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ONLINE CSEPEREDŐ OVI

A z elmúlt hetekben jobb híján az 
óvodai nevelés is, mint oly sok min-
den mostanság, az online térbe ke-

rült át. Nevelés online? E két dolog első hal-
lásra aligha összeegyeztethető. A személyes 
találkozást, az óvodában közösen eltöltött 
időt, az átélt élményeket semmi sem pótol-
hatja. Erre a virtuális térben is aligha vál-
lalkozhatunk, de a kapcsolat fenntartására, 
a családok segítésére az online tér ezernyi 
lehetőséget kínál.

A családokkal eddig is megszokott volt 
a Facebook-csoportokban vagy az egyéni 
üzenetekben váltott kommunikáció. Amíg 
azonban ez eddig csupán kiegészítője volt 
a mindennapos személyes találkozásnak, 
most a telefonon történő megkeresések mel-
lett a pedagógus és a családok közötti kap-
csolattartás egyik fő színterévé vált.

Március közepétől heti témákra fóku-
szálva állítunk össze a szülőknek segéd-
anyagokat, melyekbe az óvodai tevékeny-
ségekhez hasonló felosztásokban ötleteket, 
ajánlásokat, nyomtatható fájlokat gyűjtünk. 
Ezek segítséget, egyfajta sorvezetőt adhat-
nak az otthoni közös játékhoz, meséléshez, 

tatásra talált az ünnepekre való készülődés 
segítésének az a módja, amikor az óvodá-
ban összeállított csomagokat házhoz vittük 
(persze a távolságtartás megfelelő betartásá-
val). Húsvétkor egy apró kis csomagot ké-
szítettünk a gyerekeknek, anyák napja előtt 
pedig az apukákkal elkészítendő meglepe-
tés eszközeit kapták meg a családok.

Az online megosztott ötletek csak aján-
lások. Továbbra is azt gondoljuk, hogy az 
óvodáskorú gyermekek egyik legfejlesztőbb 
tevékenysége a szabad játék, és a szülőkkel, 
testvérekkel megélt élmények ideális eset-
ben elegendőek a harmonikus személyiség-
fejlődéshez. A mi feladatunk ennek kiegé-
szítése, erősítése, és örülünk, ha munkánk 
iránymutatást, segítséget jelent a családok-
nak gyermekük terelgetésében, az otthoni 
idő minőségi eltöltésében.

Büszkék vagyunk arra, hogy a szülők eb-
ben a nehéz időben helytállnak, dolgoznak 
és gondoskodnak gyermekeik fejlesztéséről 
is. Csak együttműködve sikerülhet ezt az 
időszakot zökkenőmentesen átvészelni!

Pedagógusként nehéz szívvel lépünk be 
az üresen tátongó csoportszobákba. Csak 
képzeletünk varázsolja ide mosolyotok, 
huncutságotok, csínytevéseitek… Pedagógi-
ai asszisztenseink és dajkáink is alig várják, 
hogy teljesíthessék kéréseiteket. Nagyon hi-
ányoztok! Várunk Benneteket sok szeretet-
tel vissza!

A Zrínyi utcai és a Szabadság utcai  
tagóvoda dolgozói

ÍZELÍTŐ A TARTALOMBÓL:

Szerkesztőség: 06/30-228-0262 
ujsag@pilisvorosvar.hu
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Önkormányzati döntések   –  7

Polgármesteri interjú   –  8

Újra nyitva a könyvtár   –  9

Interjú dr. Kóti Tamással, a szakrendelő igazgatójával   –  10 

A következő lapzárta:  
 június 3. szerda 

Tervezett megjelenés: 
  június 20. szombat 

KEDVES OLVASÓK!

Furcsán változik most a világ.  Egyik pillanat-
ról a másikra… Közben próbáljuk beilleszteni 
a változásokat a mindennapi életünkbe, alkal-
mazkodni hozzá. Egészen az újabb változá-
sig. Most, amikor ezeket a sorokat írom, éppen 
feloldották a korlátozások nagy részét az egész 
országban, de maradtak például a maszkok és 
a távolság. Nem tudom, Önök hogy vannak 
vele. Én egyrészről fontosnak tartom, hogy vi-
gyázzunk egymásra, magunkra. Másrészről hi-
ányzik az emberek mosolya a boltban, az, hogy 
megölelhessük, akit régen láttunk – legyen ba-
rát vagy családtag –  és várom, hogy elmúljon az 
érzés, hogy valami nincs rendben.

Közben pedig vesszük az akadályokat, egyéni-
leg és városi szinten is, igyekszünk fenntartani 
a kapcsolatokat és a hagyományokat. Az elmúlt 
hónapban két olyan esemény is volt, mely ezt 
a célt szolgálta: a közösségépítést és a hagyo-
mányőrzést. Az egyik ilyen a májusfaállítás, a 
másik pedig a zenés tavaszköszöntő volt. S bár 
nem a megszokott mederben zajlottak az ese-
mények, a célt azért elérték. Képes összeállítást 
erről a 14. oldalon találnak.

Beszélgettünk a szakrendelő és a Művészetek 
Háza új igazgatójával, akik nem könnyű hely-
zetben vették át a feladatot, a sportban ezúttal 
a lovaglás világába kalandoztunk, és megismer-
hetik a nemzetiségi táncegyüttes új vezetőjét is.

Őszintén remélem, hogy hamarosan program-
ajánlókkal is jelentkezhetünk, és minél többük-
kel találkozunk hamarosan, nemcsak az online 
térben!

Palkovics Mária

Hirdetésfelvétel: 06/30-228-0262 
ujsag@pilisvorosvar.hu
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énekléshez, mozgáshoz, azaz az idő tartal-
mas eltöltéséhez. Készítünk mese-hang-
fájlokat és rövid verses, dalos videókat is, 
magyar és német nyelven egyaránt. Ezekkel 
nemcsak az adott tartalmat szeretnénk át-
adni, hanem célunk, hogy a gyermekeknek 
örömet szerezzünk azzal, hogy hallhatják 
az óvó néni ismerős hangját, vagy ráismer-
hetnek egy régebben az oviban közösen ta-
nult, szeretett mondókára, dalra. Témáink 
között szerepeltek már a tavasz, a húsvéti 
készülődés, a bogarak, a környezetvédelem, 
a tavaszi virágok, az anyák napi készülődés 
és a közlekedés. Az eszközök elkészítésében 
lelkesen vesznek részt pedagógiai asszisz-
tenseink is, a dajka nénik pedig maszkok 
varrásával, osztásával segítik a járvány elle-
ni védekezést. Ezenkívül a kolléganőkkel 
közösen összeállított iskolára felkészítő fel-
adatlapokat, játékötleteket is megosztjuk az 
iskolába készülő gyermekek szüleivel.

Az így közzétett ajánlásokat a szülők 
örömmel, köszönettel fogadják. Szívesen 
küldik vissza képüzenetekben is a gyerekek 
által készített otthoni alkotásokat, témához 
kapcsolódó fotókat. Még szívesebb fogad-
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VÉRADÁS VOLT

HÍREK

FAÜLTETÉS
A Búcsú téren március 9-én kivágott 12 db 
veszélyessé vált fűzfa pótlása a nagyhéten 
kezdődött meg. 7 mocsártölgyet ültettek el a 
kertészeti csoport munkatársai a helyszínen, 

Május 1-jén olajszennyezés érte a 
Nagy-tavat. A vizsgálat szerint az elkö-
vető fáradt olajnak tűnő származékot 
eresztett a csatornába, mely az utcán 
összegyűlt csapadékvízzel együtt a tóba 
mosódott, ennek következtében olajfolt 
úszott a tó felszínén, mely károsította 
a természeti környezetet. A kárelhárí-
tásban részt vettek önkéntes tűzoltóink 
és a horgászegyesület tagjai. A feljelen-
tés megtörtént, a rendőrség megtette a 
megfelelő lépéseket, valamint a kame-
rafelvételeket is átnézték.

COVID-SZŰRÉS PILISVÖRÖSVÁRON
Április 21-től a Pilisvörösvári Szakorvosi 
Rendelőintézet laborjában (2085 Pilisvörös-
vár, Fő u. 130/A) önköltségi alapon lehető-
ség van a SARS-CoV2 (koronavírus) PCR 
vizsgálatra. A vizsgálat 25 000 forintba ke-
rül, és segítségével a hátsó garatfal nyálka-
hártyájának vizsgálatából igazolható, hogy 
valaki egészséges-e. A PCR technikával 

Április 29-én délután a Vöröskereszt szer-
vezésében véradást tartottak a Művésze-
tek Házában. Az eredmény: 94 megjelent 
véradó, 83 levett vér, 249 élet megmentése. 

KÖRNYEZET
KÁROSÍTÁS

MASZKOSZTÁS  
A FIATALABBAK SZÁMÁRA

Május 4-én délután 14 és 17 óra között 6 élelmiszerüzletnél került sor maszkosztásra. 
A célcsoport most a 65 év alatti korosztály volt. Az akció során 875 db mosható, ön-
kéntesek által varrt maszkot osztottak szét 6 helyszínen (Spar, Liget Szupermarket, 
Margit Bolt, CBA Fő tér, CBA Bányatelep, Pisti kisboltja – Bányató utca) a segítő 
óvodai munkatársak. 

Áprilisban kétszer volt hasonló akció a 65 év felettieknek, illetve a piacnapokon is 
osztottak ki maszkokat. A mostanival együtt már több mint 2300 maszkot osztottak 
szét. Ezenkívül május 4-én a Városi Napos Oldal Szociális Központ részére 150 db 
maszkot és 100 pár kesztyűt adott át az önkormányzat, és szükség esetén a további 
igényeket is biztosítani fogja.  

MASZKFELAJÁNLÁS
A Saint-Gobain Hungary Kft. jóvoltából 
2000 db maszkot kapott a város. Piros At-
tila vezérigazgató a cég nevében április 28-
án délelőtt adta át a maszkokat tartalmazó 
csomagot Fetter Ádám polgármesternek. A 
francia hátterű, 350 éves Saint-Gobain ma 
64 országban van jelen, a csoport hazánk-
ban 1992 óta képviselteti magát. A Pilisvö-
rösváron működő cég több száz embernek 
ad munkahelyet, és közismert termékeivel 
több évtizede meghatározó szereplője a ha-
zai építőiparnak.

JÁRVÁNY ELLENI 
VÉDEKEZÉSI  
ALAP
A közteherviselés jegyében 2020. április 
14-én Pilisvörösvár Város Önkormány-
zata átutalta az április 6-ig gépjármű-
adóból befolyt 29 431 435 forintot a 
Magyar Államkincstár külön számlájá-
ra, amely a Kormány által létrehozott 
Járvány Elleni Védekezési Alap bevé-
tele. Ez az összeg a 2020-as tervezett 
városi bevételeket csökkenti. 

UTAZÁSKOR  
KÖTELEZŐ  
A MASZK
Május 4-től kötelező a vonatokon és a 
buszokon az arc eltakarása. A védeke-
zés második szakaszában május első 
hétfőjétől kezdve az utasoknak és a 
vonatok fedélzetén szolgálatot teljesítő 
jegyvizsgálóknak, járművezetőknek is 
kötelezővé tették a maszkviselést. A Vo-
lánbusz minden helyi és helyközi jára-
tán is kötelező a maszk viselése, vagy a 
száj és az orr eltakarása.

HÁZHOZ MENT  
A CSOKINYUSZI

Az önkormányzat húsvét alkalmából 
csokinyuszival köszöntötte a gyerekeket és 
az időseket. A meglepetés szétosztásában a 
bölcsődei és óvodai munkatársak, valamint 
a főzőkonyha dolgozói segítettek.

továbbá 2 gömbkőrist a Báthory utcában. Pi-
lisvörösváron minden egyes kivágott fa he-
lyett kettőt kell ültetni egy éven belül, vagy 
ugyanazon a helyen, vagy a város területén 
belül. Az őszi faültetési program keretében 
még pótolják a hiányzó mennyiséget.

Április 21-től az Útőrháznál már kul-
turáltan letehetőek a kerékpárok. Eddig 
közlekedési táblát, kerítést, fákat használ-
tak P+R-ként az utazók, mostantól azon-
ban kicsit könnyebb lesz a biciklivel való 
parkolás, hiszen Varga Péter képviselő 
kezdeményezésére az önkormányzat ke-
rékpártámaszokat helyezett ki a területre.

KERÉKPÁRTÁMASZ

ÉJSZAKAI  
FERTŐTLENÍTÉS A 

KÖZTERÜLETEKEN
Pilisvörösváron folyamatosan takarítják 
és fertőtlenítik a közterületeket és a ki-
emelt forgalmú létesítményeket, és foko-
zottan figyelnek a termelői élelmiszerpiac 
fertőtlenítő takarítására is. A közterüle-
teket forgalommentes időszakban, éjsza-
ka, permetezéses eljárással fertőtlenítik a 
kertészeti csoport munkatársai. Környe-
zetbarát, lúgos anyaggal dolgoznak, hogy 
megóvják a fákat, cserjéket és köztéri bú-
torokat.

A véradás azon tevékenységek közé tarto-
zik, amely nem szüntethető be a jelenlegi 
pandémiás időszak alatt sem, ezért tovább-
ra is számítanak az egészséges lakosság 
segítségére. Köszönet illet mindenkit, aki 
részt vett és segített. 

(orr-garat törléses mintavétel) a betegség 
ideje alatt kimutatható a vírus RNS-e.

Május 11-től a szakrendelő laborjában 
lehetőség van olyan teszt elvégzésére is, 
mellyel a SARS-CoV-2 vírus ellenes IgG 
antitestek mutathatók ki vénás vérből. Az 
IgG antitestek tartósabb jelenléte lehetővé 
teszi azoknak a korábban megfertőződött 

betegeknek az azonosítását is, akik fel-
gyógyultak a betegségből vagy tünetmente-
sen estek át rajta. A vizsgálat ára 5900 forint 
(készpénzben).

A vizsgálatok szervezője a labort működ-
tető Corden Kft. A vizsgálat elérhető a Szak-
orvosi Rendelőintézet működési területének 
(Pilisvörösvár, Pilisszántó, Pilisszentiván, 
Piliscsaba, Pilisjászfalu, Tinnye, Solymár) 
lakosai részére. Bejelentkezés: +36 26 330 
343 (H–P 10:00–14:00 között hívható).
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VÉRADÁS VOLT

HÍREK
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ÁPRILIS 24.
Régi-új igazgató a Schillerben

A Schiller Gimnázium jelenlegi igazgató-
jának, Szabóné Bogár Erikának a kineve-
zése 2020. július 31-én lejár. A Magyaror-
szági Németek Országos Önkormányzata 
az állás betöltésére január 29-én írt ki pá-
lyázatot. Határidőre egyedüliként az in-
tézmény jelenlegi igazgatónője jelentke-
zett a pozícióra. Szabóné Bogár Erika 
1999 óta tanít a gimnáziumban német 
nyelvet és irodalmat, valamint népismere-
tet, 2015 óta pedig igazgatja az iskolát. Az 
igazgató személyéről az MNOÖ dönt, az 
önkormányzatnak – jelen esetben a pol-
gármesternek – véleményezési joga van. 
Szabóné Bogár Erika igazgatói kineve-
zését dr. Fetter Ádám polgármester támo-
gatta. (53/2020. határozat)

Új fogorvos a rendelőben

2019-ben vette át a területi ellátási köte-
lezettséggel bíró fogorvosi praxisjogot a 
DentoGál Kft., a feladatot pedig dr. Ge-
cse Flóra fogorvos látta el. Március 25-én 
a doktornő lemondott praxisjogáról, és 
április elsejei hatállyal dr. Göndöcs Nóra 
fogorvosra ruházta át. Az átruházáshoz 
az önkormányzat és a DentoGál Kft. kö-
zött fennálló egészségügyi feladatellátási 
szerződést módosítani kell. A polgármes-
ter hozzájárult a praxisjog átruházáshoz, 
így ezentúl dr. Göndöcs Nóra fogorvos a 
fogorvosi praxis működési feltételeit biz-
tosító DentoGál Kft.-vel szerződésben 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK
álló munkavállalóként látja el a szolgálta-
tást.  (54/2020. határozat)

Belső ellenőri jelentés

A SZAHK-ÉRTELEM Bt. határidőre 
elkészítette a 2019-re vonatkozó belső el-
lenőri jelentést. A jelentésben kiemelt je-
lentőségű vagy a vezetés részéről azonnali 
intézkedést igénylő javaslat nem szerepel, 
jogellenes magatartást a vizsgálat nem 
tárt fel. A belső ellenőri jelentést a polgár-
mester elfogadta.  (55/2020. határozat)

Nonprofit kft. alapítása

A 2020-as költségvetésben 10 millió forint 
fedezetet biztosított az önkormányzat egy 

gazdasági társaság megalapítására város-
gazdálkodási feladatkörrel. Jelenleg a mű-
szaki osztály alárendeltségében működik 
a kertészeti csoport és a városgazdálkodá-
si csoport. Hatékonysági, munkaszerve-
zési és gazdálkodási szempontból célsze-
rűbb azonban ezeknek a csoportoknak a 
feladatait egy gazdasági társaságon belül 
működtetni. A cég tevékenysége fokoza-
tosan bővíthető, későbbiekben – többek 
közt – létesítményüzemeltetői funkciót 
is elláthat. A Pilisvörösvári Városgazda 
Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízási 
jogviszonyban Szauter Gábor, felügye-
lő bizottságának tagjai dr. Lovász Ernő, 
Varga Péter és Spanberger Zsolt képvi-
selők. (A témáról részletesebben a polgár-
mesteri interjúban olvashatnak.) (56/2020. 
határozat)

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011-es törvény veszélyhelyzet 
idején a polgármesterek hatáskörébe helyezi az önkormányzati döntések jogát. 

25 ÉV A KÖZ 
SZOLGÁLATÁBAN 

Gergelyné Csurilla Erika, Pilisvörös-
vár aljegyzője 25 éve dolgozik a köz 
szolgálatában. Ebből az alkalomból 
dr. Fetter Ádám polgármester az ön-
kormányzat nevében április 27-én a 
hivatal vezetősége előtt köszöntötte. A 
polgármester megemlítette azt is, hogy 
a hivatali vezető nemrég a polgári vé-
delemben nyújtott szolgálataiért ka-
pott komoly elismerést. 

ÖNKÉNTES  
TAKARÍTÁS  
A TAVAK  
KÖRNYÉKÉN

Április második felében a Pálya-tó kör-
nyékét kitakarította, és a rend fenntar-
tása érdekében saját kezűleg gyártott 
szemetesedényeket Bánoczi Ferenc. Az 
önkormányzat megköszönte a lelkes helyi 
horgász munkáját.

Bűncselekményt követ el, aki szabadté-
ren tüzet okoz – tájékoztat a rendőrség. 
Egy  2012-es  törvény alapján ha tűzoko-
zás esetén megállapítják a szabálysértést, 
5000–300 000 forintig terjedő pénzbírság 
róható ki, illetve az összes körülményt 
figyelembe véve a tüzet okozó illető akár 
természetkárosítással vagy közveszély 
okozásával is vádolható, melyet a törvény 
letöltendő szabadságvesztéssel büntet-
het. A közelmúltban két nagyobb tűzeset 
is volt, az egyik Pilisszántón, a másik 
Vörösváron. Mindkét esetben feltételez-
hető, hogy emberi gondatlanság okozta.

SZABADTÉRI TŰZ 
OKOZÁSA  

BŰNCSELEKMÉNY

TESTKAMERÁK Április 22-én két SJCAM A10 testkamerát 
adott át dr. Fetter Ádám polgármester a 
Pilisvörösvári Rendőrőrs körzeti megbí-
zottainak, egy testkamera pedig a hivatal 
közterület-felügyelőihez került. Az esz-
közök kép- és hangfelvételt rögzítenek. 
A kamera az intézkedőt és az intézkedés 
alá vont személyt egyformán védi. Aki úgy 
érzi, hogy az intézkedés során volt olyan 
körülmény, amely még tisztázásra szo-
rul, jelezheti a polgármesteri hivatalnál, 
de várhatóan az intézkedés alá vont sze-
mélyek is együttműködőbbek, ha tudják, 
hogy kamera rögzíti őket.

ADOMÁNY  
A PIMEA-NAK

TÁVOZIK AZ ŐRPARANCSNOK

A Pilisvörösvár és Környéke Ipartestület 
Molnár Sándor kőfaragó mester javas-
latára 500 000 forintot adományozott a 
Pilisi-medence Egészségügyi Alapítvány 
részére. Az alapítvány első lépésben azon 
települések háziorvosainak, gyermekor-
vosainak, valamint védőnői szolgálatainak 
szerzett be és adott át 10-10 db FFP2 tí-
pusú egészségügyi maszkot, akik a tele-
pülésen működő központi orvosi ügyeleti 
területen érintettek.

Pintér Lajos rendőr alezredes 2019. május 1-től vezette a Pilisvörösvári Rendőrőrsöt. 
Egy év szolgálat után dr. Szigeti János rendőr alezredes más feladattal bízta meg a 
rendészeti vezetőt. Az új vezető kinevezéséig Forgács Péter rendőr százados látja el 
a rendőrőrs vezetői feladatait.
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A 2020-as költségvetésben 10 millió forint 
fedezetet biztosított az önkormányzat egy 

gazdasági társaság megalapítására város-
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si csoport. Hatékonysági, munkaszerve-
zési és gazdálkodási szempontból célsze-
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A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011-es törvény veszélyhelyzet 
idején a polgármesterek hatáskörébe helyezi az önkormányzati döntések jogát. 

25 ÉV A KÖZ 
SZOLGÁLATÁBAN 

Gergelyné Csurilla Erika, Pilisvörös-
vár aljegyzője 25 éve dolgozik a köz 
szolgálatában. Ebből az alkalomból 
dr. Fetter Ádám polgármester az ön-
kormányzat nevében április 27-én a 
hivatal vezetősége előtt köszöntötte. A 
polgármester megemlítette azt is, hogy 
a hivatali vezető nemrég a polgári vé-
delemben nyújtott szolgálataiért ka-
pott komoly elismerést. 

ÖNKÉNTES  
TAKARÍTÁS  
A TAVAK  
KÖRNYÉKÉN

Április második felében a Pálya-tó kör-
nyékét kitakarította, és a rend fenntar-
tása érdekében saját kezűleg gyártott 
szemetesedényeket Bánoczi Ferenc. Az 
önkormányzat megköszönte a lelkes helyi 
horgász munkáját.

Bűncselekményt követ el, aki szabadté-
ren tüzet okoz – tájékoztat a rendőrség. 
Egy  2012-es  törvény alapján ha tűzoko-
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SZABADTÉRI TŰZ 
OKOZÁSA  

BŰNCSELEKMÉNY

TESTKAMERÁK Április 22-én két SJCAM A10 testkamerát 
adott át dr. Fetter Ádám polgármester a 
Pilisvörösvári Rendőrőrs körzeti megbí-
zottainak, egy testkamera pedig a hivatal 
közterület-felügyelőihez került. Az esz-
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ADOMÁNY  
A PIMEA-NAK

TÁVOZIK AZ ŐRPARANCSNOK

A Pilisvörösvár és Környéke Ipartestület 
Molnár Sándor kőfaragó mester javas-
latára 500 000 forintot adományozott a 
Pilisi-medence Egészségügyi Alapítvány 
részére. Az alapítvány első lépésben azon 
települések háziorvosainak, gyermekor-
vosainak, valamint védőnői szolgálatainak 
szerzett be és adott át 10-10 db FFP2 tí-
pusú egészségügyi maszkot, akik a tele-
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területen érintettek.

Pintér Lajos rendőr alezredes 2019. május 1-től vezette a Pilisvörösvári Rendőrőrsöt. 
Egy év szolgálat után dr. Szigeti János rendőr alezredes más feladattal bízta meg a 
rendészeti vezetőt. Az új vezető kinevezéséig Forgács Péter rendőr százados látja el 
a rendőrőrs vezetői feladatait.
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• A múlt hónapban már megkérdeztem, hogy a kialakult hely-
zet következtében hogyan változik a költségvetés, és akkor biz-
tató választ kaptak az olvasók ebben a kérdésben. Továbbra is 
úgy látják, hogy nagyjából tartható a tervezet?

A járvánnyal kapcsolatos költségeink ez idáig nem jelentősek. A 
közterületek fertőtlenítéséhez és a maszkok varrásához számos 
lakossági felajánlást kaptunk, amit ezúton is szeretnék meg-
köszönni. Sajnos a gépjárműadó bevétel elvonása és a várható 
gazdasági visszaesés, valamint az adózási határidő eltolása az 
iparűzési adóbevétel jelentős mértékű csökkenését eredményez-
heti, így újra kell terveznünk a költségvetést, hogy az apparátus 
működését és a kötelező feladatellátást fedezni tudjuk. Még min-
dig folyik a bevételek összegzése és tervezése, ezért erről konkré-
tabbat nem tudunk mondani. Megragadnám az alkalmat, hogy 
megkérjek minden Pilisvörösváron adózó vállalkozást: amennyi-
ben teheti, az iparűzési adóját az eredeti, június 2-i határidőig 
fizesse meg, hogy az önkormányzat tervezett működési bevételei 
határidőben teljesülhessenek.

• Április végén az a döntés született, hogy minden óvintézke-
dést betartva ugyan, de megnyitják a piacot szombatonként. 
Mik a tapasztalatok ezzel kapcsolatban?

Nagy sikere volt az újranyitásnak. A termelők már nagyon várták 
a nyitást, a veszélyhelyzet őket is érintette anyagilag. Mivel nem 
volt alkalmuk termékeik értékesítésére, ezért félő volt, hogy nem 
tudják eladni idényhez kötődő portékáikat és tönkremennek. A 
vevők is örültek a háztájinak. Az önkormányzat több alkalma-
zottja, a polgárőrség, a rendőrség és a TEVÖ képviselői mindent 
elkövettek azért, hogy biztonságban, az óvintézkedéseket betart-
va a lakosság árulhasson és vásárolhasson. Ezúton is köszönöm 
mindenkinek a hétről hétre végzett munkáját.

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS 
KARANTÉNBAN, 
ÖNFENNTARTÓ  
VÁROS TERVEK

perdült. Érezzük, hogy óriási az igény a szórakozásra, de je-
lenleg sajnos ezt az igényt nem tudjuk kiszolgálni. Köszönöm 
a zenészeknek és minden résztvevőnek, hogy megvalósulhatott 
ez a program a Művészetek Háza szervezésében.

• Vannak hasonló közösségépítő tervek a jövőre?

Amennyiben a kormány lazítani fog a szabályokon, akkor mi 
is nyitni fogunk. Sajnos az idén a Vörösvári Napok elmarad, 
de tervezzük több, az ébresztőhöz hasonló zenés megmozdu-
lás szervezését. Csatlakoztunk a Közösségek Hete programso-
rozathoz is, amelynek záró programjaként ismét 5 szabadtéri 
helyszínen és élő Facebook-, valamint tévéközvetítéssel igye-
keztünk zenét, jó kedvet csempészni a pilisvörösváriak életébe.

• Várhatóak a közeljövőben kisebb-nagyobb felújítások, be-
ruházások? 

Idén is karbantartjuk az utakat és a csapadék-elvezetőket. In-
tézményeinkben a nyári karbantartási munkákat előrehoztuk, 
és a karbantartók segítségével önerőből valósítottunk meg több 
felújítást. Az idei legnagyobb beruházás a Városgazda kft.-vel 
kapcsolatos (telephely alakítása, gépek beszerzése). Elkészült a 
bölcsőde építési terve, készülnek az utak építéséhez szükséges 
tervek, és belekezdtünk a balatonfenyvesi üdülő felújításának 
előkészítésébe is. 

• Létrehozta az önkormányzat a Pilisvörösvár Városgazda 
Nonprofit Kft.-t. Milyen céllal? 

Igen, jelenleg bejegyzés alatt van a kft. Legfőbb célunk, hogy 
önfenntartóvá váljon a város, ne kelljen külsős vállalkozókat 
megbízni a karbantartási munkák elvégzésével, hanem azokat 
mi magunk tudjuk elvégezni. Új munkahelyeket is teremte-
nénk ezáltal, valamint a feladat elvégzésére szánt összegből gé-
peket fogunk beszerezni, amelyek további feladatok ellátására is 
képesek lesznek a jövőben. A várost ezáltal költséghatékonyan 
tudnánk üzemeltetni. Nagyon nagy lehetőség van ebben a cég-
ben, érdekes lesz nyomon követni majd a fejlődését, működését.

• Milyen feladatokat fog pontosan ellátni a kft.? 

Idén a síkosságmentesítést, az utak és vízelvezetők karbantartá-
sát, a város parkjainak, zöldterületeinek fenntartását már saját 
erőből tervezzük ellátni. Ehhez jelenleg beszerzés alatt van egy 
John Deere traktor és egy JCB 3CX munkagép, őszre építünk 
egy csarnokot a síkosságmentesítő anyag és a gépek tárolására. 
A kft. telephelye a Fácán utcában fog üzemelni. Első körben 
átszervezzük a városgondnokságot és a kertészeket, a sort pedig 
a későbbiekben a konyhával szeretnénk folytatni.

Palkovics Mária

INTERJÚ DR. FETTER ÁDÁM POLGÁRMESTERREL 

• A városvezetés egyik kiemelt törekvése a közösségépítés. Saj-
nos erre most viszonylag korlátozottak a lehetőségek, de az el-
múlt időszakban sikerült becsempészni egy nem hagyományos 
májusfaállítást és egy május elsejei zenés ébresztőt is. Érkezik 
ilyenkor valamiféle visszajelzés a lakosság részéről?

Jó kapcsolatot ápolunk a Művészetek Háza dolgozóival. Saj-
nos Valachi Katalin új igazgatóként a legnehezebb helyzetben 
kezdhette meg munkáját. Jelenleg nagyobb hangsúlyt fektetünk 
a tervezésre, előkészítésre, valamint az internet és a Facebook 
segítségével próbálunk jelen lenni a lakosság mindennapjai-
ban. A májusfaáállítás hagyományát nem szerettük volna meg-
szakítani még ebben a helyzetben sem, ezért – köszönhetően a 
Heimatwerk lelkes tagjainak – erre is sor került a Fő téren. Az 
ébresztő szintén nagy sikert aratott, sokan követték a Facebookon 
a zenészek vonulását, a kapuban várták őket, volt, aki táncra is 

A Városi Könyvtárban 2020. május 18-tól a következő szolgál-
tatások érhetők el.

Beiratkozás
Beiratkozás nyitvatartási időben a bejáratnál kialakított átvételi 
ponton történhet. A lehető legnagyobb biztonság kialakítására 
törekszünk, ezért kérjük, maszkban érkezzenek és hozzanak 
saját tollat. Beiratkozási díjak: https://www.pvvarkonyvtar.hu/
dijtablazat/

Kölcsönzés
Kölcsönzés kizárólag az előre kiválasztott könyvek átvételi 
ponton való kiadását jelenti. Egyszerre maximum 6 db könyv 
kölcsönözhető. A kiválasztás kétféle módon történhet: online 
kereséssel vagy telefonos könyvtárosi segítséggel. Katalógu-
sunk elérhető a könyvtár honlapjáról is (www.pvvarkonyvtar.
hu) vagy az alábbi honlapon: http://195.228.230.165 A keresési 
segédletet a következő helyen érik el: www.pvvarkonyvtar.hu/
segitseg-a-katalogusban-valo-kereseshez. A könyvtári böngé-
szés, helyszíni választás helyett most könyvtárosaink telefonon, 
e-mailen tudnak segítséget nyújtani. 

A könyvek igényléséhez írjanak e-mailt, vagy telefonáljanak 
a következő adatok megadásával: a beiratkozott olvasó neve, a 
könyv szerzője és a könyv címe. Egy rendelésben 6 db köny-
vet tudunk biztosítani. A kiválasztott könyveket visszaigazolás 
után a könyvtár előterében kialakított átvételi ponton vehetik 
át, a nyitvatartásban szereplő idősávokban. A helyszínen törté-
nő átvételhez a lehető legnagyobb biztonság kialakítására tö-
rekszünk, ezért kérjük maszkban érkezzenek és hozzanak saját 
tollat.

A 65 év feletti beiratkozott pilisvörösvári olvasók igényelhetik 
a kölcsönzött könyvek házhoz szállítását a megadott elérhető-
ségeinken.

Visszavétel
Könyvek visszaadása az átvételi pont nyitvatartási idejében történ-
het. A visszaérkezett könyveket elkülönítve tároljuk, és csak két hét 
elteltével lesznek újra kölcsönözhetőek.

Hosszabbítás
Telefonos ügyeleti időben, illetve e-mailben, honlapon (regisztrál-
taknak) bármikor történhet.

Nyitvatartás

H: 8–12 telefonos ügyelet, 13–17 átvételi pont

K: 8–12 átvételi pont 65 év felettieknek, 13–17 telefonos ügyelet

SZ: 8–12 telefonos ügyelet

CS: 8–12 átvételi pont, 13–19 átvételi pont

P: 8–12 átvételi pont 65 év felettieknek, 13–17 telefonos ügyelet

Elérhetőségeink

Telefon: 26/330-486, 30/2280268

E-mail: pvvar.konyvtar@gmail.com,
konyvtaros@pilisvorosvar.hu

ÚJRA NYITVA  
A KÖNYVTÁR!
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májusfaállítást és egy május elsejei zenés ébresztőt is. Érkezik 
ilyenkor valamiféle visszajelzés a lakosság részéről?

Jó kapcsolatot ápolunk a Művészetek Háza dolgozóival. Saj-
nos Valachi Katalin új igazgatóként a legnehezebb helyzetben 
kezdhette meg munkáját. Jelenleg nagyobb hangsúlyt fektetünk 
a tervezésre, előkészítésre, valamint az internet és a Facebook 
segítségével próbálunk jelen lenni a lakosság mindennapjai-
ban. A májusfaáállítás hagyományát nem szerettük volna meg-
szakítani még ebben a helyzetben sem, ezért – köszönhetően a 
Heimatwerk lelkes tagjainak – erre is sor került a Fő téren. Az 
ébresztő szintén nagy sikert aratott, sokan követték a Facebookon 
a zenészek vonulását, a kapuban várták őket, volt, aki táncra is 

A Városi Könyvtárban 2020. május 18-tól a következő szolgál-
tatások érhetők el.

Beiratkozás
Beiratkozás nyitvatartási időben a bejáratnál kialakított átvételi 
ponton történhet. A lehető legnagyobb biztonság kialakítására 
törekszünk, ezért kérjük, maszkban érkezzenek és hozzanak 
saját tollat. Beiratkozási díjak: https://www.pvvarkonyvtar.hu/
dijtablazat/

Kölcsönzés
Kölcsönzés kizárólag az előre kiválasztott könyvek átvételi 
ponton való kiadását jelenti. Egyszerre maximum 6 db könyv 
kölcsönözhető. A kiválasztás kétféle módon történhet: online 
kereséssel vagy telefonos könyvtárosi segítséggel. Katalógu-
sunk elérhető a könyvtár honlapjáról is (www.pvvarkonyvtar.
hu) vagy az alábbi honlapon: http://195.228.230.165 A keresési 
segédletet a következő helyen érik el: www.pvvarkonyvtar.hu/
segitseg-a-katalogusban-valo-kereseshez. A könyvtári böngé-
szés, helyszíni választás helyett most könyvtárosaink telefonon, 
e-mailen tudnak segítséget nyújtani. 

A könyvek igényléséhez írjanak e-mailt, vagy telefonáljanak 
a következő adatok megadásával: a beiratkozott olvasó neve, a 
könyv szerzője és a könyv címe. Egy rendelésben 6 db köny-
vet tudunk biztosítani. A kiválasztott könyveket visszaigazolás 
után a könyvtár előterében kialakított átvételi ponton vehetik 
át, a nyitvatartásban szereplő idősávokban. A helyszínen törté-
nő átvételhez a lehető legnagyobb biztonság kialakítására tö-
rekszünk, ezért kérjük maszkban érkezzenek és hozzanak saját 
tollat.

A 65 év feletti beiratkozott pilisvörösvári olvasók igényelhetik 
a kölcsönzött könyvek házhoz szállítását a megadott elérhető-
ségeinken.

Visszavétel
Könyvek visszaadása az átvételi pont nyitvatartási idejében történ-
het. A visszaérkezett könyveket elkülönítve tároljuk, és csak két hét 
elteltével lesznek újra kölcsönözhetőek.

Hosszabbítás
Telefonos ügyeleti időben, illetve e-mailben, honlapon (regisztrál-
taknak) bármikor történhet.

Nyitvatartás

H: 8–12 telefonos ügyelet, 13–17 átvételi pont

K: 8–12 átvételi pont 65 év felettieknek, 13–17 telefonos ügyelet

SZ: 8–12 telefonos ügyelet

CS: 8–12 átvételi pont, 13–19 átvételi pont

P: 8–12 átvételi pont 65 év felettieknek, 13–17 telefonos ügyelet

Elérhetőségeink

Telefon: 26/330-486, 30/2280268

E-mail: pvvar.konyvtar@gmail.com,
konyvtaros@pilisvorosvar.hu

ÚJRA NYITVA  
A KÖNYVTÁR!
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• Arra kérném, mutatkozzon be röviden 
az olvasóknak!

Alapvégzettségem orvos, emellett köz-
gazdász, illetve egészségügyi menedzser 
végzettségem is van. Kezdetben mentőz-
tem, majd hosszú éveket dolgoztam az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál, 
ami az egészségügy finanszírozását végzi, 
illetve az elmúlt 11 évben a Szent Kristóf 
Szakrendelőnek voltam a vezetője a 11. 
kerületben, Budapesten. Ott is élek, de 
ezt megelőzően is sokszor megfordultam 
Vörösváron. Három gyermekem van, két 
egyetemista és egy általános iskolás, úgy-
hogy a családi élet is viszonylag aktív, még 
ebben a járványos időszakban is.

• Éppen egy nagyon nehéz időszakban 
vette át itt a vezetést, szinte egyik napról 
a másikra. Egyik nap még a testület előtt 
ült a pályázat elbírálásán, és másik nap 
már kezdeni kellett…

Igen, elég hirtelen és gyorsan csöppentem 
bele a közepébe. Ugyanakkor értettem az 
önkormányzatnak abbéli hozzáállását, 
hogy sürgős az ügy, hiszen szakmai vezető 
nélkül ilyen helyzetben egy egészségügyi 
intézmény nem tud helytállni. Másnap 
reggel, amikor bejöttem, első dolgunk az 
volt, hogy átnéztük az itteni csapattal a 
feladatokat. Ezúton is köszönöm a kol-

légáknak, hogy segítettek a beállásban, 
tényleg nagyon készségesek, fogadókészek 
voltak. Átnéztük a legfrissebb jogszabá-
lyokat, a rendeleteket, a miniszteri utasí-
tást, és megpróbáltuk adaptálni az itteni 
helyzetre. Mi már akkor kötelezővé tettük 
a maszk viselését, amikor még nem volt 
általános. Ebben segítséget is nyújtottunk, 
hiszen – mivel március közepén leálltak 
a rendelések, és volt szabad kapacitása az 
asszisztenseinknek – saját készítésű, egy-
szer használatos maszkokat készítettünk, 
és így ezt tudtuk biztosítani a hozzánk ér-
kezőknek. Betegeinknek a hőmérővel való 
testhőmérséklet-ellenőrzését is már akkor 
elvégeztük, amint be tudtunk szerezni egy 
ún. non kontakt testhőmérséklet-mérőt, 
úgyhogy ezzel is megelőztük egy kicsit a 
rendeleteket.

• Egyértelműen maga a járványhelyzet 
okozta most a legnagyobb nehézséget, mi-
kor munkába állt, vagy volt esetleg más? 

Most minden összefügg  a járványhelyzet-
tel, az is, hogy nem tudtam a kollegáknak 
bemutatkozni. Sok orvossal még nem is 
találkoztam, hiszen a 65 év feletti orvosa-
ink most nem rendelnek, de a fiatalabbak 
közül sem tudtam mindenkivel találkozni, 
hiszen nem minden rendelés működött. 
Normális esetben összdolgozói értekezletet 
illett volna tartani.

Nem könnyű időszakban vette át 
a Szakorvosi Rendelőintézet veze-
tését dr. Kóti Tamás, aki március 
vége óta áll az intézmény élén.  Az 
új környezet, a feladatok és a kol-
légák megismerését igencsak ne-
hezítette az időközben kialakult 
járvány. Többek között erről is be-
szélgettünk.

• Hogyan működnek most a szakrende-
lések?

Május 4-től új helyzet van, hiszen újra-
indultak a szakrendelések, de előzetes 
bejelentkezés szükséges. Sürgős esetben 
is érdemes idetelefonálni, nehogy valaki 
feleslegesen utazzon. A kapott időpontot 
pontosan be kell tartani: ha valaki későn 
jön, akkor nem tudjuk fogadni, mert már itt 
van a következő beteg, és azt el kell kerül-
ni, hogy a várótermek túlzsúfoltak legye-
nek. Itt is biztosítani kell a 1,5–2 méteres 
távolságot. Továbbra is kötelező a maszk 
használata az intézményben, betegnek 
és ellátónak is. Érkezéskor hőmérsékletet 
mérünk mindenkinek, hőemelkedés, láz 
esetén háziorvoshoz irányítjuk a beteget, 
és ő dönti el, hogy a beteg ellátása hogyan 
folytatódjék. Minden érkező esetében egy 
rövid kérdéssorral felmérjük a koronavírus-
fertőzöttség kockázatát. A betegellátó sze-
mélyzet védőfelszerelése biztosított, illetve 
a fertőtlenítés is megoldott.

• Beszéljünk kicsit a tervekről. Az elmúlt 
időszakban – nagyrészt még az Ön ide-
érkezése előtt – lezajlott a rendelő esz-
közparkjának felújítása. Milyen tervek 
vannak még?

Amit ön említ, az az Egészséges Budapest 
Program, amely 2017-ben indult. Éppen 

lezárulófélben vannak ezek az eszköz-
beszerzések. Ilyen nagyobb volumenű 
pályázati lehetőség vagy kormányzati for-
rás a közeljövőben nem lesz, de vannak 
egyéb pályázati lehetőségek, ezeket igyek-
szünk megpróbálni. Ez alatt a másfél hó-
nap alatt is két pályázatot benyújtottunk 
már. Ezek a járványhelyzetre vonatkoz-
nak, 2-3 napos határidőket adtak hozzá.  
Arra is jó volt, hogy így fel tudtam mérni, 
milyen igények vannak, milyen fejleszté-
sekre van szükség. Az eszközpark most 
egy ideig rendben van, de a burkolatok 
cseréjére sok rendelőben szükség vol-
na, gépészettel kapcsolatosan is vannak 
problémák. Kicsit a rendelő közvetlen 
környezetét – udvar, közlekedés, lépcső 
– is kellene rendezni. Olyan terveink is 
vannak – amiket most keresztülhúzott 
a járvány –, hogy különböző rendezvé-
nyekre kitelepülünk egészségügyi szűré-
seket végezni. Ezzel tehetnénk az itt élők 
egészségének megőrzéséért, amit szintén 
fontosnak tartok.

• Jelenleg mekkora területet lát el a 
szakrendelő?

Az ellátási terület a 6 településről összes-
ségében 35 ezer fő. 

• Ha nem a járványhelyzetet nézzük, 
hanem úgy általában a szakrendelé-
seket, akkor most elegendő személy-
zet, orvos van ekkora területnek az 
ellátására?

Jó visszajelző az, hogy milyen hosszúak 
az előjegyzési idők. Van néhány szakma, 
ahol nagyon hosszú, ott jó volna bőví-
teni a rendelési időket. Korlátot jelent 
azonban az, hogy hány szakorvosi óra 
rendelés van engedélyezve. Ezen meg-
próbálunk változtatni valahogy, átcsopor-
tosítással vagy plusz órák igénylésével. Ez 
egy hosszabb folyamat.

• Van valami ars poeticája a munkában?

Minőség, pontosság, udvariasság. Ez ne-
kem fontos, és ezt kértem a munkatár-
saimtól is. Ez egyfajta prioritási sorrend 
is. Mindenekelőtt minőségi egészségügyi 
ellátást kell biztosítani. Ehhez egy intéz-
ményvezetőnek meg kell teremteni a fel-
tételeket, azt, hogy mindenki megfelelő 
minőségben tudja ellátni a feladatát. A 
pontosság a rendelési időtől kezdve a do-
kumentációkon át a feladatok végrehajtá-
sáig általánosan értelmezhető. És végül 
nagyon fontos az egészségügyben az em-
patikus, udvarias hozzáállás. A betegek 
eleve már valami problémával érkeznek, 
a profi egészségügyi személyzetnek pedig 
az is dolga, hogy a szubjektíven érzett 
frusztrációt oldani próbálja, ráadásul az 
udvariassággal nagyon sok probléma 
megelőzhető.

Palkovics Mária

ÚJ BÖLCSŐDE TERVEI

A z elmúlt hónapokban az önkormányzat megbízásából elkészült egy új, 4 cso-
portszobás bölcsőde terve, mely az Akácfa köznél épülhetne fel. Az önkor-
mányzat célja, hogy beruházási terveit a lehetőségekhez mérten minél több pá-

lyázati forrásból valósítsa meg. A Magyar Falu Program mintájára jelenleg kidolgozás 
alatt van a Magyar Kisváros Program az 5000 fő fölötti lakosságszámú városok számá-
ra, és remélhetőleg majd ennek keretében is lesz lehetőség pályázni. Feltétel azonban 
minden bölcsődeépítési pályázatnál, hogy már benyújtáskor kell rendelkezni jogerős 
építési engedéllyel, vagy legalább azt kell tudni igazolni, hogy megindult az engedélye-
zési eljárás. Az önkormányzat szeretné fejleszteni a bölcsődei ellátást, és ahhoz, hogy 
egy következő bölcsőde építési pályázaton indulhasson, szükségessé vált egy új, jogerős 
építési engedélyes terv elkészíttetése. Fetter Ádám polgármester előterjesztésére a kép-
viselő-testület ajánlatkérési eljárás után február végén döntött a tervező kiválasztásáról, 
és a tervek április végére el is készültek.

Az Akácfa köznél lévő, 3200 m2-es ingatlanra felépítendő bölcsőde terveit a legked-
vezőbb ajánlatot adó Csikós Terv Építésziroda Kft. készítette el. Az önkormányzat egy 
formailag és tartalmában költséghatékony épület tervezését kérte, benne tálalókonyhá-
val, lehetőleg belső parkolókkal és energetikailag korszerű szerkezetek alkalmazásával. 
Az Akácfa köznél fekvő, 100%-ban önkormányzati tulajdonú telek a volt okmányiroda 
és parkoló területe. A telek méretében, tájolásában, közművesítettség tekintetében jól 
kihasználható lenne erre a funkcióra. A megvalósításhoz az önkormányzat igyekszik 
majd minden pályázati lehetőséget kihasználni.
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• Arra kérném, mutatkozzon be röviden 
az olvasóknak!

Alapvégzettségem orvos, emellett köz-
gazdász, illetve egészségügyi menedzser 
végzettségem is van. Kezdetben mentőz-
tem, majd hosszú éveket dolgoztam az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál, 
ami az egészségügy finanszírozását végzi, 
illetve az elmúlt 11 évben a Szent Kristóf 
Szakrendelőnek voltam a vezetője a 11. 
kerületben, Budapesten. Ott is élek, de 
ezt megelőzően is sokszor megfordultam 
Vörösváron. Három gyermekem van, két 
egyetemista és egy általános iskolás, úgy-
hogy a családi élet is viszonylag aktív, még 
ebben a járványos időszakban is.

• Éppen egy nagyon nehéz időszakban 
vette át itt a vezetést, szinte egyik napról 
a másikra. Egyik nap még a testület előtt 
ült a pályázat elbírálásán, és másik nap 
már kezdeni kellett…

Igen, elég hirtelen és gyorsan csöppentem 
bele a közepébe. Ugyanakkor értettem az 
önkormányzatnak abbéli hozzáállását, 
hogy sürgős az ügy, hiszen szakmai vezető 
nélkül ilyen helyzetben egy egészségügyi 
intézmény nem tud helytállni. Másnap 
reggel, amikor bejöttem, első dolgunk az 
volt, hogy átnéztük az itteni csapattal a 
feladatokat. Ezúton is köszönöm a kol-

légáknak, hogy segítettek a beállásban, 
tényleg nagyon készségesek, fogadókészek 
voltak. Átnéztük a legfrissebb jogszabá-
lyokat, a rendeleteket, a miniszteri utasí-
tást, és megpróbáltuk adaptálni az itteni 
helyzetre. Mi már akkor kötelezővé tettük 
a maszk viselését, amikor még nem volt 
általános. Ebben segítséget is nyújtottunk, 
hiszen – mivel március közepén leálltak 
a rendelések, és volt szabad kapacitása az 
asszisztenseinknek – saját készítésű, egy-
szer használatos maszkokat készítettünk, 
és így ezt tudtuk biztosítani a hozzánk ér-
kezőknek. Betegeinknek a hőmérővel való 
testhőmérséklet-ellenőrzését is már akkor 
elvégeztük, amint be tudtunk szerezni egy 
ún. non kontakt testhőmérséklet-mérőt, 
úgyhogy ezzel is megelőztük egy kicsit a 
rendeleteket.

• Egyértelműen maga a járványhelyzet 
okozta most a legnagyobb nehézséget, mi-
kor munkába állt, vagy volt esetleg más? 

Most minden összefügg  a járványhelyzet-
tel, az is, hogy nem tudtam a kollegáknak 
bemutatkozni. Sok orvossal még nem is 
találkoztam, hiszen a 65 év feletti orvosa-
ink most nem rendelnek, de a fiatalabbak 
közül sem tudtam mindenkivel találkozni, 
hiszen nem minden rendelés működött. 
Normális esetben összdolgozói értekezletet 
illett volna tartani.

Nem könnyű időszakban vette át 
a Szakorvosi Rendelőintézet veze-
tését dr. Kóti Tamás, aki március 
vége óta áll az intézmény élén.  Az 
új környezet, a feladatok és a kol-
légák megismerését igencsak ne-
hezítette az időközben kialakult 
járvány. Többek között erről is be-
szélgettünk.

• Hogyan működnek most a szakrende-
lések?

Május 4-től új helyzet van, hiszen újra-
indultak a szakrendelések, de előzetes 
bejelentkezés szükséges. Sürgős esetben 
is érdemes idetelefonálni, nehogy valaki 
feleslegesen utazzon. A kapott időpontot 
pontosan be kell tartani: ha valaki későn 
jön, akkor nem tudjuk fogadni, mert már itt 
van a következő beteg, és azt el kell kerül-
ni, hogy a várótermek túlzsúfoltak legye-
nek. Itt is biztosítani kell a 1,5–2 méteres 
távolságot. Továbbra is kötelező a maszk 
használata az intézményben, betegnek 
és ellátónak is. Érkezéskor hőmérsékletet 
mérünk mindenkinek, hőemelkedés, láz 
esetén háziorvoshoz irányítjuk a beteget, 
és ő dönti el, hogy a beteg ellátása hogyan 
folytatódjék. Minden érkező esetében egy 
rövid kérdéssorral felmérjük a koronavírus-
fertőzöttség kockázatát. A betegellátó sze-
mélyzet védőfelszerelése biztosított, illetve 
a fertőtlenítés is megoldott.

• Beszéljünk kicsit a tervekről. Az elmúlt 
időszakban – nagyrészt még az Ön ide-
érkezése előtt – lezajlott a rendelő esz-
közparkjának felújítása. Milyen tervek 
vannak még?

Amit ön említ, az az Egészséges Budapest 
Program, amely 2017-ben indult. Éppen 

lezárulófélben vannak ezek az eszköz-
beszerzések. Ilyen nagyobb volumenű 
pályázati lehetőség vagy kormányzati for-
rás a közeljövőben nem lesz, de vannak 
egyéb pályázati lehetőségek, ezeket igyek-
szünk megpróbálni. Ez alatt a másfél hó-
nap alatt is két pályázatot benyújtottunk 
már. Ezek a járványhelyzetre vonatkoz-
nak, 2-3 napos határidőket adtak hozzá.  
Arra is jó volt, hogy így fel tudtam mérni, 
milyen igények vannak, milyen fejleszté-
sekre van szükség. Az eszközpark most 
egy ideig rendben van, de a burkolatok 
cseréjére sok rendelőben szükség vol-
na, gépészettel kapcsolatosan is vannak 
problémák. Kicsit a rendelő közvetlen 
környezetét – udvar, közlekedés, lépcső 
– is kellene rendezni. Olyan terveink is 
vannak – amiket most keresztülhúzott 
a járvány –, hogy különböző rendezvé-
nyekre kitelepülünk egészségügyi szűré-
seket végezni. Ezzel tehetnénk az itt élők 
egészségének megőrzéséért, amit szintén 
fontosnak tartok.

• Jelenleg mekkora területet lát el a 
szakrendelő?

Az ellátási terület a 6 településről összes-
ségében 35 ezer fő. 

• Ha nem a járványhelyzetet nézzük, 
hanem úgy általában a szakrendelé-
seket, akkor most elegendő személy-
zet, orvos van ekkora területnek az 
ellátására?

Jó visszajelző az, hogy milyen hosszúak 
az előjegyzési idők. Van néhány szakma, 
ahol nagyon hosszú, ott jó volna bőví-
teni a rendelési időket. Korlátot jelent 
azonban az, hogy hány szakorvosi óra 
rendelés van engedélyezve. Ezen meg-
próbálunk változtatni valahogy, átcsopor-
tosítással vagy plusz órák igénylésével. Ez 
egy hosszabb folyamat.

• Van valami ars poeticája a munkában?

Minőség, pontosság, udvariasság. Ez ne-
kem fontos, és ezt kértem a munkatár-
saimtól is. Ez egyfajta prioritási sorrend 
is. Mindenekelőtt minőségi egészségügyi 
ellátást kell biztosítani. Ehhez egy intéz-
ményvezetőnek meg kell teremteni a fel-
tételeket, azt, hogy mindenki megfelelő 
minőségben tudja ellátni a feladatát. A 
pontosság a rendelési időtől kezdve a do-
kumentációkon át a feladatok végrehajtá-
sáig általánosan értelmezhető. És végül 
nagyon fontos az egészségügyben az em-
patikus, udvarias hozzáállás. A betegek 
eleve már valami problémával érkeznek, 
a profi egészségügyi személyzetnek pedig 
az is dolga, hogy a szubjektíven érzett 
frusztrációt oldani próbálja, ráadásul az 
udvariassággal nagyon sok probléma 
megelőzhető.

Palkovics Mária

ÚJ BÖLCSŐDE TERVEI

A z elmúlt hónapokban az önkormányzat megbízásából elkészült egy új, 4 cso-
portszobás bölcsőde terve, mely az Akácfa köznél épülhetne fel. Az önkor-
mányzat célja, hogy beruházási terveit a lehetőségekhez mérten minél több pá-

lyázati forrásból valósítsa meg. A Magyar Falu Program mintájára jelenleg kidolgozás 
alatt van a Magyar Kisváros Program az 5000 fő fölötti lakosságszámú városok számá-
ra, és remélhetőleg majd ennek keretében is lesz lehetőség pályázni. Feltétel azonban 
minden bölcsődeépítési pályázatnál, hogy már benyújtáskor kell rendelkezni jogerős 
építési engedéllyel, vagy legalább azt kell tudni igazolni, hogy megindult az engedélye-
zési eljárás. Az önkormányzat szeretné fejleszteni a bölcsődei ellátást, és ahhoz, hogy 
egy következő bölcsőde építési pályázaton indulhasson, szükségessé vált egy új, jogerős 
építési engedélyes terv elkészíttetése. Fetter Ádám polgármester előterjesztésére a kép-
viselő-testület ajánlatkérési eljárás után február végén döntött a tervező kiválasztásáról, 
és a tervek április végére el is készültek.

Az Akácfa köznél lévő, 3200 m2-es ingatlanra felépítendő bölcsőde terveit a legked-
vezőbb ajánlatot adó Csikós Terv Építésziroda Kft. készítette el. Az önkormányzat egy 
formailag és tartalmában költséghatékony épület tervezését kérte, benne tálalókonyhá-
val, lehetőleg belső parkolókkal és energetikailag korszerű szerkezetek alkalmazásával. 
Az Akácfa köznél fekvő, 100%-ban önkormányzati tulajdonú telek a volt okmányiroda 
és parkoló területe. A telek méretében, tájolásában, közművesítettség tekintetében jól 
kihasználható lenne erre a funkcióra. A megvalósításhoz az önkormányzat igyekszik 
majd minden pályázati lehetőséget kihasználni.
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SZOMBATONKÉNT ÚJRA NYITVA  
A TERMELŐI PIAC 

Á prilis 25-től kizárólag termelői élelmiszervásárlási lehe-
tőséget kínál a vörösvári piac. A járványügyi helyzetben 
10-12 termelői élelmiszerárust tudnak befogadni és egy-

mástól biztonságos, kellő távolságban elhelyezni. A kínálatban 
termelői méz, füstölt húsáru, tejtermékek, pékáru, őstermelői 
zöldségek, palánták, tojás, savanyúság található. 

A piacnapokon már reggel fél 6-tól rendőrök, polgárőrök, ön-
kormányzati alkalmazottak, képviselők gondoskodnak róla, hogy 
a helyszínen, beosztásnak megfelelően, egymástól biztonságos tá-
volságra helyezzék el az érkező árusokat. 

Figyelemfelhívó táblákat függesztenek ki mind az 5 bejárat-
nál a piac igénybevételének szabályairól. A folyamatosan válto-
zó helyzet miatt az aktuális feltételekről, nyitvatartási időről, a 
korosztályokra vonatkozó szabályokról mindig tájékozódjanak 
előzetesen, mielőtt kilátogatnának a piacra. A piacra vonatkozó 
legfrissebb információkat a Vörösvári Hírek Facebook-oldalán és 
a városi honlap aktuális rovatában találhatják meg.

A piacra kilátogatók figyelmét fokozottan felhívják, hogy
• a járványügyi vészhelyzet továbbra is életben van, mindenki sa-
ját felelősségére látogassa a piac területét,
• a piacra lépés szabályairól mind az árusok, mind a vásárlók szá-
mára tájékoztatót függesztenek ki,
• a veszélyeztetett 65 év feletti korosztályból csak az látogasson 
ki a piacra, akinek rokonai, ismerősei nem tudnak bevásárolni, és 
akik az önkormányzati segítséget sem kívánják igénybe venni,
• az árusok lehetőségeikhez képest kellő mennyiségű áruval ér-
keznek, használják ki a teljes nyitvatartási időt és ne egyszerre nyi-
tásra érkezzenek,

• a vásárlók viseljenek kesztyűt és maszkot, mert ennek hiányában 
a piac területére nem léphetnek be, illetve mivel az árusok csak a 
megfelelő védőfelszerelést viselő vásárlókat szolgálhatják ki,
• korlátozott darabszámban a hivatal munkatársainál is vannak 
önkéntesek által varrt maszkok, de lehetőség szerint hozzanak 
sajátot,
• a piac területén lévő mosdóban fertőtlenítőket helyeztek el,
• sorban álláskor a 1,5 méteres távolságot szíveskedjenek betartani!

NINCS LEHETETLEN,  
CSAK TEHETETLEN

• Évekig dolgoztál az intézményben mű-
velődésszervezőként. Utána merre vitt az 
utad?

Először maradtam itt Vörösváron, és a Ze-
neiskolában dolgoztam mint pedagógiai 
asszisztens, mert alapvetően tanítói vég-
zettségem van. Két év után a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum egy projektjébe hívtak, 
ahol egy nagyon érdekes feladatot kaptam. 
Egy országos mentorhálózat irányításában 
vettem részt. A Cselekvő közösségek pro-
jekt egy kiemelt európai uniós pályázat volt, 
ami a települések helyi identitásfejlesztő 
programjait támogatta szakmailag. A mód-
szertani fejlesztés legnagyobb erénye volt, 
hogy a kulturális terület 3 fő ágazatát – a 
közművelődést, a könyvtárakat és a múzeu-
mokat – összefogva közös szakmai munká-
val támogatta a településeknek és kulturális 
intézményeinek közösségfejlesztő munká-
ját. Nagyon sokrétű munka volt a felnőttok-
tatástól a tanulmányi utak lebonyolításáig, 
ezeket a tapasztalataimat jól tudom majd 

Április 1. óta új igazgatója van a Művészetek Házának. Valachi Katalint 
már jól ismerhetik a vörösváriak, hiszen 1996 óta él a városban családjával, 
hosszú évekig dolgozott az intézményben, majd a Zeneiskolában, ahonnan 
másfelé vitt az útja. Most a karanténos programszervezésről és a tervekről 
is beszélgettünk vele.

kamatoztatni a rám váró feladat elvégzése 
során.

• Vége lett ennek a projektnek?

Igen, 2019 szeptemberében ért véget a pro-
jekt, de a módszertani központ munkája a 
Szabadtéri Néprajzi Múzeumban tovább 
folytatódik. Az ő feladatuk a múzeumi te-
rület szakembereinek továbbképzése és 
módszertani támogatása, ezért folyama-
tosan keresik az innováció lehetőségét, az 
újabb projekteket.

• Mi hozott vissza ide Vörösvárra, a Mű-
vészetek Házába?

Bár nagyon kitűnő szakmai közegben dol-
goztam a Skanzenben, az igazgatói poszt 
megpályázása egy jelentős szakmai kihívás 
volt számomra. Korábbi művelődésszer-
vezői munkám során nagyon sok pozitív 
visszajelzést kaptam a közösségektől és a 
látogatóktól is. Azt gondoltam, hogy ez 
most egy olyan lehetőség, amivel élnem 

kell. A Cselekvő közösségek projektben na-
gyon sok megerősítést kaptam arról, hogy 
az általam korábban képviselt működési 
formák még inkább előtérbe kerültek. Most 
abszolút az a trend, hogy a közművelődé-
si helyszíneket a település egyesületeivel, 
lakosságával szorosan együttműködve, 
az ő igényeikre, kívánságaikra reflektálva 
működtessük. Valamint erősítsük meg a 
meglévő értékeket, és emellé helyezzünk 
innovációt, új tevékenységeket, eszközöket, 
szemléletet. Folytatni szeretném a koráb-
ban elkezdett értékmentő és értékteremtő 
munkát.

• Mikor beadtad a pályázatot, még senki 
nem számított a járvány okozta változá-
sokra. Mit tudtok csinálni, hogy dolgoz-
tok most?

A pályázat megírásakor még nem sejtet-
tem, hogy az újszerű formák és új elérési 
utak ennyire gyorsan előtérbe kerülnek. 
Most egyetlen lehetőségünk, hogy az on-
line világban, a közösségi médiában jelen 
legyünk, mert ez az a terület, ahol elérjük 
a közönségünket, a volt látogatóinkat, a 
vörösvári egyesületeket, még a bérlőinket 
is. Kialakítottunk már a Facebookon új 
felületeket, például a Májusfaállítás ese-
ményünkkel is ezen az oldalon keresztül 
értük el a közönséget. Mivel nem jöhet-
nek a házba a látogatók, mi megyünk el 
hozzájuk, erről szólt a május elsejei zenés 
köszöntő is. Mire ez a cikk megjelenik, túl 
leszünk a Közösségek Hetéhez kapcsolódó 
kampányunkon. „Így is összetartozunk” 
Pilisvörösvár 2020 címmel egy egész he-
tes sorozatot indítottunk sokféle témában, 
sokféle tevékenységgel. Kihívásokkal és élő 
videóközvetítéssel igyekszünk elérni minél 
több érdeklődőt. Ezek mellett a PilisTV-
vel együttműködésben a színházteremben 
felvételeket készítünk, így tudjuk folytatni 
a közkedvelt komolyzenei és gyermekkon-
certeket, az egészségmegőrző előadás-soro-
zatot.

• Van-e olyan, amit az előző időszakból 
mindenképp továbbvinnél, vagy gyökeres 
megújítást tervezel?

Vörösváron a hagyományos, német nem-
zetiségi kultúrán alapuló rendezvények 
és események mindig alappillérei voltak 
a kulturális intézmény működésének. Ez 
ezután is így lesz. Az a célom, hogy még 
több együttműködéssel minden egyesület 
magáénak érezhesse a Művészetek Házát. 
Ugyanilyen alapvető a színházi előadások 
megszervezése, mind felnőtteknek, mind 
gyerekeknek, és ilyenek a könnyű- és ko-
molyzenei rendezvények. A mostani hely-
zet gyorsan és kíméletlenül jelölöte ki az 
újítások vonalát, élnünk kell a technika által 
biztosított új lehetőségekkel. Biztosan nem 
folytathatjuk onnan, ahol március közepén 
abbahagytuk. Kívánom mindannyiunknak, 
hogy a most megélt támogató, odafigyelő, 

elismerő hozzáállásunkat átmentsük a ké-
sőbbi időkre.

• Muszáj beszélnünk az elmaradó ha-
gyományos rendezvényekről: májusfaál-
lítás, majális, gyereknap, juniális, és saj-
nos a Vörösvári Napok. Ezekről mit lehet 
tudni most?

Alapvetően az április 30-án megjelent kor-
mányrendeletből kell kiindulnunk, ami azt 
tartalmazza, hogy augusztus 15-ig nem le-
het rendezvényeket tartani. Az az irány lesz 
a mérvadó, amit a május elsejei rendha-
gyó zenés köszöntővel is elkezdtünk, azaz 
szeretnénk minden eseményt valamilyen 
formában megtartani. Ezen dolgozunk és 
keressük a lehetőségeket. Egy online kér-
dőív segítségével a lakosság véleményét, 
javaslatait, ötleteit is össze fogjuk gyűjteni, 
és a visszajelzéseiket felhasználva alakítjuk 
majd jövőbeli munkánkat. 

• A Művészetek Háza intézményhez tar-
tozik a Városi Könyvtár is, mely jelenleg 
szintén zárva van. Erre is vannak tervek, 
ötletek?

Azon dolgozunk, hogy a belső munkálatok 
befejeződjenek, hiszen a könyvár dolgozói 

– kihasználva az időt – elvégezték a teljes 
leltárat, így már egy rendbe tett gyűjte-
ménnyel tudunk a következő fázisba lépni. 
Mivel a könyvtár teljes állománya elérhető 
az interneten, az online katalógus lehetővé 
teszi, hogy mindenki otthon ki tudja vá-
lasztani a kölcsönzendő könyveket. Mire 
olvassák beszélgetésünket, működni fog az 
átvételi pont, ahol az előre összekészített 
könyvcsomagok átvehetőek. A 65 év feletti 
vörösvári lakosság házhoz szállítást is kér-
het, amit az önkormányzat munkatársai 
segítségével oldunk meg.

• Látható a Facebookon, hogy a Sváb 
Sarkot is szeretnétek feléleszteni, új tar-
talommal megtölteni…

A Sváb Sarok az elmúlt években nem tud-
ta betölteni azt a funkciót, amit a város el-
várt tőle, most azon vagyunk, hogy minél 
hamarabb újból meg tudjuk nyitni, kis 
kiállítóhelyként, foglalkozások számára a 
vörösvári intézményeknek, óvodásoknak, 
iskolásoknak. Ezt az időt arra használjuk 
ki, hogy az ott felhalmozott gyűjteményt 
rendbe tegyük. A Facebook-oldalon pedig 
hetente mutatunk be érdekességeket a gyűj-
temény darabajaiból.

• Mit tartasz legfontosabb irányelvnek a 
munkádban?

A Művészetek Háza mottója egy Kodály-
idézet: „A kultúrát nem lehet örökölni. Az 
elődök kultúrája egy-kettő elpárolog, ha 
minden nemzedék újra meg újra meg nem 
szerzi magának.” Ezt a gondolatot akkor 
tettük mottóvá, amikor még a Zeneiskolá-
val összevonva működött az intézmény, és 
egy nagyon szorosan együttműködő szak-
mai közösség jött létre. Az idézet a gyöke-
rekről, a hagyományról és annak átadásáról 
szól. Ismernünk kell a múltunkat, ez az, 
ami az alapja a jövőnknek. Kodály gondo-
lata mérce és feladatkijelölő egyben, ennek 
megfelelően igyekszem dolgozni. Van egy 
kedvenc svéd közmondásom: „Aki énekel-
ni akar, mindig talál dalt hozzá”, ennek a 
vörösvári megfelelője: „Nincs lehetetlen, 
csak tehetetlen”. Sokszor hallottam ezt a 
mondatot a korábbi években egy-egy ese-
mény munkálatai közben a nyugdíjasklub 
vagy az énekkar tagjaitól. Ennek a hozzáál-
lásnak a szellemében a közösséggel együtt-
működve kívánom folytatni munkámat 
Vörösvár kulturális életében.

Palkovics Mária
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ami a települések helyi identitásfejlesztő 
programjait támogatta szakmailag. A mód-
szertani fejlesztés legnagyobb erénye volt, 
hogy a kulturális terület 3 fő ágazatát – a 
közművelődést, a könyvtárakat és a múzeu-
mokat – összefogva közös szakmai munká-
val támogatta a településeknek és kulturális 
intézményeinek közösségfejlesztő munká-
ját. Nagyon sokrétű munka volt a felnőttok-
tatástól a tanulmányi utak lebonyolításáig, 
ezeket a tapasztalataimat jól tudom majd 

Április 1. óta új igazgatója van a Művészetek Házának. Valachi Katalint 
már jól ismerhetik a vörösváriak, hiszen 1996 óta él a városban családjával, 
hosszú évekig dolgozott az intézményben, majd a Zeneiskolában, ahonnan 
másfelé vitt az útja. Most a karanténos programszervezésről és a tervekről 
is beszélgettünk vele.

kamatoztatni a rám váró feladat elvégzése 
során.

• Vége lett ennek a projektnek?

Igen, 2019 szeptemberében ért véget a pro-
jekt, de a módszertani központ munkája a 
Szabadtéri Néprajzi Múzeumban tovább 
folytatódik. Az ő feladatuk a múzeumi te-
rület szakembereinek továbbképzése és 
módszertani támogatása, ezért folyama-
tosan keresik az innováció lehetőségét, az 
újabb projekteket.

• Mi hozott vissza ide Vörösvárra, a Mű-
vészetek Házába?

Bár nagyon kitűnő szakmai közegben dol-
goztam a Skanzenben, az igazgatói poszt 
megpályázása egy jelentős szakmai kihívás 
volt számomra. Korábbi művelődésszer-
vezői munkám során nagyon sok pozitív 
visszajelzést kaptam a közösségektől és a 
látogatóktól is. Azt gondoltam, hogy ez 
most egy olyan lehetőség, amivel élnem 

kell. A Cselekvő közösségek projektben na-
gyon sok megerősítést kaptam arról, hogy 
az általam korábban képviselt működési 
formák még inkább előtérbe kerültek. Most 
abszolút az a trend, hogy a közművelődé-
si helyszíneket a település egyesületeivel, 
lakosságával szorosan együttműködve, 
az ő igényeikre, kívánságaikra reflektálva 
működtessük. Valamint erősítsük meg a 
meglévő értékeket, és emellé helyezzünk 
innovációt, új tevékenységeket, eszközöket, 
szemléletet. Folytatni szeretném a koráb-
ban elkezdett értékmentő és értékteremtő 
munkát.

• Mikor beadtad a pályázatot, még senki 
nem számított a járvány okozta változá-
sokra. Mit tudtok csinálni, hogy dolgoz-
tok most?

A pályázat megírásakor még nem sejtet-
tem, hogy az újszerű formák és új elérési 
utak ennyire gyorsan előtérbe kerülnek. 
Most egyetlen lehetőségünk, hogy az on-
line világban, a közösségi médiában jelen 
legyünk, mert ez az a terület, ahol elérjük 
a közönségünket, a volt látogatóinkat, a 
vörösvári egyesületeket, még a bérlőinket 
is. Kialakítottunk már a Facebookon új 
felületeket, például a Májusfaállítás ese-
ményünkkel is ezen az oldalon keresztül 
értük el a közönséget. Mivel nem jöhet-
nek a házba a látogatók, mi megyünk el 
hozzájuk, erről szólt a május elsejei zenés 
köszöntő is. Mire ez a cikk megjelenik, túl 
leszünk a Közösségek Hetéhez kapcsolódó 
kampányunkon. „Így is összetartozunk” 
Pilisvörösvár 2020 címmel egy egész he-
tes sorozatot indítottunk sokféle témában, 
sokféle tevékenységgel. Kihívásokkal és élő 
videóközvetítéssel igyekszünk elérni minél 
több érdeklődőt. Ezek mellett a PilisTV-
vel együttműködésben a színházteremben 
felvételeket készítünk, így tudjuk folytatni 
a közkedvelt komolyzenei és gyermekkon-
certeket, az egészségmegőrző előadás-soro-
zatot.

• Van-e olyan, amit az előző időszakból 
mindenképp továbbvinnél, vagy gyökeres 
megújítást tervezel?

Vörösváron a hagyományos, német nem-
zetiségi kultúrán alapuló rendezvények 
és események mindig alappillérei voltak 
a kulturális intézmény működésének. Ez 
ezután is így lesz. Az a célom, hogy még 
több együttműködéssel minden egyesület 
magáénak érezhesse a Művészetek Házát. 
Ugyanilyen alapvető a színházi előadások 
megszervezése, mind felnőtteknek, mind 
gyerekeknek, és ilyenek a könnyű- és ko-
molyzenei rendezvények. A mostani hely-
zet gyorsan és kíméletlenül jelölöte ki az 
újítások vonalát, élnünk kell a technika által 
biztosított új lehetőségekkel. Biztosan nem 
folytathatjuk onnan, ahol március közepén 
abbahagytuk. Kívánom mindannyiunknak, 
hogy a most megélt támogató, odafigyelő, 

elismerő hozzáállásunkat átmentsük a ké-
sőbbi időkre.

• Muszáj beszélnünk az elmaradó ha-
gyományos rendezvényekről: májusfaál-
lítás, majális, gyereknap, juniális, és saj-
nos a Vörösvári Napok. Ezekről mit lehet 
tudni most?

Alapvetően az április 30-án megjelent kor-
mányrendeletből kell kiindulnunk, ami azt 
tartalmazza, hogy augusztus 15-ig nem le-
het rendezvényeket tartani. Az az irány lesz 
a mérvadó, amit a május elsejei rendha-
gyó zenés köszöntővel is elkezdtünk, azaz 
szeretnénk minden eseményt valamilyen 
formában megtartani. Ezen dolgozunk és 
keressük a lehetőségeket. Egy online kér-
dőív segítségével a lakosság véleményét, 
javaslatait, ötleteit is össze fogjuk gyűjteni, 
és a visszajelzéseiket felhasználva alakítjuk 
majd jövőbeli munkánkat. 

• A Művészetek Háza intézményhez tar-
tozik a Városi Könyvtár is, mely jelenleg 
szintén zárva van. Erre is vannak tervek, 
ötletek?

Azon dolgozunk, hogy a belső munkálatok 
befejeződjenek, hiszen a könyvár dolgozói 

– kihasználva az időt – elvégezték a teljes 
leltárat, így már egy rendbe tett gyűjte-
ménnyel tudunk a következő fázisba lépni. 
Mivel a könyvtár teljes állománya elérhető 
az interneten, az online katalógus lehetővé 
teszi, hogy mindenki otthon ki tudja vá-
lasztani a kölcsönzendő könyveket. Mire 
olvassák beszélgetésünket, működni fog az 
átvételi pont, ahol az előre összekészített 
könyvcsomagok átvehetőek. A 65 év feletti 
vörösvári lakosság házhoz szállítást is kér-
het, amit az önkormányzat munkatársai 
segítségével oldunk meg.

• Látható a Facebookon, hogy a Sváb 
Sarkot is szeretnétek feléleszteni, új tar-
talommal megtölteni…

A Sváb Sarok az elmúlt években nem tud-
ta betölteni azt a funkciót, amit a város el-
várt tőle, most azon vagyunk, hogy minél 
hamarabb újból meg tudjuk nyitni, kis 
kiállítóhelyként, foglalkozások számára a 
vörösvári intézményeknek, óvodásoknak, 
iskolásoknak. Ezt az időt arra használjuk 
ki, hogy az ott felhalmozott gyűjteményt 
rendbe tegyük. A Facebook-oldalon pedig 
hetente mutatunk be érdekességeket a gyűj-
temény darabajaiból.

• Mit tartasz legfontosabb irányelvnek a 
munkádban?

A Művészetek Háza mottója egy Kodály-
idézet: „A kultúrát nem lehet örökölni. Az 
elődök kultúrája egy-kettő elpárolog, ha 
minden nemzedék újra meg újra meg nem 
szerzi magának.” Ezt a gondolatot akkor 
tettük mottóvá, amikor még a Zeneiskolá-
val összevonva működött az intézmény, és 
egy nagyon szorosan együttműködő szak-
mai közösség jött létre. Az idézet a gyöke-
rekről, a hagyományról és annak átadásáról 
szól. Ismernünk kell a múltunkat, ez az, 
ami az alapja a jövőnknek. Kodály gondo-
lata mérce és feladatkijelölő egyben, ennek 
megfelelően igyekszem dolgozni. Van egy 
kedvenc svéd közmondásom: „Aki énekel-
ni akar, mindig talál dalt hozzá”, ennek a 
vörösvári megfelelője: „Nincs lehetetlen, 
csak tehetetlen”. Sokszor hallottam ezt a 
mondatot a korábbi években egy-egy ese-
mény munkálatai közben a nyugdíjasklub 
vagy az énekkar tagjaitól. Ennek a hozzáál-
lásnak a szellemében a közösséggel együtt-
működve kívánom folytatni munkámat 
Vörösvár kulturális életében.

Palkovics Mária



TAVASZKÖSZÖNTŐ RENDEZVÉNYEK

A májusfaállítás és a majális minden évben nagy, sokakat vonzó esemény városunk-
ban. Idén nem tudtunk a megszokott módon ünnepelni, de kicsiben, összefogással 
mégis sikerült megtartani ezeket a hagyományos rendezvényeket.

A májusfaállításra április 31-én este került sor a német nemzetiségi önkormányzat 
szervezésében, a Werischwarer Heimatwerk fiataljainak jóvoltából, akik időt és energiát 
nem kímélve kivágtak és elszállítottak egy méretes fát a Fő térre, feldíszítették és fel is 
állították a megszokott helyére. Közönség és műsor sajnos most nem volt, de a jókedv és 
a vidámság így is jelen volt.

Hogy a zene se maradjon el, május 1-jén délután a Werischwarer Burschen és a COVID 
19 Band tagjai köszöntötték zenével a város lakosait. Az eseményt a Művészetek Háza és az 
önkormányzat szervezte, a platós autók pedig igyekeztek a zenészeket a város több mint 250 
utcájából a lehető legtöbbe elszállítani. Sok helyen várták már őket, a kapukból, ablakokból 
integettek a lakosok, akik most így „mulathattak” együtt a zenészekkel. A vörösvári zené-
szek pár perc vidámságot csempésztek ebbe a napba.

VÚ
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LELKI ÉLET  
A KARANTÉN IDEJÉN

 VALLÁS

M árcius 16-tól a koronavírus-
járvány miatt az óvodában is 
fenekestül felfordult az élet. A 

megszokott vidám gyermekzsivajt hirtelen 
felváltotta a csend. A családok a „Maradj 
otthon!” felszólításnak engedelmeskedve 
szabadságra vagy home office-ra rendez-
kedtek be, így védve gyermekeiket, egészsé-
güket a járványtól. 

Az első hetünk fertőtlenítő nagytaka-
rítással, pakolással, a helyzettel való ba-
rátkozással telt. Hét végén felhívtuk a 
családokat, érdeklődtünk hogylétük felől, 
és felmértük az ügyeleti igényeket. Ekkor 
tapasztaltuk először, hogy a bezártságban 
mennyire felértékelődik a jó szó, egy ked-
ves megjegyzés. A szülők örömmel fogad-
ták érdeklődésünket, nekünk pedig nagyon 
jó volt ismét hallanunk gyermekeink felől. 
Ezután kezdtük meg az otthoni munkát. 
Eleinte bizonytalanul, egy-egy interneten 
talált ötlettel kerestük meg a gyerekeket 

A hetek óta tartó rendkívüli állapot 
egyértelműen megviseli az em-
berek lelkét, nem véletlen, hogy 

mind az állami, mind az egyházi előírá-
sok hangsúlyozzák, hogy a lelki feltöltődés 
és az imádság lehetősége most különösen 
fontos. Ennek érdekében a katolikus temp-
lomok végig nyitva voltak, de a Magyar Ka-
tolikus Püspöki Konferencia rendelkezései 
lapzártánkig nem engedélyezték nyilvános 
liturgia végzését. Mit tehetünk ez esetben a 
megszokott vallásgyakorlatok helyett?

Ha se szentmise látogatására, se áldozás-
ra, se szentgyónásra nincsen lehetőségünk, 
Istennel való kapcsolatunkat mégis több 
módon is erősíthetjük. Ezt az időszakot for-
díthatjuk a befelé fordulásra, és az egyéni 
ima segítségével elmélyülhetünk, tekinte-
tünk önmagunkba, a jövőnkbe, de felidéz-
hetjük a múlt eseményeit is – ajánlja Balla 
Sándor atya. Ha hiányzik a szentáldozás, 
élhetünk a lelki áldozás lehetőségével.

Ha úgy érezzük, egyedül kevésbé megy 
az imádság, ehhez is kapunk segítséget. 
A PilisTV minden héten közvetít online 
szentmisét, egyik héten a pilisvörösvári, 
másik héten a solymári templomból. Ezek-
be az alkalmakba bekapcsolódva úgy érez-
hetjük, újra közösségben vagyunk azokkal, 
akikkel korábban együtt imádkoztunk. 

Sándor atya emellett imaláncra hívta 
a híveket, amibe bármikor egyszerűen be 
lehet kapcsolódni. Ennek egyik része a 
szentmise hallgatása hétköznapokon reg-
gel 7 órakor. A szentmisét ajánljuk fel a 
felelős döntéshozókért, a vírus ellenszerét 
kutató tudósokért, orvosokért, nővérekért, 

online módon, csoportonként. Tapasztal-
va a szülők pozitív visszajelzéseit, egyre 
bátrabban ötleteltünk, saját készítésű, on-
line értelemfejlesztő játékokkal, rövid vi-
deókkal kötöttük le a gyerekek figyelmét. 
A szülők is segítettek nekünk gyermekeik 
munkáit megmutatni. Beindult egy kölcsö-
nös online együttműködés, amit mindenki 
élvez, fejleszt, bővít. A gyerekek együtt tor-
názhatnak, jógázhatnak, táncolhatnak óvó 
nénijükkel, óvó bácsijukkal, felidézhetik 
a korábban tanult verseket, mondókákat, 
meséket, nemcsak magyarul, hanem német 
nyelven is. Anyák napja előtt az apukák 
segítségét kérve az anyukák, nagymamák 
ajándékaihoz vittünk eszközöket a gye-
rekeknek. Öröm volt látni az elkészült és 
átadott ajándékokról küldött fényképeket! 

A PilisTV felvételt készített pedagó-
gusaink mesés, táncos, zenés tornás prog-
ramjairól, mely hamarosan adásba kerül. A 
szép eszközök asszisztenseink ügyes keze 

munkáját dicsérik. Széchenyi és Gradus 
tagóvodánk színes videókat készített, ame-
lyek segítségével a gyerekek ismét bebaran-
golhatják a régen látott csoportszobákat, 
udvart, és láthatják a szeretett arcokat, a 
Rákóczi óvoda dolgozói pedig színes, fény-
képes montázzsal üzentek a gyerekeknek.

A jó közösség ereje a nehéz időkben 
mutatkozik meg leginkább, és mi úgy 
érezzük, hogy a családokkal és egymás-
sal való együttműködésünkkel kiálltuk az 
idő próbáját. Rengeteget tanultunk az on-
line eszközök használatáról, kitanultuk a 
videókészítés csínját-bínját, megtanultunk 
online kommunikálni egymással. A leg-
fontosabb azonban, amit megtanultunk, az 
az, hogy semmi sem pótolhatja a személyes 
kontaktust, az együtt átélt élményeket, a 
napi kapcsolatokat, a gyermekek ölelését!

A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 
alkalmazotti közössége

Széchenyi Utcai  
Tagóvoda: 

Gradus Német  
Nemzetiségi Tagóvoda: 

Balla Sándor plébánost és Balogh Sándor református lelkipásztort kérdez-
tük, hogyan segítik híveik lelki életét a karantén idején, amikor nem tart-
hattak se szentmisét, se istentiszteletet, se másféle összejövetelt.

a védekezésben szolgáló rendőrökért, ka-
tonákért és más segítőkért. Az Úrangyala 
elimádkozásával déli 12 órakor kérjük égi 
Édesanyánk közbenjárását a járvány meg-
állításában. Ezenkívül bármikor elmond-
ható Ferenc pápa felajánló imája. 

Ferenc pápa felajánló imája  
a járvány idején  
Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény 
jeleként ragyogsz utunkon.

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, 
aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt 
osztoztál Jézus fájdalmában.

Római nép Üdvössége, te tudod, mire van 
szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gon-
doskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Ká-
nában, visszatérhessen az öröm és az ünneplés 
a mostani megpróbáltatások után.

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismer-
jük és elfogadjuk az Atya akaratát, és meg-
tegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki 
magára vette szenvedéseinket és fájdalmun-
kat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket 
a feltámadás örömére. Ámen.

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szü-
lője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk 
idején, hanem oltalmazz meg minket minden 
veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!

(Fordította: Tőzsér Endre SP)
A híveket a református egyházközség 

sem hagyja magára – mondta el Balogh 
Sándor lelkipásztor. Minden vasárnap 
e-mailben küld a gyülekezet tagjainak ige-
hirdetést, elmélkedést, így ha összegyűlni 
nem is tudnak, de ezt olvasva kapcsolat 

alakul minden héten a hívek között. Es-
küvők, keresztelők nincsenek most, és a 
temetések is csak szűk körben zajlanak, de 
a veszélyhelyzet elmúltával a temetőben 
vagy a templomban liturgikus megemlé-
kezést tartanak majd az elhunytakról, hogy 
mindenki méltó módon búcsút vehessen 
szerettétől.

Az egyházközségből többen önkén-
tesként feladatokat is vállaltak a kijárási 
korlátozás idejére: az idősebbek közül aki 
kéri, annak elvégzik a postai intézendőket 
és a bevásárlást. Az egyedülállókra különös 
gondot fordítanak, hiszen talán nekik most 
a legnehezebb: telefonon vagy a kertkapun 
keresztül beszélgetnek velük, ezáltal nyúj-
tanak nekik lelki segítséget.

KBH

Balogh Sándor  
március 29-i  
elmélkedéséből

„A mostani idők mindnyájunkra 
hatnak, ha akarjuk, ha nem. Feszült-
ség, éberség, aggodalom fogja át éle-
tünket, amikor tapasztaljuk a belső és 
külső kényszer kellemetlenségeit. A 
»hogyan lesz« és a »mi lesz velem és 
velünk« aggodalmai érzéseink termé-
szetes megnyilvánulásai.

Azonban tegyünk föl most egy más 
szintű kérdést! Miért történik mindez? 
Hívő emberként így fogalmazhatunk: 
Istenem! Mire akarsz megtanítani, 
mire akarsz figyelmeztetni? Merre 
akarsz terelni, mitől akarsz megóv-
ni? Engem, az egyes embert, a kis 
családomat, a gyermekeimet, a nagy 
családomat, a gyülekezetemet, az egy-
házamat, az országomat, a népemet, 
melynek nyelvén imádkozom, a kon-
tinenst és a világot, melyben mindnyá-
jan élünk?

Ha a »miért« kérdéseit meg tudjuk 
válaszolni magunknak, akkor Isten 
megajándékoz minket azzal, hogy a 
»hogyan« kérdéseit is könnyebben és 
nyugodtabban oldjuk meg. Ámen.”
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M árcius 16-tól a koronavírus-
járvány miatt az óvodában is 
fenekestül felfordult az élet. A 

megszokott vidám gyermekzsivajt hirtelen 
felváltotta a csend. A családok a „Maradj 
otthon!” felszólításnak engedelmeskedve 
szabadságra vagy home office-ra rendez-
kedtek be, így védve gyermekeiket, egészsé-
güket a járványtól. 

Az első hetünk fertőtlenítő nagytaka-
rítással, pakolással, a helyzettel való ba-
rátkozással telt. Hét végén felhívtuk a 
családokat, érdeklődtünk hogylétük felől, 
és felmértük az ügyeleti igényeket. Ekkor 
tapasztaltuk először, hogy a bezártságban 
mennyire felértékelődik a jó szó, egy ked-
ves megjegyzés. A szülők örömmel fogad-
ták érdeklődésünket, nekünk pedig nagyon 
jó volt ismét hallanunk gyermekeink felől. 
Ezután kezdtük meg az otthoni munkát. 
Eleinte bizonytalanul, egy-egy interneten 
talált ötlettel kerestük meg a gyerekeket 

A hetek óta tartó rendkívüli állapot 
egyértelműen megviseli az em-
berek lelkét, nem véletlen, hogy 

mind az állami, mind az egyházi előírá-
sok hangsúlyozzák, hogy a lelki feltöltődés 
és az imádság lehetősége most különösen 
fontos. Ennek érdekében a katolikus temp-
lomok végig nyitva voltak, de a Magyar Ka-
tolikus Püspöki Konferencia rendelkezései 
lapzártánkig nem engedélyezték nyilvános 
liturgia végzését. Mit tehetünk ez esetben a 
megszokott vallásgyakorlatok helyett?

Ha se szentmise látogatására, se áldozás-
ra, se szentgyónásra nincsen lehetőségünk, 
Istennel való kapcsolatunkat mégis több 
módon is erősíthetjük. Ezt az időszakot for-
díthatjuk a befelé fordulásra, és az egyéni 
ima segítségével elmélyülhetünk, tekinte-
tünk önmagunkba, a jövőnkbe, de felidéz-
hetjük a múlt eseményeit is – ajánlja Balla 
Sándor atya. Ha hiányzik a szentáldozás, 
élhetünk a lelki áldozás lehetőségével.

Ha úgy érezzük, egyedül kevésbé megy 
az imádság, ehhez is kapunk segítséget. 
A PilisTV minden héten közvetít online 
szentmisét, egyik héten a pilisvörösvári, 
másik héten a solymári templomból. Ezek-
be az alkalmakba bekapcsolódva úgy érez-
hetjük, újra közösségben vagyunk azokkal, 
akikkel korábban együtt imádkoztunk. 

Sándor atya emellett imaláncra hívta 
a híveket, amibe bármikor egyszerűen be 
lehet kapcsolódni. Ennek egyik része a 
szentmise hallgatása hétköznapokon reg-
gel 7 órakor. A szentmisét ajánljuk fel a 
felelős döntéshozókért, a vírus ellenszerét 
kutató tudósokért, orvosokért, nővérekért, 

online módon, csoportonként. Tapasztal-
va a szülők pozitív visszajelzéseit, egyre 
bátrabban ötleteltünk, saját készítésű, on-
line értelemfejlesztő játékokkal, rövid vi-
deókkal kötöttük le a gyerekek figyelmét. 
A szülők is segítettek nekünk gyermekeik 
munkáit megmutatni. Beindult egy kölcsö-
nös online együttműködés, amit mindenki 
élvez, fejleszt, bővít. A gyerekek együtt tor-
názhatnak, jógázhatnak, táncolhatnak óvó 
nénijükkel, óvó bácsijukkal, felidézhetik 
a korábban tanult verseket, mondókákat, 
meséket, nemcsak magyarul, hanem német 
nyelven is. Anyák napja előtt az apukák 
segítségét kérve az anyukák, nagymamák 
ajándékaihoz vittünk eszközöket a gye-
rekeknek. Öröm volt látni az elkészült és 
átadott ajándékokról küldött fényképeket! 

A PilisTV felvételt készített pedagó-
gusaink mesés, táncos, zenés tornás prog-
ramjairól, mely hamarosan adásba kerül. A 
szép eszközök asszisztenseink ügyes keze 

munkáját dicsérik. Széchenyi és Gradus 
tagóvodánk színes videókat készített, ame-
lyek segítségével a gyerekek ismét bebaran-
golhatják a régen látott csoportszobákat, 
udvart, és láthatják a szeretett arcokat, a 
Rákóczi óvoda dolgozói pedig színes, fény-
képes montázzsal üzentek a gyerekeknek.

A jó közösség ereje a nehéz időkben 
mutatkozik meg leginkább, és mi úgy 
érezzük, hogy a családokkal és egymás-
sal való együttműködésünkkel kiálltuk az 
idő próbáját. Rengeteget tanultunk az on-
line eszközök használatáról, kitanultuk a 
videókészítés csínját-bínját, megtanultunk 
online kommunikálni egymással. A leg-
fontosabb azonban, amit megtanultunk, az 
az, hogy semmi sem pótolhatja a személyes 
kontaktust, az együtt átélt élményeket, a 
napi kapcsolatokat, a gyermekek ölelését!

A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 
alkalmazotti közössége

Széchenyi Utcai  
Tagóvoda: 

Gradus Német  
Nemzetiségi Tagóvoda: 

Balla Sándor plébánost és Balogh Sándor református lelkipásztort kérdez-
tük, hogyan segítik híveik lelki életét a karantén idején, amikor nem tart-
hattak se szentmisét, se istentiszteletet, se másféle összejövetelt.

a védekezésben szolgáló rendőrökért, ka-
tonákért és más segítőkért. Az Úrangyala 
elimádkozásával déli 12 órakor kérjük égi 
Édesanyánk közbenjárását a járvány meg-
állításában. Ezenkívül bármikor elmond-
ható Ferenc pápa felajánló imája. 

Ferenc pápa felajánló imája  
a járvány idején  
Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény 
jeleként ragyogsz utunkon.

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, 
aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt 
osztoztál Jézus fájdalmában.

Római nép Üdvössége, te tudod, mire van 
szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gon-
doskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Ká-
nában, visszatérhessen az öröm és az ünneplés 
a mostani megpróbáltatások után.

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismer-
jük és elfogadjuk az Atya akaratát, és meg-
tegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki 
magára vette szenvedéseinket és fájdalmun-
kat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket 
a feltámadás örömére. Ámen.

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szü-
lője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk 
idején, hanem oltalmazz meg minket minden 
veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!

(Fordította: Tőzsér Endre SP)
A híveket a református egyházközség 

sem hagyja magára – mondta el Balogh 
Sándor lelkipásztor. Minden vasárnap 
e-mailben küld a gyülekezet tagjainak ige-
hirdetést, elmélkedést, így ha összegyűlni 
nem is tudnak, de ezt olvasva kapcsolat 

alakul minden héten a hívek között. Es-
küvők, keresztelők nincsenek most, és a 
temetések is csak szűk körben zajlanak, de 
a veszélyhelyzet elmúltával a temetőben 
vagy a templomban liturgikus megemlé-
kezést tartanak majd az elhunytakról, hogy 
mindenki méltó módon búcsút vehessen 
szerettétől.

Az egyházközségből többen önkén-
tesként feladatokat is vállaltak a kijárási 
korlátozás idejére: az idősebbek közül aki 
kéri, annak elvégzik a postai intézendőket 
és a bevásárlást. Az egyedülállókra különös 
gondot fordítanak, hiszen talán nekik most 
a legnehezebb: telefonon vagy a kertkapun 
keresztül beszélgetnek velük, ezáltal nyúj-
tanak nekik lelki segítséget.
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elmélkedéséből

„A mostani idők mindnyájunkra 
hatnak, ha akarjuk, ha nem. Feszült-
ség, éberség, aggodalom fogja át éle-
tünket, amikor tapasztaljuk a belső és 
külső kényszer kellemetlenségeit. A 
»hogyan lesz« és a »mi lesz velem és 
velünk« aggodalmai érzéseink termé-
szetes megnyilvánulásai.

Azonban tegyünk föl most egy más 
szintű kérdést! Miért történik mindez? 
Hívő emberként így fogalmazhatunk: 
Istenem! Mire akarsz megtanítani, 
mire akarsz figyelmeztetni? Merre 
akarsz terelni, mitől akarsz megóv-
ni? Engem, az egyes embert, a kis 
családomat, a gyermekeimet, a nagy 
családomat, a gyülekezetemet, az egy-
házamat, az országomat, a népemet, 
melynek nyelvén imádkozom, a kon-
tinenst és a világot, melyben mindnyá-
jan élünk?

Ha a »miért« kérdéseit meg tudjuk 
válaszolni magunknak, akkor Isten 
megajándékoz minket azzal, hogy a 
»hogyan« kérdéseit is könnyebben és 
nyugodtabban oldjuk meg. Ámen.”
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Amikor utoljára beszélgettünk a megje-
lent kötetedről, akkor már tervezted ezt 
a mostanit. Az ebben szereplő versek az 
interneten már egy ideje olvashatóak. Ho-
gyan lett belőle kötet?

A Vörösvári versek című kötetem sikere, az 
olvasók lelkesedése és szeretete késztetett 
arra, hogy ezt a versciklusomat is sajtó alá 
rendezzem. A ciklus verseit 2014-ben írtam 
nagyjából ugyanazzal a lendülettel, néhány 
hét alatt, mint a Vörösvári képek tizenkét 
soros verseit. Az interneten valóban régóta 
fent vannak, a Facebookon is, de a kiadás-
ra készülve Székely László költő barátom 
segítségével jelentősen átdolgoztam őket. A 
legtöbb költő ilyen: sosem elégedett a kész 
művel, mindig talál benne változtatni valót. 
Ezért szeretem a Facebookon közzétenni a 
verseimet. Ahányszor megnézem, mindig 
egy kicsit igazítok rajta – néha egyenesen az 
olvasók észrevételei alapján. Egy kinyomta-
tott könyv persze egészen más, ezzel most 
már így kell megbarátkozni… Hogy miért 
lett belőle mégis kötet? Egyértelmű, hogy a 
trianoni évforduló miatt. Úgy éreztem, hogy 
tartozom ezzel ennek az országnak, mintha 
csak adósságot rónék le neki. Csonkán, meg-
tépázottan, sokszor elárultan, porba tiportan 
mégis ringatta a bölcsőm, és felnevelt, mun-
kát adott, lehetőséget a boldogulásra. Kö-
szönet ez a kötet mindenért, a múltért és a 
jövőért is. És ha már a köszönetnél tartunk, 
szeretnék köszönetet mondani a nagylelkű 

István a helyi zöldhulladék-begyűjtő telep 
vezetője, régi tősgyökeres sváb család tag-
ja, mélyen hívő ember, aki saját bevallása 

szerint, ha az élet úgy hozza, hogy el kell 
utaznia valahova, egy hétnél tovább nem tud 
meglenni otthona nélkül…

Hogy miként kezdődött az ő története? 
Ahhoz az idő kerekét egészen a rendszervál-
tozás előttig kell visszatekernünk. Akkoriban 
egyetemre járt, és egyszerűen belesodródott 
a mezőgazdaságba. Szülei szódásként járták 
Vörösvár utcáit, a szódás kocsit húzó lovak 
pedig megfelelő minőségű és mennyiségű 
takarmányra szorultak, így ő tizennyolc esz-
tendősen kaszálással és a takarmány megter-
melésében segített szüleinek. Emellett azon-
ban többet szeretett volna tenni, belefogott 
a mezőgazdasági munkálatok gépesítésébe. 
Azóta 350 hektárnyi földet művel a környé-
ken, amelyek nagy része bérlemény, tehát 
helyi és idegen emberek tulajdona. A föld 
művelése mellett Ziegler István lehetőségei-
hez képest évtizedek óta segíti a várost a ha-
tárában lévő földutak nagy részének rende-
zetten tartásában, amely munka gyümölcsét 

A közelmúltban jelent meg Fogarasy Attila második verseskötete Trianon 
100. évfordulójához kapcsolódva. Verseskötetből ez ugyan a második, de 
szerzőjük 26 könyvben működött közre szerzőként, szerkesztőként, törde-
lőszerkesztőként.

Lokálpatriotizmus. Egy latin gyökerű szó, amelyet hétköznapi beszédünk-
ben olyan emberekkel kapcsolatban használunk, akik szűkebben vett ha-
zájukhoz erős – sok esetben lobbanékony, szenvedélyes – kötődést mutat-
nak. Pilisvörösvár esetében nem nehéz lokálpatriótává válni, hiszen a város 
gazdag történelme, geográfiai elhelyezkedése és természeti adottságai révén 
sokakat egy életre magához láncol. Közéjük tartozik Ziegler István.

szponzoroknak, akik a könyv kiadását lehe-
tővé tették, valamint Tamás fiamnak, aki a 
borítót készítette.

Ez is tematikus kötet, miért pont ez a 
téma ihletett meg?

Ennek nagyon egyszerű, mondhatni látvá-
nyos oka volt. Látványos abban az értelem-
ben, hogy otthon, a dolgozószobában, az 
íróasztalom fölött egy Nagy-Magyarország 
térkép lóg. A címe: A Magyar Szent Koro-
na Országai 1914. Ott van tehát mindig az 
orrom előtt. Egy alkalommal, amikor belefá-
radtam valamilyen munkába, szokás szerint 
elkezdtem nézegetni a térképet, és éppen a 
legkeletibb csücskét: Háromszék vármegyét. 
Aztán nem is tudom, hogyan, egyszeriben 
megszületett egy vers: Havasok aljában 
Háromszék / Várja, a balsors hogy távoz-
zék. / Fénylik a telihold, / Nótaszót visz az 
Olt: / „Bús kedvünk örömre változzék!” 
Ezután sorra megszületett a többi vers is, 
alig egy-két hét alatt, mind a 64. A törté-
nelmi Magyarországnak ugyanis 63 várme-
gyéje volt, plusz Fiume városa. Verseimmel 
nemcsak Magyarország egykori nagyságá-
ra, erejére, természeti, gazdasági, szellemi 
kincseire, erkölcsi értékeire, kiemelkedő 
személyiségeire, hőseire, nagyjaink, eleink 
jeles cselekedeteire, nemzetünk összetar-
tozására szeretném emlékeztetni mind-
nyájunkat, hanem arra is, hogy ezekben az 
egykori vármegyékben továbbra is ott emel-

kednek hegyeink, ott nyújtóznak síksága-
ink, ott folynak folyóink, ott emelkednek 
romjaiban is szép váraink, ott emelkednek 
azok a nagyszerű épületek, templomok, is-
kolák, kastélyok, színházak, kollégiumok, 
amelyeket magyarok építettek, és amelye-
ket magyarok laktak be hittel, műveltséggel 
és hazaszeretettel. 

Limerik – ezt a versformát használod a 
kötetben. Miért pont ezt, és mit tudha-
tunk róla?

Amikor leírtam a Háromszékről szóló ver-
set, csak akkor vettem észre, hogy ez egy 
limerik. Akkoriban sok limeriket írtam, 
a legtöbb erősen pajzánra sikeredett. Ez 
azonban valami egészen más lett. Pajzán-
ság és meghökkentés helyett hazafiság. 
Tudnivaló, hogy a limerik (limerick) tipi-
kusan angol műfaj, a jellegzetes angol hu-
morra épül. A limeriknek nagyon szigorú 
formai és tartalmi követelményei vannak. 
Szigorú feltétel például, hogy az első so-
rában szerepeljen egy tulajdonnév, általá-
ban személy vagy település neve. Tartal-
mi feltétel, hogy mindezek után poénnal 
végződjék a versike. A limeriktől elvárják, 
hogy groteszk, abszurd, de mindenkép-
pen humoros legyen. Amikor egy magyar 
limerik-portálon jelentkeztem ezzel az 
első versikémmel, rövid úton eltanácsol-
tak, elsősorban tartalmi okok miatt. Ezek 
után elhatároztam, hogy ezen a külön úton 
haladok tovább, és honosítva, átalakítva, 
magyarosítva az eredeti műfajt, csak azért 
is hazafias érzelmű limerikeket fogok írni. 
Így jött létre a nemzeti limerik műfaja, 
azaz a „hungarik”.

Palkovics Mária

nemcsak a mezőgazdasági dolgozók, hanem 
a túrázók, a terepfutók, a kerékpárosok vagy 
a lovasok is élvezhetik. Mindezt ingyen teszi, 
mert ahogy ő mondja: „minden vörösvári se-
gítse annyiban a várost, ami saját lehetősége-
ihez képest megadatik”. 

A földek környékének folyamatos rendbe-
tétele kapcsán talán senkit sem lep meg, hogy 
az egyik legnagyobb kihívást az illegálisan 
elhelyezett zöldhulladék eltüntetése jelentet-
te az ügy érdekében elkötelezett Ziegler csa-
lád számára. István ezt úgy fogalmazza meg: 
ahol leraknak két zsák füvet, ott hamarosan 
szeméttelep lesz. Az a bizonyos pohár őnála 
hamar betelt, így fogalmazódott meg benne 
a zöldhulladéktelep ötlete. A gondolatot tett 
követte, a tettből pedig hivatalosan is vállal-
kozás lett, még annak ellenére is, hogy port-
rénk alanya iparosnak tartja magát. A telep 
– amely több ember napi megélhetését biz-
tosítja – azonban nem csak azért fontos, mert 
egy sürgető környezetvédelmi problémára 
nyújt szolgáltatást a térségben. Vörösvár 
életében korábban mindig problémás volt 
a zöldhulladék elhelyezése, István pedig 

tisztában volt ezzel, így az önkormányzat 
részére már évek óta ingyenesen biztosítja 
a zöldhulladék hivatalos elhelyezését. A te-
lep külön földkeveréket gyárt a feldolgozott 
hulladékból, amely kiváló adottságokkal bír 
növények számára. Ezt a saját keveréket a 
Ziegler család szintén ingyen biztosítja a 
város hivatalos beruházásaihoz: kaptak már 
belőle óvodával, iskolával kapcsolatos pro-
jektek, de valamennyit felhasználtak belőle a 
Fő utcai felújítás során is. 

Istvánnal beszélgetve előbb-utóbb azt ve-
szem észre, hogy elrepült az idő, ami nem is 
csoda, hiszen magával ragadott beszélgető-
partnerem vehemenciája, a város és annak 
környezete iránti leplezetlen rajongása. Ek-
kor éppen arról diskurálunk, hogy Kozek 
János barátjával miként működtek közre 
hathatósan a Templom tér tavalyi „ránc-
felvarrásában”. Ziegler István a téma befe-
jeztével azonban elcsendesedik, nem mesél 
többet. Pedig vannak történetek, amelyeket 
így vagy úgy, de el kell mesélni, még csak ha 
dióhéjban is…

Kókai Márton
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Amikor utoljára beszélgettünk a megje-
lent kötetedről, akkor már tervezted ezt 
a mostanit. Az ebben szereplő versek az 
interneten már egy ideje olvashatóak. Ho-
gyan lett belőle kötet?

A Vörösvári versek című kötetem sikere, az 
olvasók lelkesedése és szeretete késztetett 
arra, hogy ezt a versciklusomat is sajtó alá 
rendezzem. A ciklus verseit 2014-ben írtam 
nagyjából ugyanazzal a lendülettel, néhány 
hét alatt, mint a Vörösvári képek tizenkét 
soros verseit. Az interneten valóban régóta 
fent vannak, a Facebookon is, de a kiadás-
ra készülve Székely László költő barátom 
segítségével jelentősen átdolgoztam őket. A 
legtöbb költő ilyen: sosem elégedett a kész 
művel, mindig talál benne változtatni valót. 
Ezért szeretem a Facebookon közzétenni a 
verseimet. Ahányszor megnézem, mindig 
egy kicsit igazítok rajta – néha egyenesen az 
olvasók észrevételei alapján. Egy kinyomta-
tott könyv persze egészen más, ezzel most 
már így kell megbarátkozni… Hogy miért 
lett belőle mégis kötet? Egyértelmű, hogy a 
trianoni évforduló miatt. Úgy éreztem, hogy 
tartozom ezzel ennek az országnak, mintha 
csak adósságot rónék le neki. Csonkán, meg-
tépázottan, sokszor elárultan, porba tiportan 
mégis ringatta a bölcsőm, és felnevelt, mun-
kát adott, lehetőséget a boldogulásra. Kö-
szönet ez a kötet mindenért, a múltért és a 
jövőért is. És ha már a köszönetnél tartunk, 
szeretnék köszönetet mondani a nagylelkű 

István a helyi zöldhulladék-begyűjtő telep 
vezetője, régi tősgyökeres sváb család tag-
ja, mélyen hívő ember, aki saját bevallása 

szerint, ha az élet úgy hozza, hogy el kell 
utaznia valahova, egy hétnél tovább nem tud 
meglenni otthona nélkül…

Hogy miként kezdődött az ő története? 
Ahhoz az idő kerekét egészen a rendszervál-
tozás előttig kell visszatekernünk. Akkoriban 
egyetemre járt, és egyszerűen belesodródott 
a mezőgazdaságba. Szülei szódásként járták 
Vörösvár utcáit, a szódás kocsit húzó lovak 
pedig megfelelő minőségű és mennyiségű 
takarmányra szorultak, így ő tizennyolc esz-
tendősen kaszálással és a takarmány megter-
melésében segített szüleinek. Emellett azon-
ban többet szeretett volna tenni, belefogott 
a mezőgazdasági munkálatok gépesítésébe. 
Azóta 350 hektárnyi földet művel a környé-
ken, amelyek nagy része bérlemény, tehát 
helyi és idegen emberek tulajdona. A föld 
művelése mellett Ziegler István lehetőségei-
hez képest évtizedek óta segíti a várost a ha-
tárában lévő földutak nagy részének rende-
zetten tartásában, amely munka gyümölcsét 

A közelmúltban jelent meg Fogarasy Attila második verseskötete Trianon 
100. évfordulójához kapcsolódva. Verseskötetből ez ugyan a második, de 
szerzőjük 26 könyvben működött közre szerzőként, szerkesztőként, törde-
lőszerkesztőként.

Lokálpatriotizmus. Egy latin gyökerű szó, amelyet hétköznapi beszédünk-
ben olyan emberekkel kapcsolatban használunk, akik szűkebben vett ha-
zájukhoz erős – sok esetben lobbanékony, szenvedélyes – kötődést mutat-
nak. Pilisvörösvár esetében nem nehéz lokálpatriótává válni, hiszen a város 
gazdag történelme, geográfiai elhelyezkedése és természeti adottságai révén 
sokakat egy életre magához láncol. Közéjük tartozik Ziegler István.

szponzoroknak, akik a könyv kiadását lehe-
tővé tették, valamint Tamás fiamnak, aki a 
borítót készítette.

Ez is tematikus kötet, miért pont ez a 
téma ihletett meg?

Ennek nagyon egyszerű, mondhatni látvá-
nyos oka volt. Látványos abban az értelem-
ben, hogy otthon, a dolgozószobában, az 
íróasztalom fölött egy Nagy-Magyarország 
térkép lóg. A címe: A Magyar Szent Koro-
na Országai 1914. Ott van tehát mindig az 
orrom előtt. Egy alkalommal, amikor belefá-
radtam valamilyen munkába, szokás szerint 
elkezdtem nézegetni a térképet, és éppen a 
legkeletibb csücskét: Háromszék vármegyét. 
Aztán nem is tudom, hogyan, egyszeriben 
megszületett egy vers: Havasok aljában 
Háromszék / Várja, a balsors hogy távoz-
zék. / Fénylik a telihold, / Nótaszót visz az 
Olt: / „Bús kedvünk örömre változzék!” 
Ezután sorra megszületett a többi vers is, 
alig egy-két hét alatt, mind a 64. A törté-
nelmi Magyarországnak ugyanis 63 várme-
gyéje volt, plusz Fiume városa. Verseimmel 
nemcsak Magyarország egykori nagyságá-
ra, erejére, természeti, gazdasági, szellemi 
kincseire, erkölcsi értékeire, kiemelkedő 
személyiségeire, hőseire, nagyjaink, eleink 
jeles cselekedeteire, nemzetünk összetar-
tozására szeretném emlékeztetni mind-
nyájunkat, hanem arra is, hogy ezekben az 
egykori vármegyékben továbbra is ott emel-

kednek hegyeink, ott nyújtóznak síksága-
ink, ott folynak folyóink, ott emelkednek 
romjaiban is szép váraink, ott emelkednek 
azok a nagyszerű épületek, templomok, is-
kolák, kastélyok, színházak, kollégiumok, 
amelyeket magyarok építettek, és amelye-
ket magyarok laktak be hittel, műveltséggel 
és hazaszeretettel. 

Limerik – ezt a versformát használod a 
kötetben. Miért pont ezt, és mit tudha-
tunk róla?

Amikor leírtam a Háromszékről szóló ver-
set, csak akkor vettem észre, hogy ez egy 
limerik. Akkoriban sok limeriket írtam, 
a legtöbb erősen pajzánra sikeredett. Ez 
azonban valami egészen más lett. Pajzán-
ság és meghökkentés helyett hazafiság. 
Tudnivaló, hogy a limerik (limerick) tipi-
kusan angol műfaj, a jellegzetes angol hu-
morra épül. A limeriknek nagyon szigorú 
formai és tartalmi követelményei vannak. 
Szigorú feltétel például, hogy az első so-
rában szerepeljen egy tulajdonnév, általá-
ban személy vagy település neve. Tartal-
mi feltétel, hogy mindezek után poénnal 
végződjék a versike. A limeriktől elvárják, 
hogy groteszk, abszurd, de mindenkép-
pen humoros legyen. Amikor egy magyar 
limerik-portálon jelentkeztem ezzel az 
első versikémmel, rövid úton eltanácsol-
tak, elsősorban tartalmi okok miatt. Ezek 
után elhatároztam, hogy ezen a külön úton 
haladok tovább, és honosítva, átalakítva, 
magyarosítva az eredeti műfajt, csak azért 
is hazafias érzelmű limerikeket fogok írni. 
Így jött létre a nemzeti limerik műfaja, 
azaz a „hungarik”.

Palkovics Mária

nemcsak a mezőgazdasági dolgozók, hanem 
a túrázók, a terepfutók, a kerékpárosok vagy 
a lovasok is élvezhetik. Mindezt ingyen teszi, 
mert ahogy ő mondja: „minden vörösvári se-
gítse annyiban a várost, ami saját lehetősége-
ihez képest megadatik”. 

A földek környékének folyamatos rendbe-
tétele kapcsán talán senkit sem lep meg, hogy 
az egyik legnagyobb kihívást az illegálisan 
elhelyezett zöldhulladék eltüntetése jelentet-
te az ügy érdekében elkötelezett Ziegler csa-
lád számára. István ezt úgy fogalmazza meg: 
ahol leraknak két zsák füvet, ott hamarosan 
szeméttelep lesz. Az a bizonyos pohár őnála 
hamar betelt, így fogalmazódott meg benne 
a zöldhulladéktelep ötlete. A gondolatot tett 
követte, a tettből pedig hivatalosan is vállal-
kozás lett, még annak ellenére is, hogy port-
rénk alanya iparosnak tartja magát. A telep 
– amely több ember napi megélhetését biz-
tosítja – azonban nem csak azért fontos, mert 
egy sürgető környezetvédelmi problémára 
nyújt szolgáltatást a térségben. Vörösvár 
életében korábban mindig problémás volt 
a zöldhulladék elhelyezése, István pedig 

tisztában volt ezzel, így az önkormányzat 
részére már évek óta ingyenesen biztosítja 
a zöldhulladék hivatalos elhelyezését. A te-
lep külön földkeveréket gyárt a feldolgozott 
hulladékból, amely kiváló adottságokkal bír 
növények számára. Ezt a saját keveréket a 
Ziegler család szintén ingyen biztosítja a 
város hivatalos beruházásaihoz: kaptak már 
belőle óvodával, iskolával kapcsolatos pro-
jektek, de valamennyit felhasználtak belőle a 
Fő utcai felújítás során is. 

Istvánnal beszélgetve előbb-utóbb azt ve-
szem észre, hogy elrepült az idő, ami nem is 
csoda, hiszen magával ragadott beszélgető-
partnerem vehemenciája, a város és annak 
környezete iránti leplezetlen rajongása. Ek-
kor éppen arról diskurálunk, hogy Kozek 
János barátjával miként működtek közre 
hathatósan a Templom tér tavalyi „ránc-
felvarrásában”. Ziegler István a téma befe-
jeztével azonban elcsendesedik, nem mesél 
többet. Pedig vannak történetek, amelyeket 
így vagy úgy, de el kell mesélni, még csak ha 
dióhéjban is…

Kókai Márton
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A NÉPTÁNC ÖSSZEHOZ

Hogyan alakult pályafutásuk a tánccso-
portban?

Breier Anita: 1992-ben kezdtem el 
néptáncolni. Akkoriban 1. osztályos kor-
tól lehetett csak jelentkezni, ezért alig 
vártam, hogy végre suliba menjek. 28 éve 
táncolok, csak akkor hagytam ki néhány 
hónapot, amikor a kislányom született.

Botzheim Nikoletta: 1987 szeptemberé-
ben, 7 évesen kezdtem táncolni a csoport-
ban. 2000-ig aktívan táncoltam, végig-
járva az összes korosztály csoportját. Az 
élet felnőttként másfelé sodort, ezért egy 
hosszabb kihagyás után 2015 májusában 
tértem vissza újra a csoportba. A Pilisvö-
rösvári Tánccsoport mellett 2016 novem-
berétől a Vaskeresztesi Német Nemze-
tiségi Tánccsoport művészeti vezetői 
vagyunk férjemmel, Wenczl Balázzsal.

A nemzetiségi német kultúra sokféle 
szabadidős elfoglaltságot kínál. Miért a 
néptáncot választották?

B. A.: Anyukám is a tánccsoport tagja volt 
a ’80-as években, tőle örököltem a tánc 
iránti szeretetet. Rengeteg történetet me-
sélt el az akkori közös élményekről, ott-
hon mindig táncoltunk a konyhában. A 
’90-es évek elején nem volt könnyű kül-
földre jutni, a zenekar és a tánccsoport 
viszont lehetőséget biztosított számos né-

metországi turnéra. Így a fiatalok közül a 
többség a táncot vagy a zenét választotta, 
vagy mindkettőt.

B. N.: A szüleimtől örököltem a zene és a 
tánc iránti szeretetet. Még kislány voltam, 
amikor megtanítottak táncolni. Szeren-
csém van, hiszen édesapám által megis-
mertem a német, édesanyám által pedig a 
magyar zene- és néptánckultúra egy-egy 
részét. Édesapám is táncolt fiatal korában 
a tánccsoportban, és teljesen természetes 
volt, hogy én is táncolni fogok.

A táncoláson kívül a tánccsoportban mi-
lyen más feladatokat láttak el?

B. A.: 1998-ban kezdtem el tanítani az 
akkori gyerekcsoportot Spiegelberger 
Adrienn és Wenzl Zsuzsanna mellett 
segédkezve. Később egyedül vittem to-
vább őket, és lett egy ifjúsági csoportom 
is, majd a felnőtt csoport próbáit tartot-
tam egy ideig. 2006-ban a kezdeménye-
zésemre közhasznú egyesületté alakult a 
tánccsoport. Erre azért volt szükség, mert 
számos olyan új törvény, rendelet jelent 
meg, amely szerint pályázni, önkormány-
zati pénzt elnyerni csak jogi formában 
működő csoportoknak van lehetőségük. 
Ettől kezdve rengeteg adminisztratív fel-
adatom is lett.

2020-tól a Német Nemzetiségi Tánccsoportnak új elnöksége van. A stafétabot átadása kapcsán a régi és új 
elnököt, Breier Anitát és Botzheim Nikolettát kérdeztük a néptánc szép, olykor nehéz oldalairól.

B. N.: Az elmúlt évek alatt fokozatosan 
egyre több feladatot vállaltam a csoport-
ban. Én szerveztem a fellépéseket, ösz-
szeállítottam a műsortervet, beosztottam 
a táncokat. A tánccsoport működéséhez 
és fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy 
nemzetiségi pályázatokon vegyünk részt, 
ennek megírásában és elszámolásában is 
egyre nagyobb részt vállaltam. Az elmúlt 
évtől a felnőtt csoport táncpróbáit is én 
tartom.

Mi a kedvenc táncuk?

B. A.: Ha választani kell, akkor a Döngö-
lős polkát mondanám. Annyit mesélt róla 
édesanyám, hogy Sopronban Nívódíjat 
nyert vele az együttes, hogy ennek a tánc-
nak a megtanulását vártam a legjobban 
az összes közül.

B. N.: Wenczl József Döngölős polka 
című koreográfiája a kedvencem. Ebben 
a varázslatos koreográfiában a fiúk tánca 
után a lányok lírikus része következik, 
míg végül egy nagy örömtáncban telje-
sedik ki az egész. Van benne játékosság, 
érzelem, öröm, visszafogottság és lendü-
let is. Ha ezzel a tánccal lép színpadra 
a csoport, mindig hatalmas sikert arat. 
A szívemhez talán azért is ez a tánc áll 
a legközelebb, mert amikor csak lehet, a 
szólót Wenczl József három fia, egyben 
családtagjaim táncolják, aminek különle-
ges hangulata, varázsa van.

Melyik táncot ajánlják kezdőknek?

B. A.: Amikor elkezdtem táncot tanítani, 
mindig a Lahmkruam polka volt az első, 
amit megtanítottam. Anno én is azt ta-
nultam meg először.

B. N.: Wenczl József Glückliches 
Wiedersehen című koreográfiáját aján-
lanám kezdőknek, amelyet biztosan si-
kerrel sajátítanak el. Nincs benne nehéz 
lépésanyag, így könnyen tanulható, emel-
lett lendületes és mutatós tánc a színpa-
don.

Melyik tánc vagy koreográfia megtanu-
lása volt kihívás a számukra?

B. A.: A Regruták tánca fiú része. Sokan 
tudják rólam, hogy nekem teljesen mind-
egy, hogy fiú vagy lány, illetve jobb vagy 

bal oldalt táncolok. Amikor lehetőségem 
volt rá, mindig megtanultam a fiú részt 
is. Kezdetben azért, hogy meg tudjam 
tanítani az ifi csoportnak, később pedig 
azért, mert általában több volt a lány. A 
Regruták táncának fiú része nagyon ne-
héz. Több csoportnak is tanították már a 
vörösvári táncosok, de még egy fellépésen 
sem láttuk tőlük… Erről a táncról van 
még egy nagyon kedves emlékem. Ami-
kor a Lányi Ágoston Táncegyüttes beleol-
vadt a vörösvári csoportba, az egyik pró-
bán felvetették a fiúk [Wenczl] Józsinak, 
hogy szeretnék ezt táncolni. Következő 
próbára Józsi szerzett egy régi felvételt a 
zenéről. Emlékszem, mintha tegnap lett 
volna, hogy a táncosok felmentek a szín-
padra, beálltak a tánchoz. Elsőre elron-
tották, de másodszorra szinte hiba nélkül 
eltáncolták a rég elfeledett, több mint 20 
évig nem táncolt koreográfiáját.

B. N.: Wenczl József Oberkrainer című 
koreográfiája volt az egyik legnehezebb. 
Végig nagyon lendületes, intenzív tánc, 
ahol sokféle lépés és térforma váltakozik 
egymás után.

Mi volt eddigi táncos pályafutásuk leg-
kedvesebb emléke?

B. A.: 2014-ben meghívást kapott a cso-
port Amerikába, az utazásra 2017-ben ke-
rült sor. Felejthetetlen 17 napot töltöttünk 
el az USA-ban és nagyon sok német nem-
zetiségű emberrel találkozhattunk. Ka-
nadában egy 98 éves néninél laktunk, aki 
Németországból gyerekként került Bács-
almásra, ahonnan visszadeportálták őket 
Németországba a származásuk miatt. 
Később onnan ment Kanadába férjhez. A 
néni akcentus nélkül, tökéletesen beszélt 
magyarul, és töltött káposztával várt min-
ket az első este. Nagyon sok munka volt 
az út szervezése, de minden perce meg-
érte. Olyan helyekre jutottunk el és olyan 
sok emberrel találkoztunk, hogy örök em-
lék marad ez az út. 

B. N.: Nagyon sok szép emléket köszön-
hetek a csoportnak, hiszen rengeteg he-
lyen jártunk belföldön és külföldön egy-
aránt: Németországban, az USA-ban, 
Erdélyben. Mégis a legkedvesebb emlé-
kem, hogy egy németországi turné alatt a 
férjemmel a színpadon kívül az életben is 
egy pár lettünk.

Anita, elnökként mire emlékszik vissza 
legszívesebben?

B. A.: Nem tudnék kiragadni egy momen-
tumot. 2006-ban az alakuló ülésen szinte 
a legfiatalabb voltam a megjelentek kö-
zött, és nagyon megtisztelő volt, hogy ak-
kor engem választottak. Hatalmas feladat 
volt, hogy beletanuljak az elnöki szerep-
be, illetve a civil szervezetek könyvelésé-
be. Ez ösztönzött arra, hogy belevágjak a 

főiskola elvégzése után egy mérlegképes 
könyvelői tanfolyamba. Nagyon sokat 
dolgoztam, szinte az összes szabadsá-
gom a feladatokra fordítottam, de mindig 
megérte. Az elmúlt több mint 13 évben a 
legnagyobb sikerként talán azt könyvel-
ném el, hogy évről évre egyre magasabb 
pályázati összegből tudtunk gazdálkodni. 
Januárban a csoport úgy döntött, hogy 
másnak szavaznak bizalmat az elnöki 
poszton. Bevallom, furcsa lesz, hogy nem 
lesznek plusz feladataim mostantól, de 
ugyanakkor sokkal több szabadidőm lesz 
a férjemre és a 6 éves kislányomra.

Nikoletta, új elnökként milyen tervei 
vannak?

B. N.: Szeretném tovább folytatni a nép-
viseletek megújítását, bővítését mindhá-
rom csoportunk részére. Tavaly a sikeres 
pályázatoknak köszönhetően megfelelő 
anyagi forrás állt ehhez rendelkezésre, 
és az idei év nyertes pályázataiból ennek 
megvalósításán tovább dolgozhatunk. 
Meglévő repertoárunkat régi táncok fel-
elevenítésével és új táncok tanulásával 
szeretném bővíteni. Szeretnék új kap-
csolatokat kiépíteni a meglévők mellé, 
illetve fontosnak tartom, hogy a helyi 
egyesületekkel szorosabbra fűzzük az 
együttműködést. Szeretném, ha a fiatal 
generáció megismerné a német nemzeti-
ségi zenét és táncot, és minél többen ápol-
nák a helyi néptánchagyományt. Sajnos 
a jelenlegi járványhelyzet a mi idei évre 
tervezett programjainkat is érinti, nagy 
részük bizonytalanná vált, illetve elma-
rad, köztük számtalan fellépés és saját 
szervezésű rendezvény.

Ki a jó táncos? 

B. A.: A legfontosabb, hogy élvezzük, 
amit csinálunk. Ne a testmozgás vagy a 
muszáj miatt járjon valaki táncolni, ha-
nem mert szereti csinálni. Egy amatőr 
csoportban nem kell mindenkinek jó tán-
cosnak lennie. Sok táncossal találkoztam 
az elmúlt 28 év alatt, akik évről évre fej-
lődtek és nagyon jók lettek.

B. N.: Az lesz igazán jó táncos, akinek ez 
szívből jön, aki örömmel és büszkén áll 
fel a színpadra és beleteszi a táncba a szí-
vét-lelkét. Hogy valaki jó táncos legyen, 
ahhoz sok munka és kitartás szükséges. 

És milyen egy jó koreográfus-tánctanár?

B. A.: Számomra Wenczl József a példa. 
Tehetségének és elhivatottságának kö-
szönhetően számtalan remek táncot al-
kotott és jó tanár is volt: volt tekintélye, 
a táncosok adtak a szavára, tisztelték és 
szerették őt.

B. N.: A tánctanítás nagyon sokrétű fel-
adat. Át kell adni legjobb tudásod szerint 
az ismereteidet, és nem csak az a fontos, 

hogy egyénileg megtanulják az adott lé-
pést, mozdulatot, térformát, hanem hogy 
együtt, csapatként tudjanak dolgozni. 
Egy tánctanárnak emellett végtelenül tü-
relmesnek kell lennie, tudnia kell a konf-
liktusokat kezelni, fegyelmezni, dicsérni, 
motiválni, közösséget formálni. A jó ko-
reográfus olyan, mint Wenczl József volt, 
akinek táncait bárhol a világon mutatják 
be, mindenhol megérinti és magával ra-
gadja a közönséget.

Mit kívánnak a tánccsoport tagjainak a 
2020-as évre?

B. A.: A mostani helyzetben elsőként az 
egészség jut eszembe, hogy mind ma-
radjunk egészségesek! Ezen felül sok jó 
hangulatú táncpróbát és fellépést. Az új 
vezetőségnek pedig azt kívánom, hogy 
sikeresen vegyék az akadályokat és a ki-
hívásokat.

B. N.: Először is szeretném megköszön-
ni az egyesület tagjainak a belém vetett 
bizalmat, igyekszem ezt a bizalmat meg-
hálálni a további kitartó munkámmal. 
Sajnos elég régóta nem találkozhattunk 
személyesen, de bízom benne, ha vége 
ennek a mindenki számára nehéz idő-
szaknak, akkor újra felcsendül a zene, és 
megújult erővel folytathatjuk a táncot ott, 
ahol abbahagytuk. Addig is mindenkinek 
jó egészséget kívánok, vigyázzatok maga-
tokra és egymásra!

Müller Márta

 Botzheim Nikoletta,  
a táncegyüttes új elnöke

Breier Anita, a táncegyüttes volt elnöke
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A NÉPTÁNC ÖSSZEHOZ

Hogyan alakult pályafutásuk a tánccso-
portban?

Breier Anita: 1992-ben kezdtem el 
néptáncolni. Akkoriban 1. osztályos kor-
tól lehetett csak jelentkezni, ezért alig 
vártam, hogy végre suliba menjek. 28 éve 
táncolok, csak akkor hagytam ki néhány 
hónapot, amikor a kislányom született.

Botzheim Nikoletta: 1987 szeptemberé-
ben, 7 évesen kezdtem táncolni a csoport-
ban. 2000-ig aktívan táncoltam, végig-
járva az összes korosztály csoportját. Az 
élet felnőttként másfelé sodort, ezért egy 
hosszabb kihagyás után 2015 májusában 
tértem vissza újra a csoportba. A Pilisvö-
rösvári Tánccsoport mellett 2016 novem-
berétől a Vaskeresztesi Német Nemze-
tiségi Tánccsoport művészeti vezetői 
vagyunk férjemmel, Wenczl Balázzsal.

A nemzetiségi német kultúra sokféle 
szabadidős elfoglaltságot kínál. Miért a 
néptáncot választották?

B. A.: Anyukám is a tánccsoport tagja volt 
a ’80-as években, tőle örököltem a tánc 
iránti szeretetet. Rengeteg történetet me-
sélt el az akkori közös élményekről, ott-
hon mindig táncoltunk a konyhában. A 
’90-es évek elején nem volt könnyű kül-
földre jutni, a zenekar és a tánccsoport 
viszont lehetőséget biztosított számos né-

metországi turnéra. Így a fiatalok közül a 
többség a táncot vagy a zenét választotta, 
vagy mindkettőt.

B. N.: A szüleimtől örököltem a zene és a 
tánc iránti szeretetet. Még kislány voltam, 
amikor megtanítottak táncolni. Szeren-
csém van, hiszen édesapám által megis-
mertem a német, édesanyám által pedig a 
magyar zene- és néptánckultúra egy-egy 
részét. Édesapám is táncolt fiatal korában 
a tánccsoportban, és teljesen természetes 
volt, hogy én is táncolni fogok.

A táncoláson kívül a tánccsoportban mi-
lyen más feladatokat láttak el?

B. A.: 1998-ban kezdtem el tanítani az 
akkori gyerekcsoportot Spiegelberger 
Adrienn és Wenzl Zsuzsanna mellett 
segédkezve. Később egyedül vittem to-
vább őket, és lett egy ifjúsági csoportom 
is, majd a felnőtt csoport próbáit tartot-
tam egy ideig. 2006-ban a kezdeménye-
zésemre közhasznú egyesületté alakult a 
tánccsoport. Erre azért volt szükség, mert 
számos olyan új törvény, rendelet jelent 
meg, amely szerint pályázni, önkormány-
zati pénzt elnyerni csak jogi formában 
működő csoportoknak van lehetőségük. 
Ettől kezdve rengeteg adminisztratív fel-
adatom is lett.

2020-tól a Német Nemzetiségi Tánccsoportnak új elnöksége van. A stafétabot átadása kapcsán a régi és új 
elnököt, Breier Anitát és Botzheim Nikolettát kérdeztük a néptánc szép, olykor nehéz oldalairól.

B. N.: Az elmúlt évek alatt fokozatosan 
egyre több feladatot vállaltam a csoport-
ban. Én szerveztem a fellépéseket, ösz-
szeállítottam a műsortervet, beosztottam 
a táncokat. A tánccsoport működéséhez 
és fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy 
nemzetiségi pályázatokon vegyünk részt, 
ennek megírásában és elszámolásában is 
egyre nagyobb részt vállaltam. Az elmúlt 
évtől a felnőtt csoport táncpróbáit is én 
tartom.

Mi a kedvenc táncuk?

B. A.: Ha választani kell, akkor a Döngö-
lős polkát mondanám. Annyit mesélt róla 
édesanyám, hogy Sopronban Nívódíjat 
nyert vele az együttes, hogy ennek a tánc-
nak a megtanulását vártam a legjobban 
az összes közül.

B. N.: Wenczl József Döngölős polka 
című koreográfiája a kedvencem. Ebben 
a varázslatos koreográfiában a fiúk tánca 
után a lányok lírikus része következik, 
míg végül egy nagy örömtáncban telje-
sedik ki az egész. Van benne játékosság, 
érzelem, öröm, visszafogottság és lendü-
let is. Ha ezzel a tánccal lép színpadra 
a csoport, mindig hatalmas sikert arat. 
A szívemhez talán azért is ez a tánc áll 
a legközelebb, mert amikor csak lehet, a 
szólót Wenczl József három fia, egyben 
családtagjaim táncolják, aminek különle-
ges hangulata, varázsa van.

Melyik táncot ajánlják kezdőknek?

B. A.: Amikor elkezdtem táncot tanítani, 
mindig a Lahmkruam polka volt az első, 
amit megtanítottam. Anno én is azt ta-
nultam meg először.

B. N.: Wenczl József Glückliches 
Wiedersehen című koreográfiáját aján-
lanám kezdőknek, amelyet biztosan si-
kerrel sajátítanak el. Nincs benne nehéz 
lépésanyag, így könnyen tanulható, emel-
lett lendületes és mutatós tánc a színpa-
don.

Melyik tánc vagy koreográfia megtanu-
lása volt kihívás a számukra?

B. A.: A Regruták tánca fiú része. Sokan 
tudják rólam, hogy nekem teljesen mind-
egy, hogy fiú vagy lány, illetve jobb vagy 

bal oldalt táncolok. Amikor lehetőségem 
volt rá, mindig megtanultam a fiú részt 
is. Kezdetben azért, hogy meg tudjam 
tanítani az ifi csoportnak, később pedig 
azért, mert általában több volt a lány. A 
Regruták táncának fiú része nagyon ne-
héz. Több csoportnak is tanították már a 
vörösvári táncosok, de még egy fellépésen 
sem láttuk tőlük… Erről a táncról van 
még egy nagyon kedves emlékem. Ami-
kor a Lányi Ágoston Táncegyüttes beleol-
vadt a vörösvári csoportba, az egyik pró-
bán felvetették a fiúk [Wenczl] Józsinak, 
hogy szeretnék ezt táncolni. Következő 
próbára Józsi szerzett egy régi felvételt a 
zenéről. Emlékszem, mintha tegnap lett 
volna, hogy a táncosok felmentek a szín-
padra, beálltak a tánchoz. Elsőre elron-
tották, de másodszorra szinte hiba nélkül 
eltáncolták a rég elfeledett, több mint 20 
évig nem táncolt koreográfiáját.

B. N.: Wenczl József Oberkrainer című 
koreográfiája volt az egyik legnehezebb. 
Végig nagyon lendületes, intenzív tánc, 
ahol sokféle lépés és térforma váltakozik 
egymás után.

Mi volt eddigi táncos pályafutásuk leg-
kedvesebb emléke?

B. A.: 2014-ben meghívást kapott a cso-
port Amerikába, az utazásra 2017-ben ke-
rült sor. Felejthetetlen 17 napot töltöttünk 
el az USA-ban és nagyon sok német nem-
zetiségű emberrel találkozhattunk. Ka-
nadában egy 98 éves néninél laktunk, aki 
Németországból gyerekként került Bács-
almásra, ahonnan visszadeportálták őket 
Németországba a származásuk miatt. 
Később onnan ment Kanadába férjhez. A 
néni akcentus nélkül, tökéletesen beszélt 
magyarul, és töltött káposztával várt min-
ket az első este. Nagyon sok munka volt 
az út szervezése, de minden perce meg-
érte. Olyan helyekre jutottunk el és olyan 
sok emberrel találkoztunk, hogy örök em-
lék marad ez az út. 

B. N.: Nagyon sok szép emléket köszön-
hetek a csoportnak, hiszen rengeteg he-
lyen jártunk belföldön és külföldön egy-
aránt: Németországban, az USA-ban, 
Erdélyben. Mégis a legkedvesebb emlé-
kem, hogy egy németországi turné alatt a 
férjemmel a színpadon kívül az életben is 
egy pár lettünk.

Anita, elnökként mire emlékszik vissza 
legszívesebben?

B. A.: Nem tudnék kiragadni egy momen-
tumot. 2006-ban az alakuló ülésen szinte 
a legfiatalabb voltam a megjelentek kö-
zött, és nagyon megtisztelő volt, hogy ak-
kor engem választottak. Hatalmas feladat 
volt, hogy beletanuljak az elnöki szerep-
be, illetve a civil szervezetek könyvelésé-
be. Ez ösztönzött arra, hogy belevágjak a 

főiskola elvégzése után egy mérlegképes 
könyvelői tanfolyamba. Nagyon sokat 
dolgoztam, szinte az összes szabadsá-
gom a feladatokra fordítottam, de mindig 
megérte. Az elmúlt több mint 13 évben a 
legnagyobb sikerként talán azt könyvel-
ném el, hogy évről évre egyre magasabb 
pályázati összegből tudtunk gazdálkodni. 
Januárban a csoport úgy döntött, hogy 
másnak szavaznak bizalmat az elnöki 
poszton. Bevallom, furcsa lesz, hogy nem 
lesznek plusz feladataim mostantól, de 
ugyanakkor sokkal több szabadidőm lesz 
a férjemre és a 6 éves kislányomra.

Nikoletta, új elnökként milyen tervei 
vannak?

B. N.: Szeretném tovább folytatni a nép-
viseletek megújítását, bővítését mindhá-
rom csoportunk részére. Tavaly a sikeres 
pályázatoknak köszönhetően megfelelő 
anyagi forrás állt ehhez rendelkezésre, 
és az idei év nyertes pályázataiból ennek 
megvalósításán tovább dolgozhatunk. 
Meglévő repertoárunkat régi táncok fel-
elevenítésével és új táncok tanulásával 
szeretném bővíteni. Szeretnék új kap-
csolatokat kiépíteni a meglévők mellé, 
illetve fontosnak tartom, hogy a helyi 
egyesületekkel szorosabbra fűzzük az 
együttműködést. Szeretném, ha a fiatal 
generáció megismerné a német nemzeti-
ségi zenét és táncot, és minél többen ápol-
nák a helyi néptánchagyományt. Sajnos 
a jelenlegi járványhelyzet a mi idei évre 
tervezett programjainkat is érinti, nagy 
részük bizonytalanná vált, illetve elma-
rad, köztük számtalan fellépés és saját 
szervezésű rendezvény.

Ki a jó táncos? 

B. A.: A legfontosabb, hogy élvezzük, 
amit csinálunk. Ne a testmozgás vagy a 
muszáj miatt járjon valaki táncolni, ha-
nem mert szereti csinálni. Egy amatőr 
csoportban nem kell mindenkinek jó tán-
cosnak lennie. Sok táncossal találkoztam 
az elmúlt 28 év alatt, akik évről évre fej-
lődtek és nagyon jók lettek.

B. N.: Az lesz igazán jó táncos, akinek ez 
szívből jön, aki örömmel és büszkén áll 
fel a színpadra és beleteszi a táncba a szí-
vét-lelkét. Hogy valaki jó táncos legyen, 
ahhoz sok munka és kitartás szükséges. 

És milyen egy jó koreográfus-tánctanár?

B. A.: Számomra Wenczl József a példa. 
Tehetségének és elhivatottságának kö-
szönhetően számtalan remek táncot al-
kotott és jó tanár is volt: volt tekintélye, 
a táncosok adtak a szavára, tisztelték és 
szerették őt.

B. N.: A tánctanítás nagyon sokrétű fel-
adat. Át kell adni legjobb tudásod szerint 
az ismereteidet, és nem csak az a fontos, 

hogy egyénileg megtanulják az adott lé-
pést, mozdulatot, térformát, hanem hogy 
együtt, csapatként tudjanak dolgozni. 
Egy tánctanárnak emellett végtelenül tü-
relmesnek kell lennie, tudnia kell a konf-
liktusokat kezelni, fegyelmezni, dicsérni, 
motiválni, közösséget formálni. A jó ko-
reográfus olyan, mint Wenczl József volt, 
akinek táncait bárhol a világon mutatják 
be, mindenhol megérinti és magával ra-
gadja a közönséget.

Mit kívánnak a tánccsoport tagjainak a 
2020-as évre?

B. A.: A mostani helyzetben elsőként az 
egészség jut eszembe, hogy mind ma-
radjunk egészségesek! Ezen felül sok jó 
hangulatú táncpróbát és fellépést. Az új 
vezetőségnek pedig azt kívánom, hogy 
sikeresen vegyék az akadályokat és a ki-
hívásokat.

B. N.: Először is szeretném megköszön-
ni az egyesület tagjainak a belém vetett 
bizalmat, igyekszem ezt a bizalmat meg-
hálálni a további kitartó munkámmal. 
Sajnos elég régóta nem találkozhattunk 
személyesen, de bízom benne, ha vége 
ennek a mindenki számára nehéz idő-
szaknak, akkor újra felcsendül a zene, és 
megújult erővel folytathatjuk a táncot ott, 
ahol abbahagytuk. Addig is mindenkinek 
jó egészséget kívánok, vigyázzatok maga-
tokra és egymásra!

Müller Márta

 Botzheim Nikoletta,  
a táncegyüttes új elnöke

Breier Anita, a táncegyüttes volt elnöke
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A ls 1973 in der „Neuen Zeitung“ 
der Aufruf „Greift zur Feder“ er-
schien, mit dem um die Einsen-

dung von Werken der ungarndeutschen 
Literatur gebeten wurde, war es eine 
Selbstverständlichkeit, dass nur Texte in 
deutscher Sprache erwartet wurden. Schon 
in der aus den Einsendungen zu diesem 
Aufruf entstehenden ersten ungarndeut-
schen Anthologie „Tiefe Wurzeln“ war die 
deutsche Muttersprache ein zentrales und 
wichtiges Thema dieser Literatur, woran 
sich auch bis auf den heutigen Tag nichts 
geändert hat.

Die ungarndeutsche Literatur entwi-
ckelte sich seitdem stetig weiter, wobei sie 
bis in die Mitte der 1980er Jahre sich al-
lein mit dem Leben, der Geschichte, den 
Sorgen und Nöten der Ungarndeutschen 
beschäftigte, während die Thematik der 
„Schwaben“ in der ungarischen Literatur 
nicht aufgegriffen wurde, denn das Schick-
sal der Ungarndeutschen, vor allen Dingen 
die Umstände ihrer Verschleppung in die 
Sowjetunion und ihrer Vertreibung sowie 
der oftmals bösartigen Diskriminierung 
im Alltag bis weit in die 1970er Jahre ge-
hörten zu den Tabuthemen jener Zeit.

Mit dem 1986 erschienen der Roman 
„Téli bárány“ von Márton Kalász widme-
te sich ein Werk der ungarischen Literatur 
den Ungarndeutschen, was natürlich darin 
mit begründet war, dass der Verfasser sel-
ber dem Ungarndeutschtum entstammt, 
weshalb sein Buch auch besondere Au-
thentizität besitzt. Das Werk besitzt star-
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ke autobiographische Züge und erzählt 
u.a. die Geschichte eines jungen Ungarn-
deutschen, der schließlich Mitarbeiter ei-
ner ungarischen Zeitung wird. Das Buch 
gibt einen tiefen Einblick in das Leben 
der Ungarndeutschen und Márton Kalász 
hat damals hier eine Reihe von Themen 
zur Sprache gebracht, über die damals in 
Ungarn geschwiegen wurde. Zugleich 
ist es ein ungarischsprachiges Werk, es ist 
Teil der ungarischen Literatur und es er-
zählt auch die Geschichte der Ankunft der 
Hauptfigur im ungarischen Leben. So be-
deutend es für die Darstellung der Ungarn-
deutschen in Ungarn ist, ist es doch kein 
Werk der ungarndeutschen Literatur – was 
übrigens Márton Kalász auch niemals be-
hauptet hat, so wie er sich selbst ja als un-
garischer Dichter ansieht, schreibt er doch 
in ungarischer Sprache.

Ende der 1980er Jahre und nach der po-
litischen Wende erschienen weitere Werke 
der ungarischen  Literatur von István El-
mer sowie ein Buch von Vilmos Ircsik, in 
dem die ungarndeutsche Herkunft bzw. 
das ungarndeutsche Milieu eine besonde-
re Rolle spielen, doch bleiben diese Werke 
nicht nur ästhetisch hinter dem Roman 
von Márton Kalász zurück, sondern sie 
betrachten die Sphäre des Ungarndeutsch-
tums auch aus einer Außenperspektive. 
Auf eine reizvolle Weise geht der ebenfalls 
über ungarndeutsche Wurzeln verfügende 
ungarische Schriftsteller Robert Balogh mit 
der Frage des Ungarndeutschtums in sei-
ner aus den Bänden „Schvab evangiliom“ 

UNGARNDEUTSCHE LITERATUR

Tájékoztató  
a veszélyhelyzet ideje alatt 

tett lakosságvédelmi  
intézkedésekről

Magyarország Kormánya 2020. március 11-én a ko-
ronavírus terjedésének megakadályozása érdekében 
veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére, ami 
jelenleg is fennáll. A veszélyhelyzet kihirdetése kap-
csán és a kijárási korlátozásokkal összefüggésben az 
önkormányzatnak számos feladatot kell megoldania. 
Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal közösen 
koordinálja és látja el a polgármesteri hatáskörben 
rendelt lakosságvédelmi feladatokat.
A főzőkonyha meleg ételt biztosít – házhoz szállítás-
sal, egyszer használatos műanyag edényben – mind-
azok számára, akik igénylik. Az igények folyamatosan 
és dinamikusan emelkednek, míg a múlt hónapban 
2 autóval naponta 95 címre, 212 adag ételt szállí-
tottunk házhoz, addig a lapzártáig, május 6-áig már 
naponta 3 autóval történik a kiszállítás. Jelenleg 165 
címet keresnek fel és 343 adag ételt szállítanak ház-
hoz a kollégák. A főzőkonyha a működő intézmények 
ellátásával együtt 494 adag ételt főz naponta és to-
vábbra is biztosítja a speciális igényeket (vegetáriá-
nus, diétás, glutén-, szója- és laktózmentes) is.
A polgármesteri hivatal közterület-felügyelői to-
vábbra is segítséget nyújtanak az idősebb korosz-
tályba tartozó lakosoknak a bevásárlásban és a napi 
ügyek intézésében. A vészhelyzet kihirdetésétől a 
lapzártáig 36 címről hoztak el befizetésre váró csek-
ket, 158 helyre juttattak el gyógyszert és 62 esetben 
vásároltak be. 
A lakosság egészségének megóvása céljából to-
vábbra is megtesszük a szükséges intézkedéseket, 
amelyekről folyamatos beszámolunk és tájékoztatást 
adunk az interneten az önkormányzat honlapján, va-
lamint a Vörösvári Hírekben.
Továbbra is kérjük a tisztelt lakosságot, hogy éljenek 
a felkínált lehetőségekkel, figyeljünk oda családtag-
jainkra, barátainkra és szomszédainkra. Vigyázzunk 
egymásra!

Dr. Udvarhelyi István Gergely
jegyző

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

(2001), „Schvab legendariom“ (2004) und 
„Schvab diariom“ (2007) bestehenden Tri-
logie um, wobei schon die falsche Schrei-
bung von Schwabe als „Schvab“ im Titel 
die Entfernung zum ungarndeutschen 
Erbe andeutet. Die Bücher sind für einen 
nur ungarisch sprechenden Leser wegen 
der eingestreuten Ausdrücke aus dem un-
garndeutschen Volksleben gar nicht ver-
ständlich, doch ist nicht nur die Sprache, 
sondern auch die Perspektive der Werke 
– bei allem Interesse für das Ungarndeut-
sche – eine ungarische, weshalb man auch 
in ihrem Fall mit ungarischer Literatur zu 
tun hat.

Der Konsens darüber, dass nur deutsch-
sprachige Werke Teil der ungarndeutschen 
Literatur sein können, ist in der wissen-
schaftlichen Literatur weitgehend vorhan-
den. Forscher der ungarndeutschen Lite-
ratur wie János Szabó, Horst Lambrecht, 
Anton Scherer, Helmut Herman Bechtel, 
Rita Pável und Erika Regner vertreten diese 
Position in ihren Schriften.

Der Verzicht auf die deutsche Mutter-
sprache wäre der erste Schritt der Aufgabe 
der ungarndeutschen Identität.

Kerekes Gábor

MAGYARORSZÁGI  
NÉMETEK IRODALMA  
MAGYARUL?
A cikk azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy 
létezhet-e a magyarországi németek iro-
dalma magyar nyelven, és arra az ered-
ményre jut, hogy nem. A német nyelv 
feladása a magyarországi német identitás 
feladásának is a kezdete lenne. Ugyanak-
kor örvendetes, hogy a magyar irodalom-
ban az 1980-as évek közepe óta léteznek 
a magyarországi németek sorsával fog-
lalkozó művek, melyek közül elsősorban 
Kalász Márton és Balogh Robert írásai 
jelentősek.

Információ: 06-26-330-233/156

Pilisvörösvár,  
Szapolyai u. 4., 3824/14 hrsz.

838 m2 alapterületű, üres lakótelek, víz, gáz, 
csatorna az ingatlanon, elektromos áram   

az ingatlan előtt biztosított. 

Ár: 19 800 000 Ft

Pilisvörösvár,  
Szapolyai u. 6., 3824/13 hrsz.

828 m2 alapterületű, üres lakótelek, víz, gáz, 
csatorna az ingatlanon, elektromos áram az 

ingatlan előtt biztosított. 

Ár: 19 600 000 Ft

ELADÓ ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELKEK

Tájékoztatás a kommunális hulladékszállításról

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. május 4-től Pilisvörösváron közszolgáltatóként a Depónia Hulladékkeze-
lő és Településtisztasági Nonprofit Kft. (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.) végzi a települési hulladék 
gyűjtését. 

Pilisvörösvárt három körzetre osztotta a szolgáltató a hulladékszállítás tekintetében. 

A pilisvörösvári lakosok számára a szolgáltató postázott egy tájékoztatót, mely tartalmazza a közszolgáltatás 
műszaki tartalmát, a fontosabb tudnivalókat, továbbá egy hulladéknaptárat utcalistával. Ezek a dokumentumok 
elektronikusan a www.deponia.hu címlapon a Településkeresőn keresztül – Pilisvörösvárt kiválasztva –  
érhetők el, ahol számos, a településre vonatkozó információt (közszolgáltatás díjai, ügyfélszolgálat, hulladék-
naptár körzetenként, tájékoztatók, zsák- és matricaértékesítés) találnak.

A tájékoztató levéllel együtt kiküldték az edényazonosító és zöldhulladékos matricákat, továbbá postázták a hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződést 2 példányban, melynek egy példányát aláírás 
után kérik visszajuttatni.

A szolgáltatótól kapott kiegészítő információk: 

Akinek eddig 60 literes szerződése volt, annak nem kell új igazolást csatolni és a Depóniának küldeni, új szerződő-
nek viszont igen. 

Fontos, hogy akinek 60 literes szerződése van, annak a hulladékot a későbbiekben nem lehet nagyobb kukába 
gyűjteni, azaz a matricát a megfelelő kukára kell felragasztani. Júniustól szigorúbban veszik, ha nem akkora az 
edény mérete, mint ami a szerződésben van. 

A szerződés 1 példányát kérik majd aláírva visszapostázni a Depónia részére, vagy az ügyfélszolgálatukon leadni, 
de a járványügyi helyzetre való tekintettel ez most nem feltétele a hulladék elszállításának, viszont rendezi a jog-
viszonyt – ami mindkét fél érdeke.  

A személyes ügyfélszolgálat (2085 Pilisvörösvár, Puskin utca 8.) jelenleg szünetel, a szolgáltató telefonon vagy 
e-mailen érhető el. 

Számlázással, szerződéskötéssel kapcsolatban: 

• telefonon a 22/504-412, illetve a 22/507-419-es telefonszámon, 

• elektronikusan e-mailben az ugyfel@deponia.hu vagy a titkarsag@deponia.hu e-mail-címeken, 

• a www.deponia.hu weboldalon az Ügyfélszolgálat menüpont alatt található Online ügyfélszolgálat használa-
tával. 

Szállítással, edényürítéssel, el nem szállított hulladékkal, edénytöréssel kapcsolatban: 

• telefonon a 22/507-419-es telefonszámon, 

• elektronikusan e-mailben a szallitas@deponia.hu vagy a titkarsag@deponia.hu e-mail-címeken.

A szolgáltató tájékoztatása alapján 2020. május 18-tól ismét lehetőség van igénybe venni a házhoz menő lomta-
lanítást időpont-egyeztetéssel. Ezzel kapcsolatos információk a www.deponia.hu/lomtalanitas oldalon találhatók.

Bármilyen kérdés merülne fel a szolgáltatással, számlázással, igazolásokkal vagy a szerződési felté-
telekkel, kérjük, első körben a szolgáltatót keressék.

Dr. Udvarhelyi István Gergely
jegyző

Kutyasétáltatás szabályai a közterületeken

Ezúton szeretnénk felhívni ismételten minden 
kutyatartó figyelmét, hogy Pilisvörösvár Város Ön-
kormányzata Képviselő-testületének a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek el-
mulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2017. 
(II. 27.) önkormányzati rendelete szerint csak a sza-
bályok betartása mellett szabad a kutyákat közterü-
letre bocsátani.

A rendeletben foglalt szabályok kiemelten vonatkoznak 
a Pilisvörösvár, Nagy-tó körüli futópályára és környékére, 
melyet folyamatosan használnak sportolók és kisgyer-
mekes családok, akiknek fontos a biztonsága.

Fentiekre való tekintettel kérünk minden kutyatartót, 
hogy közterületen csak és kizárólag a rendeletben lévő 
szabályok betartása mellett, vezetőszáron (veszélyesnek 

minősített eb esetén szájkosárral) sétáltassák a kutyá-
kat, továbbá az állatok sétáltatása közben a közterületre 
kerülő ürüléket takarítsák fel.

Aki a fenti szabályokat megszegi, azzal szemben a hi-
vatal kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírságot 
szabhat ki.

Dr. Udvarhelyi István Gergely 
jegyző
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A ls 1973 in der „Neuen Zeitung“ 
der Aufruf „Greift zur Feder“ er-
schien, mit dem um die Einsen-

dung von Werken der ungarndeutschen 
Literatur gebeten wurde, war es eine 
Selbstverständlichkeit, dass nur Texte in 
deutscher Sprache erwartet wurden. Schon 
in der aus den Einsendungen zu diesem 
Aufruf entstehenden ersten ungarndeut-
schen Anthologie „Tiefe Wurzeln“ war die 
deutsche Muttersprache ein zentrales und 
wichtiges Thema dieser Literatur, woran 
sich auch bis auf den heutigen Tag nichts 
geändert hat.

Die ungarndeutsche Literatur entwi-
ckelte sich seitdem stetig weiter, wobei sie 
bis in die Mitte der 1980er Jahre sich al-
lein mit dem Leben, der Geschichte, den 
Sorgen und Nöten der Ungarndeutschen 
beschäftigte, während die Thematik der 
„Schwaben“ in der ungarischen Literatur 
nicht aufgegriffen wurde, denn das Schick-
sal der Ungarndeutschen, vor allen Dingen 
die Umstände ihrer Verschleppung in die 
Sowjetunion und ihrer Vertreibung sowie 
der oftmals bösartigen Diskriminierung 
im Alltag bis weit in die 1970er Jahre ge-
hörten zu den Tabuthemen jener Zeit.

Mit dem 1986 erschienen der Roman 
„Téli bárány“ von Márton Kalász widme-
te sich ein Werk der ungarischen Literatur 
den Ungarndeutschen, was natürlich darin 
mit begründet war, dass der Verfasser sel-
ber dem Ungarndeutschtum entstammt, 
weshalb sein Buch auch besondere Au-
thentizität besitzt. Das Werk besitzt star-
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ke autobiographische Züge und erzählt 
u.a. die Geschichte eines jungen Ungarn-
deutschen, der schließlich Mitarbeiter ei-
ner ungarischen Zeitung wird. Das Buch 
gibt einen tiefen Einblick in das Leben 
der Ungarndeutschen und Márton Kalász 
hat damals hier eine Reihe von Themen 
zur Sprache gebracht, über die damals in 
Ungarn geschwiegen wurde. Zugleich 
ist es ein ungarischsprachiges Werk, es ist 
Teil der ungarischen Literatur und es er-
zählt auch die Geschichte der Ankunft der 
Hauptfigur im ungarischen Leben. So be-
deutend es für die Darstellung der Ungarn-
deutschen in Ungarn ist, ist es doch kein 
Werk der ungarndeutschen Literatur – was 
übrigens Márton Kalász auch niemals be-
hauptet hat, so wie er sich selbst ja als un-
garischer Dichter ansieht, schreibt er doch 
in ungarischer Sprache.

Ende der 1980er Jahre und nach der po-
litischen Wende erschienen weitere Werke 
der ungarischen  Literatur von István El-
mer sowie ein Buch von Vilmos Ircsik, in 
dem die ungarndeutsche Herkunft bzw. 
das ungarndeutsche Milieu eine besonde-
re Rolle spielen, doch bleiben diese Werke 
nicht nur ästhetisch hinter dem Roman 
von Márton Kalász zurück, sondern sie 
betrachten die Sphäre des Ungarndeutsch-
tums auch aus einer Außenperspektive. 
Auf eine reizvolle Weise geht der ebenfalls 
über ungarndeutsche Wurzeln verfügende 
ungarische Schriftsteller Robert Balogh mit 
der Frage des Ungarndeutschtums in sei-
ner aus den Bänden „Schvab evangiliom“ 
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a veszélyhelyzet ideje alatt 

tett lakosságvédelmi  
intézkedésekről
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jelenleg is fennáll. A veszélyhelyzet kihirdetése kap-
csán és a kijárási korlátozásokkal összefüggésben az 
önkormányzatnak számos feladatot kell megoldania. 
Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal közösen 
koordinálja és látja el a polgármesteri hatáskörben 
rendelt lakosságvédelmi feladatokat.
A főzőkonyha meleg ételt biztosít – házhoz szállítás-
sal, egyszer használatos műanyag edényben – mind-
azok számára, akik igénylik. Az igények folyamatosan 
és dinamikusan emelkednek, míg a múlt hónapban 
2 autóval naponta 95 címre, 212 adag ételt szállí-
tottunk házhoz, addig a lapzártáig, május 6-áig már 
naponta 3 autóval történik a kiszállítás. Jelenleg 165 
címet keresnek fel és 343 adag ételt szállítanak ház-
hoz a kollégák. A főzőkonyha a működő intézmények 
ellátásával együtt 494 adag ételt főz naponta és to-
vábbra is biztosítja a speciális igényeket (vegetáriá-
nus, diétás, glutén-, szója- és laktózmentes) is.
A polgármesteri hivatal közterület-felügyelői to-
vábbra is segítséget nyújtanak az idősebb korosz-
tályba tartozó lakosoknak a bevásárlásban és a napi 
ügyek intézésében. A vészhelyzet kihirdetésétől a 
lapzártáig 36 címről hoztak el befizetésre váró csek-
ket, 158 helyre juttattak el gyógyszert és 62 esetben 
vásároltak be. 
A lakosság egészségének megóvása céljából to-
vábbra is megtesszük a szükséges intézkedéseket, 
amelyekről folyamatos beszámolunk és tájékoztatást 
adunk az interneten az önkormányzat honlapján, va-
lamint a Vörösvári Hírekben.
Továbbra is kérjük a tisztelt lakosságot, hogy éljenek 
a felkínált lehetőségekkel, figyeljünk oda családtag-
jainkra, barátainkra és szomszédainkra. Vigyázzunk 
egymásra!

Dr. Udvarhelyi István Gergely
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(2001), „Schvab legendariom“ (2004) und 
„Schvab diariom“ (2007) bestehenden Tri-
logie um, wobei schon die falsche Schrei-
bung von Schwabe als „Schvab“ im Titel 
die Entfernung zum ungarndeutschen 
Erbe andeutet. Die Bücher sind für einen 
nur ungarisch sprechenden Leser wegen 
der eingestreuten Ausdrücke aus dem un-
garndeutschen Volksleben gar nicht ver-
ständlich, doch ist nicht nur die Sprache, 
sondern auch die Perspektive der Werke 
– bei allem Interesse für das Ungarndeut-
sche – eine ungarische, weshalb man auch 
in ihrem Fall mit ungarischer Literatur zu 
tun hat.

Der Konsens darüber, dass nur deutsch-
sprachige Werke Teil der ungarndeutschen 
Literatur sein können, ist in der wissen-
schaftlichen Literatur weitgehend vorhan-
den. Forscher der ungarndeutschen Lite-
ratur wie János Szabó, Horst Lambrecht, 
Anton Scherer, Helmut Herman Bechtel, 
Rita Pável und Erika Regner vertreten diese 
Position in ihren Schriften.

Der Verzicht auf die deutsche Mutter-
sprache wäre der erste Schritt der Aufgabe 
der ungarndeutschen Identität.

Kerekes Gábor

MAGYARORSZÁGI  
NÉMETEK IRODALMA  
MAGYARUL?
A cikk azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy 
létezhet-e a magyarországi németek iro-
dalma magyar nyelven, és arra az ered-
ményre jut, hogy nem. A német nyelv 
feladása a magyarországi német identitás 
feladásának is a kezdete lenne. Ugyanak-
kor örvendetes, hogy a magyar irodalom-
ban az 1980-as évek közepe óta léteznek 
a magyarországi németek sorsával fog-
lalkozó művek, melyek közül elsősorban 
Kalász Márton és Balogh Robert írásai 
jelentősek.

Információ: 06-26-330-233/156

Pilisvörösvár,  
Szapolyai u. 4., 3824/14 hrsz.

838 m2 alapterületű, üres lakótelek, víz, gáz, 
csatorna az ingatlanon, elektromos áram   

az ingatlan előtt biztosított. 

Ár: 19 800 000 Ft

Pilisvörösvár,  
Szapolyai u. 6., 3824/13 hrsz.

828 m2 alapterületű, üres lakótelek, víz, gáz, 
csatorna az ingatlanon, elektromos áram az 

ingatlan előtt biztosított. 

Ár: 19 600 000 Ft

ELADÓ ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELKEK

Tájékoztatás a kommunális hulladékszállításról

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. május 4-től Pilisvörösváron közszolgáltatóként a Depónia Hulladékkeze-
lő és Településtisztasági Nonprofit Kft. (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.) végzi a települési hulladék 
gyűjtését. 

Pilisvörösvárt három körzetre osztotta a szolgáltató a hulladékszállítás tekintetében. 

A pilisvörösvári lakosok számára a szolgáltató postázott egy tájékoztatót, mely tartalmazza a közszolgáltatás 
műszaki tartalmát, a fontosabb tudnivalókat, továbbá egy hulladéknaptárat utcalistával. Ezek a dokumentumok 
elektronikusan a www.deponia.hu címlapon a Településkeresőn keresztül – Pilisvörösvárt kiválasztva –  
érhetők el, ahol számos, a településre vonatkozó információt (közszolgáltatás díjai, ügyfélszolgálat, hulladék-
naptár körzetenként, tájékoztatók, zsák- és matricaértékesítés) találnak.

A tájékoztató levéllel együtt kiküldték az edényazonosító és zöldhulladékos matricákat, továbbá postázták a hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződést 2 példányban, melynek egy példányát aláírás 
után kérik visszajuttatni.

A szolgáltatótól kapott kiegészítő információk: 

Akinek eddig 60 literes szerződése volt, annak nem kell új igazolást csatolni és a Depóniának küldeni, új szerződő-
nek viszont igen. 

Fontos, hogy akinek 60 literes szerződése van, annak a hulladékot a későbbiekben nem lehet nagyobb kukába 
gyűjteni, azaz a matricát a megfelelő kukára kell felragasztani. Júniustól szigorúbban veszik, ha nem akkora az 
edény mérete, mint ami a szerződésben van. 

A szerződés 1 példányát kérik majd aláírva visszapostázni a Depónia részére, vagy az ügyfélszolgálatukon leadni, 
de a járványügyi helyzetre való tekintettel ez most nem feltétele a hulladék elszállításának, viszont rendezi a jog-
viszonyt – ami mindkét fél érdeke.  

A személyes ügyfélszolgálat (2085 Pilisvörösvár, Puskin utca 8.) jelenleg szünetel, a szolgáltató telefonon vagy 
e-mailen érhető el. 

Számlázással, szerződéskötéssel kapcsolatban: 

• telefonon a 22/504-412, illetve a 22/507-419-es telefonszámon, 

• elektronikusan e-mailben az ugyfel@deponia.hu vagy a titkarsag@deponia.hu e-mail-címeken, 

• a www.deponia.hu weboldalon az Ügyfélszolgálat menüpont alatt található Online ügyfélszolgálat használa-
tával. 

Szállítással, edényürítéssel, el nem szállított hulladékkal, edénytöréssel kapcsolatban: 

• telefonon a 22/507-419-es telefonszámon, 

• elektronikusan e-mailben a szallitas@deponia.hu vagy a titkarsag@deponia.hu e-mail-címeken.

A szolgáltató tájékoztatása alapján 2020. május 18-tól ismét lehetőség van igénybe venni a házhoz menő lomta-
lanítást időpont-egyeztetéssel. Ezzel kapcsolatos információk a www.deponia.hu/lomtalanitas oldalon találhatók.

Bármilyen kérdés merülne fel a szolgáltatással, számlázással, igazolásokkal vagy a szerződési felté-
telekkel, kérjük, első körben a szolgáltatót keressék.

Dr. Udvarhelyi István Gergely
jegyző

Kutyasétáltatás szabályai a közterületeken

Ezúton szeretnénk felhívni ismételten minden 
kutyatartó figyelmét, hogy Pilisvörösvár Város Ön-
kormányzata Képviselő-testületének a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek el-
mulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2017. 
(II. 27.) önkormányzati rendelete szerint csak a sza-
bályok betartása mellett szabad a kutyákat közterü-
letre bocsátani.

A rendeletben foglalt szabályok kiemelten vonatkoznak 
a Pilisvörösvár, Nagy-tó körüli futópályára és környékére, 
melyet folyamatosan használnak sportolók és kisgyer-
mekes családok, akiknek fontos a biztonsága.

Fentiekre való tekintettel kérünk minden kutyatartót, 
hogy közterületen csak és kizárólag a rendeletben lévő 
szabályok betartása mellett, vezetőszáron (veszélyesnek 

minősített eb esetén szájkosárral) sétáltassák a kutyá-
kat, továbbá az állatok sétáltatása közben a közterületre 
kerülő ürüléket takarítsák fel.

Aki a fenti szabályokat megszegi, azzal szemben a hi-
vatal kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírságot 
szabhat ki.

Dr. Udvarhelyi István Gergely 
jegyző
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Felhívás javaslattételre  
Pilisvörösvár Város Díszpolgára és Pilisvörösvárért emlékérem  

adományozásával kapcsolatban

Tájékoztató magánfőzőknek

Felhívás helyi iparűzési adó  
bevallási és befizetési határidőre

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a város lakosságáért példamutatóan munkálko-
dó polgárok tevékenységének elismerésére a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és 
Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993 (III. 4.) 
önkormányzati rendelete alapján Pilisvörösvár Város Díszpolgára címet és Pilisvörös-
várért emlékérmet adományoz.

Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím azon pilisvörösvári polgárnak adható, aki

•  a lakosság szolgálatában (közszolgálatban),

•  a város fejlesztésében,

•  az oktatás-nevelés, közművelődés és egészségügy terén,

•  a város kulturális és sportéletében

hosszú időn keresztül kiemelkedően eredményes, önzetlen, áldozatos, maradandó 
munkát végzett.

Magánfőzés és bérfőzés keretében is lehetőség van pálinka előállítására, azonban 
figyelni kell a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény ide vonatkozó szabá-
lyainak betartására. 

Magánfőzésnek minősül a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magán-
főző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használ-
ható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztilláló-
berendezésen a magánfőző által végzett előállítása. 

Magánfőző az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki tulajdo-
nában álló gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére 
alkalmas, tulajdonában álló desztillálóberendezéssel rendelkezik.

A magánfőző a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszer-
zést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon 
belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Az 
önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti az állami adó- és vámhatóságot 
és a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot.

A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az előállítást 
megelőzően párlat adójegyet kell beszerezni az állami adó- és vámhatóságtól. 
A párlat adójegy a beszerző magánfőzőt egy liter magánfőzött párlat tárgyévi 
előállítására jogosítja. A párlat adójegy 700 forint értéket képvisel, egy liter 42 
térfogatszázalékos tényleges alkoholtartalmú párlat adótartalmát figyelembe 
véve. A magánfőző tárgyévi első beszerzéskor legalább 5 párlat adójegyet szerez 
be és tárgyévben legfeljebb 86 darab párlat adójegyet szerezhet be és legfel-
jebb ennek megfelelő mennyiségű párlatot állíthat elő. Ha a magánfőző a párlat 
adójeggyel megfizetett adójú párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor 
a tárgyév végéig be kell szereznie a többletmennyiség utáni párlat adójegyeket 

Felhívom tisztelt vállalkozóink figyelmét a helyi iparűzési adó bevallásával és 
befizetésével kapcsolatban, hogy a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a ko-
ronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási 
könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) kormányrendelet szerint a 2019. adóévről 
szóló és a soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségének, 
illetve a 2019-es évben megfizetett adóelőleg és a 2019-es évre megállapított 
tényleges adó különbözetének befizetési határideje azon vállalkozók számára, 
akik az iparűzési adó bevallási kötelezettségüket a kormányrendelet hatálybalépé-
se (2020. 04. 22.) előtt teljesítették – mivel rájuk nem terjed ki a kormányrendelet 
időbeli hatálya – 2020. június 2-án lesz esedékes.

Azon adózó, akinek az említett rendelet hatálybalépésének napja és 2020. 
szeptem ber 30-a között válik esedékessé helyi iparűzési adóbevallás benyújtási 
kötelezettsége és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettsége, va-
lamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg-bevallás benyúj-
tási kötelezettsége, azt 2020. szeptember 30-ig teljesítheti. Ezzel egyidejűleg 
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot 
legkésőbb 2020. szeptember 30-ig lehet benyújtani az adóhatósághoz.

A kormányzati intézkedések, döntések remélhetőleg segítik átvészelni minden 
vállalkozó számára a nehézségeket, viszont a város működésének fenntartásához 
is fontos, hogy a szükséges bevételek biztosítva legyenek. Az önkormányzat ezért 
arra kéri a Pilisvörösváron adózó vállalkozókat, hogy akik a járványügyi helyzet 
nehézségei ellenére eleget tudnak tenni fizetési kötelezettségüknek, azok ren-
dezzék az eredeti határidő szerint, ezzel is segítve a település zökkenőmentes 
működését. 

Az önkormányzat köszöni a vállalkozók együttműködését.

Az adózók a 2019. évi állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló bevallá-
si kötelezettségüket az alábbi módon teljesíthetik:

•  NAV-on keresztül:

 beküldhetik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) a 19HIPA nyomtatványon. Az 
állami adóhatóság a hozzá beérkezett adóbevallást – az adóbevallás-benyújtásra 
kötelezett azonosítását követően, tartalmi vizsgálat nélkül, a befogadó nyugta ki-
adása mellett – az adóalany által a bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, 
telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul, elektro-
nikus úton megküldi. A NAV-hoz határidőben benyújtott adóbevallást az önkor-
mányzati 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: iparűzési adó, Űrlap: Helyi iparűzési adó 
bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2019. évre) is beküldhetik hiva-
talunknak.

 Az iparűzési adó mértéke 2019. évre: 1,55%

Iparűzési adó számla: 14100024-11787949-30000001

Dr. Udvarhelyi István Gergely 
jegyző

Felhívás idegenforgalmi adó  
bevallási és befizetési határidőre

Felhívom tisztelt szálláshely-szolgáltatóink figyelmét, hogy az adóbeszedésre köte-
lezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell az 
önkormányzati adóhatósághoz adóbevallást benyújtani, és az idegenforgalmi adót 
megfizetni.

Az április havi idegenforgalmi adó bevallásának és befizetésének határideje  
2020. május 15.

A beszedett idegenforgalmi adó befizetésére a Sberbank Mo. Zrt.-nél vezetett 
14100024-11787949-13000008 számú  

Idegenforgalmi adó beszedési számla szolgál.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak 
mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) kor-
mányrendelet többek között az idegenforgalmi adó vonatkozásában az alábbi jelentős 
rendelkezéseket tartalmazza:

•  2020. április 26-tól 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéj-
szaka utáni idegenforgalmi adót:

•  az adó alanyának nem kell megfizetnie, 

•  az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie.

•  A szálláshely üzemeltetőjének a megállapított, de be nem szedett adót azonban 
be kell vallania az adóhatósághoz.

•  Nem kell bevallani a megállapított adót, ha annak összege nulla.

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a www.pilisvorosvar.hu weboldalon a Vállalkozó 
vagyok / Nyomtatványok vagy a Polgármesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok me-
nüpont alatt egyaránt letölthető, illetve a hivatal adócsoportjánál és ügyfélszolgálatán 
is beszerezhető.

A nyomtatvány elektronikus kitöltésére és beküldésére az Önkormányzati Hi-
vatali Portál https://ohp-20.asp.lgov.hu e-ügyintézés oldalán keresztül van lehetőség 
(Ügyindítás / Ágazat: Adóügy, Ügytípus: idegenforgalmi adó, Űrlap: Idegenforgalmi adó 
bevallás), melyről tájékoztató a www.pilisvorosvar.hu weboldal Vörösvári (környékbeli) 
vagyok / Polgármesteri Hivatal / E-Ügyintézés menüpontban található.

Kérdéseikkel a polgármesteri hivatal adócsoportjához fordulhatnak a 26/330-233-as 
telefonszámon a 108, 109, 110, 111-es mellékeken.

Dr. Udvarhelyi István Gergely 
jegyző

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

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

Pilisvörösvárért emlékérem azoknak a magánszemélyeknek, csoportoknak, egye-
sületeknek, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek adományozható, akik vagy 
amelyek:

•  a város társadalmi, gazdasági, szociális, kulturális és sportéletének bármely 
ágazatában (közigazgatás, oktatás-nevelés, zene, tánc, képzőművészet, irodalom, 
egészségügy, szociális gondozás, tudományos élet, testnevelés és sport, közbizton-
ság, katasztrófavédelem stb.) az adott évben kiemelkedően hasznos munkát végez-
tek, illetve maradandó eredményt értek el.

Az önkormányzat a hatályos rendelet szerint egy rendes és egy posztumusz díszpol-
gári címet, valamint két Pilisvörösvárért emlékérmet adományozhat.

Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és Pilisvörösvárért emlékérem adományozására 
javaslatot tehet bármely helyi egyesület, társadalmi szervezet és magánszemély, 
írásban, rövid indoklással. A javaslatot legkésőbb 2020. július 31-ig a polgármester-
nek címezve kell előterjeszteni.

Dr. Udvarhelyi István Gergely 
jegyző

az állami adó- és vámhatóságtól azzal, hogy az éves mennyiségi korlátot ilyen 
esetben sem lehet túllépni. Ha egy háztartásban több magánfőző él, az éves 
kedvezményes adómértékű mennyiségi korlátok szempontjából az általuk főzött 
mennyiségek egybeszámítandók. 

Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző jogosult párlat adójegy 
beszerzésére. A magánfőző a párlat adójegy igénylésekor az állami adó- és vám-
hatóságnak megadja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, az előállítani kívánt 
párlat mennyiségét, valamint nyilatkozik arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó 
jogszabályi feltételeknek megfelel. Az állami adó- és vámhatóság a párlat adóje-
gyet a párlat adójegy értékének megfizetését követően bocsátja az igénylő ren-
delkezésére. A magánfőzött párlat eredetét a párlat adójegy igazolja.

A párlat adójegy igénylése és rendelkezésre bocsátása az igénylő választása szerint 
történhet papír alapon vagy elektronikusan is, a lakóhely szerint illetékes állami 
adó- és vámhatóságnál, a „Magánfőző párlat adójegy megrendelése” elnevezé-
sű, NAV_J27 számú, s a http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_
programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/NAV_J27.html hi-
vatkozás alatt elérhető nyomtatvány kitöltésével és megküldésével. 

Bővebb tájékoztató, a párlatjegy megrendeléséhez szükséges NAV_J27-
es nyomtatvány és kitöltési útmutató adócsoportunknál ügyfélfogadási idő-
ben vagy a hivatal földszintjén található ügyfélszolgálaton is beszerezhető. Kér-
déseikkel a polgármesteri hivatal adócsoportjához fordulhatnak a 26/330-233-as 
telefonszámon a 108, 109, 110, 111-es mellékeken.

Dr. Udvarhelyi István Gergely 
jegyző
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Felhívás javaslattételre  
Pilisvörösvár Város Díszpolgára és Pilisvörösvárért emlékérem  

adományozásával kapcsolatban

Tájékoztató magánfőzőknek

Felhívás helyi iparűzési adó  
bevallási és befizetési határidőre

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a város lakosságáért példamutatóan munkálko-
dó polgárok tevékenységének elismerésére a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és 
Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993 (III. 4.) 
önkormányzati rendelete alapján Pilisvörösvár Város Díszpolgára címet és Pilisvörös-
várért emlékérmet adományoz.

Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím azon pilisvörösvári polgárnak adható, aki

•  a lakosság szolgálatában (közszolgálatban),

•  a város fejlesztésében,

•  az oktatás-nevelés, közművelődés és egészségügy terén,

•  a város kulturális és sportéletében

hosszú időn keresztül kiemelkedően eredményes, önzetlen, áldozatos, maradandó 
munkát végzett.

Magánfőzés és bérfőzés keretében is lehetőség van pálinka előállítására, azonban 
figyelni kell a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény ide vonatkozó szabá-
lyainak betartására. 

Magánfőzésnek minősül a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magán-
főző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használ-
ható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztilláló-
berendezésen a magánfőző által végzett előállítása. 

Magánfőző az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki tulajdo-
nában álló gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére 
alkalmas, tulajdonában álló desztillálóberendezéssel rendelkezik.

A magánfőző a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszer-
zést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon 
belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Az 
önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti az állami adó- és vámhatóságot 
és a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot.

A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az előállítást 
megelőzően párlat adójegyet kell beszerezni az állami adó- és vámhatóságtól. 
A párlat adójegy a beszerző magánfőzőt egy liter magánfőzött párlat tárgyévi 
előállítására jogosítja. A párlat adójegy 700 forint értéket képvisel, egy liter 42 
térfogatszázalékos tényleges alkoholtartalmú párlat adótartalmát figyelembe 
véve. A magánfőző tárgyévi első beszerzéskor legalább 5 párlat adójegyet szerez 
be és tárgyévben legfeljebb 86 darab párlat adójegyet szerezhet be és legfel-
jebb ennek megfelelő mennyiségű párlatot állíthat elő. Ha a magánfőző a párlat 
adójeggyel megfizetett adójú párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor 
a tárgyév végéig be kell szereznie a többletmennyiség utáni párlat adójegyeket 

Felhívom tisztelt vállalkozóink figyelmét a helyi iparűzési adó bevallásával és 
befizetésével kapcsolatban, hogy a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a ko-
ronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási 
könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) kormányrendelet szerint a 2019. adóévről 
szóló és a soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségének, 
illetve a 2019-es évben megfizetett adóelőleg és a 2019-es évre megállapított 
tényleges adó különbözetének befizetési határideje azon vállalkozók számára, 
akik az iparűzési adó bevallási kötelezettségüket a kormányrendelet hatálybalépé-
se (2020. 04. 22.) előtt teljesítették – mivel rájuk nem terjed ki a kormányrendelet 
időbeli hatálya – 2020. június 2-án lesz esedékes.

Azon adózó, akinek az említett rendelet hatálybalépésének napja és 2020. 
szeptem ber 30-a között válik esedékessé helyi iparűzési adóbevallás benyújtási 
kötelezettsége és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettsége, va-
lamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg-bevallás benyúj-
tási kötelezettsége, azt 2020. szeptember 30-ig teljesítheti. Ezzel egyidejűleg 
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot 
legkésőbb 2020. szeptember 30-ig lehet benyújtani az adóhatósághoz.

A kormányzati intézkedések, döntések remélhetőleg segítik átvészelni minden 
vállalkozó számára a nehézségeket, viszont a város működésének fenntartásához 
is fontos, hogy a szükséges bevételek biztosítva legyenek. Az önkormányzat ezért 
arra kéri a Pilisvörösváron adózó vállalkozókat, hogy akik a járványügyi helyzet 
nehézségei ellenére eleget tudnak tenni fizetési kötelezettségüknek, azok ren-
dezzék az eredeti határidő szerint, ezzel is segítve a település zökkenőmentes 
működését. 

Az önkormányzat köszöni a vállalkozók együttműködését.

Az adózók a 2019. évi állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló bevallá-
si kötelezettségüket az alábbi módon teljesíthetik:

•  NAV-on keresztül:

 beküldhetik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) a 19HIPA nyomtatványon. Az 
állami adóhatóság a hozzá beérkezett adóbevallást – az adóbevallás-benyújtásra 
kötelezett azonosítását követően, tartalmi vizsgálat nélkül, a befogadó nyugta ki-
adása mellett – az adóalany által a bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, 
telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul, elektro-
nikus úton megküldi. A NAV-hoz határidőben benyújtott adóbevallást az önkor-
mányzati 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: iparűzési adó, Űrlap: Helyi iparűzési adó 
bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2019. évre) is beküldhetik hiva-
talunknak.

 Az iparűzési adó mértéke 2019. évre: 1,55%

Iparűzési adó számla: 14100024-11787949-30000001

Dr. Udvarhelyi István Gergely 
jegyző

Felhívás idegenforgalmi adó  
bevallási és befizetési határidőre

Felhívom tisztelt szálláshely-szolgáltatóink figyelmét, hogy az adóbeszedésre köte-
lezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell az 
önkormányzati adóhatósághoz adóbevallást benyújtani, és az idegenforgalmi adót 
megfizetni.

Az április havi idegenforgalmi adó bevallásának és befizetésének határideje  
2020. május 15.

A beszedett idegenforgalmi adó befizetésére a Sberbank Mo. Zrt.-nél vezetett 
14100024-11787949-13000008 számú  

Idegenforgalmi adó beszedési számla szolgál.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak 
mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) kor-
mányrendelet többek között az idegenforgalmi adó vonatkozásában az alábbi jelentős 
rendelkezéseket tartalmazza:

•  2020. április 26-tól 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéj-
szaka utáni idegenforgalmi adót:

•  az adó alanyának nem kell megfizetnie, 

•  az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie.

•  A szálláshely üzemeltetőjének a megállapított, de be nem szedett adót azonban 
be kell vallania az adóhatósághoz.

•  Nem kell bevallani a megállapított adót, ha annak összege nulla.

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a www.pilisvorosvar.hu weboldalon a Vállalkozó 
vagyok / Nyomtatványok vagy a Polgármesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok me-
nüpont alatt egyaránt letölthető, illetve a hivatal adócsoportjánál és ügyfélszolgálatán 
is beszerezhető.

A nyomtatvány elektronikus kitöltésére és beküldésére az Önkormányzati Hi-
vatali Portál https://ohp-20.asp.lgov.hu e-ügyintézés oldalán keresztül van lehetőség 
(Ügyindítás / Ágazat: Adóügy, Ügytípus: idegenforgalmi adó, Űrlap: Idegenforgalmi adó 
bevallás), melyről tájékoztató a www.pilisvorosvar.hu weboldal Vörösvári (környékbeli) 
vagyok / Polgármesteri Hivatal / E-Ügyintézés menüpontban található.

Kérdéseikkel a polgármesteri hivatal adócsoportjához fordulhatnak a 26/330-233-as 
telefonszámon a 108, 109, 110, 111-es mellékeken.

Dr. Udvarhelyi István Gergely 
jegyző

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

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

Pilisvörösvárért emlékérem azoknak a magánszemélyeknek, csoportoknak, egye-
sületeknek, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek adományozható, akik vagy 
amelyek:

•  a város társadalmi, gazdasági, szociális, kulturális és sportéletének bármely 
ágazatában (közigazgatás, oktatás-nevelés, zene, tánc, képzőművészet, irodalom, 
egészségügy, szociális gondozás, tudományos élet, testnevelés és sport, közbizton-
ság, katasztrófavédelem stb.) az adott évben kiemelkedően hasznos munkát végez-
tek, illetve maradandó eredményt értek el.

Az önkormányzat a hatályos rendelet szerint egy rendes és egy posztumusz díszpol-
gári címet, valamint két Pilisvörösvárért emlékérmet adományozhat.

Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és Pilisvörösvárért emlékérem adományozására 
javaslatot tehet bármely helyi egyesület, társadalmi szervezet és magánszemély, 
írásban, rövid indoklással. A javaslatot legkésőbb 2020. július 31-ig a polgármester-
nek címezve kell előterjeszteni.

Dr. Udvarhelyi István Gergely 
jegyző

az állami adó- és vámhatóságtól azzal, hogy az éves mennyiségi korlátot ilyen 
esetben sem lehet túllépni. Ha egy háztartásban több magánfőző él, az éves 
kedvezményes adómértékű mennyiségi korlátok szempontjából az általuk főzött 
mennyiségek egybeszámítandók. 

Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző jogosult párlat adójegy 
beszerzésére. A magánfőző a párlat adójegy igénylésekor az állami adó- és vám-
hatóságnak megadja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, az előállítani kívánt 
párlat mennyiségét, valamint nyilatkozik arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó 
jogszabályi feltételeknek megfelel. Az állami adó- és vámhatóság a párlat adóje-
gyet a párlat adójegy értékének megfizetését követően bocsátja az igénylő ren-
delkezésére. A magánfőzött párlat eredetét a párlat adójegy igazolja.

A párlat adójegy igénylése és rendelkezésre bocsátása az igénylő választása szerint 
történhet papír alapon vagy elektronikusan is, a lakóhely szerint illetékes állami 
adó- és vámhatóságnál, a „Magánfőző párlat adójegy megrendelése” elnevezé-
sű, NAV_J27 számú, s a http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_
programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/NAV_J27.html hi-
vatkozás alatt elérhető nyomtatvány kitöltésével és megküldésével. 

Bővebb tájékoztató, a párlatjegy megrendeléséhez szükséges NAV_J27-
es nyomtatvány és kitöltési útmutató adócsoportunknál ügyfélfogadási idő-
ben vagy a hivatal földszintjén található ügyfélszolgálaton is beszerezhető. Kér-
déseikkel a polgármesteri hivatal adócsoportjához fordulhatnak a 26/330-233-as 
telefonszámon a 108, 109, 110, 111-es mellékeken.

Dr. Udvarhelyi István Gergely 
jegyző
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Pilisvörösváron mindig csak azok a 
lovak vannak, amelyekkel már verse-
nyeznek, így ezek folyamatos mun-

kában vannak – meséli a lovas szakember, 
aki hozzáteszi azt is, hogy jelenleg négy 
ilyen lovuk van, amelyek mellett tizenhét 
paripáról gondoskodnak bértartás kapcsán. 
Mindemellett Ürömön is van egy tanyájuk, 
amelyhez hat hektár legelő tartozik, ott el-
sősorban a csikókkal való munka folyik.

Az üzemeltetők elsődleges célja olyan 
jó mozgású, típusos lovak tenyésztése, 
felnevelése, melyek nem csak hobbilónak 
alkalmasak, hanem a tenyész szemléken, 
valamint a versenysportban, leginkább a 

Keserédes hírekről tudunk beszámolni a néhány éve új lendületet kapott vörösvári 
focis élettel kapcsolatban. Egyrészről örömteli, hogy a műfüves pálya áprilisban 
új „ruhát” kapott. A 20×40-es grund teljes borítását kicserélték, így a pálya mi-

nősége gyakorlatilag vadonatúj. A műfűre a jövőben csak terem- és hernyós cipőben lehet 
rálépni, a stoplis lábbelik használata szigorúan tilos. (Ezek a megkötések persze eddig is 
így voltak…) Mindemellett a füves nagypálya karbantartása is lezajlott, ami műtrágyá-
zást, talajfertőtlenítést, fűnyírást, locsolást, gyepszellőztetést és utánavetést jelent. A mun-
kálatokban a városi önkormányzat, a Szóda Kertfenntartás és a Krausz Mezőgazdasági 
Bolt volt a focisták segítségére.

Sajnos azonban az idénnyel kapcsolatban bekövetkezett a várható papírforma, ugyan-
is május első napjaiban a Magyar Labdarúgó-szövetség a koronavírus-járvánnyal kapcso-
latos emberi érintkezésszámok csökkentése érdekében lezárta a megyei bajnokságokat. 
A tabellákat az éppen aktuális állapotukban rögzítették, nincs hivatalos végeredmény, 
nincsenek helyezettek, nincs feljutó és nincs kieső. Mindezek alapján az U19-es csapat a 
tabella ötödik helyén végzett, 24 ponttal, 7 győzelemmel, 3 döntetlennel és 2 vereséggel. 
Az U16-os csapat hatodik helyen áll 15 ponttal, 5 győzelemmel és 6 vereséggel. Az U14-
es fiúk hatodik helyen végeztek 6 ponttal, 2 győzelemmel és 5 vereséggel. A felnőttek a 
III. osztályú bajnokság északi csoportjában a 10. helyén állnak a tabellának 25 ponttal, 8 
győzelemmel, 1 döntetlennel és 8 vereséggel.

K.M.

A Pilisvörösvári Szakorvosi Rendelőintézet felújításakor a régi várótermi székek nem 
vesztek kárba, a sportpálya lelátóján születtek újjá. A városgondokság a kültéri asztalokat 
is felújította. A beton lelátó lefestésére felajánlást szívesen fogadnak.

TÁVLATOK ÉS MAGÁNY

VÉGE A BAJNOKSÁGNAK

A VÁRÓTERMI SZÉKEK ÚJ ÉLETE

távlovaglásban megállják a helyüket. Utób-
bi műfajban Margaréta is versenyzőként 
vesz részt, a BB Arabians nevű istálló szí-
neiben, amelynek alapító atyja, Bartos De-
zső a csapattagok (Bartos Viktória és Bartos 
Petra) trénere is egyben.

„Maga a távlovaglás egy nagyon össze-
tett, időigényes sport – magyarázza Mar-
garéta. – Igazából csapatsport, mert van 
egyrészt a lovas, aki mellett minimum két 
segítőre van szükség. Ők a körök között 
hűtik, ápolják a lovat. 40, 80, 120, 160 ki-
lométeres versenyszámok vannak, illetve 
a kedvcsináló 20 kilométer, amihez nem 
szükséges még az úgynevezett rajtenge-

dély vizsga. Egy adott táv általában 10, 
20 vagy 30 kilométeres körökből épül föl. 
Ezek között nagyon szigorú kritériumok 
alapján történő állatorvosi vizsgálat van, a 
lónak bizonyos értékeknek eleget kell ten-
ni, különben kizárják. Ha minden rend-
ben van, akkor a következő körig van 40 
perc pihenő.”

Mindebből jól látszik, hogy ez a sport 
rengeteg kitartást igényel, mind az állat, 
mind pedig az ember részéről, de ez a 
műfaj inkább a lóról szól: nehéz megta-
lálni és felkészíteni rá a megfelelő állatot. 
Mindezek mellett természetesen ló és lo-
vas együtt küzdenek meg a győzelemért 

A környéki sportéletben, illetve az 
aktív kikapcsolódás terén mindig 
is fontos tevékenységnek számított 
a lovaglás. Ennek egyik lehetséges 
válfaja az úgynevezett távlovaglás. 
Többek között erről a kellő időt és 
energiát igénylő mozgásformáról 
beszélgettünk Bors Margarétával, 
a város határában lévő Keréktanya 
egyik üzemeltetőjével.

120 vagy akár 160 kilométeren. Sokszor, 
sőt általában az esetek többségében a lovas 
egyedül megy órákon keresztül. „Ember 
és a lova együtt élik meg ezt a magányt, 
ezért ismerni kell a ló minden rezdülését, 
hogy fel tudjuk mérni, mennyi tartalék 
van még benne, mennyit bír. Emiatt is 
mondom azt, hogy ez a sportág megtanít 
a ló tiszteletére, kitartásra, önfegyelemre” 
– meséli a szakember.

Talán senkit sem lep meg, hogy Pilis-
vörösvár és környéke kiváló adottságokkal 
rendelkezik tereplovaglás szempontjából. 
Egészen Esztergomig ki lehet lovagolni 
úgy, hogy ne kelljen úttesten áthaladni. 
Nagyon jól kijelölt turistautak vannak, 
beleértve a nemrég kialakított Pilis Ride 
úthálózatot. „Nekünk edzéstől függ, hogy 
merre és mennyit lovagolunk, de nagyrészt 
a Pilisvörösvár – Piliscsaba – Piliscsév – 
Kesztölc – Dorog vonalon szoktunk járni, 
és persze Pilisszántó környékén – magya-
rázza Margaréta. – Volt már rá precedens, 
hogy egészen a Jászságig elmentünk. Egy 
évben kétszer el szoktunk utazni három-
napos túrákra is.”

Kókai Márton

EREDMÉNYEK
Bartos Petra: 
2016 – 10 évesen indult 40 kilométeren, 
így ő lett az eddigi legfiatalabb távlovas 
2019 – VIII. Kolon Kupa, 80 km,  
junior II. hely

Bartos Viktória: 
2011 és 2016 – Junior Országos Bajnok, 
80-160 km
2011 – Olaszország, 120 km,  
I. hely, pályarekord

Bors Margaréta: 
2016 – Országos Bajnokság,  
80-160 km, II. hely
2016 – IV. Solt Kupa, 120 km, I. hely
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Pilisvörösváron mindig csak azok a 
lovak vannak, amelyekkel már verse-
nyeznek, így ezek folyamatos mun-

kában vannak – meséli a lovas szakember, 
aki hozzáteszi azt is, hogy jelenleg négy 
ilyen lovuk van, amelyek mellett tizenhét 
paripáról gondoskodnak bértartás kapcsán. 
Mindemellett Ürömön is van egy tanyájuk, 
amelyhez hat hektár legelő tartozik, ott el-
sősorban a csikókkal való munka folyik.

Az üzemeltetők elsődleges célja olyan 
jó mozgású, típusos lovak tenyésztése, 
felnevelése, melyek nem csak hobbilónak 
alkalmasak, hanem a tenyész szemléken, 
valamint a versenysportban, leginkább a 

Keserédes hírekről tudunk beszámolni a néhány éve új lendületet kapott vörösvári 
focis élettel kapcsolatban. Egyrészről örömteli, hogy a műfüves pálya áprilisban 
új „ruhát” kapott. A 20×40-es grund teljes borítását kicserélték, így a pálya mi-

nősége gyakorlatilag vadonatúj. A műfűre a jövőben csak terem- és hernyós cipőben lehet 
rálépni, a stoplis lábbelik használata szigorúan tilos. (Ezek a megkötések persze eddig is 
így voltak…) Mindemellett a füves nagypálya karbantartása is lezajlott, ami műtrágyá-
zást, talajfertőtlenítést, fűnyírást, locsolást, gyepszellőztetést és utánavetést jelent. A mun-
kálatokban a városi önkormányzat, a Szóda Kertfenntartás és a Krausz Mezőgazdasági 
Bolt volt a focisták segítségére.

Sajnos azonban az idénnyel kapcsolatban bekövetkezett a várható papírforma, ugyan-
is május első napjaiban a Magyar Labdarúgó-szövetség a koronavírus-járvánnyal kapcso-
latos emberi érintkezésszámok csökkentése érdekében lezárta a megyei bajnokságokat. 
A tabellákat az éppen aktuális állapotukban rögzítették, nincs hivatalos végeredmény, 
nincsenek helyezettek, nincs feljutó és nincs kieső. Mindezek alapján az U19-es csapat a 
tabella ötödik helyén végzett, 24 ponttal, 7 győzelemmel, 3 döntetlennel és 2 vereséggel. 
Az U16-os csapat hatodik helyen áll 15 ponttal, 5 győzelemmel és 6 vereséggel. Az U14-
es fiúk hatodik helyen végeztek 6 ponttal, 2 győzelemmel és 5 vereséggel. A felnőttek a 
III. osztályú bajnokság északi csoportjában a 10. helyén állnak a tabellának 25 ponttal, 8 
győzelemmel, 1 döntetlennel és 8 vereséggel.

K.M.

A Pilisvörösvári Szakorvosi Rendelőintézet felújításakor a régi várótermi székek nem 
vesztek kárba, a sportpálya lelátóján születtek újjá. A városgondokság a kültéri asztalokat 
is felújította. A beton lelátó lefestésére felajánlást szívesen fogadnak.

TÁVLATOK ÉS MAGÁNY

VÉGE A BAJNOKSÁGNAK

A VÁRÓTERMI SZÉKEK ÚJ ÉLETE

távlovaglásban megállják a helyüket. Utób-
bi műfajban Margaréta is versenyzőként 
vesz részt, a BB Arabians nevű istálló szí-
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Megjelenik  
1200 példányban.

Elhunytak:

03.15.  Müller József, 67 év   
 Bocskai utca 32.

04.02.  Lukács Lászlóné 
 sz. Nagy Erzsébet, 87 év 
 Klapka utca 48. 

04.09.  Stéhli György, 70 év   
 Tompa Mihály u. 34.    

04.10.  Huy Andrásné 
 sz. Strbik Márta, 49 év 
 Tövis utca 14.   

04.11.  Lukács Pálné 
 sz. Burst Magdolna, 79 év 
 Szegfű utca

04.11.  Solymosi Márton, 93 év  
 Szabadság utca 26.   

04.12.  Özv. Fekete Józsefné 
 szül. Nagy Erzsébet,  77 év 
 Kossuth utca 46. 

04.23.  Fülöp János, 70 év 
 Petőfi Sándor utca 28. 

04.23.  Drávecz Ferenc, 64 év 
 Szabadság utca 160. 

 
Megszülettek: 

04.06. Somogyi András 
 Apa: Somogyi Sándor  
 Anya: Pesti Brigitta

04.08. Tarczaly Hanna Szófia 
 Apa: Tarczaly Ákos 
 Anya: Rangasz Anita

04.15. Zilahi Réka 
 Apa: Zilahi Róbert Zoltán 
 Anya: Kozák Kitti

04.16. Bükkös Norbert 
 Apa: Bükkös Norbert 
 Anya: Janovszki Noémi

04.17. Drávai Beatrix 
 Apa: Drávai Balázs 
 Anya: Kiss Éva

04.18. Várhidi Olivér 
 Apa: Várhidi Viktor 
 Anya: Kovács Nikolett

FÓRUM

FONTOS: a vörösvári tűzoltókat 
kizárólag a 105-ös vagy a 112-es 
telefonszámon lehet riasztani!

Finta Balázs r. törzsőrmester  
pilisvörösvári körzeti megbízott 

szolgálati száma: 06-70-400-7202

Kohlhoffer Rudolf r. törzsőrmester  
pilisvörösvári körzeti megbízott 

szolgálati száma: 06-20-489-6707

ELADÓ ÖNKORMÁNYZATI  
TELEK

Információ:  
06-30-995-5006,  

06-26-330-233/130-as mellék

PILISVÖRÖSVÁR,  
SIRÁLY U. 7202/3 HRSZ.

Ár: 6 500 000 Ft
1360 m2 alapterületű, beépítetlen, 
közművesítetlen zártkerti ingatlan. 
A közművek az ingatlan előtti köz-
területről köthetők rá. 

KIADÓ ÖNKORMÁNYZATI 
GARÁZS

Információ:  
06-30-995-5006,  

06-26-330-233/130-as mellék

PILISVÖRÖSVÁR,  
Arany János u. 1/a épület  

mellett lévő 
3-AS SZÁMÚ GARÁZS

20 000 Ft/hó 
minimum bérleti díjért kiadó. 

1 beállásos,  
betonelemekből álló garázs. 

Virágok a temetőben 

„A virág a miénk, az élet a tiétek.  
A virágot rólunk el ne vigyétek!” 
(felirat egy köztemető kapuján)

Csörög a telefon, a vonal túlsó végéről fájdal-
mas hangon szólal meg egy köztiszteletnek 
örvendő özvegyasszony, hogy írjam meg 
az újságban, milyen végtelenül aljas, em-
bertelen és érthetetlen dolog az, ha az em-
ber szeretteinek sírjáról lelopják a virágot. 

Elpanaszolja, hogy május végén na-
gyon sok virág tűnt el a vörösvári temető 
sírhantjairól: ültetett évelő szegfű, árvács-
kák, igényesen összeállított virágcsokor, 
örökzöldek, köztük virágzó rozmaring, 
kis tuja. „Minket gyerekként úgy neveltek, 
hogy a temetőből nem viszünk el semmit. 
Más sírjáról nem tépünk le semmit, mert 
a sírból utánunk nyúlnak! A virág, amit 
a sírról levesznek, mindig azé marad, aki 

kapta, bárhova is viszik. Ezek a nagyma-
mám ránk hagyott intelmei. A mai napig 
így élünk.”

Mit is mondhatnék erre? Hallgatom a ke-
serű szavakat, és nyugtatgatom az asszonyt, 
hogy mélyen együttérzek vele, és persze, 
megírom, hiszen engem is mélységesen fel-
háborít ez a pitiáner haszonszerzés, jellem-
telen önzés, ez a se Istent, se embert, se élőt, 
se holtat nem ismerő ostoba barbárság. Még 
mondanám neki, hogy sajnos a mi váro-
sunkban ez nem újdonság, a mi szeretteink 
sírjáról is loptak már le ezt-azt, a főbejárat 
előtti virágágyásból frissen ültetett növénye-
ket, amit az egyik közeli rokonom vásárolt, 
és mindennek a tetejében 2010 januárjában 
a közel százéves, kovácsoltvas nagykaput is 
ellopták lelketlen, kegyeletsértő fémtolvajok. 
Soha nem került elő, újat kellett csináltatni 
az árván maradt kiskapu mintájára.

Mondanám neki, de nem mondom. 
Ahogy azt sem, hogy a temetkezési iroda 

előtti parkoló virágágyásából is eltűntek a 
minap a frissen ültetett virágok. Kétszáz fo-
rintért lehet venni egy tövet a virágosoknál. 
Ki az az elvetemült, aki kétszáz forintért 
eladja a lelkét? Vagy nem is haszonszer-
zés, hanem gonosz bántani akarás vezérli 
az ilyen embereket? Megbántani minket, 
elhunyt szeretteinket, legszentebb érzése-
inket, emlékeinket, megrongálni azt a tisz-
teletet, amit az előttünk járt emberek, ősök 
iránt érzünk?

Mondanám neki, de nem mondom. Csak 
hallgatok. Van, amikor már nem segítenek a 
szavak. Csak az együttérző hallgatás.

Ahogy a holtak is csak hallgatnak, de-
hogyis akarnak ők a sírból utána nyúlni 
bárkinek is! Hiszen tudják, az majd oda-
megy magától is végleg, és akkor majd ki 
kell teregetnie a lelkét előttük, s számot kell 
adnia a rajta lévő sötétlő foltokról…

Fogarasy Attila

 Hirdetmény
Ezúton értesítem a tisztelt lakosságot, hogy 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 22/2020. (II. 11.) Kt. számú határo-
zatában foglaltaknak megfelelően, a temetőkről 
és a temetkezésről szóló 145/1999. (X. 01.) Kor-
mányrendelet szerint a városi köztemetőben el-
helyezkedő, az alábbiakban feltüntetett temeté-
si helyeket 2020. augusztus 31-i határidővel 
az önkormányzat lezárja, mivel azok határidőn 
belül nem kerültek újra megváltásra.

Urnafülkék: 4UF/1/2, 4UF/2/10, 4UF/2/4, 
4UF/2/6, 4UF/2/8, 4UF/2/9, 4UF/3/6, 
4UF/3/7, 5UF/3/9

Dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző

Drávecz Ferenc, Pilisvörösvár településőre 2020. április 24-én, életé-
nek 65. évében elhunyt. Több mint egy évtizeden át teljesített tele-
pülésőri szolgálatot városunkban. Feladatait mindig lelkiismerete-

sen, példamutatóan látta el. 
Drávecz Ferenc 1955. november 8-án született Mátészalkán. Általános isko-

lai tanulmányainak elvégzése után a mátészalkai szakmunkásképző iskolában 
szerzett villamos szerelői képesítést. Tíz évig dolgozott villanyszerelőként, majd 
1981. május 1-jétől a Belügyminisztérium alkalmazásába állt. 1982-től teljesített hivatásos rendőri szol-
gálatot Pilisvörösvár területén. 1985-tõl helyi körzeti megbízottként látta el feladatát. Szolgálati munká-
ját a lelkiismeretesség, törvényesség jellemezte, az állampolgárok biztonságérzetének emelése motiválta. 
Hivatásos szolgálata mellett 1995 óta aktívan segítette a Pilisvörösvári Polgárőr Egyesület munkáját.

Eredményes szakmai munkájának elismeréseként több alkalommal kapitányságvezetői, megyei fő-
kapitányi, valamint országos rendőr-főkapitányi jutalomban részesült. 2001. március 1-jén a belügymi-
niszter sikeres felderítő munkája elismeréseképpen soron kívül előléptette. 2004-ben a bűnmegelőzés 
érdekében kifejtett áldozatos munkájának elismeréseként Pilisvörösvárért emlékéremben részesült. 2009 
novembere óta teljesített településőri szolgálatot városunkban. Társával, Steckl Mátyással naponta ellen-
őrizték településünk közterületeit, a parkokat, játszótereket, tömegközlekedési megállóhelyeket, parko-
lókat, nagyban hozzájárulva ezzel városunk tisztaságának és rendjének megőrzéséhez. Rendszeresen 
együttműködtek a rendőrséggel és a polgárőrséggel. Kitartóan és hűségesen végezte munkáját, a halála 
előtti napon is szolgálatban volt.

Drávecz Ferenc családjának, rokonainak, ismerőseinek őszinte részvétünket fejezzük ki, emlékét ke-
gyelettel megőrizzük.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata

GYÁSZHÍR

 

Ági bolt, Bányató utcai kisbolt, Barkács bolt, Büfé, CBA Profi-Hús Kft., 

Halmschláger élelmiszerbolt, Koller Elektronika, Kri vinger zöldségesbolt,  

Krausz mezőgazdasági bolt, Liget ABC, Margit minimarket, Mester hentesüzlet, 

Müller kávézó, Művészetek Háza (porta), Rotburger söröző, Sváb pékség, Tácsik Pék-

ség és Cukrászda, Városi Könyvtár, Waldek.

Köszönjük, hogy az újságot árusítják:
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A lap alapítója, tulajdonosa  
és fenntartó szerve: 
Pilisvörösvár Város  
Önkormányzatának  

képviselőtestülete  
(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

A címlapon: 
Májusfaállítás

Fotók:  
Kókai Márton,  

Komáromi-Bauknecht Hajnalka, 
Hajba András, 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.

Elhunytak:

03.15.  Müller József, 67 év   
 Bocskai utca 32.

04.02.  Lukács Lászlóné 
 sz. Nagy Erzsébet, 87 év 
 Klapka utca 48. 

04.09.  Stéhli György, 70 év   
 Tompa Mihály u. 34.    

04.10.  Huy Andrásné 
 sz. Strbik Márta, 49 év 
 Tövis utca 14.   

04.11.  Lukács Pálné 
 sz. Burst Magdolna, 79 év 
 Szegfű utca

04.11.  Solymosi Márton, 93 év  
 Szabadság utca 26.   

04.12.  Özv. Fekete Józsefné 
 szül. Nagy Erzsébet,  77 év 
 Kossuth utca 46. 

04.23.  Fülöp János, 70 év 
 Petőfi Sándor utca 28. 

04.23.  Drávecz Ferenc, 64 év 
 Szabadság utca 160. 

 
Megszülettek: 

04.06. Somogyi András 
 Apa: Somogyi Sándor  
 Anya: Pesti Brigitta

04.08. Tarczaly Hanna Szófia 
 Apa: Tarczaly Ákos 
 Anya: Rangasz Anita

04.15. Zilahi Réka 
 Apa: Zilahi Róbert Zoltán 
 Anya: Kozák Kitti

04.16. Bükkös Norbert 
 Apa: Bükkös Norbert 
 Anya: Janovszki Noémi

04.17. Drávai Beatrix 
 Apa: Drávai Balázs 
 Anya: Kiss Éva

04.18. Várhidi Olivér 
 Apa: Várhidi Viktor 
 Anya: Kovács Nikolett

FÓRUM

FONTOS: a vörösvári tűzoltókat 
kizárólag a 105-ös vagy a 112-es 
telefonszámon lehet riasztani!

Finta Balázs r. törzsőrmester  
pilisvörösvári körzeti megbízott 

szolgálati száma: 06-70-400-7202

Kohlhoffer Rudolf r. törzsőrmester  
pilisvörösvári körzeti megbízott 

szolgálati száma: 06-20-489-6707

ELADÓ ÖNKORMÁNYZATI  
TELEK

Információ:  
06-30-995-5006,  

06-26-330-233/130-as mellék

PILISVÖRÖSVÁR,  
SIRÁLY U. 7202/3 HRSZ.

Ár: 6 500 000 Ft
1360 m2 alapterületű, beépítetlen, 
közművesítetlen zártkerti ingatlan. 
A közművek az ingatlan előtti köz-
területről köthetők rá. 

KIADÓ ÖNKORMÁNYZATI 
GARÁZS

Információ:  
06-30-995-5006,  

06-26-330-233/130-as mellék

PILISVÖRÖSVÁR,  
Arany János u. 1/a épület  

mellett lévő 
3-AS SZÁMÚ GARÁZS

20 000 Ft/hó 
minimum bérleti díjért kiadó. 

1 beállásos,  
betonelemekből álló garázs. 

Virágok a temetőben 

„A virág a miénk, az élet a tiétek.  
A virágot rólunk el ne vigyétek!” 
(felirat egy köztemető kapuján)

Csörög a telefon, a vonal túlsó végéről fájdal-
mas hangon szólal meg egy köztiszteletnek 
örvendő özvegyasszony, hogy írjam meg 
az újságban, milyen végtelenül aljas, em-
bertelen és érthetetlen dolog az, ha az em-
ber szeretteinek sírjáról lelopják a virágot. 

Elpanaszolja, hogy május végén na-
gyon sok virág tűnt el a vörösvári temető 
sírhantjairól: ültetett évelő szegfű, árvács-
kák, igényesen összeállított virágcsokor, 
örökzöldek, köztük virágzó rozmaring, 
kis tuja. „Minket gyerekként úgy neveltek, 
hogy a temetőből nem viszünk el semmit. 
Más sírjáról nem tépünk le semmit, mert 
a sírból utánunk nyúlnak! A virág, amit 
a sírról levesznek, mindig azé marad, aki 

kapta, bárhova is viszik. Ezek a nagyma-
mám ránk hagyott intelmei. A mai napig 
így élünk.”

Mit is mondhatnék erre? Hallgatom a ke-
serű szavakat, és nyugtatgatom az asszonyt, 
hogy mélyen együttérzek vele, és persze, 
megírom, hiszen engem is mélységesen fel-
háborít ez a pitiáner haszonszerzés, jellem-
telen önzés, ez a se Istent, se embert, se élőt, 
se holtat nem ismerő ostoba barbárság. Még 
mondanám neki, hogy sajnos a mi váro-
sunkban ez nem újdonság, a mi szeretteink 
sírjáról is loptak már le ezt-azt, a főbejárat 
előtti virágágyásból frissen ültetett növénye-
ket, amit az egyik közeli rokonom vásárolt, 
és mindennek a tetejében 2010 januárjában 
a közel százéves, kovácsoltvas nagykaput is 
ellopták lelketlen, kegyeletsértő fémtolvajok. 
Soha nem került elő, újat kellett csináltatni 
az árván maradt kiskapu mintájára.

Mondanám neki, de nem mondom. 
Ahogy azt sem, hogy a temetkezési iroda 

előtti parkoló virágágyásából is eltűntek a 
minap a frissen ültetett virágok. Kétszáz fo-
rintért lehet venni egy tövet a virágosoknál. 
Ki az az elvetemült, aki kétszáz forintért 
eladja a lelkét? Vagy nem is haszonszer-
zés, hanem gonosz bántani akarás vezérli 
az ilyen embereket? Megbántani minket, 
elhunyt szeretteinket, legszentebb érzése-
inket, emlékeinket, megrongálni azt a tisz-
teletet, amit az előttünk járt emberek, ősök 
iránt érzünk?

Mondanám neki, de nem mondom. Csak 
hallgatok. Van, amikor már nem segítenek a 
szavak. Csak az együttérző hallgatás.

Ahogy a holtak is csak hallgatnak, de-
hogyis akarnak ők a sírból utána nyúlni 
bárkinek is! Hiszen tudják, az majd oda-
megy magától is végleg, és akkor majd ki 
kell teregetnie a lelkét előttük, s számot kell 
adnia a rajta lévő sötétlő foltokról…

Fogarasy Attila

 Hirdetmény
Ezúton értesítem a tisztelt lakosságot, hogy 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 22/2020. (II. 11.) Kt. számú határo-
zatában foglaltaknak megfelelően, a temetőkről 
és a temetkezésről szóló 145/1999. (X. 01.) Kor-
mányrendelet szerint a városi köztemetőben el-
helyezkedő, az alábbiakban feltüntetett temeté-
si helyeket 2020. augusztus 31-i határidővel 
az önkormányzat lezárja, mivel azok határidőn 
belül nem kerültek újra megváltásra.

Urnafülkék: 4UF/1/2, 4UF/2/10, 4UF/2/4, 
4UF/2/6, 4UF/2/8, 4UF/2/9, 4UF/3/6, 
4UF/3/7, 5UF/3/9

Dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző

Drávecz Ferenc, Pilisvörösvár településőre 2020. április 24-én, életé-
nek 65. évében elhunyt. Több mint egy évtizeden át teljesített tele-
pülésőri szolgálatot városunkban. Feladatait mindig lelkiismerete-

sen, példamutatóan látta el. 
Drávecz Ferenc 1955. november 8-án született Mátészalkán. Általános isko-

lai tanulmányainak elvégzése után a mátészalkai szakmunkásképző iskolában 
szerzett villamos szerelői képesítést. Tíz évig dolgozott villanyszerelőként, majd 
1981. május 1-jétől a Belügyminisztérium alkalmazásába állt. 1982-től teljesített hivatásos rendőri szol-
gálatot Pilisvörösvár területén. 1985-tõl helyi körzeti megbízottként látta el feladatát. Szolgálati munká-
ját a lelkiismeretesség, törvényesség jellemezte, az állampolgárok biztonságérzetének emelése motiválta. 
Hivatásos szolgálata mellett 1995 óta aktívan segítette a Pilisvörösvári Polgárőr Egyesület munkáját.

Eredményes szakmai munkájának elismeréseként több alkalommal kapitányságvezetői, megyei fő-
kapitányi, valamint országos rendőr-főkapitányi jutalomban részesült. 2001. március 1-jén a belügymi-
niszter sikeres felderítő munkája elismeréseképpen soron kívül előléptette. 2004-ben a bűnmegelőzés 
érdekében kifejtett áldozatos munkájának elismeréseként Pilisvörösvárért emlékéremben részesült. 2009 
novembere óta teljesített településőri szolgálatot városunkban. Társával, Steckl Mátyással naponta ellen-
őrizték településünk közterületeit, a parkokat, játszótereket, tömegközlekedési megállóhelyeket, parko-
lókat, nagyban hozzájárulva ezzel városunk tisztaságának és rendjének megőrzéséhez. Rendszeresen 
együttműködtek a rendőrséggel és a polgárőrséggel. Kitartóan és hűségesen végezte munkáját, a halála 
előtti napon is szolgálatban volt.

Drávecz Ferenc családjának, rokonainak, ismerőseinek őszinte részvétünket fejezzük ki, emlékét ke-
gyelettel megőrizzük.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata

GYÁSZHÍR

 

Ági bolt, Bányató utcai kisbolt, Barkács bolt, Büfé, CBA Profi-Hús Kft., 

Halmschláger élelmiszerbolt, Koller Elektronika, Kri vinger zöldségesbolt,  

Krausz mezőgazdasági bolt, Liget ABC, Margit minimarket, Mester hentesüzlet, 

Müller kávézó, Művészetek Háza (porta), Rotburger söröző, Sváb pékség, Tácsik Pék-

ség és Cukrászda, Városi Könyvtár, Waldek.

Köszönjük, hogy az újságot árusítják:



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG30 312020. MÁJUS HIRDETÉS  

 

A DEPÓNIA Nonprofit Kft. 
pilisvörösvári telephelyére heti 20 órás munkarendbe  

HULLADÉKUDVAR KEZELŐ  
munkatársat keres.

Feladatok: 
• Hulladék átvétele, ügyfelek tájékoztatása
• Hulladékudvar rendjének biztosítása
• Adminisztratív feladatok ellátása
• Elszállítandó hulladék lejelentése

Elvárások: 
• 8 általános iskolai végzettség
• Büntetlen előélet
• Felhasználó szintű számítógépes ismeret
• Határozottság, jó kommunikációs képesség
• Önállóság
• Érettségi előny, de nem feltétel

Amit kínálunk:
• Stabil bejelentett munkahely, állandó jövedelem
• Biztos hátterű folyamatos munkalehetőség
• 3 hónap próbaidő után cafetéria juttatás
• Útiköltség térítés

Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!

Jelentkezés: önéletrajzát a munkaugy@deponia.hu e-mail címre várjuk, 
érdeklődni a 0622/504-413-as telefonszámon lehet.

Tájékoztatjuk, hogy a Depónia Nonprofit Kft., mint adatkezelő az Ön jelen hirdetésre megküldött  
személyes adatait a munkaszerződés megkötését megelőző lépések megtétele céljából,  
az ahhoz szükséges mértékig a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján kezeli.  
A pozíció más pályázó általi betöltése esetén a részünkre megküldött adatait haladéktalanul töröljük.  
Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Depónia Nonprofit Kft. honlapján talál.

 

A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felvételre keres 
határozatlan időre 

ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐI  
feladatok ellátására 1 fő köztisztviselő munkatársat.

Feladatok: 

• adónemek ellenőrzése

• adó- és értékbizonyítványok kiállítása

• iparűzési adóval, gépjárműadóval kapcsolatos ügyintézés

• idegenforgalmi adóval kapcsolatos helyettesítési feladatok ellátása

• behajtási intézkedések foganatosítása

Elvárások: 
• felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, jogi szak-
képzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaság-
tudományi, statisztikai, informatikai, bérügyi felsőfokú, illetve mérlegké-
pes könyvelő szakképesítés

VAGY

• gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és 
gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, bérügyi 
szakképesítés

• felhasználó szintű számítógépes ismeretek (Microsoft Office)

Amit kínálunk:

• stabil szervezeti háttér • cafeteria • adóérdekeltségi juttatás biztosítása

• évenkénti kétszeri jutalom kiemelkedő teljesítmény esetén

Az illetmény a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vényben meghatározott illetményrendszer szerint kerül meghatározásra.

Jelentkezés: amennyiben az álláslehetőség felkeltette az Ön érdeklő-
dését, és megfelel a pályázati feltételeknek, kérjük, küldje el fényképes 
önéletrajzát.

Személyesen leadhatja ügyfélszolgálatunkon: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. 
E-mailben elküldheti: kovacs.rita@pilisvorosvar.hu 

Érdeklődni lehet: Dandó-Kovács Rita HR referensnél 
Tel.: 06-26-330-233/120-as mellék

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

ELADÓ ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELEK
Pilisvörösvár, Csobánkai u. 3/a

Ár: 18 400 000 Ft

    

640 m2 alapterületű, belterületi, üres 
építési telek. Az ingatlan külön vízmérő-
órával rendelkezik, a többi közműre való 
rákötés az ingatlan előtti közterületről 
lehetséges. A Helyi Építési Szabályzat 
szerint 30%-os, oldalhatáros beépíthe-
tőséggel, 5,5 m homlokzatmagassággal 
családi ház építhető az ingatlanra.
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munkatársat keres.
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• Hulladék átvétele, ügyfelek tájékoztatása
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• Adminisztratív feladatok ellátása
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Elvárások: 
• 8 általános iskolai végzettség
• Büntetlen előélet
• Felhasználó szintű számítógépes ismeret
• Határozottság, jó kommunikációs képesség
• Önállóság
• Érettségi előny, de nem feltétel

Amit kínálunk:
• Stabil bejelentett munkahely, állandó jövedelem
• Biztos hátterű folyamatos munkalehetőség
• 3 hónap próbaidő után cafetéria juttatás
• Útiköltség térítés
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Jelentkezés: önéletrajzát a munkaugy@deponia.hu e-mail címre várjuk, 
érdeklődni a 0622/504-413-as telefonszámon lehet.

Tájékoztatjuk, hogy a Depónia Nonprofit Kft., mint adatkezelő az Ön jelen hirdetésre megküldött  
személyes adatait a munkaszerződés megkötését megelőző lépések megtétele céljából,  
az ahhoz szükséges mértékig a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján kezeli.  
A pozíció más pályázó általi betöltése esetén a részünkre megküldött adatait haladéktalanul töröljük.  
Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Depónia Nonprofit Kft. honlapján talál.
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szerint 30%-os, oldalhatáros beépíthe-
tőséggel, 5,5 m homlokzatmagassággal 
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