi csárdás, végül a fiúk 
előadásában a Kalapos verbunk. A lányok-
nak a magyar táncokhoz is új fellépőruhát 
varratott az egyesület.

A folytatásban Wenczl József Vidám 
táncok és Farsangnyitó című koreográfi-
áit láthatta a közönség, majd az est egyik 
fénypontjaként egy vadonatúj produkciót. 
Urbanics László Pilisi táncát a táncosok 
már hetek óta lelkesen gyakorolták Urbanics 
Hajnalka és Tari Zsolt vezetésével.

A műsor végén Wenczl József Döngö-
lős polkáját láthatta a közönség az ünnep 
méltó zárásaként. A táncok nagy részében 
az erre az alkalomra újra összeállt legendás 

Bravi Buam kísérte a táncosokat. A műsor-
vezető mindkét napon Peller Andrea volt. 
A szombat este 9 órakor kezdődött bálon a 
Donau Power zenéjére mulathattak a jó-
kedvű ünneplők.

Harmadik nap
Vasárnap a zene és a tánc lekerült a szín-
padról: az együttes mostani és régi tagjai 
amolyan „morzsaparti” keretében saját 
örömükre és szórakoztatásukra táncolták 
el kedvenc táncaikat és elevenítették fel az 
elmúlt évek, évtizedek legemlékezetesebb 
történeteit, poénjait.

Köszöntések
Az évforduló alkalmából a szombati 
program végén az együttes tiszteletbeli 
tagjává fogadták a Bravi Buam együttest: 
Mirk Tamást, Botzheim Tamást, Korycki 
Tamást, Peller Zoltánt, Székely Ákost és 
Nyírő Károlyt. 

Külön köszöntötték Zsuzsa nénit, a hat-
vanadik évfordulón tragikus hirtelenséggel 
elhunyt Wenczl József özvegyét.

Kerek évfordulós díjakat vehettek át:
5 év: Fuchs Norina, Botzheim Liza, Szép 
Gréta, Szép Kata. 20 év: Paul Csaba. 30 év: 
Wenczl Zoltán, Szentes Péter, Tagscherer 
György, Katona Magdolna. 35 év: Varga Zsu-
zsanna, Zentai Bernadett, Botzheim Zsuzsa.

Az ünnep támogatói voltak:
Bethlen Gábor Alap, Nemzetiségi Támoga-
tások és az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma, Csoóri Sándor Alap, Pilisvörösvár Vá-
ros Önkormányzata, Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, Művészetek 
Háza, Mátrai Üveg-Tükör Kft. – Mátrai 
Zsolt.

Az ünnep megszervezésében és lebonyo-
lításában oroszlánrészt vállaltak: Botzheim 
Nikoletta, Nagy Orsolya, Acélosné Ercsi 
Erika és Varga Zsuzsanna. Köszönet az ösz-
szes táncosnak, szülőnek és barátnak, akik 
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!

Születésnapi jókívánság
A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Tánc-
együttes megalakulásának 65. évfordulóján 
további szép sikereket kívánunk minden 
táncosnak, koreográfusnak, csoportvezető-
nek és nem utolsósorban Molnárné Breier 
Anita egyesületi elnöknek. Csak így tovább 
újabb évfordulók, ünnepek felé, mindig 
megújulva a hagyomány útján!

Fogarasy Attila
az együttes tiszteletbeli tagja
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Feldhoffer Johannes képzőművész 
rendkívül sokoldalú alkotó, mind 
műveinek anyagát, megformálását, 

technikáját, mind témáját illetően. A gyö-
nyörűen faragott, életteli márványszob-
roktól kezdve a filozófiai magasságokba 
emelkedő, az emberiség jövőjén töprengő 
olajfestményeken és a rendkívüli részle-
tességgel kidolgozott grafikákon át a játszi 
könnyedségű vízfestményekig sorakoznak 
a művek. A tematikai gazdagságról csak 
néhány példát említenék: számos műve 
szól az emberiség történelméről, a termé-
szet és az ember örök kapcsolatáról, a világ-
egyetemről; nagyon érdeklik a vallásos té-
mák is, vagy a mitológia, a mesék világa, az 
ázsiai, különösképpen a japán kultúra; de 
természetesen Svédország, az ottani gyö-
nyörű tájak is sok festményének az ihletői; 
mint ahogy festőként és grafikusként élén-
ken foglalkoztatják őt a dimenziók, a tér 
vonalai, a fények, a formák és a színek is. 

A művész kőszobrászként kezdte pá-
lyáját és képzőművészeti tanulmányokat 
folytatva, tehetségét kiteljesítve vált ezen-
közben szobrászművésszé. Így lett a Ma-
gyar Művészeti Alap tagja szobrászmű-
vészként. Ezután mint a Szépművészeti 
Múzeum munkatársa számos középkori 
műkincsünk gondos restaurátoraként dol-
gozott. Később elcsábította őt a grafika és a 
festészet, és Svédországban már nemcsak 
mint szobrász, hanem mint festőművész 
vált ismertté és népszerűvé. Mindamellett 
művésztanárként jelentős szerepet vállalt 
az ottani fiatalok művészeti oktatásában is.

Feleségével, Ann-Charlotte-tal öt évvel 
ezelőtt telepedett át Pilisvörösvárra, az-
óta már két kiállítása is volt városunkban, 

Januártól kitárja kapuit a művészetszerető közönségnek a Szent Flórián utca 5-ben a Svédországból hazatele-
pült művész, Feldhoffer Johannes magángalériája. A galéria minden hónap utolsó szombatján és vasárnapján 
tart majd nyitva délután 13 és 17 óra között. A belépés mindenki számára ingyenes lesz.

művésztanári elhivatottságára jellemző-
en több iskolai osztályt látott vendégül 
a Szent Flórián utcai családi házában 
kialakított galériájában, és számos fest-
ményt adományozott egyesületeknek és 
intézményeknek. Most szeretné ezt a kap-
csolatot még nyitottabbá, erőteljesebbé és 
gyümölcsözőbbé tenni. Ezért döntött úgy, 
hogy galériájának kapuit megnyitja a szé-
les nyilvánosság számára. A 2020. január 
25–26-ára tervezett kapunyitás alkalmából 
először egy válogatást láthat majd a nagy-
közönség a munkáiból. Ezután azonban 
évszakonkénti váltással tematikus tárlato-
kat kíván berendezni a művész, és egy-egy 
alkalommal meghívott művészettörténész 
vezetésével beszélgetésre is hívja majd az 
érdeklődőket. A tárlat időszerű témájáról 
és a pontos nyitvatartásról természetesen 
mindig értesíteni fogjuk olvasóinkat.

„Szeretném, ha a képzőművészet is el-
nyerné méltó helyét Vörösvár kulturális 
életében, mert úgy érzem, hogy jelenleg 
háttérbe szorul a zene és a tánc mögött – 
mondja a művész. – A galériába tervezett 
tematikus kiállítások és az ahhoz kapcso-
lódó beszélgetések, szakmai találkozók 

reményeim szerint egyfajta klubszerű jel-
leget ölthetnének, és talán ösztönző erővel 
volnának a fiatalokra is. Kérek mindenkit, 
jöjjön el, tekintse meg a műveimet, be-
szélgessünk el róluk, rólunk, a világról, a 
múltunkról és a jövőnkről, a félelmeinkről 
és az örömeinkről, az emberi kapcsolatok-
ról és a művészet nagyszerűségéről. Min-
denkit szeretettel várok!”

Minden bizonnyal izgalmas beszél-
getések elé nézünk a januári kapunyitást 
követően, mert ahány ember, annyi világ, 
gondolat, érzés és ízlés. Minden ember a 
maga képére formálja még a legismertebb 
remekművet is. Ez pedig akár hasonlóan 
izgalmas lehet, mint magának a műnek a 
megalkotása. Ezért én is csak megismét-
lem a művész kérését: ne maradjanak ki 
ebből az izgalmas élményből, jöjjenek 
el az új évben, január 25-én vagy 26-án 
Feldhoffer Johannes galériájába!

Nem fogják megbánni!

Fogarasy Attila

Feldhoffer Johannes Galériájának 
elérhetősége:

Pilisvörösvár, Szent Flórián utca 5.

Telefon: 06-26/369-362

(Előzetes egyeztetés alapján a nyitva-
tartási időn túl is meg lehet tekinteni a 
műveket.  Nagyobb ünnepek idején, va-
lamint júliusban és augusztusban a galé-
ria zárva tart.)
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A NYUGDÍJASKLUB ÉVZÁRÓJA 

A Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub no-
vember 17-én tartotta évzáró ünnep-
ségét a Művészetek Háza színház-

termében. A klub önállóan is sok programot 
szervezett idén, és a város rendezvényein 
is számos alkalommal vettek részt, melyről 
Prohászka István elnök számolt be.

Köszöntötték az 50 éves aranylakodal-
mukat ünneplő Peller József és Józsefné, 
szül. Krupp Anna, illetve Filip Károly és 
Károlyné, szül. Rákosfalvi Magdolna há-

A diabétesz világnapján egészség-
ügyi szűrést szervezett a Pilisvö-
rösvári Praxisközösség az 50 év 

feletti cukorbetegek számára. A szűrőbusz 
november 14-én a Városháza előtti parkoló-
ban állt rendelkezésre, a szűrésre előzetesen 
jelentkezett cukorbetegek részére. Az ingye-
nes szűrésre 10-10 beteget utalhattak be a 
pilisvörösvári felnőtt praxisok háziorvosai. 
A szűrésekre folyamatosan érkeztek az elő-
jegyzett páciensek. 

Az egy fogadó- és két rendelőtérrel be-
rendezett szűrőbuszon az érszűkület korai 
felfedezése érdekében műszeres érvizsgá-

laton, speciális vérnyomásmérésen, az eset-
leges perifériás érzőideg-bántalmak korai 
felismerése érdekében podiáter szakember 
(a cukorbeteg lábak szakértője) bevonásá-
val neuropátiás szűrésen, a szénhidrátház-
tartás rendezése érdekében pedig dietetikai 
tanácsadáson vehettek részt a cukorbetegek. 
Ezen a napon közel 60 ember átfogó szűré-
se történt meg. Ennek során találtak panasz-
mentes, de most már bizonyítottan szövőd-
ményes cukorbetegeket, az ő gondozásuk 
kiemelten folytatódik a továbbiakban. A 
Pilisvörösvári Praxisközösség a „Három ge-
nerációval az egészségért program” kereté-

ben alakult meg, vezetője dr. Tamás Ferenc 
háziorvos, résztvevői a pilisvörösvári felnőtt 
és gyermek praxisok orvosai.

A praxisközösség – a pályázati lehető-
ségeket kihasználva – ismeretterjesztési és 
prevenciós tevékenységet, valamint további 
szűrővizsgálatokat végez a pilisvörösvári la-
kosság számára 2020 nyaráig.

A program keretében december 14-én a 
Templom téri iskola felsősei számára szer-
veznek egészségnapot. Az iskoláskorúak 
ismeretanyagának bővítésére és oktatására 
irányulnak a programok, lesz szó például 
az étrendkiegészítőkről, a fogápolásról, az 
elsősegélynyújtásról, a dohányzásról, a sze-
xuális életről, a testmozgásról. A másik két 
általános iskola és a gimnázium diákjai ré-
szére várhatóan tavasszal szerveznek majd 
hasonló egészségnapot.

Ezzel párhuzamosan december 1-jétől 
elkezdődött a Pilisvörösvári Praxisközösség 
előre megtervezett szűrőprogramja is, me-
lyet mindenki a háziorvosán keresztül vehet 
igénybe.

zaspárokat. Dr. Fetter Ádám polgármester, 
Mátrahegyi Erzsébet, Spanberger Zsolt és 
dr. Fetter Gábor képviselők is részt vettek az 
ünnepségen.

Fellépett a klub Nosztalgia Dalköre és a 
Margaréta tánccsoport, a Zrínyi utcai óvo-
dások Szabóné Kimmel Otília és Schuckné 
Klinger Ibolya óvodapedagógusok vezetésé-
vel pedig emlékezetes műsort adtak elő. A 
Német Nemzetiségi Fúvószenekar este fél 
10-ig játszott a vendégeknek.
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NEMZETISÉGI DÉLUTÁN

A nemzetiségi délután a vörösvári né-
metek azon napja, amikor a város 
nemzetiségi nevelési és oktatási in-

tézményeinek növendékei, valamint a helyi 
nemzetiségi egyesületek tagjai kultúraápoló 
és -teremtő tudásuk legjavát mutatják be a 
város színe-java előtt.

Ez az eddig is szép tradíció az idei 
alkalommal előnyére változott: 2019-től 
kezdve páros években a vörösvári óvodák, 
iskolák és egyesületek lépnek fel, páratlan 
években más települések egyesületeinek 
(zenekarainak, énekkarainak és tánccso-
portjainak) színvonalas műsorait láthat-
ják az érdeklődők. 

November 24. vasárnap délutánján a 
Művészetek Háza színházterme adott 
otthont a sváb kultúrának. A délutánt 
Szabóné Bogár Erika moderálta. A ze-

nés beköszöntőt a vörösvári-szentiváni 
akkordeontrió tagjai – Steckl Bálint, Szép 
Márk és Tari Ákos – nyújtották. A művé-
szi színvonalú harmonikaszó után Sax 
László, a német nemzetiségi önkormány-
zat elnöke üdvözölte az egybegyűlteket és 
ajánlotta a megjelentek figyelmébe az idei 
nemzetiségi délután fellépőit: a Németké-
ri Német Nemzetiségi Tánccsoportot és a 
paksi Roger Schilling Fúvószenekart.

A Tolna megyei Paksról érkező, 1991-
ben alakult Roger Schilling zenekar 
Hermann Emil karmester és Fricz József 
zenekarvezető irányítása mellett tizen-
egy különböző indulót, polkát és ländlert 
(Ruetz, Liebliche Mädchen, Tanz in den 
Mai, Die Blonde Mari, Kirchweihfest, 
Mit Vergnügen, Ich hab’ dich gern, Mit 
dir ins Glück, Lustige Müllerin, Rosen, 
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ÖNMAGÁNAK IS JÓ ÉS SZÉP LEGYEN

Interjú Fricz Józseffel, a paksi Roger Schilling zenekar vezetőjével

Hogyan alakult meg a zenekar?

1991-ben alakultunk, 10-12 fővel egy bará-
ti társaságból. A zenekar létszáma változó. 
Amikor minden jól megy, akkor összejön 
26-28 fő is. Minden sváb zenekarnak prob-
lémás az utánpótlás-nevelés. A megoldás 
az lenne, hogy a szülők vigyék magukkal a 
gyerekeket és az unokákat sváb zenei ren-
dezvényekre is. A gyermekkorban hallott 
sváb zene jó hatással van az ösztönös ze-
neszeretetre, a zeneiskola pedig hozzáte-
szi a magas zenei műveltséget. 

Miért sváb zenét választott?

Szüleim is svábok. Pécsett, a Zeneművésze-
ti Főiskolán oltottak be a sváb zenével. Jött 
a gazdasági válság, amikor nehézzé vált a 
nagyobb zenekarok finanszírozása. Ez volt 
az egyik oka annak, hogy egy mobilisabb 
csapatot kellett létrehoznunk, amelyik sváb 
zenét játszik. Későbbi tapasztalataink is 
megerősítették ezt a döntést. Bárhol zenél-
tünk, Németországban vagy itthon, olyan 
szeretettel fogadtak bennünket mindenhol, 
mintha a saját hazánkban járnánk.

Milyen feladatokból áll a zenekar vezeté-
se? Mitől jó egy zenekarvezető?

Egy zenekar vezetéséhez szakmailag elfo-
gadott irányító kell. Ezen kívül kell tudni 
bánni az emberekkel. Mindenkihez a saját 
nyelvén kell szólni. Lehet, hogy 20 ember-
hez húszféleképpen. Ha szeretném, hogy 
egy zenekarból kijöjjön egy teljesítmény, ak-
kor ehhez belső kényszert kell kialakítanom 
a zenészekben. Hogy megtegye az erőfeszí-
tést, és önmagának is jó és szép legyen. Ré-
gebben heti kettő próbát is tartottunk, de ma 
már az egynek is örülünk. Az embereknek 
szinte minden erejét felemészti a család, a 
pénzteremtés. 

Milyen darabokat szeretnek játszani?

Amit a vörösváriaknak is bemutattunk. A 
nemzetiségi délután darabjait nagyon sze-
reti a zenekar: sváb keringőket, ländlereket, 
indulókat és polkákat. De mindent elját-
szunk, ami értékes. A mi környékünkön 
a Roger Schilling zenekar az egyetlen na-
gyobb fúvószenekar. Nem mindegy, hogy 
mit adunk tovább.

Mit tanácsol azoknak, akik éppen egy ze-
nekart szeretnének alapítani?

Új formáció alakulásakor figyelni kell arra, 
hogy ha kisebb a zenekar, akkor legyen ho-
norárium. Ha nagyobb létszámú a zenekar, 
akkor is kell, hogy legyen valamilyen támo-
gatás. Fontos, hogy legyen a környéken egy 
zeneiskola, ahol hajlandóak a zenetanárok 
növendékeket adni a sváb zenekarnak. Az 
az ideális, ha a zenetanárok közül valakit 
meg lehet kérni a közös zenélésre.

Müller Márta 
www.rogerschilling.hu

Bosner-Bergsteiger) szólaltatott meg. A 
zenekar a magyarországi fúvószenekarok 
körében kiemelkedő teljesítményéről hí-
res, amelyet számos díj és elismerés dicsér 
(kiemelt arany minősítés a Landesrattól, 
Pro Cultura Minoritatum Hungariae, 
Paks város Pro Urbe díja). Szintén Tolna 
megyéből érkezett Vörösvárra az arany 
minősítésű németkéri tánccsoport (elnök: 
Rauthné Bauman Orsolya), amelynek 
tagjai feszes ütemben, precíz mozdula-
tokkal, a zene ritmusával összhangban 
mutatták be Régmúlt, Mórágyi táncok, 
Donauschwäbischer és Schöne Erbe című 
táncaikat. A táncokat részben a Roger 
Schilling zenekar kísérte, így a közönség 
megtapasztalhatta azt, hogy milyen örö-
möt és egyben elismerést vált ki a szem-
lélőben az igényes zene- és táncművészet 
harmóniája. A nemzetiségi délután kelle-
mes óráit köszönjük a szervezőknek és a 
meghívott vendégeknek.

Müller Márta
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NEMZETISÉGI HÉT, MÁRTON-NAP

Pilisvörösvár minden óvodája, oktatási és nevelési intézménye 
programokkal készült novemberben.
A Rákóczi utcai óvodában november 4–8. között német nem-

zetiségi hetet tartottak. Hétfőn Tóth Kriszta három nyelven előa-
dott (magyar, német, sváb) meséjén derülhettek a gyerekek. Kedden 
kukoricával töltött zokniludat készítettek az ovisok, melyeket libás 
dalokkal táncoltattak meg. A sramlizenét beköltöztették a torna-
terembe, és Acélos Zsófi vezetésével már kezdődhetett is a vidám 
mulatság! Nemzetiségi ruhás kislányok és kislegények ismerked-
tek Zsófi sváb ruhadarabjainak nevével, a lépésekkel, ritmusokkal. 
Csütörtökön a nagyok a hentesüzletben a disznóvágások hagyo-
mányával ismerkedtek szóban, majd megnéztek és vásároltak több 
finom „malacságot”. Rácsodálkoztak az általuk csak ebédként is-
mert alapanyagok méretére, külsejére. Másnap, pénteken a meg-
vásárolt kolbászból, szalonnából, tepertőből „katonákat” készítet-
tek az iskolába készülők, és megkínálták belőlük az óvoda apraját 
és nagyját. Este pedig, a hét lezárásaként a hagyományos Márton-
napi felvonulásra került sor a családok részvételével. Az óvoda 
teraszán idén a Katica csoportosok élő adásával elevenítették fel 
Szent Márton legendáját. Az ő példáját követve hirdette meg az 
óvoda a hagyományos adománygyűjtést is, melyet a Napos Oldal 
Szociális Központ segít majd eljuttatni a rászorulóknak. A gyere-
keknek illatos mézeskalács libával kedveskedtek, de nem maradt 
étlen-szomjan senki, hiszen a lampionos felvonulás végeztével tea 
és libazsíros kenyér várta az éhezőket.

A Gradus óvodában a nemzetiségi hét alkalmából a konyha 
volt a fő téma. Ennek jegyében hétfőn linzerlibát sütöttek, mely-
ből minden kicsi és nagy kivette a részét. Kedden a nagyobb gyere-
kekkel meglátogatták Vizvári Rezsőné, Kati néni konyháját, ahol 
megismerkedhettek a konyhai eszközök sváb neveivel és dalokat, 
mondókákat tanultak. Szerdán kolbászt töltöttek és képek segítsé-
gével felidézték és megbeszélték a régi disznóvágás hagyományait. 
Csütörtökön Müller Mártonné, Julika néni volt a vendégük, a Pi-
lisvörösvári Hagyományőrző Rozmaring Táncsoport vezetője, aki 
német táncokat tanított a gyerekeknek. Pénteken este a nagyobb 
gyerekek a Gradus teremben előadták Szent Márton legendáját, 
majd az udvaron a Mini Sramli közreműködésével énekeltek a tűz 

körül. A rendezvény lezárásaként sok kis pislogó lámpás fényénél, 
Márton-napi dalokat énekelve elindultak az óvoda körül.

A Széchenyi Utcai Tagóvodában a nemzetiségi hetet vetítéssel 
kezdték, régi képek nézegetésén keresztül ismerkedhettek a gyere-
kek a hagyományos sváb ház beosztásával, a helyiségek rendelteté-
sével, az akkori élet mindennapjaival. Beszélgettek többek között a 
mezőgazdasági munkákról, az állattartásról, népviseletről, megne-
vezték a ruhadarabokat. Másnap a tevékenységek a csoportokban 
zajlottak, sütöttek flézlit, libát barkácsoltak. Csütörtökön a tornate-
rembe szerveztek sokoldalú, érdekes játékokat a gyerekeknek. Volt 
szekérhúzás, fűszernövény-szagolás, játék a régi használati tárgyak-
kal és memóriajáték a vetítésen látottakkal kapcsolatban (pl. ház, he-
lyiségek, népviselet, használati tárgyak a konyhában és a kamrában). 
A hét csúcspontja a pénteken megtartott táncház volt. Gyerekek és 
óvó nénik egyaránt örömmel öltötték magukra a hagyományos sváb 
ruhát. Pénteken este rendezték meg a Márton-napi lampionos fel-
vonulást. Szent Márton történetét idén a Tücsök csoport rendhagyó 
módon dolgozta fel. Az óvó nénik elbábozták Szent Márton életét, 
hangsúlyozva a jó cselekedetek fontosságát. Ezt követően a gyerekek 
vidám, hagyományos libás népi játékokkal zárták a programot, majd 
együtt indultak az élő zenével kísért lampionos felvonulásra. 

A Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda Szabadság Ut-
cai Tagóvodájában is rendezvénnyel várták a családokat november 
második hétvégéjén. A gyermekek idén szemerkélő esőben járták 
Márton-napi lampionos felvonulásukat, ennek ellenére nagyon 
sok látogatójuk volt november 9-én, szombaton este. A megfara-
gott tökökkel hangulatosan feldíszített udvar hamar megtelt, a jó 
hangulatról a Nemzetiségi Fúvószenekar és a finom forralt bor 
gondoskodott.

A lámpások fénye Márton jó cselekedeteit szimbolizálja. Ennek 
szellemében vonultak fel Márton-nap délutánján a Templom Téri 
Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjai, tanárai és a támogató 
szülők. Az ünnepséget a 3. b osztály előadása nyitotta, a felvonu-
lás végén pedig közös játék, libazsíros kenyér és forró tea várta a 
felvonulókat.

vorosvarihirek.hu
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MOBILITÁS HETE  
A SZABADSÁG UTCAI 
ÓVODÁBAN

Óvodánk immár másodízben rendezett közös sportprogramot a családokkal. 
Húsvétkor „Fut a nyúl” névvel egy közös futást szerveztünk a sportpályán, 
most szeptemberben pedig csatlakoztunk az „Európai Mobilitási Hét” 

nemzetközi eseménysorozathoz.
Ennek keretében versenyt hirdettünk óvodánk csoportjai között a szeptember 

16–20. közötti héten. Célunk volt, hogy minél többen valamilyen formában környe-
zetkímélő módon jussanak el reggel az óvodába, majd a nap végén haza. Akadtak, 
akik kerékpárral, rollerrel, gyalog, vonattal, busszal érkeztek, de volt, aki görkorcso-
lyával jött. Az óvodánk előtti biciklitárolóban nem is fért el a sok bringa és kismotor. 
Minden óvodás, aki nem autóval érkezett, matricát kapott a saját neve mellé, és 
péntek délutánra kiderült, melyik csoport volt a legaktívabb. A heti versenyt egy kö-
zös családi kerékpározás zárta le, amikor a Slötyi körüli sétányon együtt biciklizett, 
motorozott óvodánk apraja-nagyja. Miután megettük az almát és megittuk a frissítő 
limonádét, kihirdettük a heti mobilitási verseny eredményét. A nyertes csapat jutal-
ma egy vonatos kirándulás volt. Úgy gondolom, ezzel az egész heti versennyel már 
sokat tettünk környezetünk védelméért, és nem utolsósorban a szülőkkel karöltve 
egészséges életmódra próbáljuk gyermekeinket nevelni.

Mirkné Ziegler Margit, tagóvoda-vezető

ÚJ KÖNYVEK 
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Frei Tamás: Bábel   
A Bábel Frei Tamás 
korábbi regényeihez ha-
sonlóan fordulatos, izgal-
mas, akciódús történet, 
szokás szerint lényeglátó 
és égetően aktuális.

Margaret Atwood:  
Testamentumok  

– A Szolgálólány meséje 2.  
A szerző új regénye tizenöt 

évvel azután veszi fel a 
történet fonalát, hogy a 

teherautó ajtaja rácsapódott 
Fredé jövőjére...

Alex T. Smith: A kisegér, 
aki elhozta a karácsonyt  
24 és fél fejezet, egy mese 
és egy adventi nagy uta-
zás, amellyel mindenki 
felkészülhet az ünnepre 
– mindezt nyújtja ez a 
gyönyörű könyv.

Ezentúl lesz banán  
– Novellák  

a rendszerváltásról   
(Tilos az Á Könyvek) 

A rendszerváltás harminca-
dik évfordulóján felkértek 

néhány szerzőt, akik a ’80-
as, ’90-es években voltak 

gyerekek vagy kamaszok, meséljenek arról, 
milyen volt nekik 1989.

Steve Berry: Máltai csere   
Egy pápaválasztás, egy 
csaló bíboros, Churchill 
és Mussolini legen-
dás levelei és a máltai 
lovagrend szövevényes 
találkozása. 

Veszprémy László Bernát: 
Gyilkos irodák  

– A magyar közigazgatás, 
a német megszállás és a 

holokauszt
A történész író könyvében 

elemzi a bürokrácia és a 
modern népirtás kapcsola-

tát, illetve a rendvédelmi szervek műkö-
dését, amely máig kevéssé feltárt fejezete a 

magyarországi holokausztnak.

Az aktuális új könyvekről 
itt lehet tájékozódni: 

www.pvvarkonyvtar.hu/uj-konyveink
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MAXIMUM TELJESÍTMÉNY
• A rögbi volt az első sportág, amelyet aktí-
van űzött, vagy esetleg valami mást próbált 
ki előtte?

Először úsztam, utána ritmikus gimnasz-
tikáztam, ezt követően kajakoztam, majd 
mountain bike-oztam. Végezetül pedig 
2015-ben elkezdtem amerikai foci edzésekre 
járni és emellé jött két évvel később a rögbi, 
ezt a kettőt azóta is aktívan űzöm.

• Mikor és hogyan ismerkedett meg a rögbi 
sporttal?

2017-ben hallottam róla először az egyik 
barátomtól, mert ő kipróbálta a sportágvá-
lasztón. Nagyon megtetszett nekem, mert 
hasonlónak tűnt elsőre, mint az amerikai 
foci, amit nagyon szeretek. Eldöntöttem, 
hogy kipróbálom magam a rögbiben is, és 
lementem egy edzésre, amely után eldöntöt-
tem, hogy ezt a sportot is aktívan szeretném 
gyakorolni. Nálam nem meglepő, hogy egy-
szerre több sportot is űzök, hiszen majdnem 
mindig két sportom volt egyszerre.

• A szülei miként fogadták a döntését, 
hogy ezzel a sporttal akar foglalkozni?

Az amerikai foci után már meg sem lepőd-
tek rajta, hogy találtam még egy kemény és 
fizikális kontaktot igénylő sportot, bár job-

Szűcs Kata lányként nem akármilyen sportokat űz: amerikai focizik, ille-
tőleg rögbizik. Az idei évben a magyar női rögbiválogatottban is játszott 
már. Ezen apropóból is beszélgettünk vele…

ban örültek volna, ha maradok a ritmikus 
gimnasztikánál…
• Milyen tulajdonságok szükségesek egy 
lány számára, hogy rögbizni tudjon?

Szerintem ugyanolyan, mint egy atlétának. 
Először meg kell tanulni a futás alapjait, 
hogy aztán rögbizni tudjunk. Ha ezek már 
megvannak, akkor nem hátrány, ha nem 
félünk az ütközéstől, mindig akarjunk ütni 
és ne azt várjuk, hogy minket üssenek meg. 
Szerintem mentálisan is elég erősnek kell 
lenni és kitartónak, hogy egy kisebb vagy 
nagyobb sérülés után ne adjuk fel, hanem 
tovább fussunk és csináljunk a dolgunkat 
csapatunkért, de legfőképp saját magunkért. 
Olyan, mint a legtöbb kontaktsportban, bír-
ni kell a fájdalmat, mert a nyereség öröme 
sokkal nagyobb lesz, mint a fájdalom szo-
morúsága.

 • A Magyar Rögbi Szövetség egy bejegyzé-
sében így jellemezte a játékát: „hihetetlen 
fizikai erővel rendelkezik, nagyon kemény 
játékával tűnik ki a női mezőnyből”. Ön 
hogyan írná le olvasóinknak a pályán nyúj-
tott teljesítményét?
Eleinte nagyon nehéz volt megérteni a sza-
bályokat, mert amit amerikai fociban sza-
bad, azt itt nem, de a csapattársaim megér-

tésének és segítségének köszönhetően már 
ezekre is sokkal jobban tudok figyelni. 
Az U18-ban való szereplésemtől kezdve 
meccsről meccsre mindig egyre jobb és 
jobb tudtam lenni, mert amikor rögbizek, 
akkor csak arra figyelek, ott vagyok a pá-
lyán a másik hat csapattársammal. Akkor, 
abban a pillanatban semmi sem lehet en-
nél fontosabb. Mindig törekszem a maxi-
mumot kihozni magamból és keménynek 
lenni, mert én szeretnék lenni a legjobb. 
A pályán és azon kívül is rengeteg dicsé-
retet kapok, ez is segít abban, hogy kellő 
kitartással és természetesen sok edzéssel 
nagyon sokat tudjak fejlődni.

• Melyik csapatban játszik jelenleg, és 
miként került oda?

Jelenleg a Budapest Medvék Rugby Club 
játékosa vagyok, de jövőre tervezek átiga-
zolni az Esztergomi Vitézek csapatába, 
ahol a húgom, Bogi is játszik. A már emlí-
tett sportágválasztón ez a csapat volt ott, és 
hozzájuk mentem le az edzésükre.

• Hogyan került a női rögbiválogatottba?

2018-ban, 16 évesen kaptam először meg-
hívást a magyar U18-as válogatottba, majd 
a következő évben elértem az alsó korha-
tárt, a 17 éves kort ahhoz, hogy a felnőtt 
női válogatottban is részt vegyek. Először 
bekerültem a bő keretbe, ahol a váloga-
tott összetartásokon nézték a teljesítmé-
nyünket, majd részt vettünk egy madridi 
rögbifordulón. Ezután a meccs után vá-
lasztották ki azt a 12 játékost, akik részt 
vehettek az idei Európa-bajnokságon. Sze-
rencsére bekerültem a kiválasztottak közé.

• Mely eredményére eddig a legbüsz-
kébb?

A csapatommal a tavalyi női bajnoki címre.

• Mit szeretne elérni ezzel a sporttal?

Ezen még nem nagyon gondolkodtam. 
Nekem komolyabb céljaim elsősorban az 
amerikai focival vannak, amelyek meg-
valósulni látszanak, hiszen már két éve 
a tizenhétszeres bajnok osztrák Vienna 
Vikings Ladies csapatát erősítem.

• A sport mellett milyen elfoglaltsága 
van a hétköznapok során?

Nincs túl sok szabadidőm, ha van, akkor 
szeretek a kutyáimmal játszani, vagy a nő-
véremmel meg a barátaimmal bulizni jár-
ni. Mindemellett a Testnevelési Egyetem 
Gimnáziumában vagyok végzős tanuló. 
Az utazás a rögbiedzésekre, illetve Bécs-
be, az amerikai foci edzésekre nagyon sok 
időt elvesz a napomból. Mikor off-season 
van, akkor, hogy kondiban tartsam ma-
gam, edzőterembe szoktam járni, aminek 
nem annyira kötött az időpontja, mint az 
edzéseimnek. A sport miatt sokkal jobban 
megtanultam beosztani az időmet.

Kókai Márton
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Elérkezett az esztendőnek az a pont-
ja, amelyben a csapatok lassan a gye-
pet maguk mögött hagyva szépen 

átvonulnak a különféle termekbe, ahol ter-
mészetesen továbbra is kitartóan rúgják a 
bőrt. A fiatalabb korosztályok már novem-
ber első napjaiban részben maguk mögött 
hagyták a füves pályákat és a Schiller gim-
názium, valamint a Templom téri iskola 
tornatermeiben folytatták az ősz elején 
megkezdett munkát. Ahogy írtuk, mindez 
csak részigazság, mert például az egyesület 
U9-es és U14-es csapata edzőmérkőzése-
ken vehetett részt Budakalászon, a felnőtt 
keret pedig Ürömön lépett pályára ugyan-
azon a napon, ám sajnos nem bírt a na-
gyobb rutinnal bíró ürömi csapattal.

Az U16-os csapat másnap azonban 
szintén Ürömön lépett pályára, ahol a há-
zigazdák és Leányfalu közös csapata ellen 
kellett bizonyítani. A próbát a fiatalok si-
keresen abszolválták, mert tizenhárom gólt 
lőttek az ellenfél kapujába. Megemlítendő, 
hogy Gál Gábor egymaga hét gólt is szer-
zett. Az őszi szezont a csapat sajnos vere-
séggel fejezte be a SZE-FI ellen.

TEREMIDÉNY ELŐTT
A Pilisszentiván elleni helyi felnőtt 

rangadóra közel sem barátságos időjárási 
körülmények között került sor. Az első fél-
időben még nem bírt egymással a két csa-
pat, ám a második félidőben a vörösvári 
Gáspár Olivér három gólt lőtt a Pilisszent-
iván hálójába. A következő felnőtt mérkő-
zésen a Szigetgyöngyét fogadtuk hazai 
pályán, ahol kettő nullra nyert a PUFC 
csapata. A felnőtt csapat számára sajnos 
nem sikerült szépen az idénytől való bú-
csú, mert verséget szenvedtek Erdőker-
tesen. Nem szabad szó nélkül elmenni a 
tény mellett, hogy a vörösvári csapat ligá-
jában újoncként 40 gólt lőtt és 8 győzelmet 
zsebelt be!

Az utolsó szabadtéri Bozsik-tornára is 
sor került novemberben Budakalászon, 
ahol U11-es és U13-as csapatok léptek 
pályára. Mellettük az U9-es fiatalok Pilis-
csabán búcsúztak edzőmeccsel az évtől a 
teremszezon kezdetén. Az U14-esek Po-
mázon köszöntek el, ahol három nullára 
kikaptak. 

Mindhárom utánpótláscsapatra igaz, 
hogy náluk egy-két évvel idősebb játéko-

sokkal kell felvenniük a tempót. Az U19-
es csapat három novemberi meccsén hár-
mat megnyert.

Az egyesület idén három korosztállyal 
nevezett a Pest megyében rendezett futsal 
bajnokságra, amely lényegében 4 plusz 1 
fős teremfocit jelent. Mivel a megmérette-
tésekre az U11, U13 és U15-ös korosztá-
lyokat nevezték, így a szakemberek elsőd-
leges célja a fiatalok technikai fejlesztése, 
képzése.
Eredmények: 
Felnőtt csapat: Üröm – PUFC 2:1, PUFC 
– Pilisszentiván 3:0, PUFC – Szigetgyön-
gye 2:0, Erdőkertes – PUFC 6:1, U14: Bu-
dakeszi – PUFC 3:4, PUFC – PÁTY 0:2, 
Pomáz – PUFC 3:0, U16: PÁTY – PUFC 
3:2, Leányfalu – PUFC 1:13, SZEFI – 
PUFC 14:2, U19: SZEFI – PUFC 1:4, 
POMÁZ – PUFC 1:5, PÁTY – PUFC 1:2.

Kókai 
Fotó: Scheller Regina és Szabó János

Szakképzett  
felszolgálót, továbbá 

férfi és női éttermi kisegítőt   
alkalmazna  

az Aranykorona étterem!

 A betanítást vállaljuk.

Aranykorona Hotel,  
Restaurant, C@fe

„1984 óta a  
Vendégek szolgálatában”

2083 Solymár, Terstyánszky u. 40.

Tel.: +36 26 360047; +36 26 564189

koronaa@t-online.hu

www.aranykoronavendeglo.hu
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EGY KIS VÍZILABDA

November 23-án, szombaton a vörösvári vízilabdásokért szurkolhattunk. Az Oxi-
gén Úszósuli két korosztályban is bajnoki fordulót játszott. A 2005-ös korosztály 
mérkőzésén egy izgalmas csatában legyőzték a TVE (III. kerületi klub) csapatát 

14:13-ra úgy, hogy a mérkőzés vége előtt egy perccel még az ellenfél vezetett. Góllövők: 
Osztheimer Lujza (3), Nyári Gerő (3), Bakonyvári András (3), Fuchs Norina (2), Nick 
Bernadett, Klein Xavér, Seres Dani.

A 2007-es csapat bár jól játszott, és rengeteg pilisvörösvári szurkoló eljött a margit-
szigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodába megnézni a mérkőzést, mégis alulmaradt 
a gödiek csapatával szemben 10:5-re. A vörösvári csapat így jelenleg negyedik helyen 
áll a bajnokságban.

PM

HIBÁTLAN MENETELÉS 

Álló sor balról jobbra: Peller Ádám, Simon Bendegúz, Landauer Gábor, Asztalos Dávid, Bók Bendegúz,  
Kerékgyártó Richárd, Petrovszki Ákos, Iváncsik Renátó edző.  
Guggolnak: Elekes Zsolt, Iflinger Dávid, Ludvig Gergő, Pulai Kristóf, Metzger Barnabás, Pulai Attila,  
Dudusch Tihamér

Szeptember közepén kezdték meg a 
serdülő fiú csapat tagjai szereplésüket 
a bajnokságban. Ebben a kategóriá-

ban a 2003–2006 között született játékosok 
szerepelhetnek. Az Iváncsik Renátó által 
vezetett vörösvári csapatban nincsen 2003-
as játékos, így csapatunk egy évvel fiatalabb 
ellenfeleinél. Ennek ellenére kiválóan sze-
repelnek a fiúk, és eddig nyolc fordulót kö-
vetően pontveszteség nélkül állnak. Hason-
lóan jól szerepel Hatvan csapata is, akikkel 
decemberben mérkőznek majd meg először 
idegenben, utána pedig tavasszal hazai pá-
lyán, Solymáron. Az eddigi eredmények 
alapján valószínűsíthetően ezen a két mér-
kőzésen fog eldőlni, hogy melyik csapat 
nyeri a bajnokságot.
Eredmények:
Vác – Pilisvörösvári KSK 19:27, Pilisvö-
rösvári KSK – VS Dunakeszi 29:24, XVI. 
Kerületi KMSE – Pilisvörösvári KSK 23:33, 
Pilisvörösvári KSK – Óbudai Kézilabda 
Sportiskola 24:23, Csömöri KSK – Pilis-
vörösvári KSK 23:36, Pilisvörösvári KSK – 
Kántor Anikó SE 27:17, Solymári SC – Pi-
lisvörösvári KSK 11:35, Pilisvörösvári KSK 
– Mikolik Sport School Kft. 26: 15.

km
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KUTYATULAJDONOSOK  
FIGYELMÉBE

VADÁLLATOK JELENLÉTE 
LAKOTT TERÜLETEN 

Egyre több lakossági bejelentés ér-
kezik a polgármesteri hivatalba a 
közterületeken gazdátlanul kóborló 

ebekkel kapcsolatban. Sokszor felelőtlen 
emberi mulasztás áll a háttérben, ugyanis 
többször előfordul, hogy a kutyatartó nem 
gondoskodik ingatlana megfelelő körbeke-
rítéséről, illetve arról, hogy az eb ne tudja 
elhagyni a területet.

A közterületen, vagy esetleg a más in-
gatlanán megjelenő ebek nem minden 
esetben gazdátlan, kóbor kutyák, viszont 
több szempontból is problémát jelentenek. 
A nagytestű kutyáktól könnyen megijed-
nek, az esetleg még védőoltással sem ren-
delkező ebek pedig potenciális veszélyt je-
lentenek egészségügyi szempontból.

Rendszeresen kap a polgármesteri hi-
vatal lakossági bejelentéseket rókák 
(a külterületen néha vaddisznók) 

jelenlétéről. A Pilis lábánál, erdők ölelésé-
ben, illetve nádasok környékén élünk, ezért 
az állatok felbukkanása természetes, kilö-
vésük önmagában nem indokolt. Ha a vad-
állat gyanúsan viselkedik, betegség jeleit 
mutatja, indokolt bejelenteni, és a műszaki 
osztály hivatalból eljár. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy közterü-
letre, pl. a tavakhoz nem helyezhető ki 
rókacsapda, mert azt eltulajdoníthatják, 

Felhívjuk valamennyi ebtartó figyel-
mét, hogy gondoskodjon kerítésének 
megfelelő állapotáról, a tulajdonában lévő 
kutya saját ingatlan határain belüli tartá-
sáról, valamint az eb kötelező védőoltással 
és microchippel való ellátásáról!

Pilisvörösváron A közösségi együtt-
élés alapvető szabályairól, valamint ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló 8/2017. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet állattartásra vonatkozó szabályai 
alapján 200 000 forintig terjedő közigaz-
gatási bírsággal sújtható az, aki az ebet 
póráz nélkül közterületre kiviszi vagy 
kiengedi, a harapós és támadó természe-
tű ebet szájkosár nélkül a tartási helyéről 
közterületre kiviszi vagy kivezeti /14. § 

(1)/, illetve aki a tulajdonában lévő vagy 
felügyelete alatt álló eb más tulajdonában 
lévő magánterületre való átjutását lehető-
vé teszi /14.§ (2)/.

November 21-én személyi sérüléssel 
járó eset is történt. Az Őrhegy utcában egy 
kutya idegen ingatlanra bekóborolva kárt 
tett a háziszárnyasokban, ezt követően 
megsebesítette az ingatlan tulajdonosát is. 
A küzdelemben az eb kimúlt. A sérülések 
miatt a személyt kórházba kellett szállí-
tani, a helyszínen a közterület-felügyelő, 
majd a körzeti megbízott intézkedett. A 
személyi sérülés miatt a kutya tulajdonosa 
ellen rendőrségi eljárás indult, a 8 napon 
belül gyógyuló sérülések alapján szabály-
sértés miatt.

Nemcsak itt, hanem a városban több 
helyen is látható, hogy a kerítések állapo-
ta miatt az ebek könnyedén kijuthatnak 
közterületre, illetve több esetben a nyitott 
kapun keresztül tudnak kimenni a kutyák 
az utcára. A kerítés megfelelő állapotáról, 
megjavításáról a tulajdonosnak kell gon-
doskodnia, még inkább, ha a kutya mére-
te, habitusa ezt indokolja.

vorosvarihirek.hu

ezenkívül veszélyes lehet az emberekre is. 
A háziszárnyasokat tartó lakosokat kérjük, 
hogy a megelőzés jegyében este zárják be a 
jószágokat, illetve erősítsék meg a kerítést. 
Ha ennek ellenére incidens történik, akkor 
jelentsék be. 

Kérjük a lakosságot, hogy ha az esetük 
intézkedési fázisba került, akkor vállalják, 
hogy beengedik az ingatlanra a mezőőrt, 
hogy az élvefogó csapdát elhelyezhesse, va-
lamint képességeikhez mérten felügyeljék a 
csapdát, illetve sajátítsák el a csapdaajtó egy-
szerű kezelését annak érdekében, hogy az 

esetlegesen beszorult háziállatokat ki tudják 
engedni.

vorosvarihirek.hu

Amennyiben kóbor ebet látnak Pi-
lisvörösvár közigazgatási területén, 
akkor azt szíveskedjenek bejelenteni 
hivatali időben a polgármesteri hiva-
tal ügyintézőinek az alábbi elérhető-
ségeken: a 06/26-330-233/149-es vagy 
a 06/26-330-233/157-es számon, vagy 
az info@pilisvorosvar.hu e-mail-cí-
men. Hétvégi ügyelet rendkívüli eset-
ben a jegyzo@pilisvorosvar.hu címen 
érhető el.

Mivel három vadásztársaság van kör-
nyékünkön, kérjük, hivatali időben 
a bejelentéseiket Paul Csaba kol-
légánkhoz intézzék (paulcsaba@
pilisvorosvar.hu), aki hatékonyan 
koordinálja a munkát. Hétvégi ügye-
let rendkívüli esetben a jegyzo@
pilisvorosvar.hu címen érhető el.
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Összehangolt, fokozott közlekedés-
rendészeti ellenőrzést tartottak 
a Pilisvörösvári Rendőrőrs mun-

katársai november 19-én Pilisvörösváron, 
Ürömön, Piliscsabán, Solymáron és Pilis-
jászfalun. Az ellenőrzésben a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság mellett a Siófoki, az 
Érdi, a Győri, a Gárdonyi Rendőrkapitány-
ság, valamint a Záhonyi, Beregsurányi és 
Biharkeresztesi Határrendészeti Kirendelt-
ség egyenruhásai is részt vettek.

NE DOBJUNK BÁRMIT A TŰZRE!

A helyi tűzoltók  
a 105-ös, illetve a 112-es  

központi számon riaszthatók!

Finta Balázs r. főtörzsőrmester  
pilisvörösvári körzeti megbízott

szolgálati száma: 06-70-400-7202

Kohlhoffer Rudolf r. törzsőrmester  
pilisvörösvári körzeti megbízott

szolgálati száma: 06-20-489-6707

Magyarország élen jár, negyedik he-
lyen áll Európában a levegőszeny-
nyezés okozta halálozásban. Ezek 

legnagyobb százalékban a szív- és keringési 
rendszer betegségei, köszönhetően azoknak 
a levegőben lévő kis részecskéknek, PM-
eknek, amelyek nemcsak a légzőszerveket 
támadják meg, de eljutnak a vérrel bármely 
szervünkhöz.

Pilisvörösváron a lakosságtól a téli idő-
szakban rendszeresen kapunk bejelentést 
hulladékégetésről. A háztartásokban a hul-
ladékok közül csak a nem kezelt fát, és kevés 
nem színes papírt szabad égetni, minden 
mást, műanyagot, ruhaneműt stb. tilos, 

FOKOZOTT ELLENŐRZÉST 
TARTOTT A RENDŐRSÉG 

A közúti kontroll elsősorban a külföl-
di rendszámú gépjárművek ellenőrzésére 
terjedt ki. Célja a körözött, lopott, mani-
pulált gépkocsik, illetve a hamis hatósági 
engedélyek, jelzések kiszűrése, valamint a 
közlekedési szabályok betartásának ellen-
őrzése volt.

Az akcióban a rendőrök több száz jár-
művet ellenőriztek, amelynek során köz-
lekedési szabályszegések miatt 15 esetben 
helyszíni bírságot, 1 esetben közigazga-

tási bírságot szabtak ki, 2 fővel szemben 
büntető feljelentést tettek, 2 esetben pedig 
közigazgatási eljárást kezdeményeztek.

A demonstratív rendőri jelenlét a köz-
lekedők jogkövető magatartásra való ösz-
tönzésére, valamint a szabályszegők ki-
szűrésére irányult.

...hogy mindenki hazaérjen!

vorosvarihirek.hu

Fontos tudnivalók  

rendszámcserével kapcsolatban 

A P-rendszámot a külföldről beho-

zott gépkocsikra lehet felhelyezni a 

magyarországi forgalomba helyezés, 

műszaki állapotfelmérés idejére, és 

azzal csak az importálást végző cég 

képviselője közlekedhet. Aki nem al-

kalmazottja a cégnek, nem vezethet 

ilyen rendszámú autót!

mivel halálos mérgek kerülnek a levegőbe. 
A hulladékégetés oka csak részben a rossz 
anyagi körülmény, emellett ok még az isme-
rethiány és a felelőtlenség is. 

Az előírás betartásának ellenőrzése az 
elsőfokú hatóság feladata. A pilisvörösvári 
járás területéről a Pest Megyei Kormányhi-
vatal Pilisvörösvári Járási Hivatalát kell ér-
tesíteni a 06-26-530-066-os telefonszámon. 
Ők adnak tájékoztatást az eljárás megindí-
tásához szükséges információkról.

A levegő védelméről szóló 306/2010. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdé-
se a 140 kWth-nál kisebb névleges bemenő 
hőteljesítményű tüzelőberendezések (azaz 

általában a lakossági tüzelőberendezés) for-
rásaival kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi 
hatósági ügyekben elsőfokú hatóságként a 
járási környezetvédelmi hatóságokat (a me-
gyei kormányhivatalok járási illetékességgel 
eljáró járási hivatalait, Budapesten a fővá-
rosi kerületi hivatalokat) jelöli ki. A 71/2015. 
(III.30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése 
alapján ezen ügyekben a másodfokon eljáró 
hatóság az országos környezetvédelmi ha-
tóság, azaz a Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztálya.

vorosvarihirek.hu
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Peller Gyula bányász labdarúgót 78 éves korában, 2019. 
november 12-én kísértük utolsó földi útjára, a pilisvörösvá-
ri temetőbe. Családja, sportolótársai és tisztelői körében a 

gyászszertartáson – a zuhogó eső ellenére – számos pilisvörösvári 
és pilisszentiváni ismerőse vett tőle végső búcsút. 

A sokgyermekes családban felnőtt Peller Gyula – Ferenc és Já-
nos testvérei mellett – maga is a Pilisi Szénbányákban kezdett dol-
gozni. Gyermekkorában is szerette a labdarúgást, a Pilisi Szénbá-
nyák labdarúgó szakosztálya ifi és felnőtt csapatában már fiatalon 
bizonyította labdarúgó tehetségét. Másfél évtizedes aktív sportolói 
időszakában csapatával számos eredményt ért el, a labdarúgást 
szerető közönség és a csapattársak körében is hamar népszerűvé 
vált. Mindig felismerte, hogy az adott helyzetben hogyan tudna 
gólt rúgni, és ezt sokszor meg is valósította. 

Barátainak, munkatársainak mindig önzetlenül segített, mind 
sportban, mind magánjellegű ügyekben, az önző, egoista maga-
tartás távol állt tőle. Az emberi szolidaritás a lételeme volt, vallotta 
a közösség erejének fontosságát. Labdarúgó pályafutása során az 
NB III labdarúgó osztályba sorolt pilisi bányászcsapattal közösen 
érte el az elismeréseket, egészen a Pilisi Szénbányák V. 1969. évi 
végleges bezárásáig.

A szénbányászat megszűnése után a jogutódnál, a Kőfaragó 
és Épületszobrászat V. pilisszentiváni üzemegységénél helyezke-
dett el, ahol nyugdíjáig dolgozott. Az utóbbi időben egészségügyi 
problémáit – az egyébként erős szervezete – már nem tudta elhá-
rítani, kórházi ápolása során halt meg.

Családja és szerettei mellett sporttársai, barátai kegyelettel őr-
zik emlékét.

 Zelenai István 
bányamérnök

Karácsony alkalmából közel 1900 fő 70 év feletti lakos kap 
Pilisvörösváron 3000 Ft értékű utalványt. A karácsonyi aján-
dékutalványt azok a polgárok kapják, akik Pilisvörösváron be-
jelentett lakóhellyel rendelkeznek, már betöltötték vagy idén 
töltik be 70. életévüket.

Az ajándékutalványokat az érintettek részére személyesen 
kézbesítik a polgármesteri hivatal munkatársai. Akiket nem ta-
lálnak otthon, részükre értesítést hagynak. Az utalványok kéz-
besítését november végén kezdték meg, és december 19-ig tart.

Az utalványt számos helyen elfogadják a környéken: hideg 
és meleg étel mellett háztartási és vegyi árura, ruhaneműkre, 
sportszerekre, szépségápolási termékekre és műszaki cikkek 
vásárlása esetén is felhasználható. A beválthatóságról az utal-
vány kézbesítői is tájékoztatást nyújtanak, de kérjük az érintett 
idősek hozzátartozóit is, hogy segítsenek a tájékozódásban.

Azon személyek, akiknek az ajándékutalványt nem tud-
ják kézbesíteni, 2020. január 2-től január 31-ig átvehetik 
azt – nyitvatartási időben bármikor – a Polgármesteri Hivatal 
Pilisvörösvár, Fő tér 1. földszint 4. szám alatt a szociális ügy-
intézőtől személyesen (személyi igazolvány szükséges), vagy 
meghatalmazott útján. (A házastárs utalványának átvételéhez 
is kell a meghatalmazás. A meghatalmazás nyomtatvány a 
www.pilisvorosvar.hu honlapról is letölthető.)

2019. december 20. és 2020. január 1. között a polgármesteri 
hivatal igazgatási szünet miatt zárva tart, az anyakönyvi ügye-
leti idő alatt az utalványok átvételére nincs lehetőség.

Felhívjuk a tisztelt lakosok figyelmét, hogy idén már nem lesz 
több zöldhulladék-szállítás, mivel a 2019. évre meghatározott 
hulladéknaptár szerint november 20. volt az utolsó szállítási 
dátum. 

A város rendezettsége miatt kérjük ezért az ingatlantulaj-
donosokat, hogy matricával ellátott zsákokat most már ne he-
lyezzenek ki, illetve a kint lévőket vegyék be az ingatlanok elől, 
és gondoskodjanak a zöldhulladék komposztálásáról vagy an-
nak lerakóba szállításáról. Pilisvörösváron erre Ziegler István 
zöldhulladék-lerakójában van lehetőség (2085 Pilisvörösvár, 
Szent László u. 1/B), ahol 1 m3 zöldhulladék leadása 1000 fo-
rintba kerül. A lerakás előtt az irodában feltétlenül jelentkezni 
kell, hogy a hulladék a megfelelő helyre kerüljön. 

Nyitvatartás: H–P 07:00–16:00, Sz 07:00–13:00.

A 2020. évre vonatkozó hulladéknaptár még nem áll ren-
delkezésre, de az előző évek gyakorlata szerint a zsákos zöld-
hulladék elszállítására legközelebb április hónapban lehet szá-
mítani.

A karácsonyi fenyőfák elszállítása a szokásos módon meg 
fog történni. A pontos időpontokat hamarosan közzétesszük.

PELLER 
GYULA  
(KÍGYÓ) 
LABDARÚGÓ  
EMLÉKÉRE

UTALVÁNY  
A 70 ÉVEN FELÜLIEKNEK

A ZÖLDHULLADÉK  
KEZELÉSÉRŐL

Pilisvörösvár, Csobánkai u. 3/a.

Ár: 18 400 000 Ft
Eladó 640 m2 alapterületű, belterületi, üres építési telek.  

Az ingatlan külön vízmérőórával rendelkezik,  
a többi közműre való rákötés az ingatlan előtti  

közterületről lehetséges.  
A Helyi Építési Szabályzat szerint 30%-os,  

oldalhatáros beépíthetőséggel, 5,5 m homlokzat-
magassággal családi ház építhető az ingatlanra.

Információ: 06-30-995-5006,  
06-26-330-233/130-as mellék

Pilisvörösvár az interneten: pilisvorosvar.hu  

vorosvariujsag.pilisvorosvar.hu 

vorosvarihirek.hu
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Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának 

közéleti havilapja

A lap alapítója, tulajdonosa  
és fenntartó szerve: 
Pilisvörösvár Város  
Önkormányzatának  
képviselő-testülete  

(2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.)

A lap kiadója: 
Pilisvörösvár Város  

Önkormányzata

Felelős kiadó: 
Pilisvörösvár Város jegyzője 

Felelős szerkesztő: 
Palkovics Mária 

ujsag@pilisvorosvar.hu

Tördelés:  
Barcsik Géza

Rovatszerkesztők:  
Dr. Müller Márta, 
Dr. Kerekes Gábor  

– nemzetiség 

Kókai Márton  
– sport,  

szerkesztő-riporter

Online szerkesztő: 
Schuck Béla  

webmester@pilisvorosvar.hu

A címlapon: 
Advent  

(Fotó: Szeifert Balázs)

Fotók:  
Fogarasy Attila, Kókai Márton,  

Komáromi-Bauknecht Hajnalka 
Hajba András, Müller Márta, 

Palkovics Mária, 
Rimár Ágnes, Szima Roland 

  

Levelezési cím:
Pilisvörösvár, Fő tér 1.  

Telefon: 06/30-228-0262

Nyomdai kivitelezés: 
Crew Kft.

Telefon: +36 1 401-3048 
E-mail: crew@crewprint.hu 
Weboldal: www.crewprint.hu

ISSN 1417-6823

Megjelenik  
1200 példányban.

Ági bolt, Bányató utcai kisbolt, Barkács-

bolt, Büfé, CBA Profi-Hús Kft., 

Halmschláger élelmiszerbolt, Koller 

Elektronika, Kri vinger zöldségesbolt,  

Krausz mezőgazdasági bolt, Liget ABC, Mar-

git minimarket, Mester hentesüzlet, Müller 

kávézó, Művészetek Háza (porta), Rotburger 

söröző, Sváb pékség, Tácsik Pékség és Cuk-

rászda, Városi Könyvtár, Waldek.

 

Házasságot kötöttek: 

Schreck Valéria és Fóti Richárd  
2019.09.28.

Köszönjük, hogy az újságot árusítják:

Megszülettek: 

10.07. Pálos Zétény
 Apa: Pálos Gergely   
 Anya: Rákos Ilona

10.28. Gribek Csenge Mária
 Apa: Gribek Dániel 
 Anya: Voigt Viktória

10.28. Szommer Maxim
 Apa: Szommer Attila 
 Anya: Jakab Brigitta

10.30. Bálint Bíbor Rózsa
 Apa: Bálint Zoltán 
 Anya: Huber Zsuzsanna

10.31. Wenczel Soma Márton
 Anya: Wenczel Klaudia

11.05. Egeresi Alexandra Lia
 Apa: Egeresi Sándor 
 Anya: Aradi Andrea

11.06. Kiss Olívia
 Apa: Kiss István 
 Anya: Baska Virág

11.17. Lajter Nina
 Apa: Lajter Attila 
 Anya: Fehér Orsolya

11.18. Schuck Réka
 Apa: Schuck Péter 
 Anya: Pap Nóra

11.18. Kovács László István
 Apa: Kovács Antal András 
 Anya: Bálint Tímea

11.20. Smidéliusz Nolen
 Apa: Smidéliusz András 
 Anya: Kristóf Szilvia

Köszönetnyilvánítás
A Közösen a Gyermekeinkért Alapítvány (szék-
hely: 2085 Pilisvörösvár, Vásár tér 1.) Kuratóriuma 
ezúton köszöni az adófizetők támogatását.

Egyidejűleg tájékoztatjuk az adományozókat, 
hogy az alapítvány 2018. évi személyi jövedelem-
adója alapján a 2019. évben az alapítvány számlájá-
ra utalt adófizetői 1%-os összegéből, 635 593 forint-
ból a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános 
Iskola (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Vásár tér 1.) 
részére az oktatás támogatására oktatási eszközöket 
(pl. interaktív tábla, projektor stb.) vásárolt.
Köszönettel:

a kuratórium tagjai

Elhunytak:

11.04.  Kalácska Kálmánné, 84 év  
 szül. Stocker Teréz

11.06.  Peller Gyula, 78 év  
 Tó u. 17.

11.06.  Kimmel Jánosné, 84 év 
 szül. Gencsi Katalin 
 Kálvária u. 9.

11.08.  Stéhli Pálné, 79 év 
 szül. Sebők Mária 
 Tűzoltó u. 13. 

11.08.  Krupp Ferenc, 56 év    
 Kisfaludy u. 18.

11.10.  Manhertz György, 64 év 
 Szent Erzsébet u. 100.

11.19.  Halbauer János, 81 év 
 Dózsa György u. 62.

11.24.  Schuck Mária, 69 év 
 szül. Fetter Mária 
 Pozsonyi u. 20.

11.28.  Nanyista Istvánné, 71 év 
 szül. Krammer Margit Éva 
 Szent István u. 35.
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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 (max. 200 karakter): 500 Ft

Az árak ÁFA-val együtt értendők.

apróhirdetés (max. 200 karakter): 500 FtInformáció: 06-30-995-5006,  
06-26-330-233/130-as mellék

ELADÓ ÖNKORMÁNYZATI TELEK

PILISVÖRÖSVÁR,  
SIRÁLY U. 7202/3 HRSZ.

Ár: 6 500 000 Ft
1360 m2 alapterületű,  

beépítetlen, közművesítetlen zártkerti ingatlan.  
A közművek az ingatlan előtti közterületről köthetők rá. 

 

A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felvételre keres 
határozatlan időre 

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐI  
feladatok ellátására 1 fő köztisztviselő munkatársat.

Feladatok: A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folyta-
tott, engedélyhez kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzé-
se. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott 
tevékenységek megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve 
szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti 
környezet védelmében, valamint közreműködés a közrend és közbizton-
ság védelmében.

Elvárások: • közszolgálati vagy rendészeti középiskolai végzettség; 
vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy 
középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga. (Amennyiben a 
jelentkező egyéb feltételeknek megfelel, a közterület-felügyelői vizsga 
hiánya nem akadálya a jogviszony létesítésnek, de a beiskolázás vállalá-
sa a jogviszony létesítését követően kötelező.) • a kinevezés feltétele 
az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány • a közterület-felügyelők 
egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről szóló 
78/1999. (XII.29.) Eüm-BM együttes rendeletében foglalt feltételeknek 
való megfelelés • „B” kategóriás jogosítvány

Amit kínálunk: stabil szervezeti háttér, cafeteria, határozatlan idejű ki-
nevezés, illetmény a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvényben foglaltak szerint.

Jelentkezés: Amennyiben az álláslehetőség felkeltette az érdeklődését, 
és megfelel a pályázati feltételeknek, kérjük, küldje el fényképes önélet-
rajzát.

Önéletrajzát személyesen leadhatja ügyfélszolgálatunkon vagy levélben is 
elküldheti a 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. címre, a pozíció megjelölésével.

Érdeklődni lehet: Jákliné Komor Szilvia intézményi referensnél.  
Tel.: 26-330-233/129-es mellék,  
e-mail: jakline@pilisvorosvar.hu

Felhívás helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés  
bevallási és fizetési kötelezettség határidejére

Felhívom tisztelt vállalkozóink figyelmét a 2019. évi helyi iparűzési adó feltöltési köte-
lezettség 2019. december 20. napjáig történő teljesítésére. 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) V. Fejezet 41. § (9) be-
kezdése alapján annak a társasági adóalanynak minősülő, kettős könyvvitelt vezető 
vállalkozónak, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított 
nettó árbevétele a 100 millió forintot meghaladta, az adóévre megfizetett iparűzési 
adóelőleget az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban Art.) 2. melléklet II. A) 
1.b) pontja szerint az adózónak az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenysége után az 
adóelőleg-kiegészítésről az adóév utolsó hónapjának huszadik napjáig kell az 
adóbevallást benyújtani, illetve a 3. melléklet II. A) 1.b) pontja alapján az adózó az 
állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóban az adóelőleg-kiegészítés 
összegét az adóév utolsó hónapjának huszadik napjáig fizeti meg. 

Az adóelőleg-kiegészítés összegét az önkormányzati adóhatóság felé az alábbi, 
Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett számlaszámra átutalással kell teljesíteni: 

Iparűzési adó beszedési számla: 14100024-11787949-30000001

Az adózók a 2019. évi helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallási kötelezettsé-
güket az alábbi módon teljesíthetik:

• NAV-on keresztül: az adózó az adóelőleg-kiegészítés összegéről szóló be-
vallási kötelezettségét a PM rendelet szerinti bevallási nyomtatványon az állami 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

adóhatósághoz elektronikus úton is teljesítheti. A nyomtatvány neve: Beval-
lás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevé-
kenység esetén. A bevallás száma: 19HIPAEK. Az állami adóhatóság a hozzá 
beérkezett adóbevallást – az azonosítást követően, tartalmi vizsgálat nélkül, 
a befogadó nyugta kiadása mellett – a nyomtatványon megjelölt székhely, 
telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére elektronikus úton 
megküldi. Az állami adóhatósághoz határidőben benyújtott adóbevallást az 
önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni.

• Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül: a www.pilisvorosvar.hu 
weboldal Vörösvári (környékbeli) vagyok / Polgármesteri Hivatal / E-Ügyintézés 
menüpontban található Tájékoztatóban foglaltak alapján az Önkormányzati 
Hivatali Portál https://ohp-20.asp.lgov.hu e-ügyintézés oldalán (Ügyindítás / 
Ágazat: Adóügy, Ügytípus: helyi iparűzési adó, Űrlap: Helyi iparűzési adóelőleg-
kiegészítés bevallás) is beküldhetik hivatalunknak.

Kérem, szíveskedjenek figyelni a pontos határidőre. Az Art. XXX. Fejezet 231. § 
(1) bekezdése alapján, ha az adózó esedékességig az adóévi várható adó ösz-
szegét – figyelemmel az adóév során megfizetett előleg összegére is – nem 
fizette meg legalább 90%-os mértékben, a befizetett előleg és az adóévi adó 
90%-ának különbözete után 10%-ig terjedő mulasztási bírságot fizet.

Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző
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Közterületi szabálytalankodók 

TÁRSASHÁZAK 
KÖZÖS KÉPVISELETE

 költségcsökkentéssel, hátralékkezelés-
sel, naprakész könyveléssel és korrekt, 
megbízható, precíz, hatékony ügyinté-
zéssel. Jogász egyéni vállalkozóként, 
húszéves közigazgatási gyakorlattal, 
helyismerettel, OKJ vizsgával, köztar-
tozás-mentesen, hatósági regisztráci-
óval, erkölcsi bizonyítvánnyal.

 DR. ZAKARIÁS JÁNOS 
06-20/921-4419 

z.janos73@gmail.com
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Programjainkat figyelemmel kísérhetik  
honlapunkon és Facebook-oldalunkon!  

www.mhpv.hu, Facebook: Művészetek Háza, Pilisvörösvár

35ESEMÉNYNAPTÁR

DECEMBERDECEMBER
JANUÁR  JANUÁR  
PROGRAMOKPROGRAMOK

december 15. vasárnap  

ADVENTI VÁSÁR 09.00–19.00  

Templom tér

december 15. vasárnap  

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 17:00

Templom tér

december 31. kedd 

SZILVESZTERI RETRO PARTY  
Zene: DJ Kori, Demeter Erik és Centgráf Benjámin

20.00–03.00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

január 11. szombat

CSALÁDI MATINÉ – Kék Katica koncert10:30

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

január 16. csütörtök

L’ART POUR L’ART TÁRSULAT – Mintha elvágták vol
Jelenetek a múltból és a jövőből

19:00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

január 18. szombat

KREATÍV MŰHELY10:00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

január 18. szombat

SZÍNHÁZ – Pasik a pácban19:00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

január 19. vasárnap

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA17:00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

január 21. kedd

DUMASZÍNHÁZ  
KAP új önálló estje, mv. Szabó Balázs Máté

18:00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

január 23. csütörtök

SZTANCSIK ZSUZSA festőművész kiállításmegnyitója17:30

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

január 24. péntek

HANGFÜRDŐ Mészáros Tibor hangpásztorral20.00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

december 22. vasárnap  

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 16:00

Templom tér

KARÁCSONYI SZERTARTÁSOK 
VÖRÖSVÁRON 2019.

Katolikus egyház
december 24.
09:00 magyar szentmise a Nagytemp-
lomban
16:00 pásztorjáték a Nagytemplomban
16:00 pásztorjáték  
a Ligeti Szent Család Templomban
22:00 karácsonyi mise  
a Ligeti Szent Család Templomban
22:00 karácsonyi mise  
a Bányatelepi templomban
23:30 a Nagyboldogasszony kórus  
karácsonyi hangversenye  
(Nagytemplom)
24:00 éjféli szentmise  
a Nagytemplomban
december 25.
vasárnapi miserend
december 26.
vasárnapi miserend
december 31.
18:00 év végi hálaadó szentmise 
a Nagytemplomban
január 1.
vasárnapi miserend 

Református egyház 
december 22.
11:00 gyermekek karácsonya,  
M.É.Z. zenekar előadása, ír karácsony
december 24.
15:30 családi, ünnepi istentisztelet 
(református templom)
december 25.
11:00 ünnepi istentisztelet,  
úrvacsoraosztás (református templom)
15:00 ünnepi istentisztelet,  
úrvacsoraosztás (Szt. Erzsébet Otthon)
december 26.
11:00 ünnepi istentisztelet,  
úrvacsoraosztás (református templom)
december 29.
11:00 istentisztelet  
(református templom)
15:00 istentisztelet  
(Szt. Erzsébet Otthon)
december 31.
18:00 óévi istentisztelet  
(református templom)
január 1.
11:00 újévi istentisztelet (református 
templom)
Az ünnepi istentiszteletekre mindenkit 
szeretettel várnak! Beteglátogatást, házi 
istentiszteletet és úrvacsorázást a 06 26 
330 257-es telefonszámon lehet kérni.
Áldott karácsonyt és boldog új évet kí-
ván a lap olvasóinak Balog Sándor lelki-
pásztor és a pilisvörösvári reformátusok!



A kiállítás jótékony célú, a festmé-
nyek eladásával az extrém ko-
raszülötteket képviselő Pöttöm 

Panni Mosolyáért Alapítványt szeretné 
támogatni a művésznő, Zentai Zsuzsan-
na. A kiállítást Gaskó Balázs műsorvezető 
nyitotta meg. A megnyitó beszéd nagyon 
személyes hangulatú volt, hiszen a műsor-
vezetőt – gyógypedagógus édesanyja révén 
– és a művésznőt is mélyen érinti a kora-
szülöttek és a fogyatékkal élők problémája.

Ki ne szeretne a napsütötte Olaszor-
szágban fagylaltozni, a tenger hullámait 
bámulni, vagy abban fürdeni, a csodás 
toszkán városkák zegzugos utcáiban sétál-
gatni? Ha a repülőnk azonban Olaszhon 
helyett a hűvös, esős, ködös Hollandiában 
tesz le, vajon mit szólunk? Kétségbeesünk, 
hibáztatjuk a légitársaságot, vagy magun-
kat, amiért rosszkor indultunk? Vagy meg-
próbáljuk megtalálni, mit tud adni nekünk 
ez a helyzet? Hiszen ha nem is süt annyi-
ra a nap, ha hidegebb a tenger, ha a fagyi 
nem is annyira finom, azért ott is van sok 
szépség: tulipánmezők, fapapucsok, fes-
tői csatornák és tengerpartok. (Emily Perl 
Kingsley: Üdvözöljük Hollandiában)

OLASZORSZÁG HELYETT HOLLANDIA?

Különleges kiállításmegnyitót tar-
tottak november 29-én, pénteken. 
Zentai Zsuzsanna olajfestményei 
a ködös, hideg télből napsütötte, 
tengerparti helyekre kalauzol-
ják el a nézőt, olyan helyszíneket 
mutatnak be, ahova mindig jó 
megérkezni. A képek január 15-
ig tekinthetők meg a Művészetek 
Házában.

Így is tekinthetünk arra, ha a gyermek-
áldás néhány héttel vagy hónappal koráb-
ban érkezve komoly nehézségeket okoz 
életünkben és gyermekünk életében. Egy 
ilyen helyzet nemcsak testi, lelki, hanem 
anyagi próbatétel elé is állítja a szülőket, 
gondozókat. A sok utazás a fejlesztésekre, 
gyógykezelésekre, speciális székek, autó, 
segítőkutya stb. sok költséggel jár. Az ala-
pítvány ebben próbál segíteni a szülőknek, 
és mi is tudunk segíteni, amennyiben meg-
vásárolunk egy képet Zentai Zsuzsannától. 
De ha mást nem, tegyünk egy sétát a Mű-
vészetek Háza aulájában, és a gyönyörű 
festmények segítségével utazzunk egy ki-
csit lélekben napsütötte tájakra!

 Komáromi-B. Hajnalka


