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KEDVES OLVASÓK!

Mire az újságot a kezükbe veszik, már kitört 
a várva várt szünidő. Amikor ezt a számot 
készítettük Önöknek, akkor még javában 

zajlott a tanítás, az év végi hajrá. Ezért most elég nagy 
helyet kapott az újságban az oktatás téma,. Többek 
között beszámolunk arról, hogyan dőlt el, hogy nem 
lesz fenntartóváltás a Vásár téri iskolában, ez ugyanis 
előző számunkba már nem fért.

De azért a képes beszámolókon már erősen érződik 
a nyár hangulata. A Zeneiskola májusi vigadalma 
még az eső miatt az iskola falai közé szorult, de szép 
időben zajlott a Pilisi Lovas Majális, a Gyereknap, az 
erdei kápolna búcsúja, és az úrnapi körmenet is, ahol 
címlapképünk készült.

Ebben a hónapban készült el a fitneszpark a sportpá-
lya szegletében, erről olvashatnak beszámolót, a fő-
zőkonyha átadására viszont már lapzárta után került 
sor, erről júliusban olvashatnak majd. Remény van a 
további épülésre-szépülésre is, már csak az aktuális 
pályázatok miatt is, amelyekről Gromon István pol-
gármestert faggattuk.  

Minden kedves olvasónknak kívánunk a nyárra kelle-
mes pihenést, sok napsütést és feltöltődést, és termé-
szetesen sok olvasással töltött percet.

a Szerkesztőség tagjai

FEJLESZTÉSEK

ÚJ FITNESZPARK

Június 4-én adták át hivatalosan a kö-
zönségnek azt a szabadtéri nyilvános 
edzősarkot, amelyet az önkormányzat    

   alakított ki a Szent Erzsébet utcai sportpá-
lya hátsó szegletében. A beruházás annak a 
nagy játszótérfejlesztési programnak a foly-
tatása, amelyet az önkormányzat 2009-ben 
indított. Akkor öt új játszóteret és hat aszfal-
tos sportpályát építettek a város különböző 
pontjain. Évek múltán most eljött az ideje 
a folytatásnak, és az önkormányzat ezúttal 
a felnőttekre gondolt, amikor döntött a sza-
badtéri fitneszpark kialakításáról.

A helyszín adta magát, és az, hogy éppen 
ide helyezték ezeket az eszközöket, már 
csak azért is szerencsés, mert segítségükkel 
a kardioedzést – vagyis a futást – remekül 
kiegészíthetjük az erősítő gyakorlatokkal. 
Ezekhez többféle magasságú állvány is ren-
delkezésünkre áll, amelyeken tolódzkodást-
húzódzkodást lehet végezni. Van pár-
huzamos korlát, különböző magasságú 
fellépőállványok, fekvőtámaszállványok és 
felülőpad. A magasabb korlátokon dinami-
kusabb, lendülő mozgásokat végezhetünk, 
és még az iskolai tornaórákról emlékeze-
tünkbe vésődött kötélmászást is gyakorol-
hatjuk.

Az ünnepélyes átadó keretében Tóth 
Viktor személyi edzőnek és társainak kö-
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Újabb mozgási, illetve edzési lehetőség nyílt a városban. A sportpálya 
hátsó sarkában ugyanis felnőtteknek szánt sporteszközöket helyezett 
el az önkormányzat, amelyeken nyújtó és erősítő gyakorlatokat végez-
hetünk.

szönhetően tanúi lehettünk egy látványos 
tornabemutatónak. Ha a fotókon látható 
bravúros mutatványokat nem is fogjuk tud-
ni utánozni, nyugodtan ismételgessük az 
egyszerűbb izomerősítő és nyújtó mozdula-
tokat, hiszen gyakorlat teszi a mestert!

Az átadón egyelőre inkább a gyerekek 
voltak annyira bátrak, hogy kipróbálják az 
új tornaeszközöket, de a hétköznapokban 
bizonyára a felnőttek is szívesen használat-
ba veszik majd az edzősarkot. Ha így lesz, 
és a park beváltja a hozzá fűzött igényeket, 
akkor ezt az elsőt további pályák fogják kö-
vetni. A tornapark kialakítása bruttó kétmil-
lió forintba került, a kivitelezést a Faberland 
Kft. végezte, a telepítésben a városgondnok-
ság is közreműködött.

SÁ

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
KÖZLEMÉNYE

Nyári igazgatási szünet a  
Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Város Polgárait és minden Kedves 
Ügyfelünket, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-
testület 12/2016. (I.28.) Kt. sz. határozatában foglaltak szerint, vala-
mint a Képviselő-testület 84/2016. (IV.28.) Kt. sz. határozata alapján a 
Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkarendjében 

2016. június 27. napjától – 2016. június 30. napjáig  
(július 1. köztisztviselői nap)

valamint 2016. augusztus 15. (búcsúhétfő)

napjára igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási szünet bevezeté-
sére az éves szabadságok kiadása és költséghatékony működés érde-
kében volt szükség.

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

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző
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Hamarosan kész a főzőkonyha

Végéhez közelednek a Szabadság utca 21. 
szám alatti önkormányzati főzőkonyha 
felújításának munkálatai, melyek kereté-

HÍREK

sörsátoros programjának. A helyszín elő-
készítése már folyamatban van: megtörtént 
a tereprendezés és a füvesítés, valamint a 
vízvételi hely kiépítése. Folyamatban van az 
elektromos ellátás biztosítása és a közvilá-
gítás fejlesztése. Az önkormányzat vezetése 
és a Polgármesteri Hivatal munkatársai hó-
napok óta dolgoznak azon, hogy az új hely-
színen szép, rendezett környezet várja majd 
augusztusban a látogatókat.

Németh László-díjas pedagógusok

Pedagógusnap alkalmából kitüntetéseket 
adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások 
minisztere Budapesten. Az idei díjazottak 
között két vörösvári pedagógus is van. A 
gyermekek harmonikus személyiségfor-
málásában huzamosan végzett kiemelkedő 
munkájáért Németh László-díjban része-
sült Juhászné Ligeti Katalin,  a Rákóczi ut-
cai Német Nemzetiségi Óvoda vezetője, akit 
az önkormányzat terjesztett fel, és Mirkné 
Nick Anikó, a Vásár téri iskola tanára, akit 
az iskola vezetése javasolt a díjra. A kitünte-
tettek június 8-án vehették át az elismerést a 
minisztertől.

Inci néni gyémántdiplomája

Diplomaszerzésének 60. évfordulója alkal-
mából a Pécsi Tudományegyetem rektora, 
prof. dr. Bódis József, valamint az egyetem 

Kultúratudományi, Pedagógusképző és 
Vidékfejlesztési karának dékánja, prof. dr. 
Horváth Béla gyémántoklevelet állított ki 
Sebők Dezsőné sz. Bodzsár Ilona nyugal-
mazott óvónőnek, Inci néninek, a Német 

Nemzetiségi óvoda volt vezetőjének, aki 
a Hőgyész Állami Óvónőképzőben 1953. 
június 20-án szerzett óvónői oklevelet. A 
gyémántdiplomát június 2-án, a pedagó-

                         FEKETE-
FEHÉR

SZÍNES

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

HIRDETÉSI DÍJAK  
A VÖRÖSVÁRI ÚJSÁGBAN

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

Az árak áfával együtt értendők.

apróhirdetés  500 Ft (max. 200 karakter)

ben egyes homlokzati és belső nyílászárók 
cseréjére, a belső fal- és padlóburkolatok 
teljes cseréjére, új vizesblokk, raktárhelyi-

ségek kialakítására, a főzőkonyha gépészeti 
felújítására, új légtechnikai rendszer kiépí-
tésére, az elektromos rendszer bővítésére 
és teljes felújítására, valamint nagy értékű 
konyhatechnológiai gépek beszerzésére ke-
rült sor. A műszaki átadás-átvételi eljárás 
lapzártánk után, június 15-én kezdődött 
meg, a fotók az ez előtti állapotot mutatják.

Készül a Búcsúra a tavak környéke

Az idei évben – első alkalommal – a Kacsa-
tó környéke ad helyet a Vörösvári Napok 

gusnap alkalmából, saját lakásán adta át 
az ünnepeltnek Juhászné Ligeti Katalin 
intézményvezető és Gromon István pol-
gármester.

Régi-új polgármester Borszéken

Önkormányzati választások voltak Ro-
mániában június elején. A végleges ered-
ményeket lapzártánkkor még nem tették 
közzé, de az előzetes eredmények szerint 

testvérvárosunkban Borszéken 54,8%-kal 
ismét Mik József (RMDSZ) nyerte meg a 
polgármesterválasztást. A 11 tagú képvise-
lőtestületbe 7 RMDSZ-es képviselő jutott 
be, így a testületben az RMDSZ-nek ab-
szolút többsége van.

60 éves lett Roland Polaschek, 
Gerstetten polgármestere 

Hatvanadik születésnapját ünnepelte Ro-
land Polaschek, Gerstetten polgármestere 
2016. április 29-én. Ez alkalomból köszön-
tötték őt a gerstetteni Pfiffikus Gyermekház 
és a heldenfingeni óvoda gyermekei és óvo-
dapedagógusai, valamint a Freie Wähler ön-
kormányzati frakció tagjai, melynek vezető-

jeként polgármester úr immár 16 éve küzd 
Gerstetten és a tartományi körzet érdekeiért, 
a helyi képviselőtestületi tagokkal és a pol-
gármesteri hivatal munkatársaival együtt.

Polaschek polgármester úr 22 éve áll a 
település élén, nevéhez fűződik többek kö-
zött a heldenfingeni Kliffhalle újjáépítése, a 
gondozóotthon megépítése és a szabadidő-
park kialakítása. Jelentős beruházások tör-
téntek az oktatás terén is: felépült a Pfiffikus 
Gyermekház és a menza, továbbfejlesztet-
ték a gerstetteni iskolacentrumot. Eddigi 
hivatali idejének egyik legnagyobb projektje 
a Mergelstetten irányában kiépített szenny-
vízcsatorna volt.

Születésnapja alkalmából levélben kö-
szöntötte Őt Gromon István polgármester 
úr is, aki gratuláló levelében méltatta Ro-
land Polaschek polgármesteri tevékenységét, 
melyet a településért és a polgárokért végzett 
kitartó és eredményes munka jellemez, és 
amelybe a Pilisvörösvárral és Cebazattal 
kötött partnervárosi kapcsolatok buzgó és 
állhatatos ápolása is beletartozik.

Elkészült a Pomázi úti felüljáró

Június 10-én átadták a forgalomnak a Po-
mázi úti közúti felüljárót, ezzel megszűnt a 
Bécsi út és a Budapest–Esztergom vasútvo-
nal korábbi szintbeni kereszteződése. Varga 
Mihály, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
minisztere, a térség országgyűlési képvise-
lője; Fónagy János, a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium parlamenti államtitkára; 
Szűcs Lajos, Pest megye fejlesztési biztosa 
és Mayer András, a Nemzeti Infrastruktú-
ra Fejlesztő Zrt. vezérigazgató-helyettese 
adták át a 10. számú főút új nyomvonalú 
szakaszát, amely a vasútvonal felújításához 
kapcsolódó beruházásként épült meg. A 

Budapest–Esztergom vasútvonal felett ívelő 
felüljáró megépülése annak a feltétele volt, 
hogy a MÁV sűríthesse a vonatközlekedést 
a vonalon, ugyanis amíg nem tudták meg-
szüntetni a szintbeli kereszteződést, addig 
Óbuda közlekedését ellehetetlenítette volna 
az állandóan leengedett sorompó.

A felüljárón kívül most adták át a többi 
közelmúltban elkészült beruházást is: meg-

épült a főút új nyomvonala, amely immár 
a lakóházaktól távol fut, kiépült az Arany-
völgy utca – teljes hosszban kerékpárúttal 
és gyalogosjárdával. Gyalogos és kerékpáros 
aluljáró épült a Solymár köznél, az Arany-
patak felett négy híd, és új nyomvonalú út 
a Virágosnyereg utcánál. A kivitelezés 85% 
uniós és 15% hazai forrás felhasználásával 
valósult meg, 7 milliárd forintból.

Felhívom Tisztelt Vállalkozóink figyelmét, hogy az 
iparűzési adó bevallás benyújtásának, illetve a 
2015-ös évben megfizetett adóelőleg és a 2015-ös 
évre megállapított tényleges adó különbözetének 
befizetési határideje

2016. május 31-én lejárt.
A 2015. évről szóló iparűzési adóbevallást az önkor-
mányzat adócsoportjához kell benyújtani, és az adót 
az alábbi számlaszámra kell megfizetni:

Iparűzési adó számla:  
14100024-11787949-30000001

A bevallások feldolgozása során a bevalláson szerep-
lő 2016 szeptemberében és 2017 márciusában 
esedékes adóelőleg is megállapításra kerül.  
 
Kérjük, hogy bevallási és fizetési kötelezettségüknek 
2016.05.31-ig tegyenek eleget, ellenkező esetben 
eredménytelen felszólítást követően mulasztási bír-
ságot, illetve pótlékot számolunk fel.
A bevallási nyomtatvány a www.pilisvorosvar.hu 
weboldal Vállalkozó vagyok/Nyomtatványok 
menüpont alatt letölthető vagy elektronikusan 
kitölthető, illetve a Hivatal adócsoportjánál vagy 
ügyfélszolgálatán is beszerezhető. Az elektronikusan 
kitöltött bevallást is eredeti aláírással ellátva kell 
benyújtani. 

Az iparűzési adó mértéke: 1,55%
 

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Iparűzési adó bevallási  
és befizetési határidő

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

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

 Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

A Nemzetgazdasági Minisztérium az idén is meghir-
dette a „Nyári diákmunka” programot.  A program-
ban azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, 
akik a kezdő időpontban, július 1-jén már betöltöt-
ték a 16. életévüket, befejezésekor, augusztus 31-én 
pedig még nem múltak el 25 évesek.

A programba való jelentkezés részleteit – a hivatalos 
tájékoztatás megérkezését követően – hirdetőinken, 
valamint honlapunk a www.pilisvorosvar.hu nyitóol-
dalán az „Aktuális” információk között közzétesszük. 

 
Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Nyári diákmunka

Felhívás adótartozásra  
indított végrehajtási  
eljárás lehetőségéről
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Hamarosan kész a főzőkonyha

Végéhez közelednek a Szabadság utca 21. 
szám alatti önkormányzati főzőkonyha 
felújításának munkálatai, melyek kereté-

HÍREK

sörsátoros programjának. A helyszín elő-
készítése már folyamatban van: megtörtént 
a tereprendezés és a füvesítés, valamint a 
vízvételi hely kiépítése. Folyamatban van az 
elektromos ellátás biztosítása és a közvilá-
gítás fejlesztése. Az önkormányzat vezetése 
és a Polgármesteri Hivatal munkatársai hó-
napok óta dolgoznak azon, hogy az új hely-
színen szép, rendezett környezet várja majd 
augusztusban a látogatókat.

Németh László-díjas pedagógusok

Pedagógusnap alkalmából kitüntetéseket 
adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások 
minisztere Budapesten. Az idei díjazottak 
között két vörösvári pedagógus is van. A 
gyermekek harmonikus személyiségfor-
málásában huzamosan végzett kiemelkedő 
munkájáért Németh László-díjban része-
sült Juhászné Ligeti Katalin,  a Rákóczi ut-
cai Német Nemzetiségi Óvoda vezetője, akit 
az önkormányzat terjesztett fel, és Mirkné 
Nick Anikó, a Vásár téri iskola tanára, akit 
az iskola vezetése javasolt a díjra. A kitünte-
tettek június 8-án vehették át az elismerést a 
minisztertől.

Inci néni gyémántdiplomája

Diplomaszerzésének 60. évfordulója alkal-
mából a Pécsi Tudományegyetem rektora, 
prof. dr. Bódis József, valamint az egyetem 

Kultúratudományi, Pedagógusképző és 
Vidékfejlesztési karának dékánja, prof. dr. 
Horváth Béla gyémántoklevelet állított ki 
Sebők Dezsőné sz. Bodzsár Ilona nyugal-
mazott óvónőnek, Inci néninek, a Német 

Nemzetiségi óvoda volt vezetőjének, aki 
a Hőgyész Állami Óvónőképzőben 1953. 
június 20-án szerzett óvónői oklevelet. A 
gyémántdiplomát június 2-án, a pedagó-

                         FEKETE-
FEHÉR

SZÍNES

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

HIRDETÉSI DÍJAK  
A VÖRÖSVÁRI ÚJSÁGBAN

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

Az árak áfával együtt értendők.

apróhirdetés  500 Ft (max. 200 karakter)

ben egyes homlokzati és belső nyílászárók 
cseréjére, a belső fal- és padlóburkolatok 
teljes cseréjére, új vizesblokk, raktárhelyi-

ségek kialakítására, a főzőkonyha gépészeti 
felújítására, új légtechnikai rendszer kiépí-
tésére, az elektromos rendszer bővítésére 
és teljes felújítására, valamint nagy értékű 
konyhatechnológiai gépek beszerzésére ke-
rült sor. A műszaki átadás-átvételi eljárás 
lapzártánk után, június 15-én kezdődött 
meg, a fotók az ez előtti állapotot mutatják.

Készül a Búcsúra a tavak környéke

Az idei évben – első alkalommal – a Kacsa-
tó környéke ad helyet a Vörösvári Napok 

gusnap alkalmából, saját lakásán adta át 
az ünnepeltnek Juhászné Ligeti Katalin 
intézményvezető és Gromon István pol-
gármester.

Régi-új polgármester Borszéken

Önkormányzati választások voltak Ro-
mániában június elején. A végleges ered-
ményeket lapzártánkkor még nem tették 
közzé, de az előzetes eredmények szerint 

testvérvárosunkban Borszéken 54,8%-kal 
ismét Mik József (RMDSZ) nyerte meg a 
polgármesterválasztást. A 11 tagú képvise-
lőtestületbe 7 RMDSZ-es képviselő jutott 
be, így a testületben az RMDSZ-nek ab-
szolút többsége van.

60 éves lett Roland Polaschek, 
Gerstetten polgármestere 

Hatvanadik születésnapját ünnepelte Ro-
land Polaschek, Gerstetten polgármestere 
2016. április 29-én. Ez alkalomból köszön-
tötték őt a gerstetteni Pfiffikus Gyermekház 
és a heldenfingeni óvoda gyermekei és óvo-
dapedagógusai, valamint a Freie Wähler ön-
kormányzati frakció tagjai, melynek vezető-

jeként polgármester úr immár 16 éve küzd 
Gerstetten és a tartományi körzet érdekeiért, 
a helyi képviselőtestületi tagokkal és a pol-
gármesteri hivatal munkatársaival együtt.

Polaschek polgármester úr 22 éve áll a 
település élén, nevéhez fűződik többek kö-
zött a heldenfingeni Kliffhalle újjáépítése, a 
gondozóotthon megépítése és a szabadidő-
park kialakítása. Jelentős beruházások tör-
téntek az oktatás terén is: felépült a Pfiffikus 
Gyermekház és a menza, továbbfejlesztet-
ték a gerstetteni iskolacentrumot. Eddigi 
hivatali idejének egyik legnagyobb projektje 
a Mergelstetten irányában kiépített szenny-
vízcsatorna volt.

Születésnapja alkalmából levélben kö-
szöntötte Őt Gromon István polgármester 
úr is, aki gratuláló levelében méltatta Ro-
land Polaschek polgármesteri tevékenységét, 
melyet a településért és a polgárokért végzett 
kitartó és eredményes munka jellemez, és 
amelybe a Pilisvörösvárral és Cebazattal 
kötött partnervárosi kapcsolatok buzgó és 
állhatatos ápolása is beletartozik.

Elkészült a Pomázi úti felüljáró

Június 10-én átadták a forgalomnak a Po-
mázi úti közúti felüljárót, ezzel megszűnt a 
Bécsi út és a Budapest–Esztergom vasútvo-
nal korábbi szintbeni kereszteződése. Varga 
Mihály, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
minisztere, a térség országgyűlési képvise-
lője; Fónagy János, a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium parlamenti államtitkára; 
Szűcs Lajos, Pest megye fejlesztési biztosa 
és Mayer András, a Nemzeti Infrastruktú-
ra Fejlesztő Zrt. vezérigazgató-helyettese 
adták át a 10. számú főút új nyomvonalú 
szakaszát, amely a vasútvonal felújításához 
kapcsolódó beruházásként épült meg. A 

Budapest–Esztergom vasútvonal felett ívelő 
felüljáró megépülése annak a feltétele volt, 
hogy a MÁV sűríthesse a vonatközlekedést 
a vonalon, ugyanis amíg nem tudták meg-
szüntetni a szintbeli kereszteződést, addig 
Óbuda közlekedését ellehetetlenítette volna 
az állandóan leengedett sorompó.

A felüljárón kívül most adták át a többi 
közelmúltban elkészült beruházást is: meg-

épült a főút új nyomvonala, amely immár 
a lakóházaktól távol fut, kiépült az Arany-
völgy utca – teljes hosszban kerékpárúttal 
és gyalogosjárdával. Gyalogos és kerékpáros 
aluljáró épült a Solymár köznél, az Arany-
patak felett négy híd, és új nyomvonalú út 
a Virágosnyereg utcánál. A kivitelezés 85% 
uniós és 15% hazai forrás felhasználásával 
valósult meg, 7 milliárd forintból.

Felhívom Tisztelt Vállalkozóink figyelmét, hogy az 
iparűzési adó bevallás benyújtásának, illetve a 
2015-ös évben megfizetett adóelőleg és a 2015-ös 
évre megállapított tényleges adó különbözetének 
befizetési határideje

2016. május 31-én lejárt.
A 2015. évről szóló iparűzési adóbevallást az önkor-
mányzat adócsoportjához kell benyújtani, és az adót 
az alábbi számlaszámra kell megfizetni:

Iparűzési adó számla:  
14100024-11787949-30000001

A bevallások feldolgozása során a bevalláson szerep-
lő 2016 szeptemberében és 2017 márciusában 
esedékes adóelőleg is megállapításra kerül.  
 
Kérjük, hogy bevallási és fizetési kötelezettségüknek 
2016.05.31-ig tegyenek eleget, ellenkező esetben 
eredménytelen felszólítást követően mulasztási bír-
ságot, illetve pótlékot számolunk fel.
A bevallási nyomtatvány a www.pilisvorosvar.hu 
weboldal Vállalkozó vagyok/Nyomtatványok 
menüpont alatt letölthető vagy elektronikusan 
kitölthető, illetve a Hivatal adócsoportjánál vagy 
ügyfélszolgálatán is beszerezhető. Az elektronikusan 
kitöltött bevallást is eredeti aláírással ellátva kell 
benyújtani. 

Az iparűzési adó mértéke: 1,55%
 

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Iparűzési adó bevallási  
és befizetési határidő

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

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

 Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

A Nemzetgazdasági Minisztérium az idén is meghir-
dette a „Nyári diákmunka” programot.  A program-
ban azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, 
akik a kezdő időpontban, július 1-jén már betöltöt-
ték a 16. életévüket, befejezésekor, augusztus 31-én 
pedig még nem múltak el 25 évesek.

A programba való jelentkezés részleteit – a hivatalos 
tájékoztatás megérkezését követően – hirdetőinken, 
valamint honlapunk a www.pilisvorosvar.hu nyitóol-
dalán az „Aktuális” információk között közzétesszük. 

 
Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Nyári diákmunka

Felhívás adótartozásra  
indított végrehajtási  
eljárás lehetőségéről
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• Egy, az önkormányzatok fejlesztésére 
irányuló pályázat beadásáról döntött a 
képviselőtestület. Miről szól pontosan ez 
a pályázat?

A helyi önkormányzatokért felelős minisz-
ter az államháztartásért felelős miniszterrel 
egyetértésben pályázatot hirdetett „önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatására”. A meghirdetett pályá-
zatban három pályázati alcél van, melyek 
közül egyszerre két alcélra lehet pályáza-
tot benyújtani. Mi az „Óvodai, iskolai és 
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 
felújítás, vagy új sportlétesítmény létreho-
zása” alcél keretében a Templom Téri Ál-
talános Iskola sportudvarának felújítására 
nyújtottunk be pályázatot, a „Belterületi 
utak, járdák, hidak felújítása” alcél kereté-
ben pedig a Szabadság utca elején (a Vásár 
téri iskolától a Schiller Gimnázium keríté-
sének végéig) a járda felújítására, valamint 
a Báthory utca és Szent István utca szilárd 
burkolatának felújítására.
• Nyertes pályázat esetén mi lenne a rész-
letes műszaki tartalma ezeknek a beruhá-
zásoknak, és mikor dől el, hogy sikeresek 
voltak-e a pályázatok?

„A Templom téri iskola sportudvarának 
felújítása” c. pályázatunk egy korszerű, 
biztonságos és esztétikus sportudvar ki-
alakítását tűzi ki célul a mostani csúnya, 
töredezett és balestveszélyes iskolaudvar 
helyén. Az udvar átalakítása magában 

foglalná a teljes burkolatcserét, a csapa-
dékvíz-elvezetés megoldását, egy szab-
ványméretű multifunkciós, műanyagbur-
kolattal ellátott sportpálya kialakítását, 
egy lábteniszpálya, valamint egy belső fu-
tópálya kialakítását, továbbá egy közösségi 
tér létrehozását öntött gumi térelemekkel 
és egyéb sporteszközök (grundkapuk, ko-
sárlabda palánk, lábtenisz-háló) elhelye-
zésével. A tervezett építési munkák ára 
összesen bruttó 30 369 232 forint lenne. 
A megszerezhető támogatás maximális 
mértéke 65%, azaz 19 740 000 forint, így 
nyertes pályázat esetén a szükséges önkor-
mányzati önrész 10 629 232 forint.

A „Belterületi utak, járdák, hidak felújí-
tása” c. pályázatunk keretében egy járda-
felújításhoz és két útburkolat-felújításhoz 
szeretnénk pályázati támogatást kapni.

A járdafelújítás keretében a Szabadság 
utcai járda egy szakaszának a felújítása 
történne meg a Vásár Téri Általános Iskola 
oldalán, az iskola sarkától kezdve mintegy 
270 méter hosszan. A tervezett beruházás 
a járda rendbetétele mellett az úttal pár-
huzamos parkolók építését, az esővíz-el-
vezető árok helyett zárt csapadékvíz-elve-
zető rendszer kiépítését és a zöldfelületek 
rendezését is magában foglalja. A pályázat 
keretében csak a járda felújítására és a járda 
esővíz-elvezetésének megoldására lehet tá-
mogatást kérni (ennek a tervezett költsége 
17,5 millió forint), nyertes pályázat esetén a 

többi munkarész költségét az önkormány-
zatnak kell vállalnia.

Az útburkolat-felújítások közül a 
Szent István utca felújítására benyújtott 
pályázatunk magában foglalja a meglévő 
aszfaltburkolat felmarását, a szegélyek át-
építését, a padka rendezését, majd új asz-
faltburkolat készítését 5 cm vastagságban. 
Mindez egyben a csapadékvíz-elvezetést is 
megoldaná. A felújítás tervezett költsége 
bruttó 13,2 millió forint. A Báthory utca 
felújítására benyújtott pályázatunk ma-
gában foglalja a Csobánkai utca–Báthory 
utca kereszteződésétől kezdődő 250 méter 
hosszúságú útszakasz teljes felújítását. Itt 
is a meglévő aszfaltburkolat felmarására, a 
szegélyek átépítésére, a padka rendezésére, 
majd új aszfaltburkolat készítésére kerülne 
sor, 5 cm vastagságban. A felújítás tervezett 
költsége bruttó 10,5 millió forint.

A „Belterületi utak, járdák, hidak fel-
újítása” c. pályázatunk becsült költsége 
összesen tehát 41 219 603 forint, amelyből 
pozitív támogatói döntés és a maximális, 
azaz 65%-os támogatási arány megítélése 
esetén 26 792 741 forint lenne a támogatás, 
és 14 426 862 forint lenne az önerő. Ezt a 
pályázatot is határidőre benyújtottuk (a 
határidő 2016. június 2. volt), a támoga-
tásról a döntés várhatóan augusztus elején 
születik meg.

• Pályázat útján kívánja felújítani a kép-
viselőtestület a Napos Oldal Szociális 

Központ egyik épületszárnyát is. Milyen 
felújításokra van itt szükség?

A nemzetgazdasági miniszter pályázatot 
hirdetett szociális szakosított ellátást szolgá-
ló önkormányzati intézmények felújítására. 
A pályázat célja többek között az idősek át-
meneti és tartós, szakosított ellátását bizto-
sító önkormányzati tulajdonú intézmények 
fejlesztése és felújítása. 

A tavalyi évben is volt már ilyen pályá-
zat, és indultunk is rajta, de sajnos támo-
gatást nem nyertünk. Időközben – mivel a 
felújítás nem volt halasztható – az idősek 
átmeneti gondozójának vizesblokk-fel-
újítását elvégeztük saját erőből, de a többi 
felújításra nem volt már fedezetünk, pedig 
azok elvégzése ma is aktuális. Így most is-
mét indultunk a pályázaton, abban a re-
ményben, hogy idén támogatást nyerünk a 
tervezett felújítások elvégzésére. A tervezett 
beruházás magában foglalja a főépület és a 
gondozóház tetőszerkezetének a felújítását, 
ill. a gondozóház energetikai korszerűsíté-
sét, a nyílászárók cseréjét és az épület külső 
hőszigetelését. A beruházás költsége bruttó 
18 109 813 forint lenne, amelyből a támoga-
tás 13 582 360 forint (75%), az önerő pedig 4 
527 453 forint. A pályázat beadási határideje 
2016. június 1. volt, a támogatásról a döntés 
itt várhatóan augusztus végén születik meg.

• Egy tisztán sajáterős felújításról is dön-
tés született a legutóbbi testületi ülésen, 
mégpedig a Ligeti Cseperedő Óvodáéról. 
Itt milyen felújításra van szükség?

A 2016. évi költségvetés tervezésekor a Li-
geti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda 
három fejlesztés elvégzését kérelmezte: a 
Zrínyi utcai óvodában egy csoportszoba-
felújítást és folyosó-leválasztást, valamint a 
Szabadság utcai óvodában a külső nyílászá-
rók festését. Ezekre az igényekre a 2016. évi 
költségvetési rendelet elkészítésekor tekin-
tettel is voltunk, és a munkák elvégzésére 
3,5 millió forint fedezetet biztosítottunk. Az 
intézmény által beszerzett ajánlatok alapján 
azonban a munkák összes költsége 791 015 
forinttal több a költségvetési rendeletben az 
év elején biztosított fedezetnél, ezért most 
arról kellett döntenünk, hogy tudjuk-e biz-
tosítani a hiányzó 791 015 forintot. A kép-
viselőtestület úgy döntött, hogy a hiányzó 
összeget a beruházási tartalékkeret terhére 
biztosítja.

A Zrínyi utcai felújítás keretében két 
csoportszoba aljzatburkolatának felújítá-
sára, valamint a radiátorok és fűtéscsövek 
cseréjére kerül sor. Emellett ugyanezen 
két csoportszoba előtere leválasztásra ke-
rül a folyosóból, és a vizesblokk  közvetlen 
kapcsolatot kap a csoportszobából. A fen-
ti átalakítások miatt csempeburkolat- és a 
vakolatjavítás, valamint festés is szükséges 
lesz. A Szabadság utcai tagóvoda nyílás-
záróinak évek óta halogatott külső festését 
is mindenképpen el kell most már végezni 
annak érdekében, hogy az ablakok ne ká-

PÁLYÁZATOK  
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rosodjanak. Ennek a munkának a költsége 
405 000 forint lesz.

• Hét éve adták át a vörösvári játszóte-
reket. Most elhatározta a testület, hogy 
ahol lehet, egy-két elemmel, eszközzel 
bővíti ezeket – amennyire anyagi lehe-
tőségei engedik. Hol és milyen fejlesztés 
fog történni?

A játszóterek új elemekkel való bővítése 
csak ott lehetséges, ahol megvan vagy ki-
alakítható az eszközök között a szükséges 
védőtávolság. Az idén két helyszínen bő-
vítünk: a sporttelepen, ahol egy szabadtéri 
tornapálya (fitneszpark) létesül, melynek 
átadása még ezen interjú megjelenése előtt, 
június 4-én megtörtént, valamint a Görgey 
utcai játszótéren, ahol a triálpályát bővítjük 
egy negyedívvel. Ez utóbbira lakossági kez-
deményezés is volt: a pályát használó fiata-
lok írásos kérelemmel fordultak az önkor-
mányzathoz, melyben kérték, hogy a pálya 
jelenlegi elemei – egy emelkedő korlát, egy 
negyed-piramis és egy kis ív (kidobó) – bő-
vüljenek még egy-két elemmel. 

 • Milyen döntés született ezzel kapcsolat-
ban?

Mivel amúgy is terveztük, hogy valamilyen 
bővítést végzünk a Görgey utcai játszótéren, 
a képviselőtestület úgy döntött, hogy támo-
gatja a fiatalok kérését, és a leginkább kért 
elemet, az úgynevezett „negyedív”-et besze-
rezzük és telepítjük. A beszerzés költsége 
bruttó 1 434 744 forint lesz, a telepítés költ-
sége bruttó 95 250 forint.

• Kertépítészeti terveket készíttet az ön-
kormányzat a városi köztemetőre vonatko-
zóan. Miért van erre szükség és mit tartal-
maz majd ez a terv?

Mióta az önkormányzat visszavette a teme-
tő üzemeltetését, folyamatosan dolgozunk 
azon, hogy a temető egyre szebb és egyre 
jobban működtethető legyen. Kitisztítottuk 
a régi gyermekparcellát, újratemetésre al-
kalmassá tettük az egykori szociális parcel-
lát, jelenleg pedig a 3. parcella megváltatlan 
régi sírjait bontjuk el annak érdekében, hogy 
ezek a sírhelyek újra értékesíthetők legye-
nek, s így a központi fekvésű 3. parcella újra 
szép, rendezett látványt nyújthasson.

Hogy az üres területeken a parcellákat 
és az azok megközelítését biztosító utakat 
kialakíthassuk, továbbá hogy a parcellákon 
belül rendezett sírhelykiosztást tudjunk 
meg valósítani, szükségesnek látjuk egy 
szak szerű kertépítészeti terv elkészítését. A 
terv javaslatot tesz majd a terepalakításra, a 
ravatalozó épületének külső felújítására, a 
ravatalozóépület környezetének esztétikus 
kialakítására, egy kegyeleti park kialakításá-
ra, a koporsós sírhelyek, valamint urnás sír-
helyek parcelláinak elhelyezésére, valamint 
a parcellákon belül a sírok elhelyezésére. 
Javaslatot tesz továbbá a terv egy díszsírok 
elhelyezésére szolgáló új terület kijelölésé-
re, az akadálymentesített belső úthálózat 

továbbfejlesztésére, a védőfásítás tájba il-
lesztett kialakítására, egy komposztáló el-
helyezésére, valamint egységes közterületi 
bútorzat, ivókutak és hulladékgyűjtők elhe-
lyezésére és növénytelepítésre.

A tervezés költsége a legkedvezőbb aján-
lat alapján bruttó 1 193 800 forint lesz. Az 
elkészülő tervek alapján szeretnénk a te-
metőt a következő években folyamatosan 
tovább szépíteni. Az első lépésre, a három 
új szilárd burkolatú belső út megépítésére 
várhatóan még az idén sor kerül.

Palkovics Mária

Ezúton hívom fel Tisztelt Adózóink figyelmét, 
hogy a Jöt. 67/A. § (1) bek. alapján a magánfő-
zőnek a lakóhelye szerint illetékes Önkor-
mányzati adóhatósághoz be kell jelentenie 
a párlat előállítására alkalmas desztilláló 
berendezést a tulajdonszerzést követő 15 
napon belül.

A fenti szabályozás a 2015. január 1-jét követően 
beszerzésre kerülő lepárló berendezések bejelen-
tését tartalmazza, azonban a Jöt. 128/K. § (1) 
bekezdése alapján az ezt megelőzően beszerzett 
desztilláló berendezésekre is bejelentési kötele-
zettség vonatkozik.

A bejelentkező lap a www.pilisvorosvar.hu 
weboldalon a Vörösvári (környékbeli) va-
gyok / Polgármesteri Hivatal / Letölthető 
dokumentumok/ Gazdálkodási osztály do-
kumentumainál, magánfőző – bejelentés 
desztillálóberendezésről néven letölthető, 
illetve a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 
vagy adócsoportjában is beszerezhető.

Párlat adójegyet 2016-ban csak az a ma-
gánfőző igényelhet, aki bejelentkezett a 
lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóságnál. 
Aki már 2016. január 1. előtt regisztrálta (be-
jelentette) a desztillálóberendezését az önkor-
mányzati adóhatóságnál, annak nem kell azt 
megismételnie.

A párlat adójegy igénylésével, ellenértékének 
megfizetésével kapcsolatos tudnivalókról bő-
vebben a www.pilisvorosvar.hu weboldalon 
a Kiemelt információk / Adó vagy a Vörösvári 
(környékbeli) vagyok / Polgármesteri Hivatal / 
Tájékoztatóknál, vagy a Letölthető dokumentu-
moknál tájékozódhatnak.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

A POLGÁRMESTERI 
HIVATAL KÖZLEMÉNYE

Felhívás magánfőző 
bejelentésére
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• Egy, az önkormányzatok fejlesztésére 
irányuló pályázat beadásáról döntött a 
képviselőtestület. Miről szól pontosan ez 
a pályázat?

A helyi önkormányzatokért felelős minisz-
ter az államháztartásért felelős miniszterrel 
egyetértésben pályázatot hirdetett „önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatására”. A meghirdetett pályá-
zatban három pályázati alcél van, melyek 
közül egyszerre két alcélra lehet pályáza-
tot benyújtani. Mi az „Óvodai, iskolai és 
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 
felújítás, vagy új sportlétesítmény létreho-
zása” alcél keretében a Templom Téri Ál-
talános Iskola sportudvarának felújítására 
nyújtottunk be pályázatot, a „Belterületi 
utak, járdák, hidak felújítása” alcél kereté-
ben pedig a Szabadság utca elején (a Vásár 
téri iskolától a Schiller Gimnázium keríté-
sének végéig) a járda felújítására, valamint 
a Báthory utca és Szent István utca szilárd 
burkolatának felújítására.
• Nyertes pályázat esetén mi lenne a rész-
letes műszaki tartalma ezeknek a beruhá-
zásoknak, és mikor dől el, hogy sikeresek 
voltak-e a pályázatok?

„A Templom téri iskola sportudvarának 
felújítása” c. pályázatunk egy korszerű, 
biztonságos és esztétikus sportudvar ki-
alakítását tűzi ki célul a mostani csúnya, 
töredezett és balestveszélyes iskolaudvar 
helyén. Az udvar átalakítása magában 

foglalná a teljes burkolatcserét, a csapa-
dékvíz-elvezetés megoldását, egy szab-
ványméretű multifunkciós, műanyagbur-
kolattal ellátott sportpálya kialakítását, 
egy lábteniszpálya, valamint egy belső fu-
tópálya kialakítását, továbbá egy közösségi 
tér létrehozását öntött gumi térelemekkel 
és egyéb sporteszközök (grundkapuk, ko-
sárlabda palánk, lábtenisz-háló) elhelye-
zésével. A tervezett építési munkák ára 
összesen bruttó 30 369 232 forint lenne. 
A megszerezhető támogatás maximális 
mértéke 65%, azaz 19 740 000 forint, így 
nyertes pályázat esetén a szükséges önkor-
mányzati önrész 10 629 232 forint.

A „Belterületi utak, járdák, hidak felújí-
tása” c. pályázatunk keretében egy járda-
felújításhoz és két útburkolat-felújításhoz 
szeretnénk pályázati támogatást kapni.

A járdafelújítás keretében a Szabadság 
utcai járda egy szakaszának a felújítása 
történne meg a Vásár Téri Általános Iskola 
oldalán, az iskola sarkától kezdve mintegy 
270 méter hosszan. A tervezett beruházás 
a járda rendbetétele mellett az úttal pár-
huzamos parkolók építését, az esővíz-el-
vezető árok helyett zárt csapadékvíz-elve-
zető rendszer kiépítését és a zöldfelületek 
rendezését is magában foglalja. A pályázat 
keretében csak a járda felújítására és a járda 
esővíz-elvezetésének megoldására lehet tá-
mogatást kérni (ennek a tervezett költsége 
17,5 millió forint), nyertes pályázat esetén a 

többi munkarész költségét az önkormány-
zatnak kell vállalnia.

Az útburkolat-felújítások közül a 
Szent István utca felújítására benyújtott 
pályázatunk magában foglalja a meglévő 
aszfaltburkolat felmarását, a szegélyek át-
építését, a padka rendezését, majd új asz-
faltburkolat készítését 5 cm vastagságban. 
Mindez egyben a csapadékvíz-elvezetést is 
megoldaná. A felújítás tervezett költsége 
bruttó 13,2 millió forint. A Báthory utca 
felújítására benyújtott pályázatunk ma-
gában foglalja a Csobánkai utca–Báthory 
utca kereszteződésétől kezdődő 250 méter 
hosszúságú útszakasz teljes felújítását. Itt 
is a meglévő aszfaltburkolat felmarására, a 
szegélyek átépítésére, a padka rendezésére, 
majd új aszfaltburkolat készítésére kerülne 
sor, 5 cm vastagságban. A felújítás tervezett 
költsége bruttó 10,5 millió forint.

A „Belterületi utak, járdák, hidak fel-
újítása” c. pályázatunk becsült költsége 
összesen tehát 41 219 603 forint, amelyből 
pozitív támogatói döntés és a maximális, 
azaz 65%-os támogatási arány megítélése 
esetén 26 792 741 forint lenne a támogatás, 
és 14 426 862 forint lenne az önerő. Ezt a 
pályázatot is határidőre benyújtottuk (a 
határidő 2016. június 2. volt), a támoga-
tásról a döntés várhatóan augusztus elején 
születik meg.

• Pályázat útján kívánja felújítani a kép-
viselőtestület a Napos Oldal Szociális 

Központ egyik épületszárnyát is. Milyen 
felújításokra van itt szükség?

A nemzetgazdasági miniszter pályázatot 
hirdetett szociális szakosított ellátást szolgá-
ló önkormányzati intézmények felújítására. 
A pályázat célja többek között az idősek át-
meneti és tartós, szakosított ellátását bizto-
sító önkormányzati tulajdonú intézmények 
fejlesztése és felújítása. 

A tavalyi évben is volt már ilyen pályá-
zat, és indultunk is rajta, de sajnos támo-
gatást nem nyertünk. Időközben – mivel a 
felújítás nem volt halasztható – az idősek 
átmeneti gondozójának vizesblokk-fel-
újítását elvégeztük saját erőből, de a többi 
felújításra nem volt már fedezetünk, pedig 
azok elvégzése ma is aktuális. Így most is-
mét indultunk a pályázaton, abban a re-
ményben, hogy idén támogatást nyerünk a 
tervezett felújítások elvégzésére. A tervezett 
beruházás magában foglalja a főépület és a 
gondozóház tetőszerkezetének a felújítását, 
ill. a gondozóház energetikai korszerűsíté-
sét, a nyílászárók cseréjét és az épület külső 
hőszigetelését. A beruházás költsége bruttó 
18 109 813 forint lenne, amelyből a támoga-
tás 13 582 360 forint (75%), az önerő pedig 4 
527 453 forint. A pályázat beadási határideje 
2016. június 1. volt, a támogatásról a döntés 
itt várhatóan augusztus végén születik meg.

• Egy tisztán sajáterős felújításról is dön-
tés született a legutóbbi testületi ülésen, 
mégpedig a Ligeti Cseperedő Óvodáéról. 
Itt milyen felújításra van szükség?

A 2016. évi költségvetés tervezésekor a Li-
geti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda 
három fejlesztés elvégzését kérelmezte: a 
Zrínyi utcai óvodában egy csoportszoba-
felújítást és folyosó-leválasztást, valamint a 
Szabadság utcai óvodában a külső nyílászá-
rók festését. Ezekre az igényekre a 2016. évi 
költségvetési rendelet elkészítésekor tekin-
tettel is voltunk, és a munkák elvégzésére 
3,5 millió forint fedezetet biztosítottunk. Az 
intézmény által beszerzett ajánlatok alapján 
azonban a munkák összes költsége 791 015 
forinttal több a költségvetési rendeletben az 
év elején biztosított fedezetnél, ezért most 
arról kellett döntenünk, hogy tudjuk-e biz-
tosítani a hiányzó 791 015 forintot. A kép-
viselőtestület úgy döntött, hogy a hiányzó 
összeget a beruházási tartalékkeret terhére 
biztosítja.

A Zrínyi utcai felújítás keretében két 
csoportszoba aljzatburkolatának felújítá-
sára, valamint a radiátorok és fűtéscsövek 
cseréjére kerül sor. Emellett ugyanezen 
két csoportszoba előtere leválasztásra ke-
rül a folyosóból, és a vizesblokk  közvetlen 
kapcsolatot kap a csoportszobából. A fen-
ti átalakítások miatt csempeburkolat- és a 
vakolatjavítás, valamint festés is szükséges 
lesz. A Szabadság utcai tagóvoda nyílás-
záróinak évek óta halogatott külső festését 
is mindenképpen el kell most már végezni 
annak érdekében, hogy az ablakok ne ká-

PÁLYÁZATOK  
ÉS SAJÁTERŐS FEJLESZTÉSEK
INTERJÚ GROMON ISTVÁN POLGÁRMESTERREL

rosodjanak. Ennek a munkának a költsége 
405 000 forint lesz.

• Hét éve adták át a vörösvári játszóte-
reket. Most elhatározta a testület, hogy 
ahol lehet, egy-két elemmel, eszközzel 
bővíti ezeket – amennyire anyagi lehe-
tőségei engedik. Hol és milyen fejlesztés 
fog történni?

A játszóterek új elemekkel való bővítése 
csak ott lehetséges, ahol megvan vagy ki-
alakítható az eszközök között a szükséges 
védőtávolság. Az idén két helyszínen bő-
vítünk: a sporttelepen, ahol egy szabadtéri 
tornapálya (fitneszpark) létesül, melynek 
átadása még ezen interjú megjelenése előtt, 
június 4-én megtörtént, valamint a Görgey 
utcai játszótéren, ahol a triálpályát bővítjük 
egy negyedívvel. Ez utóbbira lakossági kez-
deményezés is volt: a pályát használó fiata-
lok írásos kérelemmel fordultak az önkor-
mányzathoz, melyben kérték, hogy a pálya 
jelenlegi elemei – egy emelkedő korlát, egy 
negyed-piramis és egy kis ív (kidobó) – bő-
vüljenek még egy-két elemmel. 

 • Milyen döntés született ezzel kapcsolat-
ban?

Mivel amúgy is terveztük, hogy valamilyen 
bővítést végzünk a Görgey utcai játszótéren, 
a képviselőtestület úgy döntött, hogy támo-
gatja a fiatalok kérését, és a leginkább kért 
elemet, az úgynevezett „negyedív”-et besze-
rezzük és telepítjük. A beszerzés költsége 
bruttó 1 434 744 forint lesz, a telepítés költ-
sége bruttó 95 250 forint.

• Kertépítészeti terveket készíttet az ön-
kormányzat a városi köztemetőre vonatko-
zóan. Miért van erre szükség és mit tartal-
maz majd ez a terv?

Mióta az önkormányzat visszavette a teme-
tő üzemeltetését, folyamatosan dolgozunk 
azon, hogy a temető egyre szebb és egyre 
jobban működtethető legyen. Kitisztítottuk 
a régi gyermekparcellát, újratemetésre al-
kalmassá tettük az egykori szociális parcel-
lát, jelenleg pedig a 3. parcella megváltatlan 
régi sírjait bontjuk el annak érdekében, hogy 
ezek a sírhelyek újra értékesíthetők legye-
nek, s így a központi fekvésű 3. parcella újra 
szép, rendezett látványt nyújthasson.

Hogy az üres területeken a parcellákat 
és az azok megközelítését biztosító utakat 
kialakíthassuk, továbbá hogy a parcellákon 
belül rendezett sírhelykiosztást tudjunk 
meg valósítani, szükségesnek látjuk egy 
szak szerű kertépítészeti terv elkészítését. A 
terv javaslatot tesz majd a terepalakításra, a 
ravatalozó épületének külső felújítására, a 
ravatalozóépület környezetének esztétikus 
kialakítására, egy kegyeleti park kialakításá-
ra, a koporsós sírhelyek, valamint urnás sír-
helyek parcelláinak elhelyezésére, valamint 
a parcellákon belül a sírok elhelyezésére. 
Javaslatot tesz továbbá a terv egy díszsírok 
elhelyezésére szolgáló új terület kijelölésé-
re, az akadálymentesített belső úthálózat 

továbbfejlesztésére, a védőfásítás tájba il-
lesztett kialakítására, egy komposztáló el-
helyezésére, valamint egységes közterületi 
bútorzat, ivókutak és hulladékgyűjtők elhe-
lyezésére és növénytelepítésre.

A tervezés költsége a legkedvezőbb aján-
lat alapján bruttó 1 193 800 forint lesz. Az 
elkészülő tervek alapján szeretnénk a te-
metőt a következő években folyamatosan 
tovább szépíteni. Az első lépésre, a három 
új szilárd burkolatú belső út megépítésére 
várhatóan még az idén sor kerül.

Palkovics Mária

Ezúton hívom fel Tisztelt Adózóink figyelmét, 
hogy a Jöt. 67/A. § (1) bek. alapján a magánfő-
zőnek a lakóhelye szerint illetékes Önkor-
mányzati adóhatósághoz be kell jelentenie 
a párlat előállítására alkalmas desztilláló 
berendezést a tulajdonszerzést követő 15 
napon belül.

A fenti szabályozás a 2015. január 1-jét követően 
beszerzésre kerülő lepárló berendezések bejelen-
tését tartalmazza, azonban a Jöt. 128/K. § (1) 
bekezdése alapján az ezt megelőzően beszerzett 
desztilláló berendezésekre is bejelentési kötele-
zettség vonatkozik.

A bejelentkező lap a www.pilisvorosvar.hu 
weboldalon a Vörösvári (környékbeli) va-
gyok / Polgármesteri Hivatal / Letölthető 
dokumentumok/ Gazdálkodási osztály do-
kumentumainál, magánfőző – bejelentés 
desztillálóberendezésről néven letölthető, 
illetve a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 
vagy adócsoportjában is beszerezhető.

Párlat adójegyet 2016-ban csak az a ma-
gánfőző igényelhet, aki bejelentkezett a 
lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóságnál. 
Aki már 2016. január 1. előtt regisztrálta (be-
jelentette) a desztillálóberendezését az önkor-
mányzati adóhatóságnál, annak nem kell azt 
megismételnie.

A párlat adójegy igénylésével, ellenértékének 
megfizetésével kapcsolatos tudnivalókról bő-
vebben a www.pilisvorosvar.hu weboldalon 
a Kiemelt információk / Adó vagy a Vörösvári 
(környékbeli) vagyok / Polgármesteri Hivatal / 
Tájékoztatóknál, vagy a Letölthető dokumentu-
moknál tájékozódhatnak.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

A POLGÁRMESTERI 
HIVATAL KÖZLEMÉNYE

Felhívás magánfőző 
bejelentésére
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felújítani az önkormányzat.  Megújulhat-
na a tető, a homlokzat és a nyílászárók. 
A pályázaton vissza nem térítendő támo-
gatás igényelhető, a támogatás maximális 
mértéke 20 millió forint.  Az önkormány-
zat egy 18,1 millió forintos projekttel pá-
lyázik, ebből az önrész összege 4,5 millió 
forint. (92/2016. határozat – 12 igen) (To-
vábbi részletek a Polgármesteri interjúban).

Pályázat önkormányzati  
fejlesztésekre

A közelmúltban megjelent egy hazai 
forrású minisztériumi pályázat az ön-
kormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására. A pályázat 
három területre irányul: 1. Kötelező ön-
kormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztése, felújítása, 2. Óvodai, iskolai és 
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 
felújítás vagy új sportlétesítmény létreho-
zása, 3. Belterületi utak, járdák, hidak fel-
újítása. A három közül azonban egyszer-
re csak két kiírásra lehet pályázni, ezért 
a képviselőtestület úgy döntött, hogy a 
sportfejlesztésre és az útfelújításokra adja 
be pályázatát. Az előbbiből a Templom 
téri iskola sportudvarát újítanák fel (erre 
a maximálisan igényelhető támogatás 20 
millió forint, 65%-os támogatás, 35%-os 
önrésszel), az utóbbival pedig a Báthory 
utca és a Szent István utca szilárd burko-
latának felújítására, valamint a Szabadság 
utcai járda felújítására  pályáznak (a ma-
ximálisan igényelhető támogatás ennél a 
pályázatnál 30 millió forint, 65%-os támo-
gatás, 35%-os önrésszel). A pályázatokról 
a döntés várhatóan 2016. augusztus 5-én 
lesz, a kiértesítés több lépcsőben történhet 
meg, a legutolsó kiértesítés 2016. novem-
ber 15-ig várható. (90/2016. határozat – 12 
igen, 91/2016. határozat – 12 igen) (Továb-
bi részletek a Polgármesteri interjúban).

Pályázat a Napos Oldal Szociális 
Központ felújítására

Egy másik hazai forrású minisztériumi 
pályázat beadásáról is tárgyalt a testület, 
mely a „Szociális szakosított ellátást és a 
gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 
önkormányzati intézmények fejlesztése, 
felújítása támogatására” irányul. Ezzel a 
pályázattal a Napos Oldal Szociális Köz-
pont jobboldali épületszárnyát, az idősek 
átmeneti gondozóházának épületét tudná 

Bővül a játszótér  
a Görgey utcában

2009 szeptemberében adta át az önkor-
mányzat a Görgey utcai játszóteret, s ben-
ne a környéken egyedülálló Triál-pályát, 
melyet azóta is sok fiatal nagy örömmel 
használ. A pályát használó BMX-esek ne-
vében az egyik fiatal levelet írt az önkor-
mányzatnak, amelyben kérték, hogy ha 
lehetséges, az önkormányzat bővítse 1-2 
elemmel a görpályát. A legfontosabbnak 
a pályának egy negyedívvel való bővítését 
tartották, amely így nemcsak a görkor-
csolyások és gördeszkások, hanem a bi-
ciklisek igényeit is kielégítené. A Polgár-
mesteri Hivatal ajánlatot kért be a pálya 
egy negyedívvel való bővítésére. Egyetlen 
ajánlat érkezett: a Hovi-Tech Kft-től, akik 
bruttó 1 434 744 forintért vállalták az új 
eszköz telepítését. A képviselőtestület tá-
mogatta a fiatalok kérelmét, és biztosította 
az új eszköz beszerzéshez és telepítéséhez 
szükséges fedezetet. (93/2016. határozat – 
12 igen).

Rendkívüli szociális támogatás
A belügyminiszter és a nemzetgazdasági 
miniszter a tavalyi évhez hasonlóan az 
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idén is pályázatot hirdetett a települési ön-
kormányzatok rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatására, ennek keretén 
belül a rendkívüli szociális támogatásra. 
A támogatás keretében a települések kü-
lön igénylés alapján, külön eljárás útján 
rendkívüli szociális támogatásra pályáz-
hatnak a települési támogatások 2016. évi 
kifizetéséhez. A támogatás mértékét a he-
lyi önkormányzatokért felelős miniszter 
és az államháztartásért felelős miniszter 
állapítják meg, egyedi felülvizsgálat alap-
ján. Tavaly az önkormányzat 538 755 Ft 
vissza nem térítendő támogatásban része-
sült. A képviselőtestület úgy döntött, hogy 
a rendkívüli szociális támogatásra vonat-
kozó pályázatát az idei évben is benyújtja. 
(97/2016. határozat – 12 igen)

A Ligeti Cseperedő óvoda  
épületeinek felújítása

A Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi 
Óvoda az idei költségvetés tervezésekor 
három fejlesztés elvégzését kérelmezte: a 
Zrínyi utcai óvodában egy csoportszoba 
felújítását és egy folyosórész leválasztá-
sát, a Szabadság utcai óvodában pedig a 
külső nyílászárók festését.  A költségvetési 
rendeletben a képviselőtestület 3,5  millió 
forint fedezetet biztosított ezekre a fej-
lesztésekre. A felújításokat az intézmény 
bonyolítja, és az önkormányzat finanszí-
rozza. Az óvoda az ajánlatkérések során 
összességében 790 000 forinttal nagyobb 
összegű ajánlatot kapott a két felújításra, 
mint a költségvetésben biztosított keret, 
így ennek a hiányzó összegnek a biztosí-
tásáról döntött most a képviselőtestület. 
(107/2016. határozat – 12 igen)

Ingatlanértékesítések

Ismételten meghirdeti az önkormányzat 
a Szondi u. 108. szám alatti önkormány-

zati tulajdonú építési telek eladására kiírt 
nyílt pályázatot, miután a korábbi pályázat 
nyertese a szerződéskötés előtt visszalépett 
a vásárlástól.  Az ingatlant újra 7 400 000 
forintos limitáron hirdetik. (99/2016. hatá-
rozat – 12 igen)

Hosszú évek után vevőre talált a Béke 
u. 3742 hrsz-ú önkormányzati, belterüle-
ti ingatlan (volt árok), melyet 1 360 000 
forintos áron adott el az önkormányzat. 
(100/2016. – 11 igen, 1 tartózkodás)

Ingatlanvásárlás a Kálvárián

A 2475. hrsz. alatti és a 2476. hrsz. alatti 
beépítetlen ingatlanok tulajdonosai az ön-
kormányzatnak felajánlották megvételre 
a két kisebb üres telket. Az ingatlanok a 
Kálvária-dombon helyezkednek el, a vas-
úti töltés feletti részen, a Karátsonyi-ligeti 
vasúti megállóhellyel szemben. Ezeket az 
ingatlanokat jelenleg nem lehet közútról 
megközelíteni, és a jövőben sem lesz erre 
lehetőség, építési telek nem alakítható ki 
itt. Az önkormányzat az elmúlt év őszén 
már vásárolt egy hasonló paraméterekkel 
rendelkező, szintén a Kálvária-dombon 
található ingatlant 1052 forintos négyzet-
méteráron, és most is ezt a vételárat aján-
lotta fel a tulajdonosoknak, akik ezt el is 
fogadták.  A két telek vételára összesen 1 
503 308 forint. (101/2016. határozat – 11 
igen, 1 nem)

Kertépítészeti tervek a temetőre

Annak érdekében, hogy a temetőben az 
üres területeken megfelelő parcellákat, 
valamint azok megközelítését biztosító 
utakat lehessen kialakítani, és hogy a par-
cellákon belül rendezett sírhelykiosztás 
legyen, szükségesnek látta az önkormány-
zat vezetése egy erre vonatkozó terv elké-
szítését, mivel napi szinten gondot okoz 
a sírok helyének kijelölése. A Polgármes-

Egyéb határozatok:

94/2016. – a Pilisvörösvár Város Önkor-
mányzata 2015. évi szociális feladatainak 
ellátásáról szóló beszámoló elfogadása

95/2016. – A Pilisvörösvár Város Ön-
kormányzata 2015. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló átfogó értékelés elfogadása

96/2016. – A Pilisvörösvári Tipegő Böl-
csőde Szervezeti és Működési szabályza-
tának jóváhagyása

98/2016.  – Pilisvörösvár Város Önkor-
mányzatának Közbeszerzési Szabályzata 
módosítása, az Előkészítő és Bíráló Bi-
zottságba új tag megválasztása

Rendelet:

13/2016. – A pilisvörösvári társadal-
mi szervezetek pénzbeli támogatásának 
módjáról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása

14/2016. – Az önkormányzati lakások 
és helyiségek bérletére és elidegenítésére 
vonatkozó szabályokról szóló 8/1997. 
(VI.30.) számú rendelet módosítása  

A képviselőtestület által hozott határo-
zatok és rendeletek megtalálhatóak a 
városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu/
Vörösvári vagyok/Önkormányzati doku-
mentumok)

teri Hivatal hat cégtől kért ajánlatot arra, 
hogy a jogszabályi előírások figyelembe 
vételével készítsék el a pilisvörösvári te-
mető kertépítészeti tervét, úgy, hogy a 
temető tájba illő, egyszerű, de méltó te-
metkezési hellyé váljon. Határidőig 4 cég-
től érkezett ajánlat, a testület a tervezési 
feladat elvégzésére a legkedvezőbb ajánla-
tot adó Gardenworks Kft-t választotta ki. 
(102/2016. határozat – 12 igen)

Ingatlanok belterületbe vonása

A tulajdonosok kérésére két ingatlan bel-
területbe vonásáról döntött a képviselőtes-
tület, amelyeknek a belterületbe vonását 
a jelenleg érvényben lévő Szabályozási 
Terv és Helyi Építési Szabályzat is tartal-
mazza, Lke-2 jelű kertvárosias lakóövezet 
kialakítására. Az egyik, az Őrhegy utca 
6077/2 hrsz-ú ingatlan, a másik az Őrhegy 
utca 6081/3 hrsz-ú ingatlan. A tulajdono-
sok vállalták a belterületbe vonással járó 
költségek megfizetését, valamint azt, hogy 
a településszerkezeti tervben meghatáro-
zott célra – kertvárosias lakóterületként 
– 4 éven belül ténylegesen felhasználják a 
telket. (103/2016. – 11 igen, 1 tartózkodás, 
104/2016. – 11 igen, 1 tartózkodás) 
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felújítani az önkormányzat.  Megújulhat-
na a tető, a homlokzat és a nyílászárók. 
A pályázaton vissza nem térítendő támo-
gatás igényelhető, a támogatás maximális 
mértéke 20 millió forint.  Az önkormány-
zat egy 18,1 millió forintos projekttel pá-
lyázik, ebből az önrész összege 4,5 millió 
forint. (92/2016. határozat – 12 igen) (To-
vábbi részletek a Polgármesteri interjúban).

Pályázat önkormányzati  
fejlesztésekre

A közelmúltban megjelent egy hazai 
forrású minisztériumi pályázat az ön-
kormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására. A pályázat 
három területre irányul: 1. Kötelező ön-
kormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztése, felújítása, 2. Óvodai, iskolai és 
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 
felújítás vagy új sportlétesítmény létreho-
zása, 3. Belterületi utak, járdák, hidak fel-
újítása. A három közül azonban egyszer-
re csak két kiírásra lehet pályázni, ezért 
a képviselőtestület úgy döntött, hogy a 
sportfejlesztésre és az útfelújításokra adja 
be pályázatát. Az előbbiből a Templom 
téri iskola sportudvarát újítanák fel (erre 
a maximálisan igényelhető támogatás 20 
millió forint, 65%-os támogatás, 35%-os 
önrésszel), az utóbbival pedig a Báthory 
utca és a Szent István utca szilárd burko-
latának felújítására, valamint a Szabadság 
utcai járda felújítására  pályáznak (a ma-
ximálisan igényelhető támogatás ennél a 
pályázatnál 30 millió forint, 65%-os támo-
gatás, 35%-os önrésszel). A pályázatokról 
a döntés várhatóan 2016. augusztus 5-én 
lesz, a kiértesítés több lépcsőben történhet 
meg, a legutolsó kiértesítés 2016. novem-
ber 15-ig várható. (90/2016. határozat – 12 
igen, 91/2016. határozat – 12 igen) (Továb-
bi részletek a Polgármesteri interjúban).

Pályázat a Napos Oldal Szociális 
Központ felújítására

Egy másik hazai forrású minisztériumi 
pályázat beadásáról is tárgyalt a testület, 
mely a „Szociális szakosított ellátást és a 
gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 
önkormányzati intézmények fejlesztése, 
felújítása támogatására” irányul. Ezzel a 
pályázattal a Napos Oldal Szociális Köz-
pont jobboldali épületszárnyát, az idősek 
átmeneti gondozóházának épületét tudná 

Bővül a játszótér  
a Görgey utcában

2009 szeptemberében adta át az önkor-
mányzat a Görgey utcai játszóteret, s ben-
ne a környéken egyedülálló Triál-pályát, 
melyet azóta is sok fiatal nagy örömmel 
használ. A pályát használó BMX-esek ne-
vében az egyik fiatal levelet írt az önkor-
mányzatnak, amelyben kérték, hogy ha 
lehetséges, az önkormányzat bővítse 1-2 
elemmel a görpályát. A legfontosabbnak 
a pályának egy negyedívvel való bővítését 
tartották, amely így nemcsak a görkor-
csolyások és gördeszkások, hanem a bi-
ciklisek igényeit is kielégítené. A Polgár-
mesteri Hivatal ajánlatot kért be a pálya 
egy negyedívvel való bővítésére. Egyetlen 
ajánlat érkezett: a Hovi-Tech Kft-től, akik 
bruttó 1 434 744 forintért vállalták az új 
eszköz telepítését. A képviselőtestület tá-
mogatta a fiatalok kérelmét, és biztosította 
az új eszköz beszerzéshez és telepítéséhez 
szükséges fedezetet. (93/2016. határozat – 
12 igen).

Rendkívüli szociális támogatás
A belügyminiszter és a nemzetgazdasági 
miniszter a tavalyi évhez hasonlóan az 

ÖNKORMÁNYZATI 
DÖNTÉSEK
2016. MÁJUS 26.

ÖNKORMÁNYZAT

idén is pályázatot hirdetett a települési ön-
kormányzatok rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatására, ennek keretén 
belül a rendkívüli szociális támogatásra. 
A támogatás keretében a települések kü-
lön igénylés alapján, külön eljárás útján 
rendkívüli szociális támogatásra pályáz-
hatnak a települési támogatások 2016. évi 
kifizetéséhez. A támogatás mértékét a he-
lyi önkormányzatokért felelős miniszter 
és az államháztartásért felelős miniszter 
állapítják meg, egyedi felülvizsgálat alap-
ján. Tavaly az önkormányzat 538 755 Ft 
vissza nem térítendő támogatásban része-
sült. A képviselőtestület úgy döntött, hogy 
a rendkívüli szociális támogatásra vonat-
kozó pályázatát az idei évben is benyújtja. 
(97/2016. határozat – 12 igen)

A Ligeti Cseperedő óvoda  
épületeinek felújítása

A Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi 
Óvoda az idei költségvetés tervezésekor 
három fejlesztés elvégzését kérelmezte: a 
Zrínyi utcai óvodában egy csoportszoba 
felújítását és egy folyosórész leválasztá-
sát, a Szabadság utcai óvodában pedig a 
külső nyílászárók festését.  A költségvetési 
rendeletben a képviselőtestület 3,5  millió 
forint fedezetet biztosított ezekre a fej-
lesztésekre. A felújításokat az intézmény 
bonyolítja, és az önkormányzat finanszí-
rozza. Az óvoda az ajánlatkérések során 
összességében 790 000 forinttal nagyobb 
összegű ajánlatot kapott a két felújításra, 
mint a költségvetésben biztosított keret, 
így ennek a hiányzó összegnek a biztosí-
tásáról döntött most a képviselőtestület. 
(107/2016. határozat – 12 igen)

Ingatlanértékesítések

Ismételten meghirdeti az önkormányzat 
a Szondi u. 108. szám alatti önkormány-

zati tulajdonú építési telek eladására kiírt 
nyílt pályázatot, miután a korábbi pályázat 
nyertese a szerződéskötés előtt visszalépett 
a vásárlástól.  Az ingatlant újra 7 400 000 
forintos limitáron hirdetik. (99/2016. hatá-
rozat – 12 igen)

Hosszú évek után vevőre talált a Béke 
u. 3742 hrsz-ú önkormányzati, belterüle-
ti ingatlan (volt árok), melyet 1 360 000 
forintos áron adott el az önkormányzat. 
(100/2016. – 11 igen, 1 tartózkodás)

Ingatlanvásárlás a Kálvárián

A 2475. hrsz. alatti és a 2476. hrsz. alatti 
beépítetlen ingatlanok tulajdonosai az ön-
kormányzatnak felajánlották megvételre 
a két kisebb üres telket. Az ingatlanok a 
Kálvária-dombon helyezkednek el, a vas-
úti töltés feletti részen, a Karátsonyi-ligeti 
vasúti megállóhellyel szemben. Ezeket az 
ingatlanokat jelenleg nem lehet közútról 
megközelíteni, és a jövőben sem lesz erre 
lehetőség, építési telek nem alakítható ki 
itt. Az önkormányzat az elmúlt év őszén 
már vásárolt egy hasonló paraméterekkel 
rendelkező, szintén a Kálvária-dombon 
található ingatlant 1052 forintos négyzet-
méteráron, és most is ezt a vételárat aján-
lotta fel a tulajdonosoknak, akik ezt el is 
fogadták.  A két telek vételára összesen 1 
503 308 forint. (101/2016. határozat – 11 
igen, 1 nem)

Kertépítészeti tervek a temetőre

Annak érdekében, hogy a temetőben az 
üres területeken megfelelő parcellákat, 
valamint azok megközelítését biztosító 
utakat lehessen kialakítani, és hogy a par-
cellákon belül rendezett sírhelykiosztás 
legyen, szükségesnek látta az önkormány-
zat vezetése egy erre vonatkozó terv elké-
szítését, mivel napi szinten gondot okoz 
a sírok helyének kijelölése. A Polgármes-

Egyéb határozatok:

94/2016. – a Pilisvörösvár Város Önkor-
mányzata 2015. évi szociális feladatainak 
ellátásáról szóló beszámoló elfogadása

95/2016. – A Pilisvörösvár Város Ön-
kormányzata 2015. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló átfogó értékelés elfogadása

96/2016. – A Pilisvörösvári Tipegő Böl-
csőde Szervezeti és Működési szabályza-
tának jóváhagyása

98/2016.  – Pilisvörösvár Város Önkor-
mányzatának Közbeszerzési Szabályzata 
módosítása, az Előkészítő és Bíráló Bi-
zottságba új tag megválasztása

Rendelet:

13/2016. – A pilisvörösvári társadal-
mi szervezetek pénzbeli támogatásának 
módjáról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása

14/2016. – Az önkormányzati lakások 
és helyiségek bérletére és elidegenítésére 
vonatkozó szabályokról szóló 8/1997. 
(VI.30.) számú rendelet módosítása  

A képviselőtestület által hozott határo-
zatok és rendeletek megtalálhatóak a 
városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu/
Vörösvári vagyok/Önkormányzati doku-
mentumok)

teri Hivatal hat cégtől kért ajánlatot arra, 
hogy a jogszabályi előírások figyelembe 
vételével készítsék el a pilisvörösvári te-
mető kertépítészeti tervét, úgy, hogy a 
temető tájba illő, egyszerű, de méltó te-
metkezési hellyé váljon. Határidőig 4 cég-
től érkezett ajánlat, a testület a tervezési 
feladat elvégzésére a legkedvezőbb ajánla-
tot adó Gardenworks Kft-t választotta ki. 
(102/2016. határozat – 12 igen)

Ingatlanok belterületbe vonása

A tulajdonosok kérésére két ingatlan bel-
területbe vonásáról döntött a képviselőtes-
tület, amelyeknek a belterületbe vonását 
a jelenleg érvényben lévő Szabályozási 
Terv és Helyi Építési Szabályzat is tartal-
mazza, Lke-2 jelű kertvárosias lakóövezet 
kialakítására. Az egyik, az Őrhegy utca 
6077/2 hrsz-ú ingatlan, a másik az Őrhegy 
utca 6081/3 hrsz-ú ingatlan. A tulajdono-
sok vállalták a belterületbe vonással járó 
költségek megfizetését, valamint azt, hogy 
a településszerkezeti tervben meghatáro-
zott célra – kertvárosias lakóterületként 
– 4 éven belül ténylegesen felhasználják a 
telket. (103/2016. – 11 igen, 1 tartózkodás, 
104/2016. – 11 igen, 1 tartózkodás) 
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AZ ÖNKORMÁNYZAT  
ÁLLÁSPONTJA

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 
képviselőtestülete a nemzeti köznevelés-
ről szóló 2011. CXC. törvény 83. §-ának 
(4.a) bekezdésében  biztosított jogkörében 
eljárva úgy döntött, hogy a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat 2016. március 11. 
napján kelt kezdeményezésére hivatkozva 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatának (PNNÖ) a Német Nemzeti-
ségi Általános Iskola, Pilisvörösvár fenntar-
tói jogának átvételére vonatkozó kérelmét 
nem támogatja, a működtetői jogot nem 
kívánja átadni. 

 A képviselőtestület úgy ítélte meg, hogy 
a Vásár téri iskolának a PNNÖ fenntartá-
sába és működtetésébe adása mind gazda-
sági, mind pedagógiai, mind tulajdonjogi, 
mind a helyi iskolarendszerre gyakorolt 
hatása, mind az általa járási szinten ge-
nerált folyamatok szempontjából erősen 
aggályos. Ezen veszélyek ismeretében a 
fenntartó- és működtetőváltást támogatni 
a képviselőtestület részéről könnyelmű és 
felelőtlen döntés lenne.

A képviselőtestület e döntését arra való 
tekintettel is hozta meg, hogy nem vállalhat 
kötelezettséget a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata Közgyűlésének 
137/2015. (XI. 28.) számú határozata sze-
rinti kritériumok teljesítésére (az esetleges 
működési hiány finanszírozására, valamint 
az intézmény működtetésével kapcsolatos 
pénzügyi, számviteli, igazgatási feladatok 
ellátására), hiszen a nemzetiségi finanszí-
rozás tíz évre előre nem ismert.

A képviselőtestület mérlegelte továbbá 
azt is, hogy a Vásár téri iskola jelenleg is 
(azaz az állami fenntartás keretei között 

is) nemzetiségi iskolaként működik, és az 
iskolában ma is minden szakmai, személyi 
és tárgyi feltétel adott a színvonalas német 
nemzetiségi oktatáshoz. Ezt bizonyítja 
az intézmény 2015. évi beszámolója is. 
(69/2016. (IV. 28.) Kt. sz. határozat)

A határozatban említett érveket a testü-
leti ülésre készült előterjesztés részletesen 
is kifejti:

Gazdasági szempontok

Mind a PNNÖ (korábbi megnyilatkozá-
saiban), mind Appel László szakértő azt 
állítja, hogy nemzetiségi fenntartás esetén 
a Vásár téri iskola finanszírozása sokkal 
jobb lenne a jelenleginél, az önkormányzat 
pedig kiadásokat takarítana meg, hiszen 
nem kellene ellátnia a Vásár téri iskolával 
kapcsolatban a működtetői feladatokat. 
Az állításnak azonban csak az a része te-
kinthető egyértelműen bizonyítottnak, 
ami az intézmény fenntartására vonatkozó 
PNNÖ-bevételeket illeti. A kiadási oldal 
továbbra is homályos. Sax László úr a 2016. 
április 7-én kelt levelének a végén azt írja, 
hogy „a nemzetiségi feladat-ellátásra bizto-
sított források és a feladat-ellátás költségei 
között fennmaradó több mint 60 millió 
forint megnyugtató módon biztosítaná az 
átvételt követően a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Általános Iskola jó színvona-
lú működtetését, az esetlegesen felállítandó 
gazdasági szervezet költségeit, valamint 
fedezetet nyújtana az épület karbantartási, 
felújítási kiadásaira is”. Ez az összefoglaló 
kijelentés azonban nincsen bizonyítékok-
kal alátámasztva.

Az Appel László-féle szakértői véle-
ményből és annak kétoldalas kiegészíté-
séből sem derül ki ugyanis, hogy PNNÖ-

fenntartás esetén a Vásár téri iskola 
fenntartása és működtetése ténylegesen 
mennyibe kerülne egy évben a PNNÖ-
nek, illetve milyen kiadások jelentkezné-
nek PNNÖ-fenntartás esetén is a városi 
önkormányzatnál, továbbá, hogy a városi 
önkormányzat milyen állami bevételektől 
esne el a Vásár téri iskola működtetési fel-
adatának leadása miatt. 

Nem ismertek a személyi kiadások, a 
rezsiköltségek, a karbantartási költségek, 
a tanulói étkeztetés tényleges költségei, a 
technikai személyzet foglalkoztatásának, 
a gazdasági szervezet működtetésének 
költségei stb. Nem kiszámítható, hogy az 
önkormányzati feladatfinanszírozás rend-
szerében a működtetői feladatok átadása 
miatt önkormányzatunk mekkora állami 
támogatástól esne el.

A szakértő nem zárta ki, hogy vannak, 
vagy lehetnek kiadások, amik nem szere-
pelnek a jelenlegi költségvetés-tervezetben. 
Ezeknek az összegéről azonban nem tu-
dott nyilatkozni, csak annyit, hogy szerinte 
a PNNÖ többletbevételi forrásai ezeknek 
finanszírozására elégségesek. 

Nem nyilatkozott a PNNÖ arról sem, 
hogy PNNÖ-fenntartás és -működtetés 
esetén kinek a feladata lenne az iskola 
épületének karbantartása, illetve kinek a 
feladata lenne az épület felújítása: a fenn-
tartó PNNÖ-é vagy a tulajdonos városi 
önkormányzaté? – Ha a PNNÖ-é, akkor a 
kérdés az, hogy honnan lenne fedezete erre 
a PNNÖ-nek? (Az állami finanszírozás a 
tervezet szerint lényegében csak a személyi 
és a működési kiadások fedezésére szolgál, 
nem felújításra.)

További súlyos kockázatot jelent Pilis-
vörösvár Város Önkormányzata számára a 
Magyarországi Németek Országos Önkor-

ÁLLAMI FENNTARTÁSBAN 
MARAD  
A VÁSÁR TÉRI ISKOLA

A közelmúltban a tavalyi eredménytelen kísérlet után a Pilisvörösvári 
NNÖ ismét azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy átve-
hesse a Vásár téri iskola fenntartását és működtetését. A képviselőtestü-
let 2016. április 28-án tűzte napirendre a témát, s hosszas tárgyalás után 
8 igen és 2 nem szavazattal azt a döntést hozta, hogy nem kívánja átadni 
a fenntartói és a működtetői jogokat. Alábbi cikkünkben a városi ön-
kormányzat érveit, szempontjait a testületi ülésre készült előterjesztés 
alapján, a német nemzetiségi önkormányzat álláspontját a PNNÖ-nek 
Sax Ibolya által felolvasott írásbeli reagálása és Sax László PNNÖ-elnök 
beszéde alapján ismertetjük. 

mányzata Közgyűlésének „A nemzetiségi 
intézmények fenntartói joga átvételével 
kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása so-
rán alkalmazandó kritériumokról” szóló 
137/2015. (11. 28.) sz. határozata, mely sze-
rint az MNOÖ csak akkor támogatja egy 
intézmény fenntartói jogának a nemzetisé-
gi önkormányzatok (esetünkben PNNÖ) 
általi átvételét, ha „az intézmény székhelye 
szerinti települési önkormányzat határo-
zatban vállal kötelezettséget a nemzetiségi 
önkormányzat által átveendő intézmény 
esetleges működési hiányának finanszíro-
zására, valamint az intézmény működte-
tésével kapcsolatos pénzügyi, számviteli, 
igazgatási feladatok ellátására, amennyiben 
azt a nemzetiségi önkormányzat nem tudja 
teljesíteni.” 

Véleményünk szerint az MNOÖ-nek ez 
a feltétele eleve kizárja az iskola PNNÖ-
fenntartásba adását. – Elképzelhetetlen 
ugyanis az, hogy a PNNÖ önállóan gaz-
dálkodik, de az esetleges veszteséges gaz-
dálkodásáért Pilisvörösvár Város Önkor-
mányzata vállal anyagi felelősséget. Ez a 
feltétel felmérhetetlen nagyságú kockázatot 
jelent az önkormányzat számára.

Azt is mérlegelnünk kell, hogy a költ-
ségvetési finanszírozás mindig csak az 
adott évre szól, miközben a használati 
megállapodást 10 évre kötnénk. Ez egy 
hosszú időre szóló és igen kockázatos kö-
telezettségvállalás lenne. Nincsen ugyanis 
semmilyen garancia arra, hogy a nemze-
tiségi önkormányzatok által fenntartott 
intézményeknek járó kiemelt állami támo-
gatás hosszabb távon is a maihoz hasonló 
összegben biztosított lesz. Az intézmények 
finanszírozását egy évre állapítja meg a 
költségvetési törvény, így pusztán a jelen-
legi nemzetiségi finanszírozásra alapozni 

egy fenntartóváltást, véleményünk szerint, 
gazdasági szempontból könnyelmű és fele-
lőtlen döntés lenne. 

A jelenlegi helyzet gazdasági szempont-
ból úgy foglalható össze, hogy PNNÖ-
fenntartás esetén maga az iskola anyagilag 
valószínűleg jól járna (a jelenleginél több 
finanszírozást kapna), de a városi önkor-
mányzat és maga a település anyagilag va-
lószínűleg rosszabbul járna, vagy legalább-
is igen nagy kockázatot vállalna.

Pedagógiai, oktatási (szakmai) 
szempontok

Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Ön-
kormányzata továbbra sem készített sem-
milyen írásos összefoglalót arról, hogy 
tulajdonképpen miért is szeretné átvenni 
a Vásár téri iskola fenntartását, így nem 
tudjuk, hogy mik a konkrét terveik a tan-
testülettel, a diákokkal, a pedagógiai prog-
rammal, a tantárgyfelosztással, a felvételi 
körzetekkel, a beiskolázással, az iskola 
működtetésével, az épület karbantartásával 
és felújításával kapcsolatban. Nem tudjuk, 
hogy a PNNÖ fenntartóként mit hagyna 
változatlanul, és mit változtatna meg a Vá-
sár téri iskola életében. 

Kifejtve a kérdést: nem tudjuk, hogy 
ténylegesen hány pedagógus alkalmazásá-
val képzeli el a PNNÖ a Vásár téri iskola 
működését a 2016/2017-es, illetve az azt 
követő tanévekben. Nem tudjuk, hogy ha 
a Vásár téri iskola jelenlegi beiratkozá-
si körzete – a köznevelési törvény 31. §-a 
adta lehetőséggel élve – megszűnne, s az 
iskola regionális beiskolázású iskolaként 
működne tovább, akkor milyen szempon-
tok alapján döntenék el, hogy vörösvári 
gyermekeket vesznek fel, vagy inkább kör-
nyékbeli német nemzetiségű gyerekeket. 
Nem tudjuk, hogy túljelentkezés esetén 
milyen szempontok szerint válogatnák ki 
a felvételre kerülőket. Nem tudjuk, hogy 
mi alapján döntenék el, hogy ki tartozik a 
német nemzetiséghez. Nem tudjuk, hogy 
mi lenne az intézményből kiszoruló pilis-
vörösvári tanulókkal: a másik általános is-
kolában kellene biztosítani a felvételüket? 
Nem tudjuk, hogy mi lenne azokkal a pi-
lisvörösvári gyerekekkel, akik emiatt még a 
Templom téri iskolába sem férnének be.

Tulajdonjogi szempontok

A Nemzetiségek jogairól szóló törvény 25. 
§ (6) bekezdése értelmében a fenntartói jog 
átadásával együtt a köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló ingó és in-
gatlan vagyont az átvevő használatába kell 
adni. Az átadás ingyenes. A használatba 
adás ideje nem lehet tíz évnél rövidebb. A 
használattal kapcsolatosan megállapodást 
kell kötni.

Kérdés, hogy hogy mi lenne akkor, ha a 
fenntartói jog átadása után egy idő múlva a 
PNNÖ bármilyen oknál fogva nem tudná 

vagy nem akarná tovább fenntartani a Vá-
sár téri iskolát (például csökken a jelenlegi 
magas finanszírozás, változik a jogszabályi 
környezet stb.). Ebben az esetben ugyanis 
a fenntartói jog nem az államhoz kerülne 
vissza, hanem a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzatára szállna át, 
és az MNOÖ dönthetne arról, hogy fenn 
akarja-e tartani az iskolát a helyi PNNÖ 
helyett, vagy visszaadja az államnak. (A 
nemzetiségi törvény 25. § (3) bekezdése 
alapján amennyiben a települési nem-
zetségi önkormányzat a feladat ellátására 
törvény alapján köteles fenntartótól átvett 
köznevelési intézmény fenntartói jogáról 
le kíván mondani, a fenntartói jogot az 
érintett országos önkormányzat átveheti, 
ha nem kívánja átvenni, a korábbi fenntar-
tó vagy jogutódja köteles a fenntartói jog 
visszavételére.)

A helyi iskolarendszerre gyakorolt 
hatások szempontja

Az iskolaátvétel indoka a szakértői vé-
lemény és a PNNÖ tagjainak szóbeli 
megnyilatkozásai alapján az, hogy az in-
tézmény fenntartásához a helyi német 
nemzetiségi önkormányzat több állami 
támogatást tudna igénybe venni, mint 
a jelenlegi fenntartó, azaz a KLIK, és a 
működtetéshez is több támogatást tudna 
igénybe venni, mint a jelenlegi működtető, 
azaz Pilisvörösvár Város Önkormányzata, 
tehát az NNÖ-fenntartásba vétel által ma-
gasabb színvonalon valósulhatna meg az 
iskolában a német nemzetiségi oktatás. 

Amennyiben ez igaz, akkor ez egyben 
azt is jeleni, hogy a PNNÖ által fenntar-
tott Vásár téri iskola a döntés következté-
ben jobb finanszírozási helyzetbe kerülne, 
mint a KLIK által fenntartott Templom 
téri iskola; a Vásár téren több pénz len-
ne pl. taneszközre, egyenruhára, digitális 
táblára, csoportbontásokra, pedagógus to-
vábbképzésre stb., mint a Templom téren. 
Ez a Vásár téri iskola tanárai és diákjai 
szempontjából nyilván kívánatos lenne, 
csakhogy a Templom téri iskola finanszí-
rozása közben alacsonyabb maradna, így 
óhatatlanul létrejönne a városunkban egy 
„gazdag iskola” és egy „szegény iskola”. 

A „gazdag” Vásár téri iskola vonzereje 
nyilvánvalóan megnőne, s így az iskolában 
túljelentkezés alakulna ki. A túljelentkezés 
válogatási lehetőséget is jelent, ami a Vá-
sár téri iskola részére pozitív, a Templom 
téri iskola részére negatív szelekciós hatás-
sal járna. Hamar kialakulna egy elitiskola 
a Vásár téren, és egy szegregált iskola a 
Templom téren.

A Vásár téri iskola esetleges PNNÖ-
fenntartásba adása tehát a helyi iskola-
rendszerre egyértelműen negatív hatással 
lenne: a Templom téri iskola versenyké-
pessége évről-évre folyamatosan romlana, 
s megindulna a szegregálódás folyamata. 
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AZ ÖNKORMÁNYZAT  
ÁLLÁSPONTJA

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 
képviselőtestülete a nemzeti köznevelés-
ről szóló 2011. CXC. törvény 83. §-ának 
(4.a) bekezdésében  biztosított jogkörében 
eljárva úgy döntött, hogy a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat 2016. március 11. 
napján kelt kezdeményezésére hivatkozva 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatának (PNNÖ) a Német Nemzeti-
ségi Általános Iskola, Pilisvörösvár fenntar-
tói jogának átvételére vonatkozó kérelmét 
nem támogatja, a működtetői jogot nem 
kívánja átadni. 

 A képviselőtestület úgy ítélte meg, hogy 
a Vásár téri iskolának a PNNÖ fenntartá-
sába és működtetésébe adása mind gazda-
sági, mind pedagógiai, mind tulajdonjogi, 
mind a helyi iskolarendszerre gyakorolt 
hatása, mind az általa járási szinten ge-
nerált folyamatok szempontjából erősen 
aggályos. Ezen veszélyek ismeretében a 
fenntartó- és működtetőváltást támogatni 
a képviselőtestület részéről könnyelmű és 
felelőtlen döntés lenne.

A képviselőtestület e döntését arra való 
tekintettel is hozta meg, hogy nem vállalhat 
kötelezettséget a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata Közgyűlésének 
137/2015. (XI. 28.) számú határozata sze-
rinti kritériumok teljesítésére (az esetleges 
működési hiány finanszírozására, valamint 
az intézmény működtetésével kapcsolatos 
pénzügyi, számviteli, igazgatási feladatok 
ellátására), hiszen a nemzetiségi finanszí-
rozás tíz évre előre nem ismert.

A képviselőtestület mérlegelte továbbá 
azt is, hogy a Vásár téri iskola jelenleg is 
(azaz az állami fenntartás keretei között 

is) nemzetiségi iskolaként működik, és az 
iskolában ma is minden szakmai, személyi 
és tárgyi feltétel adott a színvonalas német 
nemzetiségi oktatáshoz. Ezt bizonyítja 
az intézmény 2015. évi beszámolója is. 
(69/2016. (IV. 28.) Kt. sz. határozat)

A határozatban említett érveket a testü-
leti ülésre készült előterjesztés részletesen 
is kifejti:

Gazdasági szempontok

Mind a PNNÖ (korábbi megnyilatkozá-
saiban), mind Appel László szakértő azt 
állítja, hogy nemzetiségi fenntartás esetén 
a Vásár téri iskola finanszírozása sokkal 
jobb lenne a jelenleginél, az önkormányzat 
pedig kiadásokat takarítana meg, hiszen 
nem kellene ellátnia a Vásár téri iskolával 
kapcsolatban a működtetői feladatokat. 
Az állításnak azonban csak az a része te-
kinthető egyértelműen bizonyítottnak, 
ami az intézmény fenntartására vonatkozó 
PNNÖ-bevételeket illeti. A kiadási oldal 
továbbra is homályos. Sax László úr a 2016. 
április 7-én kelt levelének a végén azt írja, 
hogy „a nemzetiségi feladat-ellátásra bizto-
sított források és a feladat-ellátás költségei 
között fennmaradó több mint 60 millió 
forint megnyugtató módon biztosítaná az 
átvételt követően a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Általános Iskola jó színvona-
lú működtetését, az esetlegesen felállítandó 
gazdasági szervezet költségeit, valamint 
fedezetet nyújtana az épület karbantartási, 
felújítási kiadásaira is”. Ez az összefoglaló 
kijelentés azonban nincsen bizonyítékok-
kal alátámasztva.

Az Appel László-féle szakértői véle-
ményből és annak kétoldalas kiegészíté-
séből sem derül ki ugyanis, hogy PNNÖ-

fenntartás esetén a Vásár téri iskola 
fenntartása és működtetése ténylegesen 
mennyibe kerülne egy évben a PNNÖ-
nek, illetve milyen kiadások jelentkezné-
nek PNNÖ-fenntartás esetén is a városi 
önkormányzatnál, továbbá, hogy a városi 
önkormányzat milyen állami bevételektől 
esne el a Vásár téri iskola működtetési fel-
adatának leadása miatt. 

Nem ismertek a személyi kiadások, a 
rezsiköltségek, a karbantartási költségek, 
a tanulói étkeztetés tényleges költségei, a 
technikai személyzet foglalkoztatásának, 
a gazdasági szervezet működtetésének 
költségei stb. Nem kiszámítható, hogy az 
önkormányzati feladatfinanszírozás rend-
szerében a működtetői feladatok átadása 
miatt önkormányzatunk mekkora állami 
támogatástól esne el.

A szakértő nem zárta ki, hogy vannak, 
vagy lehetnek kiadások, amik nem szere-
pelnek a jelenlegi költségvetés-tervezetben. 
Ezeknek az összegéről azonban nem tu-
dott nyilatkozni, csak annyit, hogy szerinte 
a PNNÖ többletbevételi forrásai ezeknek 
finanszírozására elégségesek. 

Nem nyilatkozott a PNNÖ arról sem, 
hogy PNNÖ-fenntartás és -működtetés 
esetén kinek a feladata lenne az iskola 
épületének karbantartása, illetve kinek a 
feladata lenne az épület felújítása: a fenn-
tartó PNNÖ-é vagy a tulajdonos városi 
önkormányzaté? – Ha a PNNÖ-é, akkor a 
kérdés az, hogy honnan lenne fedezete erre 
a PNNÖ-nek? (Az állami finanszírozás a 
tervezet szerint lényegében csak a személyi 
és a működési kiadások fedezésére szolgál, 
nem felújításra.)

További súlyos kockázatot jelent Pilis-
vörösvár Város Önkormányzata számára a 
Magyarországi Németek Országos Önkor-

ÁLLAMI FENNTARTÁSBAN 
MARAD  
A VÁSÁR TÉRI ISKOLA

A közelmúltban a tavalyi eredménytelen kísérlet után a Pilisvörösvári 
NNÖ ismét azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy átve-
hesse a Vásár téri iskola fenntartását és működtetését. A képviselőtestü-
let 2016. április 28-án tűzte napirendre a témát, s hosszas tárgyalás után 
8 igen és 2 nem szavazattal azt a döntést hozta, hogy nem kívánja átadni 
a fenntartói és a működtetői jogokat. Alábbi cikkünkben a városi ön-
kormányzat érveit, szempontjait a testületi ülésre készült előterjesztés 
alapján, a német nemzetiségi önkormányzat álláspontját a PNNÖ-nek 
Sax Ibolya által felolvasott írásbeli reagálása és Sax László PNNÖ-elnök 
beszéde alapján ismertetjük. 

mányzata Közgyűlésének „A nemzetiségi 
intézmények fenntartói joga átvételével 
kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása so-
rán alkalmazandó kritériumokról” szóló 
137/2015. (11. 28.) sz. határozata, mely sze-
rint az MNOÖ csak akkor támogatja egy 
intézmény fenntartói jogának a nemzetisé-
gi önkormányzatok (esetünkben PNNÖ) 
általi átvételét, ha „az intézmény székhelye 
szerinti települési önkormányzat határo-
zatban vállal kötelezettséget a nemzetiségi 
önkormányzat által átveendő intézmény 
esetleges működési hiányának finanszíro-
zására, valamint az intézmény működte-
tésével kapcsolatos pénzügyi, számviteli, 
igazgatási feladatok ellátására, amennyiben 
azt a nemzetiségi önkormányzat nem tudja 
teljesíteni.” 

Véleményünk szerint az MNOÖ-nek ez 
a feltétele eleve kizárja az iskola PNNÖ-
fenntartásba adását. – Elképzelhetetlen 
ugyanis az, hogy a PNNÖ önállóan gaz-
dálkodik, de az esetleges veszteséges gaz-
dálkodásáért Pilisvörösvár Város Önkor-
mányzata vállal anyagi felelősséget. Ez a 
feltétel felmérhetetlen nagyságú kockázatot 
jelent az önkormányzat számára.

Azt is mérlegelnünk kell, hogy a költ-
ségvetési finanszírozás mindig csak az 
adott évre szól, miközben a használati 
megállapodást 10 évre kötnénk. Ez egy 
hosszú időre szóló és igen kockázatos kö-
telezettségvállalás lenne. Nincsen ugyanis 
semmilyen garancia arra, hogy a nemze-
tiségi önkormányzatok által fenntartott 
intézményeknek járó kiemelt állami támo-
gatás hosszabb távon is a maihoz hasonló 
összegben biztosított lesz. Az intézmények 
finanszírozását egy évre állapítja meg a 
költségvetési törvény, így pusztán a jelen-
legi nemzetiségi finanszírozásra alapozni 

egy fenntartóváltást, véleményünk szerint, 
gazdasági szempontból könnyelmű és fele-
lőtlen döntés lenne. 

A jelenlegi helyzet gazdasági szempont-
ból úgy foglalható össze, hogy PNNÖ-
fenntartás esetén maga az iskola anyagilag 
valószínűleg jól járna (a jelenleginél több 
finanszírozást kapna), de a városi önkor-
mányzat és maga a település anyagilag va-
lószínűleg rosszabbul járna, vagy legalább-
is igen nagy kockázatot vállalna.

Pedagógiai, oktatási (szakmai) 
szempontok

Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Ön-
kormányzata továbbra sem készített sem-
milyen írásos összefoglalót arról, hogy 
tulajdonképpen miért is szeretné átvenni 
a Vásár téri iskola fenntartását, így nem 
tudjuk, hogy mik a konkrét terveik a tan-
testülettel, a diákokkal, a pedagógiai prog-
rammal, a tantárgyfelosztással, a felvételi 
körzetekkel, a beiskolázással, az iskola 
működtetésével, az épület karbantartásával 
és felújításával kapcsolatban. Nem tudjuk, 
hogy a PNNÖ fenntartóként mit hagyna 
változatlanul, és mit változtatna meg a Vá-
sár téri iskola életében. 

Kifejtve a kérdést: nem tudjuk, hogy 
ténylegesen hány pedagógus alkalmazásá-
val képzeli el a PNNÖ a Vásár téri iskola 
működését a 2016/2017-es, illetve az azt 
követő tanévekben. Nem tudjuk, hogy ha 
a Vásár téri iskola jelenlegi beiratkozá-
si körzete – a köznevelési törvény 31. §-a 
adta lehetőséggel élve – megszűnne, s az 
iskola regionális beiskolázású iskolaként 
működne tovább, akkor milyen szempon-
tok alapján döntenék el, hogy vörösvári 
gyermekeket vesznek fel, vagy inkább kör-
nyékbeli német nemzetiségű gyerekeket. 
Nem tudjuk, hogy túljelentkezés esetén 
milyen szempontok szerint válogatnák ki 
a felvételre kerülőket. Nem tudjuk, hogy 
mi alapján döntenék el, hogy ki tartozik a 
német nemzetiséghez. Nem tudjuk, hogy 
mi lenne az intézményből kiszoruló pilis-
vörösvári tanulókkal: a másik általános is-
kolában kellene biztosítani a felvételüket? 
Nem tudjuk, hogy mi lenne azokkal a pi-
lisvörösvári gyerekekkel, akik emiatt még a 
Templom téri iskolába sem férnének be.

Tulajdonjogi szempontok

A Nemzetiségek jogairól szóló törvény 25. 
§ (6) bekezdése értelmében a fenntartói jog 
átadásával együtt a köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló ingó és in-
gatlan vagyont az átvevő használatába kell 
adni. Az átadás ingyenes. A használatba 
adás ideje nem lehet tíz évnél rövidebb. A 
használattal kapcsolatosan megállapodást 
kell kötni.

Kérdés, hogy hogy mi lenne akkor, ha a 
fenntartói jog átadása után egy idő múlva a 
PNNÖ bármilyen oknál fogva nem tudná 

vagy nem akarná tovább fenntartani a Vá-
sár téri iskolát (például csökken a jelenlegi 
magas finanszírozás, változik a jogszabályi 
környezet stb.). Ebben az esetben ugyanis 
a fenntartói jog nem az államhoz kerülne 
vissza, hanem a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzatára szállna át, 
és az MNOÖ dönthetne arról, hogy fenn 
akarja-e tartani az iskolát a helyi PNNÖ 
helyett, vagy visszaadja az államnak. (A 
nemzetiségi törvény 25. § (3) bekezdése 
alapján amennyiben a települési nem-
zetségi önkormányzat a feladat ellátására 
törvény alapján köteles fenntartótól átvett 
köznevelési intézmény fenntartói jogáról 
le kíván mondani, a fenntartói jogot az 
érintett országos önkormányzat átveheti, 
ha nem kívánja átvenni, a korábbi fenntar-
tó vagy jogutódja köteles a fenntartói jog 
visszavételére.)

A helyi iskolarendszerre gyakorolt 
hatások szempontja

Az iskolaátvétel indoka a szakértői vé-
lemény és a PNNÖ tagjainak szóbeli 
megnyilatkozásai alapján az, hogy az in-
tézmény fenntartásához a helyi német 
nemzetiségi önkormányzat több állami 
támogatást tudna igénybe venni, mint 
a jelenlegi fenntartó, azaz a KLIK, és a 
működtetéshez is több támogatást tudna 
igénybe venni, mint a jelenlegi működtető, 
azaz Pilisvörösvár Város Önkormányzata, 
tehát az NNÖ-fenntartásba vétel által ma-
gasabb színvonalon valósulhatna meg az 
iskolában a német nemzetiségi oktatás. 

Amennyiben ez igaz, akkor ez egyben 
azt is jeleni, hogy a PNNÖ által fenntar-
tott Vásár téri iskola a döntés következté-
ben jobb finanszírozási helyzetbe kerülne, 
mint a KLIK által fenntartott Templom 
téri iskola; a Vásár téren több pénz len-
ne pl. taneszközre, egyenruhára, digitális 
táblára, csoportbontásokra, pedagógus to-
vábbképzésre stb., mint a Templom téren. 
Ez a Vásár téri iskola tanárai és diákjai 
szempontjából nyilván kívánatos lenne, 
csakhogy a Templom téri iskola finanszí-
rozása közben alacsonyabb maradna, így 
óhatatlanul létrejönne a városunkban egy 
„gazdag iskola” és egy „szegény iskola”. 

A „gazdag” Vásár téri iskola vonzereje 
nyilvánvalóan megnőne, s így az iskolában 
túljelentkezés alakulna ki. A túljelentkezés 
válogatási lehetőséget is jelent, ami a Vá-
sár téri iskola részére pozitív, a Templom 
téri iskola részére negatív szelekciós hatás-
sal járna. Hamar kialakulna egy elitiskola 
a Vásár téren, és egy szegregált iskola a 
Templom téren.

A Vásár téri iskola esetleges PNNÖ-
fenntartásba adása tehát a helyi iskola-
rendszerre egyértelműen negatív hatással 
lenne: a Templom téri iskola versenyké-
pessége évről-évre folyamatosan romlana, 
s megindulna a szegregálódás folyamata. 
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Áprilisi számunkban már beszámol-
tunk arról a rendkívüli testületi 
ülésről, melyen fontos napirendi 

pont volt a Templom téri Német Nemze-
tiségi Nyelvoktató Általános Iskola pro-
filbővítési szándékának véleményezése. 
A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ön-
kormányzatnak véleményezési joga van 
az ügyben, ám az ülésig hivatalosan nem 
foglalt állást a kérdésben, hogy induljon-e 
angolos első osztály az iskolában.

Döntésüket április 27-i rendes ülésükön 
hozták meg. E szerint nem támogatják, 
hogy az intézmény a nemzetiségi nyelv-
oktató és kétnyelvű oktatási forma mellett 
olyan általános tantervű osztályt indítson, 
melyben első osztálytól kezdve első ide-
gen nyelvként oktatnák az angol nyelvet. 
A PNNÖ képviselőtestülete elkötelezett a 

OKTATÁS, NEMZETISÉG

Ezen végzetes folyamat elindulásáért a 
felelősség a folyamat elindulását lehetővé 
tevő városi önkormányzatot terhelné. 

Fentieken túl fontos hangsúlyozni, hogy 
a Vásár téri iskola kiemelt helyzetbe hozása 
magának a nemzetiségi oktatásnak a jövője 
szempontjából sem kívánatos, mert a job-
ban finanszírozott és válogatni képes Vásár 
téri iskola „elszívhatja” a Templom téri is-
kola beiskolázási körzetéből a német nem-
zetiségi nevelést és oktatást igénylő diákok 
jelentős részét, s ennek hatására veszélybe 
kerülhet a német nemzetiségi nevelés és 
oktatás jövője a Templom téri általános is-
kolában. Így összességében városi szinten 
jelentősen csökkenhetne a német nemze-
tiségi oktatásban részesülő gyermekek szá-
ma Pilisvörösváron.

A külső körülmények szempontja

A magyar közoktatási rendszer évek óta a 
folyamatos átalakítás állapotában van (a 
KLIK megszűnik, de nem tudjuk, mi lesz 
utána). Az átalakítási folyamatok kiszámít-
hatatlansága manapság különösen nagy 
kockázatot jelentene egy ilyen súlyú dön-
tés meghozatalakor, mert nem lehet látni, 
hogy milyen folyamatokra kell majd rea-
gálni, és hogy a Vásár téri iskola PNNÖ-
fenntartásban léte esetén meglenne-e erre 
a lehetőségünk. (Nem tudjuk előre, hogy 
milyen gyerekmozgások indulhatnak meg 
városon belül, illetve más környékbeli tele-
pülésekről Vörösvár irányába.) A Vásár téri 
iskola fenntartási és működtetési körülmé-
nyeit szintén jelentősen befolyásolhatják az 
ilyenféle változások.

A valódi indok hiányának  
szempontja

A Vásár téri iskolának a PNNÖ fenntar-
tásába adása mellett nincsenek valódi, faj-
súlyos érvek. Az iskola jelenleg is (azaz az 
állami fenntartás keretei között is) nemze-
tiségi iskolaként működik, és az iskolában 
ma is minden szakmai, személyi és tárgyi 
feltétel adott a színvonalas német nemze-
tiségi oktatáshoz.

A PNNÖ ÁLLÁSPONTJA

Gazdasági szempont

A költségvetés meghatározásakor azok-
kal a pénzügyi adatokkal tudott először 
a szakértő, majd egy intézményi költség-
vetések összeállításában jártas pénzügyi 
szakember dolgozni, amelyeket a pilisvö-
rösvári GESZ – a jelenlegi működtető ré-
széről – és a pilisvörösvári tankerület mint 
fenntartó bocsátott rendelkezésünkre. Az 
elkészített részletes költségvetés a képvi-
selőtestület rendelkezésére állt digitális 
formában.

A gazdálkodási feladat ellátásával kap-
csolatban számunkra megnyugtató lenne, 
ha a várossal együttműködve a már ebben 
gyakorlott GESZ végezné ezt a feladatot 
– természetesen megállapodás keretében 
általunk finanszírozva. (Egyébként a tele-
pülési önkormányzat hivatalának törvényi 
kötelessége a helyi nemzetiségi önkor-
mányzat részére biztosítani az önkormány-
zati működés személyi és tárgyi feladatait, 
továbbá gondoskodnia a működéssel kap-
csolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. 
(Nemzetiségi törvény 80. § (1)). És ez 
mindeddig zökkenőmentesen működött is 
Jegyző Asszony irányításával és a hivatali 
dolgozók pozitív hozzáállásával.

Arra a kérdésre, hogy a karbantartási, 
illetve felújítási munkálatok kinek a hatás-
körébe tartoznak, egy kérdéssel válaszol-
nánk: a Schiller Gimnázium esetében ez 
hogyan működik? (Nem közös érdekünk, 
hogy a város egyik legértékesebb, és szim-
bolikusan pótolhatatlan városközponti 
ingatlana a lehetőségekhez mérten jó álla-
potban legyen?)

Nem értjük azt sem, hogy miért járna 
a település rosszabbul a fenntartóváltást 
követően, hiszen a PNNÖ is ezen a tele-
pülésen működik, és a településen műkö-
dő oktatási intézményre kívánja fordítani 
a fenntartásért és működtetésért kapott 
normatívát. (Nem is fordíthatja másra a 
törvény szerint) Arról nem is beszélve, 
hogy a városnak így nem kell az évi közel 
30 milliós összeget az iskola működtetésé-
re fordítania.

A jövőbe nem látunk mi sem, nem tud-
juk, mi lesz 10 év múlva, de véleményünk 
szerint, ha csak 1 évig is jobban tudnánk 
mind szakmailag, mind anyagilag működ-
tetni az intézményt, már megérte. Sze-
rencsére vannak olyan települési önkor-
mányzatok, akik bátran felvállalják ezt a 
„kockázatot” a nemzetiségi oktatás fejlesz-
tése és erősítése érdekében, sőt buzdítják, 
és mindenben támogatják a nemzetiségi 
önkormányzatokat. 

Pedagógiai szempontok

A nemzetiségi önkormányzat érdeke, hogy 
fenntartásában lévő intézmény működjön a 
településen (a Templom Téri Általános Is-
kola nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel), 
hiszen hosszú távon így látja biztosítottnak 
a nemzetiségi oktatás megfelelő színvonalú 
ellátását. 

Kérdésként merült fel, hogy a PNNÖ 
fenntartóként mit változtatna a Vásár téri 
iskola életében. A válasz erre az, hogy sem-
mit, ezt 1 évig meg sem teheti. Egyébként ez 
a kérdés érdekelte a városvezetést, amikor 
2013. január 1-ével át kellett adnia a KLIK-
nek az intézményt? Vagy esetleg jelenleg 
van erre befolyása? Mert elképzelésünk sze-
rint a PNNÖ ezen kérdésekben is kikérné 
a városi önkormányzat véleményét, esetleg 
egyetértését.

Nem értjük, hogy Polgármester Úr miért 
ír regionális beiskolázásról, ilyen gondolat 
még csak fel sem merült bennünk… Ez az 
iskola ugyanúgy, mint eddig, a pilisvörösvári 
gyerekek iskolája maradna.

Tulajdonjogi szempontok

Pilisvörösvár Városának nem kell félnie at-
tól, hogy az MNOÖ fenntartásába venné az 
iskolát, hiszen – mint azt már többször is 
hangsúlyoztuk – az MNOÖ-nek nem célja 
helyi általános iskolák átvétele. A tulajdon-
jog átadása a városi Önkormányzat egyet-
értése nélkül nem valósulhat meg – mint 
ahogy nem valósult meg a Schiller Gimná-
zium esetében sem. Mellékesen említeném 
meg, hogy Pécs Városa átadta a Koch Valé-
ria Iskolaközpont épületét az MNOÖ-nek, 
ahol azóta is nagyszabású beruházások tör-
ténnek. És ugyanez a helyzet a Szekszárdi 
Német Színház épületével, vagy a Városlődi 
Iglauer Parkkal.

Zárójelben jegyezném meg, hogy ha a 
Schiller Gimnáziumot nem vette volna át 
2004-ben az országos német önkormányzat, 
az intézmény már rég a megyéhez tartozna, 
és elképzelhető – ha már a vízióknál tartunk 
–, hogy nem lenne benne német nemzetisé-
gi oktatás, de lehet, hogy oktatás sem. Lásd 
Muttnyánszky Ádám Szakképző Iskola! 
Ehelyett az intézmény egy regionális okta-
tási központtá nőtte ki magát! 

A helyi iskolarendszerre gyakorolt 
hatások

Először is örömmel olvastuk az előter-
jesztésben, hogy az iskolában ma is min-
den szakmai, személyi és tárgyi feltétel 
adott a színvonalas német nemzetiségi 
oktatáshoz. Ezek után nem is értjük, mi-
ért sztrájkolnak a pedagógusok, miért vár-
ható a közoktatásban újra változtatás… 

Miért látja aggályosnak a Polgármester 
Úr, hogy az egyik iskola esetleg jobb fi-
nanszírozási helyzetbe kerülne, hiszen ez 
mind a nemzetiségi oktatás javát és a pi-
lisvörösvári gyerekek érdekeit szolgálná?

Jobb taneszközök, szabad tankönyv-
választás, csoportbontások, pedagógus-
továbbképzések, versenyeken való rész-
vétel, nemzetiségi táborok, diákcserék, 
anyaországi kapcsolatok (amire már évek 
óta nincs lehetőség), esetleg anyaországi 
pedagógus vagy pedagógiai munkát segí-
tő önkéntes alkalmazása, a napi működés 
feltételeinek zökkenőmentes biztosítá-
sa (kréta, papír, fénymásolás). Esetleg a 
gyermekek tiszta, szépen festett, a mo-
dern oktatásnak megfelelően berendezhe-
tő tantermekben tanulhatnának (ezt most 
nagyrészt a szülők biztosítják azáltal, 
hogy kifestik a termet, izzót vásárolnak 
a projektorba, viszik a fénymásolópapírt, 
bútort csináltatnak és még sorolhatnánk), 
hogy a vizesblokkokat vagy az udvart ne 
is említsük.

A jelenlegi rendszerben nem lehet kü-
lönbséget tenni a pedagógusok között, de 
talán mégiscsak honorálni kellene azokat, 
akik jobban húznak, akik többet tesznek 
a megfelelő színvonalú oktatásért. NNÖ 
fenntartás esetén valószínűleg erre is lenne 
lehetőség. 

Elképzelhető, hogy valóban túljelent-
kezés lenne a Vásár téren, ami számunkra 
nagyon ideális lenne, hiszen a nemzetiségi 
oktatás iránt elkötelezett szülők járatnák 
ide gyermekeiket, és nem azok a szülők, 
akikre „ráerőltetik” ezt az oktatási formát – 
mint ahogy ez a legutóbbi ülésen többször 
is elhangzott. 

Furcsa vízió került kivetítésre az elő-
terjesztésben, mely szerint, ha az NNÖ 
tartaná fenn az iskolát, veszélybe kerülne 
a német nemzetiségi nevelés és oktatás, és 
városi szinten csökkenne a német nemze-
tiségi oktatásban részesülő diákok száma.

Ez szerintünk éppen a 2 héttel ezelőtt 
örömmel fogadott és egyhangúlag megsza-
vazott általános tantervű osztály beindítá-
sával fog bekövetkezni, hiszen számítások 
szerint 10 év múlva már a Templom téri 
iskolába járó pilisvörösvári diákok 30%-a 
(több mint 200 fő) nem részesülne nemze-
tiségi oktatásban. És ez csak egy folyamat 
kezdete…

Büszkén hangoztatjuk, hogy Pilisvö-
rösvár Magyarország második legnagyobb 
német nemzetiségi települése, azonban a 
város német nemzetiségi önkormányzatá-
nak nem adjuk meg azt a lehetőséget, hogy 
szakmailag, politikailag döntéshozó sze-
repbe kerüljön. Ha az identitás megőrzé-

se, a szülők részéről jelentkező minőségi 
igény teljesítése, a perspektivikus fejlődés 
nem elég valódi indok az intézményátvé-
telre, nincs miről beszélni. 

Kezdeményezésünkkel csakis az iskola 
és a város érdekeit tartottuk szem előtt. 

SAX LÁSZLÓ FELSZÓLALÁSA 
A VÁSÁR TÉRI ISKOLA  
ÁTVÉTELÉNEK ÜGYÉBEN

Elöljáróban tisztázandó – és remélem, az 
Önök részéről is így van –: egyenrangú fe-
lekként, képviselőként vagyunk itt, Pilisvö-
rösvár lakossága érdekeit szem előtt tartva. 
Igaz, Önök tizenketten, mi csak négyen, 
de összességében 12-en a sváb-német gyö-
kerekhez tartozónak valljuk magunkat. És 
itt nem szeretnék senkit megsérteni, de mi 
négyen nemcsak valljuk identitásunkat, 
azt meg is éljük. Ebből adódik, hogy a 
törvény adta lehetőséggel kívánunk élni a 
Vásár téri iskola átvételével. 

Aki nem tudná, ez a folyamat 28 évvel 
ezelőtt indult, a Gradus Óvoda Egyesület 
megalakulásakor, melynek célja a német 
oktatás az óvodától a gimnáziumig. Ez 
ugye a nemzetiségi identitás megőrzését is 
jelenti – jelentené. Természetesen mi úgy 
gondoljuk, ehhez az átvételhez az Önök 
támogatása és együttműködése szükséges, 
azaz együtt kívánjuk mindezt megvalósí-
tani. Úgy gondoljuk, a KLIK átvétel előtt 
is tudtunk jó kontaktusban együtt mun-
kálkodni sok éven át. Ma pedig azt érez-
zük, egy kocsiban utazunk, és a kátyúból 
egyik fél nem képes a kocsi kimozdítására, 

a kompromisszumra. Inkább a rosszindu-
latú, képzelődő, bizalmatlan feltételezése-
ket gördíti elénk. Elismeréssel vagyunk a 
Polgármester Úr előrelátó és megfontolt 
tervei és megvalósult ötletei iránt, de kicsit 
messzire hajította a sulykot, amikor a Ma-
gyarországi Németek Országos Önkor-
mányzatától pályázatok pozitív eredmé-
nyeit várja, ugyanakkor feketére festi, mint 
aki Pilisvörösvár legszebb intézményeit 
szeretné kisajátítani, eladni, összevonni. 

Egyébként ez a művelet kényszerrel 
sem menne. Csak mellékesen jegyzem 
meg: milyen „hátrány” érte Pilisvörösvárt 
azáltal, hogy a Magyarországi Néme-
tek Országos Önkormányzata a Schiller 
Gimnázium fenntartója? Az általuk vég-
zett beruházásokkal az intézmény csak 
gazdagodott. 

Elképzelhetőnek találtuk volna, ha a 
testület velünk közösen a város oktatási 
koncepcióját újragondolja, hiszen elindult 
egy folyamat a Templom téri iskola angol 
évfolyamának beindításával, ami által az 
iskolák különböznek egymástól. Ez nem 
baj, csak ha az egyiknek van lehetősége, 
akkor a másiknak is legyen. Ezáltal csak 
színesebb, nagyobb kínálatra van lehető-
ség az oktatásban. A beiskolázás, válogatás 
kérdését eddig is megoldotta az iskola ve-
zetése. Több tanuló, vagy osztály indítása 
eddig is és ezután is a fenntartó, működte-
tő engedélyével történhet csak, miután az 
iskolák befogadóképessége véges. Tehát az 
intézmény vezetői felelősek a rájuk bízott 
feladatokért. 

VÚ

német nemzetiségi nyelvoktatás töretlen 
továbbfolytatása mellett, ezért továbbra 
sem támogat olyan törekvéseket, amelyek a 
városban működő német nemzetiségi ok-
tatás háttérbe szorulását eredményezhetik 
– magyarázta a határozatuk. Pilisvörösvár 
Német Nemzetiségi Önkormányzatá-
nak képviselőtestülete támogatja a német 
anyanyelv melletti idegen nyelv oktatá-
sát a negyedik, illetve ötödik osztálytól. 
A német nemzetiségi osztály helyett egy 
általános tantervű osztály beindítását (az 
angol nyelv első osztálytól való tanításával) 
viszont nem, mivel az a helyi német nem-
zetiségi közösség érdekeivel ellentétes.

Ám az iskolák fenntartója már az állam, 
a KLIK pedig – ahogy az összes egyéb he-
lyi, a témában érdekelt fórum – támogatta 
az angolos osztály indulását. Így szeptem-

bertől már el is indulhat évfolyamonként 
egy, általános tanterv szerint működő an-
golos osztály. Ezekben az osztályokban az 
első három évben heti három angolórájuk 
lesz a diákoknak (nem heti öt vagy hat 
nyelvóra, ahogy a nemzetiségi nyelvokta-
tásban), negyediktől pedig heti négy órá-
ban tanulják a nyelvet.

VÚ

A PNNÖ IS ÁLLÁST FOGLALT  
AZ ANGOLOS OSZTÁLY ÜGYÉBEN
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Áprilisi számunkban már beszámol-
tunk arról a rendkívüli testületi 
ülésről, melyen fontos napirendi 

pont volt a Templom téri Német Nemze-
tiségi Nyelvoktató Általános Iskola pro-
filbővítési szándékának véleményezése. 
A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ön-
kormányzatnak véleményezési joga van 
az ügyben, ám az ülésig hivatalosan nem 
foglalt állást a kérdésben, hogy induljon-e 
angolos első osztály az iskolában.

Döntésüket április 27-i rendes ülésükön 
hozták meg. E szerint nem támogatják, 
hogy az intézmény a nemzetiségi nyelv-
oktató és kétnyelvű oktatási forma mellett 
olyan általános tantervű osztályt indítson, 
melyben első osztálytól kezdve első ide-
gen nyelvként oktatnák az angol nyelvet. 
A PNNÖ képviselőtestülete elkötelezett a 

OKTATÁS, NEMZETISÉG

Ezen végzetes folyamat elindulásáért a 
felelősség a folyamat elindulását lehetővé 
tevő városi önkormányzatot terhelné. 

Fentieken túl fontos hangsúlyozni, hogy 
a Vásár téri iskola kiemelt helyzetbe hozása 
magának a nemzetiségi oktatásnak a jövője 
szempontjából sem kívánatos, mert a job-
ban finanszírozott és válogatni képes Vásár 
téri iskola „elszívhatja” a Templom téri is-
kola beiskolázási körzetéből a német nem-
zetiségi nevelést és oktatást igénylő diákok 
jelentős részét, s ennek hatására veszélybe 
kerülhet a német nemzetiségi nevelés és 
oktatás jövője a Templom téri általános is-
kolában. Így összességében városi szinten 
jelentősen csökkenhetne a német nemze-
tiségi oktatásban részesülő gyermekek szá-
ma Pilisvörösváron.

A külső körülmények szempontja

A magyar közoktatási rendszer évek óta a 
folyamatos átalakítás állapotában van (a 
KLIK megszűnik, de nem tudjuk, mi lesz 
utána). Az átalakítási folyamatok kiszámít-
hatatlansága manapság különösen nagy 
kockázatot jelentene egy ilyen súlyú dön-
tés meghozatalakor, mert nem lehet látni, 
hogy milyen folyamatokra kell majd rea-
gálni, és hogy a Vásár téri iskola PNNÖ-
fenntartásban léte esetén meglenne-e erre 
a lehetőségünk. (Nem tudjuk előre, hogy 
milyen gyerekmozgások indulhatnak meg 
városon belül, illetve más környékbeli tele-
pülésekről Vörösvár irányába.) A Vásár téri 
iskola fenntartási és működtetési körülmé-
nyeit szintén jelentősen befolyásolhatják az 
ilyenféle változások.

A valódi indok hiányának  
szempontja

A Vásár téri iskolának a PNNÖ fenntar-
tásába adása mellett nincsenek valódi, faj-
súlyos érvek. Az iskola jelenleg is (azaz az 
állami fenntartás keretei között is) nemze-
tiségi iskolaként működik, és az iskolában 
ma is minden szakmai, személyi és tárgyi 
feltétel adott a színvonalas német nemze-
tiségi oktatáshoz.

A PNNÖ ÁLLÁSPONTJA

Gazdasági szempont

A költségvetés meghatározásakor azok-
kal a pénzügyi adatokkal tudott először 
a szakértő, majd egy intézményi költség-
vetések összeállításában jártas pénzügyi 
szakember dolgozni, amelyeket a pilisvö-
rösvári GESZ – a jelenlegi működtető ré-
széről – és a pilisvörösvári tankerület mint 
fenntartó bocsátott rendelkezésünkre. Az 
elkészített részletes költségvetés a képvi-
selőtestület rendelkezésére állt digitális 
formában.

A gazdálkodási feladat ellátásával kap-
csolatban számunkra megnyugtató lenne, 
ha a várossal együttműködve a már ebben 
gyakorlott GESZ végezné ezt a feladatot 
– természetesen megállapodás keretében 
általunk finanszírozva. (Egyébként a tele-
pülési önkormányzat hivatalának törvényi 
kötelessége a helyi nemzetiségi önkor-
mányzat részére biztosítani az önkormány-
zati működés személyi és tárgyi feladatait, 
továbbá gondoskodnia a működéssel kap-
csolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. 
(Nemzetiségi törvény 80. § (1)). És ez 
mindeddig zökkenőmentesen működött is 
Jegyző Asszony irányításával és a hivatali 
dolgozók pozitív hozzáállásával.

Arra a kérdésre, hogy a karbantartási, 
illetve felújítási munkálatok kinek a hatás-
körébe tartoznak, egy kérdéssel válaszol-
nánk: a Schiller Gimnázium esetében ez 
hogyan működik? (Nem közös érdekünk, 
hogy a város egyik legértékesebb, és szim-
bolikusan pótolhatatlan városközponti 
ingatlana a lehetőségekhez mérten jó álla-
potban legyen?)

Nem értjük azt sem, hogy miért járna 
a település rosszabbul a fenntartóváltást 
követően, hiszen a PNNÖ is ezen a tele-
pülésen működik, és a településen műkö-
dő oktatási intézményre kívánja fordítani 
a fenntartásért és működtetésért kapott 
normatívát. (Nem is fordíthatja másra a 
törvény szerint) Arról nem is beszélve, 
hogy a városnak így nem kell az évi közel 
30 milliós összeget az iskola működtetésé-
re fordítania.

A jövőbe nem látunk mi sem, nem tud-
juk, mi lesz 10 év múlva, de véleményünk 
szerint, ha csak 1 évig is jobban tudnánk 
mind szakmailag, mind anyagilag működ-
tetni az intézményt, már megérte. Sze-
rencsére vannak olyan települési önkor-
mányzatok, akik bátran felvállalják ezt a 
„kockázatot” a nemzetiségi oktatás fejlesz-
tése és erősítése érdekében, sőt buzdítják, 
és mindenben támogatják a nemzetiségi 
önkormányzatokat. 

Pedagógiai szempontok

A nemzetiségi önkormányzat érdeke, hogy 
fenntartásában lévő intézmény működjön a 
településen (a Templom Téri Általános Is-
kola nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel), 
hiszen hosszú távon így látja biztosítottnak 
a nemzetiségi oktatás megfelelő színvonalú 
ellátását. 

Kérdésként merült fel, hogy a PNNÖ 
fenntartóként mit változtatna a Vásár téri 
iskola életében. A válasz erre az, hogy sem-
mit, ezt 1 évig meg sem teheti. Egyébként ez 
a kérdés érdekelte a városvezetést, amikor 
2013. január 1-ével át kellett adnia a KLIK-
nek az intézményt? Vagy esetleg jelenleg 
van erre befolyása? Mert elképzelésünk sze-
rint a PNNÖ ezen kérdésekben is kikérné 
a városi önkormányzat véleményét, esetleg 
egyetértését.

Nem értjük, hogy Polgármester Úr miért 
ír regionális beiskolázásról, ilyen gondolat 
még csak fel sem merült bennünk… Ez az 
iskola ugyanúgy, mint eddig, a pilisvörösvári 
gyerekek iskolája maradna.

Tulajdonjogi szempontok

Pilisvörösvár Városának nem kell félnie at-
tól, hogy az MNOÖ fenntartásába venné az 
iskolát, hiszen – mint azt már többször is 
hangsúlyoztuk – az MNOÖ-nek nem célja 
helyi általános iskolák átvétele. A tulajdon-
jog átadása a városi Önkormányzat egyet-
értése nélkül nem valósulhat meg – mint 
ahogy nem valósult meg a Schiller Gimná-
zium esetében sem. Mellékesen említeném 
meg, hogy Pécs Városa átadta a Koch Valé-
ria Iskolaközpont épületét az MNOÖ-nek, 
ahol azóta is nagyszabású beruházások tör-
ténnek. És ugyanez a helyzet a Szekszárdi 
Német Színház épületével, vagy a Városlődi 
Iglauer Parkkal.

Zárójelben jegyezném meg, hogy ha a 
Schiller Gimnáziumot nem vette volna át 
2004-ben az országos német önkormányzat, 
az intézmény már rég a megyéhez tartozna, 
és elképzelhető – ha már a vízióknál tartunk 
–, hogy nem lenne benne német nemzetisé-
gi oktatás, de lehet, hogy oktatás sem. Lásd 
Muttnyánszky Ádám Szakképző Iskola! 
Ehelyett az intézmény egy regionális okta-
tási központtá nőtte ki magát! 

A helyi iskolarendszerre gyakorolt 
hatások

Először is örömmel olvastuk az előter-
jesztésben, hogy az iskolában ma is min-
den szakmai, személyi és tárgyi feltétel 
adott a színvonalas német nemzetiségi 
oktatáshoz. Ezek után nem is értjük, mi-
ért sztrájkolnak a pedagógusok, miért vár-
ható a közoktatásban újra változtatás… 

Miért látja aggályosnak a Polgármester 
Úr, hogy az egyik iskola esetleg jobb fi-
nanszírozási helyzetbe kerülne, hiszen ez 
mind a nemzetiségi oktatás javát és a pi-
lisvörösvári gyerekek érdekeit szolgálná?

Jobb taneszközök, szabad tankönyv-
választás, csoportbontások, pedagógus-
továbbképzések, versenyeken való rész-
vétel, nemzetiségi táborok, diákcserék, 
anyaországi kapcsolatok (amire már évek 
óta nincs lehetőség), esetleg anyaországi 
pedagógus vagy pedagógiai munkát segí-
tő önkéntes alkalmazása, a napi működés 
feltételeinek zökkenőmentes biztosítá-
sa (kréta, papír, fénymásolás). Esetleg a 
gyermekek tiszta, szépen festett, a mo-
dern oktatásnak megfelelően berendezhe-
tő tantermekben tanulhatnának (ezt most 
nagyrészt a szülők biztosítják azáltal, 
hogy kifestik a termet, izzót vásárolnak 
a projektorba, viszik a fénymásolópapírt, 
bútort csináltatnak és még sorolhatnánk), 
hogy a vizesblokkokat vagy az udvart ne 
is említsük.

A jelenlegi rendszerben nem lehet kü-
lönbséget tenni a pedagógusok között, de 
talán mégiscsak honorálni kellene azokat, 
akik jobban húznak, akik többet tesznek 
a megfelelő színvonalú oktatásért. NNÖ 
fenntartás esetén valószínűleg erre is lenne 
lehetőség. 

Elképzelhető, hogy valóban túljelent-
kezés lenne a Vásár téren, ami számunkra 
nagyon ideális lenne, hiszen a nemzetiségi 
oktatás iránt elkötelezett szülők járatnák 
ide gyermekeiket, és nem azok a szülők, 
akikre „ráerőltetik” ezt az oktatási formát – 
mint ahogy ez a legutóbbi ülésen többször 
is elhangzott. 

Furcsa vízió került kivetítésre az elő-
terjesztésben, mely szerint, ha az NNÖ 
tartaná fenn az iskolát, veszélybe kerülne 
a német nemzetiségi nevelés és oktatás, és 
városi szinten csökkenne a német nemze-
tiségi oktatásban részesülő diákok száma.

Ez szerintünk éppen a 2 héttel ezelőtt 
örömmel fogadott és egyhangúlag megsza-
vazott általános tantervű osztály beindítá-
sával fog bekövetkezni, hiszen számítások 
szerint 10 év múlva már a Templom téri 
iskolába járó pilisvörösvári diákok 30%-a 
(több mint 200 fő) nem részesülne nemze-
tiségi oktatásban. És ez csak egy folyamat 
kezdete…

Büszkén hangoztatjuk, hogy Pilisvö-
rösvár Magyarország második legnagyobb 
német nemzetiségi települése, azonban a 
város német nemzetiségi önkormányzatá-
nak nem adjuk meg azt a lehetőséget, hogy 
szakmailag, politikailag döntéshozó sze-
repbe kerüljön. Ha az identitás megőrzé-

se, a szülők részéről jelentkező minőségi 
igény teljesítése, a perspektivikus fejlődés 
nem elég valódi indok az intézményátvé-
telre, nincs miről beszélni. 

Kezdeményezésünkkel csakis az iskola 
és a város érdekeit tartottuk szem előtt. 

SAX LÁSZLÓ FELSZÓLALÁSA 
A VÁSÁR TÉRI ISKOLA  
ÁTVÉTELÉNEK ÜGYÉBEN

Elöljáróban tisztázandó – és remélem, az 
Önök részéről is így van –: egyenrangú fe-
lekként, képviselőként vagyunk itt, Pilisvö-
rösvár lakossága érdekeit szem előtt tartva. 
Igaz, Önök tizenketten, mi csak négyen, 
de összességében 12-en a sváb-német gyö-
kerekhez tartozónak valljuk magunkat. És 
itt nem szeretnék senkit megsérteni, de mi 
négyen nemcsak valljuk identitásunkat, 
azt meg is éljük. Ebből adódik, hogy a 
törvény adta lehetőséggel kívánunk élni a 
Vásár téri iskola átvételével. 

Aki nem tudná, ez a folyamat 28 évvel 
ezelőtt indult, a Gradus Óvoda Egyesület 
megalakulásakor, melynek célja a német 
oktatás az óvodától a gimnáziumig. Ez 
ugye a nemzetiségi identitás megőrzését is 
jelenti – jelentené. Természetesen mi úgy 
gondoljuk, ehhez az átvételhez az Önök 
támogatása és együttműködése szükséges, 
azaz együtt kívánjuk mindezt megvalósí-
tani. Úgy gondoljuk, a KLIK átvétel előtt 
is tudtunk jó kontaktusban együtt mun-
kálkodni sok éven át. Ma pedig azt érez-
zük, egy kocsiban utazunk, és a kátyúból 
egyik fél nem képes a kocsi kimozdítására, 

a kompromisszumra. Inkább a rosszindu-
latú, képzelődő, bizalmatlan feltételezése-
ket gördíti elénk. Elismeréssel vagyunk a 
Polgármester Úr előrelátó és megfontolt 
tervei és megvalósult ötletei iránt, de kicsit 
messzire hajította a sulykot, amikor a Ma-
gyarországi Németek Országos Önkor-
mányzatától pályázatok pozitív eredmé-
nyeit várja, ugyanakkor feketére festi, mint 
aki Pilisvörösvár legszebb intézményeit 
szeretné kisajátítani, eladni, összevonni. 

Egyébként ez a művelet kényszerrel 
sem menne. Csak mellékesen jegyzem 
meg: milyen „hátrány” érte Pilisvörösvárt 
azáltal, hogy a Magyarországi Néme-
tek Országos Önkormányzata a Schiller 
Gimnázium fenntartója? Az általuk vég-
zett beruházásokkal az intézmény csak 
gazdagodott. 

Elképzelhetőnek találtuk volna, ha a 
testület velünk közösen a város oktatási 
koncepcióját újragondolja, hiszen elindult 
egy folyamat a Templom téri iskola angol 
évfolyamának beindításával, ami által az 
iskolák különböznek egymástól. Ez nem 
baj, csak ha az egyiknek van lehetősége, 
akkor a másiknak is legyen. Ezáltal csak 
színesebb, nagyobb kínálatra van lehető-
ség az oktatásban. A beiskolázás, válogatás 
kérdését eddig is megoldotta az iskola ve-
zetése. Több tanuló, vagy osztály indítása 
eddig is és ezután is a fenntartó, működte-
tő engedélyével történhet csak, miután az 
iskolák befogadóképessége véges. Tehát az 
intézmény vezetői felelősek a rájuk bízott 
feladatokért. 

VÚ

német nemzetiségi nyelvoktatás töretlen 
továbbfolytatása mellett, ezért továbbra 
sem támogat olyan törekvéseket, amelyek a 
városban működő német nemzetiségi ok-
tatás háttérbe szorulását eredményezhetik 
– magyarázta a határozatuk. Pilisvörösvár 
Német Nemzetiségi Önkormányzatá-
nak képviselőtestülete támogatja a német 
anyanyelv melletti idegen nyelv oktatá-
sát a negyedik, illetve ötödik osztálytól. 
A német nemzetiségi osztály helyett egy 
általános tantervű osztály beindítását (az 
angol nyelv első osztálytól való tanításával) 
viszont nem, mivel az a helyi német nem-
zetiségi közösség érdekeivel ellentétes.

Ám az iskolák fenntartója már az állam, 
a KLIK pedig – ahogy az összes egyéb he-
lyi, a témában érdekelt fórum – támogatta 
az angolos osztály indulását. Így szeptem-

bertől már el is indulhat évfolyamonként 
egy, általános tanterv szerint működő an-
golos osztály. Ezekben az osztályokban az 
első három évben heti három angolórájuk 
lesz a diákoknak (nem heti öt vagy hat 
nyelvóra, ahogy a nemzetiségi nyelvokta-
tásban), negyediktől pedig heti négy órá-
ban tanulják a nyelvet.

VÚ

A PNNÖ IS ÁLLÁST FOGLALT  
AZ ANGOLOS OSZTÁLY ÜGYÉBEN
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AMIT  
A TALAJ TERHELÉSI DÍJRÓL  
TUDNI KELL…

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár 
polgárait, hogy a Polgármesteri Hiva-
tal a közeljövőben lakossági felszólító 

leveleket postáz azon ingatlantulajdonosok-
nak, akiknek ingatlana a csatornahálózatot 
üzemeltető DMRV által átadott nyilván-
tartás alapján nem rendelkezik csatornará-
kötéssel. Mivel elképzelhető, hogy a nyil-
vántartás nem 100%-ig pontos, a lakosok 
figyelmét szeretnénk felhívni arra, hogy a 
tényleges helyzetet tisztázzák minél előbb, 
nehogy alaptalanul felmerüljön a talajterhe-
lési díj fizetésének kötelezettsége.

A kiküldendő felszólítások indítéka az, 
hogy a tavalyi évben sikeresen befejező-
dött a pilisvörösvári szennyvíztisztító telep 
és szennyvízcsatorna-hálózat felújítása és 
bővítése, 2015. augusztus 2-ától ismét le-
hetőség van Pilisvörösváron a szennyvíz-
csatornára való rákötésre, ami egyben azt is 
jelenti azonban, hogy mindazoknak az in-
gatlantulajdonosoknak, akiknek az ingatla-
na előtt már kiépült a szennyvízcsatorna, de 
még nem kötöttek arra rá, talajterhelési díjat 
kell fizetniük mindaddig, míg a hálózatra rá 
nem kötnek.

A „Talajterhelési díj” mértékét a környe-
zetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvény határozza meg. Ezen törvény alap-

ján már 2003 óta fennáll a talajterhelési 
díjfizetési kötelezettség, azonban Pilisvö-
rösvár Város Önkormányzata az utób-
bi években – tekintettel arra, hogy a régi 
szennyvíztisztító telep nem tudta fogadni 
a további szennyvizeket – nem követelte, 
nem követelhette meg a talajterhelési díj 
fizetését. 

A törvény által meghatározott talajter-
helési díj jelenleg Pilisvörösvárra vonat-
kozóan 3 600 Ft/m3. A talajterhelési díj 
érvényesítését és az elszámolás módját a 
9/2016. (IV. 01.) önkormányzati rendelet 
határozza meg. A talajterhelési díjat önbe-
vallás alapján kell megfizetni, a megfelelő 
nyomtatványok kitöltésével.

Akinek az ingatlanán nincs építmény 
– és így szennyvízkibocsátása sincs –, aki-
nek a háza előtt nincsen szennyvízgyűjtő 
csatorna, illetve aki már Pilisszentiván te-
lepülés csatornahálózatára rákötött, annak 
nem kell talajterhelési díjat fizetnie. Nekik 
a bevallási nyomtatvány mentességi részét 
kell kitölteniük.

Aki ráköt a szennyvízcsatorna-hálózat-
ra, annak természetesen nem kell talajter-
helési díjat fizetnie. A hálózatra való rákö-
tés feltétele az érdekeltségi hozzájárulás 
megfizetése. Mindazok, akik az adott ütem 
érdekeltségi hozzájárulását nem fizették 
be, vagy csak annak egy részét teljesítették, 
a 86/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
alapján 290 000 Ft érdekeltségi hozzájáru-
lást, illetve ebből az igazoltan befizetett 
összeg feletti részt kötelesek befizetni, a le-
vélben megjelölt számlára.

 ÖNKORMÁNYZAT

A Pest Megyei Kormányhivatal 11 
munkatársa 2015. március 26-án 
átfogó törvényességi és szaksze-

rűségi ellenőrzést végzett a Pilisvörösvári 
Polgármesteri Hivatalnál. Az ellenőrzés az 
alábbi területekre terjedt ki: 
– az ügyiratkezelésre, az ügyiratkezelés-
sel összefüggésben kezelt adatok nyilvá-
nosságára és védelmére, a közérdekű ada-
tok nyilvánosságáról szóló jogszabályok 
végrehajtására,
– az anyakönyvi igazgatásra, személyi 

adat- és lakcímnyilvántartásra,
– az adóigazgatásra, 
– a birtokvédelmi eljárásokra,
– az állatvédelmi eljárások lefolytatásá-
nak rendjére,
– az ipar-kereskedelmi feladatok ellátá-
sára,
– a humánpolitikai feladatok ellátására,
– az önkormányzat működésével kapcso-
latos dokumentumok kezelésének rendjére.

A Kormányhivatal munkatársai az el-
lenőrzést követően a helyszínen szóbeli 

tájékoztatást adtak a vezetőség részére az 
ellenőrzés tapasztalatairól, és már akkor sok 
dicsérettel illették a Polgármesteri Hivatal 
dolgozóinak szakmai munkáját.

Az átfogó ellenőrzésről szóló 46 oldalas 
írásos jelentést egy év elteltével, 2016. ápri-
lis 22-én kaptuk kézhez. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy ebben a vaskos jelentésben 
is sok-sok dicsérő mondatot olvashattunk 
a kollégák munkájáról: „az ügyeket ki-
emelkedő szakmai színvonalon intézi”, „a 
jogszabályokat kiválóan ismeri, döntései 
kidolgozottak”, „megállapítást nyert, hogy 
a feladatok ellátását kiváló színvonalon vég-
zi az ügyintéző”, „az ügyintéző a munkát 
lelkiismeretesen, precízen és szakszerűen, 
kiváló színvonalon végzi, mely példaérté-
kű”, „a vizsgált hatóság döntései tartalmilag 
megalapozottak, formailag megfelelőek vol-
tak”. A hivatal egészére vonatkozó összegző 
értékelés szerint „a Polgármesteri Hivatal 
működése a vizsgált szempontok alapján 
rendkívül jónak értékelhető.”

Az átfogó törvényességi és szakszerűsé-
gi ellenőrzésről készült írásos jelentés egy 
jeles bizonyítvánnyal ér fel a Polgármesteri 
Hivatal munkájáról. Eme jeles bizonyít-
vány kézhez vétele alkalmából ezúton is 
megköszönöm dr. Krupp Zsuzsanna jegy-
ző asszonynak, Gergelyné Csurilla Eri-
ka aljegyző asszonynak és a pilisvörösvári 
Polgármesteri Hivatalban dolgozó minden 
köztisztviselőnek a lelkiismeretes és kiváló 
szakmai munkát. Az önkormányzat részé-
ről igyekszünk továbbra is minden segítsé-
get megadni a Hivatal dolgozóinak ahhoz, 
hogy munkájukat a jövőben is ugyanilyen 
nagy szakmai hozzáértéssel, az ügyfelek 
megelégedésére végezhessék. 

Gromon István polgármester

JELES BIZONYÍTVÁNYT  
KAPOTT  
A POLGÁRMESTERI HIVATAL
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vége, augusztus és szeptember hónapok. A par-
lagfű irtása történhet mechanikai eszközökkel (pl: 
gyomlálás, kapálás, kaszálás). A kézi gyomlálás 
és kapálás előnye, hogy teljes mértékben eltávolítja 
a parlagfüvet. Biztos eredményt hoz az évi többszö-
ri, 2 cm magasságban elvégzett kaszálás. Gyomirtó 
szerek közül elhanyagolt területeken a Casoron G 
javasolt, a már kikelt gyomnövények ellen glifozát, 
és glifozinát-ammónium hatóanyagú szerek alkal-
mazása célszerű.
A Polgármesteri Hivatal jogosult belterületen, a 
parlagfüves ingatlanokon a helyszíni szemlét meg-
tartani, majd a parlagfű észlelése esetén az azon-
nali közérdekű védekezést elrendelni. A közérdekű 
védekezés költsége és az egyéb, járulékos költségek 
az ingatlantulajdonost terhelik. A parlagfű észlelése 
esetén külön felszólításra nincs lehetőség, azonnal 
el kell rendelni a kényszerkaszálást. A Polgármesteri 

Felhívás parlagfűmentesítés teljesítésére!

Hivatal által elvégzett kényszerkaszálás után a Pest 
megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatósága szabja ki a parlagfű bírságot. Ez a ha-
tósági jogkör nem tartozik a település jegyzőjéhez. 
Ezúton kérek minden földhasználót, hogy – az ápolt 
egészséges környezet, a lakosok egészsége érde-
kében – végezzék el területeik gyommentesítését, 
ápolását, valamint a folyamatos gyommentes álla-
pot fenntartását.
Az Önkormányzat részben a Városgondnoksági Osz-
tályon keresztül, részben versenyeztetési eljárás ke-
retében megkötött vállalkozási szerződés alapján évi 
kétszeri parlagfű-mentesítési kötelezettségének ele-
get tesz az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon.
Jogkövető magatartásukat megköszönve:

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Felhívom városunk la-
kosságának figyelmét, 
hogy a parlagfűirtási 
kötelezettségüknek 
te gyenek eleget. Az 
élelmiszerláncról és ha -
tó sági felügyeleté ről 
szóló 2008. évi XLVI. 
törvény 17. § (4) be-

kezdése szerint: „A földhasználó köteles az adott év 
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virág-
bimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt kö-
vetően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani.” A gyommentesítés elma-
radása esetén növényvédelmi bírság szabható ki 
15 000 – 15 000 000 Ft közötti értékben.
A parlagfű magvai április elejétől kezdődően töme-
gesen csíráznak, virágzásának ideje zömmel július 

Fenti tartalmú tájékoztató levelünket 
annak érdekében küldjük ki az ingatlan-
tulajdonosoknak, hogy a talajterhelési 
díj fizetése alól esetleg mentesüljön az, 
akinek ingatlana tévedésből szerepel az 
alapnyilvántartásban. A DMRV Zrt-től 
lekért adatok alapján ugyanis nagyon sok 
ingatlan nem rendelkezik szennyvízcsa-
torna-rákötéssel, de véleményünk szerint 
a DMRV Zrt. adatszolgáltatása nem pon-
tos – találtunk önkormányzati ingatlanok 
esetében is pontatlanságot –, így elképzel-
hető, hogy valaki már rákötött a csatorna-
hálózatra, és így nem kell talajterhelési 
díjat fizetnie. Amennyiben az Ön ingat-
lana már rendelkezik csatornarákötéssel, 
haladéktalanul keresse adatpontosítás 
cél jából a DMRV-t, annak érdekében, 
hogy a szolgáltató nyilvántartása a továb-
bi években ne okozzon további kellemet-
lenséget Önnek.

Esetleges kérdéseivel, kérjük forduljon 
ügyintézőnkhöz a Polgármesteri Hivatal 
központi telefonszámának (26-330-233) 
alább megadott mellékein:

– érdekeltségi hozzájárulás befizetésé-
vel kapcsolatban: a Gazdálkodási osztá-
lyon, Péter Anikónál /102-es mellék,

– bevallással, talajterhelési díjjal kap-
csolatban: az Adócsoportnál /108-109-110-
111-es mellék,

– műszaki kérdéseivel: a Műszaki osz-
tályon, Johnné Toldi Tímeánál/153-as 
mellék.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár város termőföldjeinek tulajdonosait és haszná-
lóit, hogy a termőföld hasznosítására vonatkozó kötelezettségüknek – a jogsza-
bályi hivatkozásoknak megfelelően – eleget tenni szíveskedjenek. Tájékoztatásul 
közlöm, hogy a termőföld hasznosítása minden földhasználóra nézve általános 
érvényű, egész évben fennálló kötelezettség. A termőföld védelméről szóló 2007. 
évi CXXXIX. törvény 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint: A föld-
használó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles 
a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, 
vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a 

Tájékoztató határszemle végrehajtásáról

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (haszno-
sítási kötelezettség.)

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. § rendelkezése alap-
ján Pilisvörösvár külterületén 2016. július 5-én és 7-én határszemlét tart a Pest 
Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási hivatalának Földhivatali Osztálya, amely 
határszemléről a földhasználókat jelen hirdetmény útján is értesítik. A határ-
szemlével kapcsolatos felhívás a városi honlap Aktuális részében található meg.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző
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AMIT  
A TALAJ TERHELÉSI DÍJRÓL  
TUDNI KELL…

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár 
polgárait, hogy a Polgármesteri Hiva-
tal a közeljövőben lakossági felszólító 

leveleket postáz azon ingatlantulajdonosok-
nak, akiknek ingatlana a csatornahálózatot 
üzemeltető DMRV által átadott nyilván-
tartás alapján nem rendelkezik csatornará-
kötéssel. Mivel elképzelhető, hogy a nyil-
vántartás nem 100%-ig pontos, a lakosok 
figyelmét szeretnénk felhívni arra, hogy a 
tényleges helyzetet tisztázzák minél előbb, 
nehogy alaptalanul felmerüljön a talajterhe-
lési díj fizetésének kötelezettsége.

A kiküldendő felszólítások indítéka az, 
hogy a tavalyi évben sikeresen befejező-
dött a pilisvörösvári szennyvíztisztító telep 
és szennyvízcsatorna-hálózat felújítása és 
bővítése, 2015. augusztus 2-ától ismét le-
hetőség van Pilisvörösváron a szennyvíz-
csatornára való rákötésre, ami egyben azt is 
jelenti azonban, hogy mindazoknak az in-
gatlantulajdonosoknak, akiknek az ingatla-
na előtt már kiépült a szennyvízcsatorna, de 
még nem kötöttek arra rá, talajterhelési díjat 
kell fizetniük mindaddig, míg a hálózatra rá 
nem kötnek.

A „Talajterhelési díj” mértékét a környe-
zetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvény határozza meg. Ezen törvény alap-

ján már 2003 óta fennáll a talajterhelési 
díjfizetési kötelezettség, azonban Pilisvö-
rösvár Város Önkormányzata az utób-
bi években – tekintettel arra, hogy a régi 
szennyvíztisztító telep nem tudta fogadni 
a további szennyvizeket – nem követelte, 
nem követelhette meg a talajterhelési díj 
fizetését. 

A törvény által meghatározott talajter-
helési díj jelenleg Pilisvörösvárra vonat-
kozóan 3 600 Ft/m3. A talajterhelési díj 
érvényesítését és az elszámolás módját a 
9/2016. (IV. 01.) önkormányzati rendelet 
határozza meg. A talajterhelési díjat önbe-
vallás alapján kell megfizetni, a megfelelő 
nyomtatványok kitöltésével.

Akinek az ingatlanán nincs építmény 
– és így szennyvízkibocsátása sincs –, aki-
nek a háza előtt nincsen szennyvízgyűjtő 
csatorna, illetve aki már Pilisszentiván te-
lepülés csatornahálózatára rákötött, annak 
nem kell talajterhelési díjat fizetnie. Nekik 
a bevallási nyomtatvány mentességi részét 
kell kitölteniük.

Aki ráköt a szennyvízcsatorna-hálózat-
ra, annak természetesen nem kell talajter-
helési díjat fizetnie. A hálózatra való rákö-
tés feltétele az érdekeltségi hozzájárulás 
megfizetése. Mindazok, akik az adott ütem 
érdekeltségi hozzájárulását nem fizették 
be, vagy csak annak egy részét teljesítették, 
a 86/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
alapján 290 000 Ft érdekeltségi hozzájáru-
lást, illetve ebből az igazoltan befizetett 
összeg feletti részt kötelesek befizetni, a le-
vélben megjelölt számlára.
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sel összefüggésben kezelt adatok nyilvá-
nosságára és védelmére, a közérdekű ada-
tok nyilvánosságáról szóló jogszabályok 
végrehajtására,
– az anyakönyvi igazgatásra, személyi 

adat- és lakcímnyilvántartásra,
– az adóigazgatásra, 
– a birtokvédelmi eljárásokra,
– az állatvédelmi eljárások lefolytatásá-
nak rendjére,
– az ipar-kereskedelmi feladatok ellátá-
sára,
– a humánpolitikai feladatok ellátására,
– az önkormányzat működésével kapcso-
latos dokumentumok kezelésének rendjére.

A Kormányhivatal munkatársai az el-
lenőrzést követően a helyszínen szóbeli 

tájékoztatást adtak a vezetőség részére az 
ellenőrzés tapasztalatairól, és már akkor sok 
dicsérettel illették a Polgármesteri Hivatal 
dolgozóinak szakmai munkáját.

Az átfogó ellenőrzésről szóló 46 oldalas 
írásos jelentést egy év elteltével, 2016. ápri-
lis 22-én kaptuk kézhez. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy ebben a vaskos jelentésben 
is sok-sok dicsérő mondatot olvashattunk 
a kollégák munkájáról: „az ügyeket ki-
emelkedő szakmai színvonalon intézi”, „a 
jogszabályokat kiválóan ismeri, döntései 
kidolgozottak”, „megállapítást nyert, hogy 
a feladatok ellátását kiváló színvonalon vég-
zi az ügyintéző”, „az ügyintéző a munkát 
lelkiismeretesen, precízen és szakszerűen, 
kiváló színvonalon végzi, mely példaérté-
kű”, „a vizsgált hatóság döntései tartalmilag 
megalapozottak, formailag megfelelőek vol-
tak”. A hivatal egészére vonatkozó összegző 
értékelés szerint „a Polgármesteri Hivatal 
működése a vizsgált szempontok alapján 
rendkívül jónak értékelhető.”

Az átfogó törvényességi és szakszerűsé-
gi ellenőrzésről készült írásos jelentés egy 
jeles bizonyítvánnyal ér fel a Polgármesteri 
Hivatal munkájáról. Eme jeles bizonyít-
vány kézhez vétele alkalmából ezúton is 
megköszönöm dr. Krupp Zsuzsanna jegy-
ző asszonynak, Gergelyné Csurilla Eri-
ka aljegyző asszonynak és a pilisvörösvári 
Polgármesteri Hivatalban dolgozó minden 
köztisztviselőnek a lelkiismeretes és kiváló 
szakmai munkát. Az önkormányzat részé-
ről igyekszünk továbbra is minden segítsé-
get megadni a Hivatal dolgozóinak ahhoz, 
hogy munkájukat a jövőben is ugyanilyen 
nagy szakmai hozzáértéssel, az ügyfelek 
megelégedésére végezhessék. 

Gromon István polgármester
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vége, augusztus és szeptember hónapok. A par-
lagfű irtása történhet mechanikai eszközökkel (pl: 
gyomlálás, kapálás, kaszálás). A kézi gyomlálás 
és kapálás előnye, hogy teljes mértékben eltávolítja 
a parlagfüvet. Biztos eredményt hoz az évi többszö-
ri, 2 cm magasságban elvégzett kaszálás. Gyomirtó 
szerek közül elhanyagolt területeken a Casoron G 
javasolt, a már kikelt gyomnövények ellen glifozát, 
és glifozinát-ammónium hatóanyagú szerek alkal-
mazása célszerű.
A Polgármesteri Hivatal jogosult belterületen, a 
parlagfüves ingatlanokon a helyszíni szemlét meg-
tartani, majd a parlagfű észlelése esetén az azon-
nali közérdekű védekezést elrendelni. A közérdekű 
védekezés költsége és az egyéb, járulékos költségek 
az ingatlantulajdonost terhelik. A parlagfű észlelése 
esetén külön felszólításra nincs lehetőség, azonnal 
el kell rendelni a kényszerkaszálást. A Polgármesteri 

Felhívás parlagfűmentesítés teljesítésére!

Hivatal által elvégzett kényszerkaszálás után a Pest 
megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatósága szabja ki a parlagfű bírságot. Ez a ha-
tósági jogkör nem tartozik a település jegyzőjéhez. 
Ezúton kérek minden földhasználót, hogy – az ápolt 
egészséges környezet, a lakosok egészsége érde-
kében – végezzék el területeik gyommentesítését, 
ápolását, valamint a folyamatos gyommentes álla-
pot fenntartását.
Az Önkormányzat részben a Városgondnoksági Osz-
tályon keresztül, részben versenyeztetési eljárás ke-
retében megkötött vállalkozási szerződés alapján évi 
kétszeri parlagfű-mentesítési kötelezettségének ele-
get tesz az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon.
Jogkövető magatartásukat megköszönve:
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bimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt kö-
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radása esetén növényvédelmi bírság szabható ki 
15 000 – 15 000 000 Ft közötti értékben.
A parlagfű magvai április elejétől kezdődően töme-
gesen csíráznak, virágzásának ideje zömmel július 

Fenti tartalmú tájékoztató levelünket 
annak érdekében küldjük ki az ingatlan-
tulajdonosoknak, hogy a talajterhelési 
díj fizetése alól esetleg mentesüljön az, 
akinek ingatlana tévedésből szerepel az 
alapnyilvántartásban. A DMRV Zrt-től 
lekért adatok alapján ugyanis nagyon sok 
ingatlan nem rendelkezik szennyvízcsa-
torna-rákötéssel, de véleményünk szerint 
a DMRV Zrt. adatszolgáltatása nem pon-
tos – találtunk önkormányzati ingatlanok 
esetében is pontatlanságot –, így elképzel-
hető, hogy valaki már rákötött a csatorna-
hálózatra, és így nem kell talajterhelési 
díjat fizetnie. Amennyiben az Ön ingat-
lana már rendelkezik csatornarákötéssel, 
haladéktalanul keresse adatpontosítás 
cél jából a DMRV-t, annak érdekében, 
hogy a szolgáltató nyilvántartása a továb-
bi években ne okozzon további kellemet-
lenséget Önnek.

Esetleges kérdéseivel, kérjük forduljon 
ügyintézőnkhöz a Polgármesteri Hivatal 
központi telefonszámának (26-330-233) 
alább megadott mellékein:

– érdekeltségi hozzájárulás befizetésé-
vel kapcsolatban: a Gazdálkodási osztá-
lyon, Péter Anikónál /102-es mellék,

– bevallással, talajterhelési díjjal kap-
csolatban: az Adócsoportnál /108-109-110-
111-es mellék,

– műszaki kérdéseivel: a Műszaki osz-
tályon, Johnné Toldi Tímeánál/153-as 
mellék.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár város termőföldjeinek tulajdonosait és haszná-
lóit, hogy a termőföld hasznosítására vonatkozó kötelezettségüknek – a jogsza-
bályi hivatkozásoknak megfelelően – eleget tenni szíveskedjenek. Tájékoztatásul 
közlöm, hogy a termőföld hasznosítása minden földhasználóra nézve általános 
érvényű, egész évben fennálló kötelezettség. A termőföld védelméről szóló 2007. 
évi CXXXIX. törvény 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint: A föld-
használó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles 
a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, 
vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a 

Tájékoztató határszemle végrehajtásáról

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (haszno-
sítási kötelezettség.)

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. § rendelkezése alap-
ján Pilisvörösvár külterületén 2016. július 5-én és 7-én határszemlét tart a Pest 
Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási hivatalának Földhivatali Osztálya, amely 
határszemléről a földhasználókat jelen hirdetmény útján is értesítik. A határ-
szemlével kapcsolatos felhívás a városi honlap Aktuális részében található meg.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző
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Pilisvörösvár Város Önkormányzatának polgármeste-
re a közterületek használatáról szóló 7/2011. (II. 28.) 
sz. önkormányzati rendelet alapján, átruházott ha-
táskörben pályázatot hirdet a Pilisvörösváron, 2016. 
augusztus 13-15 között, a Vörösvári Napok keretében 
megtartandó hagyományos VÖRÖSVÁRI BÚCSÚ meg-
rendezésére (körhintás, vurstli).
A búcsú helyszíne: 
Pilisvörösvár, Kacsa-tóval szemben lévő terület.
 
Pályázati feltételek:
 
A nyertes pályázó a pilisvörösvári Kacsa-tóval szem-
közti cca 6000 m2-nyi tágas üres területen körhinták 
és egyéb szórakoztató eszközök kihelyezésére nyer 
jogot 2016.08.13-tól 2016.08.15-ig. A megrendezésre 
irányuló írásbeli szándéknyilatkozat benyújtása a Pol-
gármesteri Hivatal Iktatójába, személyesen vagy pos-
tai úton (lezárt borítékban), 2016. június 27-én 12.00 
óráig lehetséges, az alábbi tartalommal:
• pontos összeg megjelölése a kizárólagos rendezési 
jogosultság megszerzésének ellentételezéséért, mely-
nek összege minimum bruttó 1 500 000 forint, 
• pontos összegek megjelölése a körhinták és egyéb 
szórakoztató berendezések garantált igénybevételi 
díjairól
• írásbeli kötelezettségvállaló nyilatkozat arról, hogy 
a körhinták és egyéb szórakoztató berendezések igény-
bevételi díjai maximálisan a következők lehetnek:

• Break Dance: 700 Ft
• céllövölde:  200 Ft (1 lövés), 
                                         500,- Ft (3 lövés)
• célbadobás: 500 Ft (3 dobás)
• dodgem: 700 Ft
• Extasy: 700 Ft
• extrém: 700 Ft
• gyerekhinták: 500 Ft (körhinták, kis láncos, 
                                        kisautós vasút, kis teherautós
                                        hullámvasút, rugós ugráló, 
                                        ugrálóvárak stb.)
• horgászat: 500 Ft
• Jumping: 500 Ft
• nagy hinta: 700 Ft
• Niagara: 700 Ft
• Twister: 500 Ft

• írásbeli kötelezettségvállaló nyilatkozat 150 000 
forint kaució megfizetésére, illetve az engedély meg-
szerzésig annak átutalása,
• nyilatkozat a közművekkel szükséges szerződések 
megkötéséről (zárt konténeres szemétszállítás, 3 db 
mobil vécé, víz, áram) és ezek költségeinek vállalásáról,
• mivel az Önkormányzat nem tudja a teljes áram-
igényt biztosítani, nyilatkozat az áramellátás aggre-
gátorról való biztosításáról, az aggregátorok típusáról, 
darabszámáról, bérleti költségeiről,

• a tárgyi búcsúterület birtokba vételének és vissza-
adásának pontos időbeli megjelölése (augusztus 8-18 
között),
• a Búcsú megrendezéséhez szükséges valamennyi 
engedély másolata,
• nyilatkozat a Búcsú jogszabályszerű megrendezési 
feltételeinek biztosításáról,
• korábbi, hasonló jellegű rendezvények megszerve-
zéséhez kapcsolódó referenciák csatolása,
• teljes körű felelősségvállaló nyilatkozat a búcsúval 
kapcsolatosan történő esetleges balesetek, szabályta-
lanságok, káresemények, rongálások rendkívüli ese-
mények ügyében,
• biztosítás megléte.
Egyéb pályázati feltételek:
• A pályázó a pályázat benyújtásával jelen felhívás-
ban meghatározott követelményeket és feltételeket 
elfogadja.
• A pályázat összeállításával és benyújtásával kap-
csolatos valamennyi költség a pályázót terheli, amely 
költségek megfizetésére az Önkormányzat nem köte-
lezhető.
• Az Önkormányzat fenntartja annak lehetőségét, 
hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánít-
sa, valamint, hogy egyik benyújtott pályázat alapján se 
kössön szerződést. 
• Az Önkormányzat fenntartja annak lehetőségét, 
hogy a jelen pályázati felhívás alapján beérkezett 
pályázatok közül az általa kiválasztott egy vagy több 
pályázóval a pályázatban foglaltakról tárgyalást kez-
deményezzen. 
• Az Önkormányzat a pályázatok elbírálásáról hozott 
döntéséről a pályázókat írásban értesíti.
• A pályázat határidőben történő beérkezéséért és 
átadásáért a pályázó felel. 
A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani, melyen 
kizárólag a következő szöveget kell feltüntetni: „Pályázat 
a 2016. évi Búcsú körhintás részének megrendezésére. – 
Csak az Előkészítő és Bíráló Bizottság bonthatja fel!” 
Eredményhirdetés: 2016. július 5-én 14:00 órakor.
A pályázatnak az a pályázó lesz a nyertese, aki a ren-
dezési jogosultság ellentételezéséért a legmagasabb 
összegű ajánlatot adja, és ugyanakkor a körhinták és 
egyéb berendezések igénybevételi díját a legalacso-
nyabb árszinten tartja. A pályázat nyertesét az Előké-
szítő és Bíráló Bizottság javaslata alapján a polgármes-
ter választja ki. 
A pályázat nyertese jogosultságot szerez arra, hogy 
a közterület-használati engedély iránti kérelmet 
benyújtsa. A kérelemhez csatolni kell minden olyan 
mellékletet is (közműnyilatkozatok, engedélyek stb.), 
melyek meglétét a pályázati anyagban vállalta.
Jelen pályázati felhívás nem jelent kötelezettségválla-
lást az Önkormányzat részéről.

Gromon István  polgármester

Pályázati felhívás a Vörösvári Búcsú körhintás részének 
megszervezésére

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

EGY NAP A LOVAKKAL

A lóban olyan igaz barátot találtam, 
aki mindig őszintén reagál visel-
kedésünkre, és soha nem csalja meg 

az embert. Ez az idézet Dallos Gyulától, a 
hazai lovassport örökös bajnokától, az ága-
zat nemzetközileg elismert nagykövetétől 
származik. Azért kezdem az ő gondolatá-
val ezt a beszámolót, mert úgy gondolom, 
hogy erre az életfilozófiára szolgált kiváló 
például a Pilisi Lovas Majális, amelyet má-
jus 21-én rendeztek meg a szabadságligeti 
VIP Lovardában.

Az esztendő első igazán nyáriasra sike-
redett hétvégéjén a lovakkal kapcsolatos 
programok már reggel elkezdődtek, így ko-
rántsem meglepő, hogy a gyepen kialakí-
tott, rögtönzött parkoló zsúfolásig megtelt. 
A rendezvény sokoldalúságát jól mutatta, 
hogy minden generáció képviseltette ma-
gát, sőt egyesek még a négylábú kedven-
cüket (és itt persze nem a lovakra, hanem 
a kutyákra gondolok) is magukkal hozták.

A programok két helyszínen zajlottak: 
a nagyobbik pályán, illetőleg a körkarám-
nál. Az érdeklődők többek között láthat-
tak díjlovaglást, díjugratást, terepversenyt, 

lószépségversenyt és lovas hétpróbát is. 
Utóbbi megmérettetés – amelyen gyerekek 
és felnőttek is részt vettek – különösképpen 
izgalmas volt, mert bizony volt olyan páros, 
akiket egy-egy feladat igencsak megizzasz-
tott. Az egész napos majálist több kísérő-
program, például lóegészségügyi kvízjáték, 
kisállatsimogató, kézműves foglalkozás, 
pónilovaglás, bőrözés, kutya örökbefoga-
dás, avagy Hódi Zoltán és a K9-es kutyás 
csapatának bemutatója tette még szóra-
koztatóbbá, a mulatság pedig egészen estig 
eltartott.

A majális után Tóth Bettina, az ese-
mény egyik főszervezője lapunknak el-
mondta: „Dr. Saufert Gyulával és Kormos 
Ferenccel 2010 óta évről-évre megrendez-
zük ezt a családi napot. Számításaink sze-
rint idén közel ezren látogattak el a ligeti 
lovardába, akik közül majd hatvanan nye-
regbe is szálltak valamelyik versenyünkön. 
Úgy érezzük, hogy az idei rendezvény igen 
jól sikerült, amit az is bizonyít, hogy eled-
dig csak pozitív visszajelzéseket kaptunk, 
mind a látogatóktól, mind a résztvevőktől.”

Kókai Márton

Felhívás

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Kacsa tónál 
megrendezendő Pilisvörösvári Búcsú kapcsán, 
2016. augusztus 13-15 közötti időszakra (szom-
bat, vasárnap, hétfő) várja azon iparművészek, 
kézművesek jelentkezését, akik saját készítésű 
termékeik árusításával emelni kívánják a Vörösvári 
Búcsú színvonalát.

Jelentkezni lehet:

Személyesen: Drávai Zsuzsannánál 
a Polgármesteri Hivatal  

Városgondnoksági Osztályán
Telefonon: 06-26-330-233/147,  

06-30-995-5006

ÁLLÁSHIRDETÉS
Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 

Felvételre keres 
határozatlan időre  

közterület-felügyelői
 feladatok ellátására 

1 fő köztisztviselő munkatársat 
 

Feladatok: A közterületek jogszerű 
hasz nálatának, a közterületen folytatott, 
engedélyhez kötött tevékenységek sza-
bályszerűségének ellenőrzése. A közte-
rület rendjére és tisztaságára vonatkozó 
jogszabály által tiltott tevékenységek 
megakadályozása, megszakítása, meg-
szüntetése, illetve szankcionálása. Köz-
reműködés a közterület, az épített és a 
természeti környezet védelmében, vala-
mint közreműködés a közrend, és közbiz-
tonság védelmében. 

Elvárások:     
• közszolgálati vagy rendészeti középis-
kolai végzettség; vagy középiskolai vég-
zettség és közszolgálati szakképesítés; 
vagy középiskolai végzettség és közterü-
let-felügyelői vizsga,
• a kinevezés feltétele az érvényes ható-
sági erkölcsi bizonyítvány, 
• a közterület-felügyelők egészségi, fizi-
kai és pszichikai alkalmassági követelmé-
nyeiről szóló 78/1999. (XII.29.) Eüm-BM 
együttes rendeletében foglalt feltételeknek 
való megfelelés, 
• „B” kategóriás jogosítvány

Jelentkezés: kérjük, küldje el  
fényképes önéletrajzát.

Önéletrajzát személyesen leadhatja 
ügyfélszolgálatunkon:  

2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.
Önéletrajzát levélben megküldheti:  

2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. címre,  
a pozíció megjelölésével.
Jelentkezés határideje:  
2016. szeptember 15.

A pozíció az elbírálást követően  
azonnal betölthető.

Érdeklődni lehet:  
Dandó-Kovács Rita HR referensnél 

Tel: 26/331-688,  
E-mail:  

kovacs.rita@pilisvorosvar.hu 
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Pilisvörösvár Város Önkormányzatának polgármeste-
re a közterületek használatáról szóló 7/2011. (II. 28.) 
sz. önkormányzati rendelet alapján, átruházott ha-
táskörben pályázatot hirdet a Pilisvörösváron, 2016. 
augusztus 13-15 között, a Vörösvári Napok keretében 
megtartandó hagyományos VÖRÖSVÁRI BÚCSÚ meg-
rendezésére (körhintás, vurstli).
A búcsú helyszíne: 
Pilisvörösvár, Kacsa-tóval szemben lévő terület.
 
Pályázati feltételek:
 
A nyertes pályázó a pilisvörösvári Kacsa-tóval szem-
közti cca 6000 m2-nyi tágas üres területen körhinták 
és egyéb szórakoztató eszközök kihelyezésére nyer 
jogot 2016.08.13-tól 2016.08.15-ig. A megrendezésre 
irányuló írásbeli szándéknyilatkozat benyújtása a Pol-
gármesteri Hivatal Iktatójába, személyesen vagy pos-
tai úton (lezárt borítékban), 2016. június 27-én 12.00 
óráig lehetséges, az alábbi tartalommal:
• pontos összeg megjelölése a kizárólagos rendezési 
jogosultság megszerzésének ellentételezéséért, mely-
nek összege minimum bruttó 1 500 000 forint, 
• pontos összegek megjelölése a körhinták és egyéb 
szórakoztató berendezések garantált igénybevételi 
díjairól
• írásbeli kötelezettségvállaló nyilatkozat arról, hogy 
a körhinták és egyéb szórakoztató berendezések igény-
bevételi díjai maximálisan a következők lehetnek:

• Break Dance: 700 Ft
• céllövölde:  200 Ft (1 lövés), 
                                         500,- Ft (3 lövés)
• célbadobás: 500 Ft (3 dobás)
• dodgem: 700 Ft
• Extasy: 700 Ft
• extrém: 700 Ft
• gyerekhinták: 500 Ft (körhinták, kis láncos, 
                                        kisautós vasút, kis teherautós
                                        hullámvasút, rugós ugráló, 
                                        ugrálóvárak stb.)
• horgászat: 500 Ft
• Jumping: 500 Ft
• nagy hinta: 700 Ft
• Niagara: 700 Ft
• Twister: 500 Ft

• írásbeli kötelezettségvállaló nyilatkozat 150 000 
forint kaució megfizetésére, illetve az engedély meg-
szerzésig annak átutalása,
• nyilatkozat a közművekkel szükséges szerződések 
megkötéséről (zárt konténeres szemétszállítás, 3 db 
mobil vécé, víz, áram) és ezek költségeinek vállalásáról,
• mivel az Önkormányzat nem tudja a teljes áram-
igényt biztosítani, nyilatkozat az áramellátás aggre-
gátorról való biztosításáról, az aggregátorok típusáról, 
darabszámáról, bérleti költségeiről,

• a tárgyi búcsúterület birtokba vételének és vissza-
adásának pontos időbeli megjelölése (augusztus 8-18 
között),
• a Búcsú megrendezéséhez szükséges valamennyi 
engedély másolata,
• nyilatkozat a Búcsú jogszabályszerű megrendezési 
feltételeinek biztosításáról,
• korábbi, hasonló jellegű rendezvények megszerve-
zéséhez kapcsolódó referenciák csatolása,
• teljes körű felelősségvállaló nyilatkozat a búcsúval 
kapcsolatosan történő esetleges balesetek, szabályta-
lanságok, káresemények, rongálások rendkívüli ese-
mények ügyében,
• biztosítás megléte.
Egyéb pályázati feltételek:
• A pályázó a pályázat benyújtásával jelen felhívás-
ban meghatározott követelményeket és feltételeket 
elfogadja.
• A pályázat összeállításával és benyújtásával kap-
csolatos valamennyi költség a pályázót terheli, amely 
költségek megfizetésére az Önkormányzat nem köte-
lezhető.
• Az Önkormányzat fenntartja annak lehetőségét, 
hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánít-
sa, valamint, hogy egyik benyújtott pályázat alapján se 
kössön szerződést. 
• Az Önkormányzat fenntartja annak lehetőségét, 
hogy a jelen pályázati felhívás alapján beérkezett 
pályázatok közül az általa kiválasztott egy vagy több 
pályázóval a pályázatban foglaltakról tárgyalást kez-
deményezzen. 
• Az Önkormányzat a pályázatok elbírálásáról hozott 
döntéséről a pályázókat írásban értesíti.
• A pályázat határidőben történő beérkezéséért és 
átadásáért a pályázó felel. 
A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani, melyen 
kizárólag a következő szöveget kell feltüntetni: „Pályázat 
a 2016. évi Búcsú körhintás részének megrendezésére. – 
Csak az Előkészítő és Bíráló Bizottság bonthatja fel!” 
Eredményhirdetés: 2016. július 5-én 14:00 órakor.
A pályázatnak az a pályázó lesz a nyertese, aki a ren-
dezési jogosultság ellentételezéséért a legmagasabb 
összegű ajánlatot adja, és ugyanakkor a körhinták és 
egyéb berendezések igénybevételi díját a legalacso-
nyabb árszinten tartja. A pályázat nyertesét az Előké-
szítő és Bíráló Bizottság javaslata alapján a polgármes-
ter választja ki. 
A pályázat nyertese jogosultságot szerez arra, hogy 
a közterület-használati engedély iránti kérelmet 
benyújtsa. A kérelemhez csatolni kell minden olyan 
mellékletet is (közműnyilatkozatok, engedélyek stb.), 
melyek meglétét a pályázati anyagban vállalta.
Jelen pályázati felhívás nem jelent kötelezettségválla-
lást az Önkormányzat részéről.

Gromon István  polgármester

Pályázati felhívás a Vörösvári Búcsú körhintás részének 
megszervezésére

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

EGY NAP A LOVAKKAL

A lóban olyan igaz barátot találtam, 
aki mindig őszintén reagál visel-
kedésünkre, és soha nem csalja meg 

az embert. Ez az idézet Dallos Gyulától, a 
hazai lovassport örökös bajnokától, az ága-
zat nemzetközileg elismert nagykövetétől 
származik. Azért kezdem az ő gondolatá-
val ezt a beszámolót, mert úgy gondolom, 
hogy erre az életfilozófiára szolgált kiváló 
például a Pilisi Lovas Majális, amelyet má-
jus 21-én rendeztek meg a szabadságligeti 
VIP Lovardában.

Az esztendő első igazán nyáriasra sike-
redett hétvégéjén a lovakkal kapcsolatos 
programok már reggel elkezdődtek, így ko-
rántsem meglepő, hogy a gyepen kialakí-
tott, rögtönzött parkoló zsúfolásig megtelt. 
A rendezvény sokoldalúságát jól mutatta, 
hogy minden generáció képviseltette ma-
gát, sőt egyesek még a négylábú kedven-
cüket (és itt persze nem a lovakra, hanem 
a kutyákra gondolok) is magukkal hozták.

A programok két helyszínen zajlottak: 
a nagyobbik pályán, illetőleg a körkarám-
nál. Az érdeklődők többek között láthat-
tak díjlovaglást, díjugratást, terepversenyt, 

lószépségversenyt és lovas hétpróbát is. 
Utóbbi megmérettetés – amelyen gyerekek 
és felnőttek is részt vettek – különösképpen 
izgalmas volt, mert bizony volt olyan páros, 
akiket egy-egy feladat igencsak megizzasz-
tott. Az egész napos majálist több kísérő-
program, például lóegészségügyi kvízjáték, 
kisállatsimogató, kézműves foglalkozás, 
pónilovaglás, bőrözés, kutya örökbefoga-
dás, avagy Hódi Zoltán és a K9-es kutyás 
csapatának bemutatója tette még szóra-
koztatóbbá, a mulatság pedig egészen estig 
eltartott.

A majális után Tóth Bettina, az ese-
mény egyik főszervezője lapunknak el-
mondta: „Dr. Saufert Gyulával és Kormos 
Ferenccel 2010 óta évről-évre megrendez-
zük ezt a családi napot. Számításaink sze-
rint idén közel ezren látogattak el a ligeti 
lovardába, akik közül majd hatvanan nye-
regbe is szálltak valamelyik versenyünkön. 
Úgy érezzük, hogy az idei rendezvény igen 
jól sikerült, amit az is bizonyít, hogy eled-
dig csak pozitív visszajelzéseket kaptunk, 
mind a látogatóktól, mind a résztvevőktől.”

Kókai Márton

Felhívás

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Kacsa tónál 
megrendezendő Pilisvörösvári Búcsú kapcsán, 
2016. augusztus 13-15 közötti időszakra (szom-
bat, vasárnap, hétfő) várja azon iparművészek, 
kézművesek jelentkezését, akik saját készítésű 
termékeik árusításával emelni kívánják a Vörösvári 
Búcsú színvonalát.

Jelentkezni lehet:

Személyesen: Drávai Zsuzsannánál 
a Polgármesteri Hivatal  

Városgondnoksági Osztályán
Telefonon: 06-26-330-233/147,  

06-30-995-5006

ÁLLÁSHIRDETÉS
Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 

Felvételre keres 
határozatlan időre  

közterület-felügyelői
 feladatok ellátására 

1 fő köztisztviselő munkatársat 
 

Feladatok: A közterületek jogszerű 
hasz nálatának, a közterületen folytatott, 
engedélyhez kötött tevékenységek sza-
bályszerűségének ellenőrzése. A közte-
rület rendjére és tisztaságára vonatkozó 
jogszabály által tiltott tevékenységek 
megakadályozása, megszakítása, meg-
szüntetése, illetve szankcionálása. Köz-
reműködés a közterület, az épített és a 
természeti környezet védelmében, vala-
mint közreműködés a közrend, és közbiz-
tonság védelmében. 

Elvárások:     
• közszolgálati vagy rendészeti középis-
kolai végzettség; vagy középiskolai vég-
zettség és közszolgálati szakképesítés; 
vagy középiskolai végzettség és közterü-
let-felügyelői vizsga,
• a kinevezés feltétele az érvényes ható-
sági erkölcsi bizonyítvány, 
• a közterület-felügyelők egészségi, fizi-
kai és pszichikai alkalmassági követelmé-
nyeiről szóló 78/1999. (XII.29.) Eüm-BM 
együttes rendeletében foglalt feltételeknek 
való megfelelés, 
• „B” kategóriás jogosítvány

Jelentkezés: kérjük, küldje el  
fényképes önéletrajzát.

Önéletrajzát személyesen leadhatja 
ügyfélszolgálatunkon:  

2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.
Önéletrajzát levélben megküldheti:  

2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. címre,  
a pozíció megjelölésével.
Jelentkezés határideje:  
2016. szeptember 15.

A pozíció az elbírálást követően  
azonnal betölthető.

Érdeklődni lehet:  
Dandó-Kovács Rita HR referensnél 

Tel: 26/331-688,  
E-mail:  

kovacs.rita@pilisvorosvar.hu 



A temető több helyszínén: a II. világ-
háborús német katonasíroknál, a 
ravatalozó melletti nagykeresztnél 

és a II. világháborús szovjet katonasírok-
nál rótták le tiszteletüket az egybegyűltek, 
majd az itteni koszorúzások után a Hősök 
terén folytatódott a megemlékezés.  Itt az 
ünnepség a Himnusz eléneklésével kezdő-
dött. Az ünnepélyes hangulatot emelte a 
Magyar Honvédség Altiszti Akadémia fú-
vószenekarának közreműködése és a dísz-
őrség jelenléte. 

A Himnusz eléneklése után a Templom 
téri Általános Iskola diákjai adtak műsort, 
versekkel, dokumentumokból vett idéze-
tekkel jelenítve meg az egykori katonák 
tragikus sorsát. A műsor után a szentendrei 
Altiszti Akadémia parancsnok-helyettese, 
Bíró László alezredes úr mondott ünnepi 
beszédet.

„Az igazi katona nem azért harcol, mert 
gyűlöli, ami előtte van, hanem mert sze-
reti, ami mögötte van.” A híres angol író 
és filozófustól, Chestertontól származik 
a gondolat, melynek mondanivalójára és 
igazságára hívta fel a figyelmet a szónok. 
„Ez a mondat egyszerű, mégis nemesen 
fogalmaz meg valamit, amit minden jó ka-
tona érez, de ami így kristálytisztán leírva, 
kimondva válik megérthetővé, így mutat-
kozik meg az ereje.” Majd arról beszélt, 
hogy a katonák bátorsága, konok, mindent 
elviselő keménysége példa és útmutató a 
mai világunkban is. „Mert helytálltak min-
den körülmények között, hiszen erre köte-
lezte őket esküjük, a bajtársiasság és a be-
csület. Áldozatuk a háború rettenetére és az 
örök katonaerényekre figyelmeztet, ame-
lyek minden nép legnemesebb hagyomá-
nyai közé tartoznak” – tette hozzá. A méltó 
emlékezéshez Petőfi szavait is felidézte: 

Május utolsó vasárnapja a magyar 
hősök emlékünnepe. Ezen a napon 
emlékezünk az első és második 
világháborúban hősi halált halt 
honfitársainkra, és mindazokra, 
akik ezeréves történelmünk során 
a frontokon, a hátországban vagy 
bárhol a világban életüket adták a 
hazáért. Az idei hősök napi meg-
emlékezésre a május végi úrnap-
jára való tekintettel egy héttel ko-
rábban, május 22-én került sor a 
városi temetőben és a Hősök terén.

„Haza és szabadság. Ez a két szó, melyet 
először tanuljon dajkától a gyermek, és 
ha csatában halál eléri, utószor e két szót 
mondja ki férfi.” „Azok a hősök, köztük 
vörösvári katonák is, akik a világháborúban 
életüket áldozták a hazáért, s akiknek em-
lékét a Hősök terén emelt hősi emlékmű, 
neveiket a Hősök könyve őrzi, gondoltak-e 
a halálos veszély pillanatában Petőfi évtize-
dekkel korábban írt verssoraira? Ők vérük-
kel írták a nevüket márványtáblákra, hogy 
az utódoknak példát adjanak hazaszeretet-
ből, hűségből, áldozatvállalásból.”

Az alezredes úr ünnepi gondolatai után 
Sax László, a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke az Eltűnt katonához című 
Harsányi Lajos-verset olvasta fel. A meg-
emlékezés ezen a helyszínen is koszorú-
zással folytatódott. Elsőként Pilisvörösvár 
Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári 
Német Nemzetiségi Önkormányzat ne-
vében Gromon István polgármester és Sax 
László elnök helyeztek el koszorút az em-
lékmű előtt. Majd a szentendrei Magyar 
Honvédség Altiszti Akadémia nevében 
Bíró László alezredes, az Altiszti Akadé-
mia parancsnok-
helyettese koszo-
rúzott. Végül a 
énekkarok tagjai, 
valamint a hozzá-
tartozók, rokonok, 
ismerősök egyéni 
virágaikat helyez-
ték el az I. ill. a II. 
világháborús em-
lékműnél.

Az ünnepség 
végén Gromon Ist-
ván polgármester 
köszönetét fejezte 

HŐSEINKRE 
EMLÉKEZVE

ki a szentendrei Altiszti Akadémia képvi-
selőinek, Bíró László alezredesnek, a dísz-
őrség tagjainak, valamint a katonazenekar 
tagjainak, akik idén először jelenlétükkel 
megtisztelték a rendezvényt, majd maga 
is megfogalmazott néhány gondolatot az 
ünneppel kapcsolatban. „Biztosan jobban 
szeretnénk egy olyan világban élni, ahol 
nincsenek katonák, ahol nincsen szükség 
katonákra. De látjuk, hogy a mai világban 
nagyon hamar kerülhetünk olyan helyzet-
be, hogy meg kell védeni a határainkat, 
meg kell védeni magunkat. Ilyenkor az 
ember arra gondol, hogy milyen jó, hogy 
vannak olyanok, akik ezt a szolgálatot ön-
ként, hivatástudatból vállalják. Hogy van-
nak még magyar katonák, akik a bajban 
értünk is harcolnak, és minket védenek.”

Az ünnepség végén a Német Nemze-
tiségi vegyeskórus és a Nosztalgia Dalkör 
vezetésével az egybegyűltek közösen el-
énekelték a hősi halált haltakról szóló Oly 
messze távol otthonától… kezdetű éneket, 
befejezésül pedig a Szózatot a katonazene-
kar kíséretével. 

Szűcs Emese

BÚCSÚ  
AZ ERDEI KÁPOLNÁNÁL

ÜNNEP VALLÁS2016. JÚNIUSVÖRÖSVÁRI ÚJSÁG 1918

Harsányi Lajos:

ELTŰNT KATONÁHOZ

Ha meghaltál, akkor már jó helyen vagy.
A csillagok között felvillant karcsú alakod,
Megzörgetted a túlvilági, titkos ablakot
S kinyílt a nagy Kapu. Az angyalok tolongtak,
Kitűzték hirtelen mind-mind a lobogókat,
Ezüstös szőnyeget terítettek eléd,
Körülzsibogott a sok mennyei cseléd
S az Arkangyal eléd jött. Harsogtak a kürtök
S te, kit a föld e szörnyű harcba küldött,
Mint győzelmes futó a célt elérve
Borultál boldogan Isten elébe.

Ha meghaltál, akkor már jó helyen vagy.

De hogyha élsz, oh, hol vagy, merre élsz?
Hová sodort a vad fekete szél?
Kénfényű bánya sorvasztja-e csontod?
Orosz városban a romokat bontod?
A tengeren viaskodsz vad szelekkel?
Börtönben ülsz, hol nap sohase kel fel?
Kirgiz tanyán tüdőbeteg kocsis vagy?
Vackodba nem tekint be soha csillag?
Vagy tán szökötten bújsz a lápon végig
S füledben farkas vinnyogása rémlik?
Sziklák között lapulsz és takaróul
Fölötted szüntelen és szörnyű hó hull,
Mely elborít? A szíved halkan dobban
S te lassan megfagysz dermesztő sírodban?

Ha meghaltál, akkor már jó helyen vagy.

De hogyha élsz, nem bírjuk már sokáig,
Lassan minden szavunk szitokká válik,
Pedig Istenben bízunk, benne élünk
De lassan méreg lesz minden csepp vérünk
És átkozzuk a földet és az embert,
Ki vad kínjában ember lenni nem mert
És engedte, hogy minden romba dőljön
S pokol legyen az ember-sors a földön.

A gyermeked vár. Lőtt vadként sikongat,
Az asszony este bámulja a holdat,
Mint tébolyult a rácson át a hullát,
Mert hull a hó, a hó, szünetlen hull rád
S én is, kinek reménye már csak Isten
S tudom, nincs más, ki rajtunk már segítsen
S tudom: az élet jó, de a halál se rossz tán,
Úgy üvöltök utánad én is, mint egy
Halálra sebzett rettentő oroszlán.

Ahogy minden évben, idén is ren-
getegen gyűltek össze – nemcsak 
Vörösvárról, hanem a környékről 

is –, hogy részt vegyenek az erdei kápol-
na búcsúján, május 16-án, pünkösdhétfő 
reggelén. A misét Salat Imre német nem-
zetiségi lelkipásztor, Balla Sándor plé-
bános és Bindes Ferenc kanonok celeb-
rálta. Az ő beszédéből olvashatnak most 
részleteket. Prédikációjában arról beszélt, 
hogy a helyi ünnepek hagyománnyá téte-
lében mennyire fontos szerepet játszottak 
őseink, akik az ünnepi szokásokat nem 
hagyták elveszni, és átadták a következő 
generációknak.

„Szívből gratulálok a jelenlevő, helybe-
li zarándokoknak, sokkal inkább azonban 
az őseiknek. Akik erre a napra csodálatos 
ötletességgel összekapcsoltak két dolgot. 
Pünkösdhétfő van, a Szentlélek eljöve-
telét ünnepeltük tegnap. Készültünk rá 
heteken keresztül, míg végül megtapasz-
talhattuk azt, hogy ahol élet van, ahol 
mozgás van, ott az Isten lelke dolgozik. 
Tegnap ennek a csodálatos munkának a 
kiteljesedését ünnepeltük.” Beszélt a 14 

segítő szentről, akiknek tiszteletére létre-
hozták egykor az elődök a kis kápolnát, 
azokról, akikhez az ősök bármely baj, be-
tegség esetén fordulhattak, és arról, hogy 
ők valódi megoldást nyújtottak a bajban 
lévőknek. „Kedves testvérek, a mi őseink 
között hány olyan nagyszerű ember élt, és 
jutott el az örök célba, akinek talán már a 
nevét is csak a fejfa őrzi a temetőben. Nos, 
én azt hiszem, hogy ez a búcsúi ünnep kap-
csolja össze a mi gondolkodásunkban azt, 
hogy életünk nehéz helyzeteiben van meg-
oldás. […]  Nem az számít, hogy mennyire 
rakjuk ki a képüket, szobraikat a templo-
maikban. Egy dolog kell: hogy tudjuk, mi 
a megoldás. Tudjuk, hova kell fordulni 
életünk nehéz helyzeteiben, és ebben ott 
állnak mellettünk a mi segítő szentjeink, 
és ott áll mellettünk, felettünk, mögöttünk 
és bennünk Isten szent lelke. Ő azt akarja, 
hogy helyes irányba mozogjanak a lépte-
ink, itt a Földön is, és hogy egykor majd ez 
vezessen a segítő szentek közé, hogy a mi 
segítő, célba érkezett, boldogult rokonaink 
közé érkezhessünk haza.”

PM
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Szűcs Emese
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Harsányi Lajos:

ELTŰNT KATONÁHOZ
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telét ünnepeltük tegnap. Készültünk rá 
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segítő szentről, akiknek tiszteletére létre-
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tegség esetén fordulhattak, és arról, hogy 
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hogy életünk nehéz helyzeteiben van meg-
oldás. […]  Nem az számít, hogy mennyire 
rakjuk ki a képüket, szobraikat a templo-
maikban. Egy dolog kell: hogy tudjuk, mi 
a megoldás. Tudjuk, hova kell fordulni 
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PM



AZ OLTÁRISZENTSÉG VIRÁGOS ÚTJA

 VALLÁSVÖRÖSVÁRI ÚJSÁG 2016. JÚNIUS20

Úrnapja talán a „leglátványosabb” 
katolikus ünnep. Jézus Krisztus 
Testének és Vérének ünnepe, amit 

a középkor óta úgy ünnepelnek a római 
katolikusok, hogy az Oltáriszentséget ki-
hozzák a templomok falai közül, körbe-
viszik a városokban, falvakban, és a négy 
égtáj felé fordulva jelképesen megáldják 
Vele az egész világot. Ezek az úgynevezett 
körmenetek az egyház tagjainak közös hi-
tét és közös örömét jelenítik meg.

Vörösváron különösen szép az Úrnap-
ja, hiszen itt még élő a virágszőnyeg ké-
szítésének hagyománya: hajnaltól kezdve 
családok százai dolgoznak a gazdagon dí-
szített, virágszirmokból, fűből és kőporból 
készített szőnyegen. És ennek a sok órás 
munkának egy a célja: az Oltáriszentség 
útját a lehető legszebbé tenni.
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VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG  ESEMÉNYEK

DAL ÉS ZENE 
LÁTÁSTÓL SÖTÉTEDÉSIG

Hogy már a legfiatalabbak is bekapcsolódjanak a közös 
éneklésbe, vendégként léptek színpadra a Zrínyi utcai 
óvodások Tóthné Wenczl Éva vezetésével. Ők nyitották 

meg a színpadi produkciók sorát, majd a Hangliget énekverseny 
döntőbe jutott lelkes versenyzőit hallhatta a közönség. A fiatalok a 
legkülönbözőbb jellegű és stílusú dalokkal készültek. A pop műfaj 
önmagában is elég tág, de volt, aki musical-, volt, aki filmbetétdalt 
választott, hallhattunk kortárs és múlt századi műveket. Ki egye-
dül, magnóról szóló kísérettel, ki zongorakísérettel énekelt, de 
olyan is volt, aki egész zenekart kapott háttérül. A népzenei elő-
adások között magyar és sváb zenék csendültek fel, és nemcsak 
szólóénekesek neveztek, hanem egy alkalmi kórus is fellépett. Így 
igazán nem volt könnyű dolga a háromtagú zsűrinek.

Az ifjú énekeseket kategóriában értékelték (népzene és köny-
nyűzene). A bírálók szerepében idén Vadon Irén jazzénekesnő, 
Szabó Adrienn népzene tanár és Nagy Csaba, a Zeneiskola tanára 
voltak. A legjobbaknak járó aranyminősítést mindkét kategóriában 
többeknek is odaítélték. A népdalokat éneklők közül aranyminősí-
tést kapott az az öt Vásár téri iskolában tanuló kislány, akik a Mei 
muade kezdetű sváb népdalt adták elő: Griff Anett, Hernás Janka, 
Majnek Lilla, Rákosfalvi Réka és Wiesner Zoé. Szintén arannyal 
jutalmazták Kozek Hanna produkcióját, aki a Mini Sramli kísé-
retével énekelt.  Könnyűzene kategóriában Berchy Flóra, Csiszér 
Nóra és Mravinac Anna kapott aranyminősítést. Szintén arany mi-
nősítéssel díjazták, és emellett külön kiemelték Oláh Csenge elő-
adását, aki Shawn Mendes Stiches című számát énekelte. Persze 
nemcsak a profiknak volt véleményük, hanem a többi résztvevő-
nek is, amit egyrészt hangos tapssal, másrészt a kedvencre leadott 
szavazattal is kinyilváníthattak. Ez alapján a közönségdíjat a két 
kategóriában Kozek Hanna és Berchy Flóra kapta.

2016. MÁJUS22 23

Május 20-án tartotta immár hagyományos rendezvé-
nyét, az Udvari vigadalmat a Zeneiskola. A rendez-
vényre ezúttal csak a „vigadalom” volt igaz, hiszen a 
kiszámíthatatlan időjárás miatt a fellépők és közön-
ség beszorult a színházterembe. A hangulat azonban 
így is nagyon vidám volt, a szervezők pedig gondos-
kodtak arról, hogy a közönség semmiben ne szen-
vedjen hiányt. Volt étel, ital, jó hangulat és persze 
sok-sok zene.

A művészeti iskolának, a rendezvény szervezőjének azonban 
nem a zene az egyetlen profilja, hanem képzőművészet oktatás is 
folyik. Erről számot adandó az iskola falait a képzős diákok mű-
veivel díszítették, a háromdimenziós alkotások pedig asztalokon 
kaptak helyet.

A rendezvény annyiban megőrizte korábbi vigadalom jellegét, 
hogy a hallgatóság nem szigorú sorokban, hanem asztaloknál fog-
lalhatott helyet, és azért, hogy bírják a hosszúra nyúló programot, 
a szülői segítséggel készült lángossal és süteményekkel, valamint 
a büfében jótékony célra vásárolható italokkal csillapíthatták éhü-
ket és szomjukat. Kellett is a muníció, hiszen a versenyzők után 
a Zeneiskola növendékeiből és tanáraiból álló zenekarok szóra-
koztatták a közönséget. Fellépett a zeneiskola kórusa, akik nem-
csak angyali hangjukkal, hanem angyali ruhájukkal is elbájolták 
a hallgatóságot. Hallhattuk Marlok Kata és Borossa Balázs cselló-
zongora duóját, a Vörösvári Tücskök és a La Campanella vonós-
zenekar előadását, ezt követte egy fiatal lányokból álló popcsapat, 
a  Sound of the Roses (Oláh Csenge, Borossa Lilla, Gátmezei Vi-
rág és Gátmezei Diána), akik most első koncertjüket adták. Majd 
fény derült a titokra, hogy kiket rejt a meghívón beharangozott 
Ismeretlen zenekar: a zeneiskola kiemelkedő növendékeiből álló 
formáció igényes könnyűzenei műsorral szórakoztatta a kitartó 
közönséget. Az utánuk következő Mini Sramlit és a Pilis Brass 
Bandet már jól ismeri a vörösvári közönség, ezúttal sem okoztak 
csalódást. Végezetül újra hallhattuk a Szabó Anita Bandet, a zene-
iskola igazgatónőjével az élen.

A zárt színhely ellenére a rendezvény idén is nagyon jó hangu-
latban telt, rengeteg résztvevővel és lelkes közönséggel. Reméljük, 
jövőre az időjárás kegyesebb lesz, és újra az udvar ad majd helyet 
az Udvari vigadalomnak.

Á L L Á S H I R D E T É S
Szakképzett szakácsot, szakképzett 
szakács mellé konyhalegényt vagy 

konyhalányt főállásban  
alkalmaznék vagy betanítanék.

Szakácstanulók jelentkezését várom.
Moldován István

ARANYKORONA HOTEL,  
RESTAURANT, C@FE 

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

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

www.aranykoronavendeglo.hu
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PLÜSSÁLLATTAL „CSÁPOLNI”

Bizonyára többségük járt már a ko-
rábban említett komplexum szín-
háztermében. Képzeljék el, hogy 

a helyiség – amely több mint háromszáz 
ülővendéget képes befogadni – telis-tele 
van családokkal. Anyukákkal, apukákkal 
és persze különböző korú – ám többségben 
csupán csak pár esztendős – gyermekekkel. 
Jól emlékszem, hogy amikor én voltam az ő 
korukban, a kedvenc mesém Csukás István 
Mirr-Murr, a kandúr című bábfilmsorozata 
volt, amelyben a narrátor szerepét egy ka-
rakteres orgánummal rendelkező hölgy 
látta el: Halász Judit. A televízió mellett 
természetesen a magnókazetta-gyűjtemé-
nyemből sem hiányozhattak a művésznő 
lemezei. Gondolom, nem voltam ezzel 
egyedül. Melyik mai huszonéves ne ismer-
né a Karinthy Frigyes fordításában megje-
lent Milne-féle „Micimackó”-t, avagy ki az, 
aki legalább egyszer ne találkozott volna a 
„Boldog születésnapot”-tal, amely refrénjét 
véleményem szerint a legtöbben akkor is el 
tudnák énekelni, ha nem is emlékeznek az 
egész Bródy János által komponált dalra:

„Boldog, boldog, boldog születésnapot.
Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép 
napod…”

Május 14-én – egy esős szombati 
napon – egy közkedvelt művész-
nő, név szerint Halász Judit lépett 
a Művészetek Háza színpadjának 
padlójára – a nagy érdeklődésre 
való tekintettel kétszer is. Szer-
kesztőségünk a délelőtti, bónusz 
előadáson járt.

Emlékeznek? Ugye, hogy ugye? Persze 
tudom, hogy azok számára, akiknek idő-
közben gyermeke, avagy unokája született, 
ez az egész mesés, zenei világ nem elfele-
dett, sőt!

Erre szolgál jó például ez a két teltházas 
pilisvörösvári koncert is. Amikor a zenekar 
elkezdte húzni a talpalávalót, a gyerekek 
között bőven akadt olyan, aki cipőt levet-
ve táncolt a széken; volt, aki ülve bár, de 
a plüssállatával „csápolt”. Egy-egy lurkó a 
színpadra vezető lépcsőt is célba vette, de a 
szülők – figyelve az előzetesen kiírt kérésre, 
amely szerint a színpad balesetveszélyes, 
ezért ne engedjék oda a gyerekeket – min-
dig résen voltak. Halász Judit a bő egyórás 
műsoridő alatt városunkban is bizonyítot-
ta, miért érdemelt pályafutása során oly 
sok díjat, és miért szeretik őt országszerte 
szülők és gyerekek olyan nagyon. Amikor 
kellett, mosolygott, amikor kellett, kiszólt 
a kicsikhez, pont eleget faggatta őket, hogy 

a gyerekek keze tűzsebesen lendüljön a 
magasba, ha feltett egy kérdést. Mindemel-
lett playback nélkül, korát megszégyenítő 
energiával játszotta le ezt a koncertet. A 
repertoárban felcsendültek versek (példá-
ul Weöres Sándor „Bóbitája”), mondókák 
(„Hóc, hóc katona”), újabb szerzemények 
(„Mamma mia”), és természetesen az 
örökzöld klasszikusok sem maradhattak el 
(„Boldog születésnapot”, „Micimackó”).

A koncert végén jogosan járt a vastaps, 
amely után a művésznő egy utolsó dallal 
köszönt el kicsiktől s nagyoktól egyaránt, 
hogy pár órányi pihenő után a délutáni 
gyerekseregnek is újult energiával prezen-
tálhassa dalait. Reméljük, Halász Judit 
következő turnéjával újfent ellátogat város-
unkba, továbbá azt is, hogy a Művészetek 
Háza munkatársai ismét szemfülesek lesz-
nek, és időben (a mostani alkalmat majd 
fél évvel ezelőtt le kellett foglalni) gondos-
kodnak a gyerekeknek erről az életre szóló 
élményről.

Kókai Márton
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Es war wahrlich für alle Teilneh-
mer ein „besonderer Abend“, der 
einen Einblick in das Schaffen 

der Theatergruppe PaThália gab, die be-
kanntlich eine Schülertheatergruppe am 
Schiller-Gymnasium ist. Das Ensemble 
richtet seine Tätigkeit im Einklang mit 
dem Schuljahr aus, indem es jeweils im 
September formiert wird, um dann den 
Schülern die Möglichkeit zu geben, sich bis 
November mit Basisübungen zu beschäfti-
gen. Diesen folgen dann ab November die 

Proben des zur Aufführung vorgesehe-
nen Stückes. Die fertigen Inszenierungen 
werden dann zuerst entweder in Budapest 
oder am Schiller-Gymnasium aufgeführt.

Die Theatergruppe genießt einen sehr 
guten Ruf unter den Schülertheatergrup-
pen in Ungarn, weshalb das Schiller-Gym-
nasium auch folgerichtig der Schauplatz 
des landesweiten Theatertreffens der Mit-
tel- und Grundschulen ist. Sie hat zahlrei-
che Gastauftritte – sowohl in Ungarn als 
auch im Ausland (in Deutschland, Öster-
reich, Rumänien und in Kroatien).

Die Theatergruppe führt seit ihrer 
Gründung im Jahre 2000 jedes Jahr meh-
rere neue Stücke auf von bekannten Au-
toren wie András Sütő, Bertolt Brecht, Jo-
hann Nestroy, Friedrich Schiller, Friedrich 

LANGER PATHÁLIA-ABEND

Der 13. Mai 2016 bot den sich für 
deutschsprachiges Theater inter-
essierenden Zuschauern im Haus 
der Künste ein reichhaltiges Pro-
gramm, da im Rahmen des „Lan-
gen PaThália-Abends“ sich gleich 
die drei Gruppen der Truppe mit 
jeweils einer Aufführung dem Pu-
blikum vorstellten.

Dürrenmatt und Georg Büchner. Bis dato 
spielten und spielen insgesamt 255 Ju-
gendliche in der Gruppe, die sich in 3 Sek-
tionen gliedert: eine Juniorgruppe, eine 
mittlere Gruppe und eine Seniorgruppe. 
Derzeit besteht das Ensemble aus 37 Schü-
lerinnen und Schülern.

Die Juniorgruppe ist für die Siebt- und 
Achtklässler gedacht. Sie werden entwe-
der von Gastlehrern aus Deutschland, von 
Abiturientinnen oder von Lehrerinnen des 
Schiller-Gymnasiums geleitet. Dieses Jahr 
werden sie von Frau Éva Priegl betreut. Sie 
eröffneten den Abend mit dem unterhalt-
sam-lustigen Stückchen „Schneewittchen, 
oder wie es wirklich war.“ 

In der mittleren Gruppe finden sich 
Schüler, die schon seit einigen Jahren 
Theater spielen. Sie gaben die zweite Auf-
führung, die eine überarbeitete, gekürzte 
Version einer Komödie des Österreichers 
Johann Nestroy mit dem Titel „Heiraten 
und Abrakadabra“ war und dessen Auffüh-
rung etwa eine Stunde dauerte. 

Sowohl die mittlere Gruppe als auch 
die Ältesten spielen unter der Leitung von 
Frau Tímea Faragó, die eine international 
anerkannte Expertin der Dramenpädago-
gik und Verfasserin mehrerer Bücher und 
Beiträge über die Dramenpädagogik ist. 
Sie hält im Auftrag des ungarischen Mi-
nisteriums für Humanressourcen und des 
Landes Baden-Württemberg Fortbildun-
gen für Lehrer, und sie wird auch zu ein-
schlägigen Konferenzen als Teilnehmerin 
eingeladen (ELTE, Oktober 2015).

Den langen Abend rundete die Seni-
orgruppe ab. Das von ihr gespielte Stück 
trägt den Titel „Fege, fege Feuer!“ und ist 
eine Verkettung von teilweise ergreifen-
den Monologen, zusammengehalten von 

einer Rahmengeschichte. Die reife und in 
ihrer Thematik ernsthafte Produktion war 
auch schon international zu sehen: Am 
21-26. April 2016 nahm die Gruppe damit 
in Temeswar am Internationalen The-
aterfestival teil, wobei die Fahrt von der 
Donauschwäbischen Kulturstiftung des 
Landes Baden-Württemberg und von der 
Schulstiftung finanziert wurde.

In der nahen Zukunft werden die Medi-
um- und die Juniorgruppe zwischen dem 
16-19. Juni 2016 in Essegg an dem dortigen 
Festival teilnehmen, unterstützt durch die 
LdU.

Die Schulaufführungen fanden zuvor 
am 13. Juni 2016 ab 9.40 Uhr im Schil-
ler-Gymnasium statt, deren Besuch allen 
Theaterinteressierten ein großer Spaß war.

Gábor Kerekes / Márta Müller 
Foto: Klára Gubicza

Május 13.-án a maga nemében egye-
dülálló produkciónak adott otthont 
a Művészetek Háza: Az ún. „Hosz-
szú PaThália-est“ keretében a Schiller 
Gimnázium színtársulatának három 
csoportja mutatta be színészi kompe-
tenciáját. A csoportokat Faragó Tímea 
és Priegl Éva tanárnők készítették fel.

Am zweiten Mai zogen Schüler und 
Lehrer wieder ihre Volkstracht an, 
musizierten, sangen und tanzten. 

Das Programm wurde von der wunderbaren 
Musik unserer Kapelle umrahmt. 

Schon am Anfang zauberten unsere be-
gabten und begeisterten Musiker mit ihren 
Märschen und Polkas eine gute Stimmung 
in die Halle und auf den Schulhof. Die 
Band, die aus ehemaligen und jetzigen 
Schülern unserer Schule bestand, wurde 
ausgesprochen zu diesem Anlass ins Le-
ben gerufen. Mit ihrer Hilfe konnte dies-
mal auch die Ungarndeutsche Volkshymne 
„live“ erklingen.

Nach der feierlichen Eröffnung kam es 
zum Folkloreprogramm. Das von Ármin 
Wieszt im örtlichen Dialekt vorgetragene 
Gedicht und die Lieder von Bori Makai, un-
serer kleinen, talentierten Sängerin, haben 
Klein und Groß staunen lassen. 

An diesem Tag beherrschten die bilingu-
alen Klassen die Bühne. Das Publikum war 
von unseren kleinen Schauspielern der 1.c 
sehr begeistert, sie brachten mit ihrem Stück 
„Das kleine i” die Zuschauer ständig zum 
Lachen. Auch die Schüler der 2.d und 4.d 
ernteten mit ihren ungarndeutschen Tän-
zen und Liedern einen großen Applaus. 

Bei uns besitzt der Schüler-Lehrer-Tanz 
schon alte Traditionen. Das Publikum ju-
belte, als Lehrer und Schüler gemeinsam 
mit dem Zillertaler Hochzeitsmarsch aufs 
Tanzparkett traten. 

Jahr für Jahr wird – mit dem Ziel 
die ungarndeutschen Traditionen 
und Kulturschätze ins Rampen-
licht zu stellen – der Nationalitä-
tentag der Grundschule am Kirch-
platz veranstaltet, der inzwischen 
einen festen Platz im Kulturkalen-
der des Bildungsinstituts gefunden 
hat.

MAIFEST  
AM KIRCHPLATZ

Den Höhepunkt des Tages bedeutete 
die Krönungszeremonie. In diesem Jahr 
bekamen die Schüler die Gelegenheit den 
ersten Pfingstkönig und die erste Pfingst-
königin unserer Schule zu wählen.  Früher 
gab es ein Wettbewerb der jungen Männer, 
an dem durch Pferderennen und Stockzie-
hen entschieden wurde, wer ein Jahr lang 
der Pfingstkönig, der Leiter der Gesellschaft 
sein konnte. Der Sieger wurde zu jeder 
Hochzeit und jedem Fest eingeladen, konn-
te in der Kneipe kostenlos trinken, sein Vieh 
wurde von anderen bewacht. 

Bei uns lief die Königswahl anders; es 
ging um den populärsten Schüler und die 
beliebteste Schülerin. Zahlreiche Schüler 
und Schülerinnen sind in den Ring gestie-
gen, um den Titel zu erreichen. Die Schü-
ler haben die Wahl wie Profis abgewickelt; 
es wurde ein Wahlausschuss im Kreis der 
Schüler gegründet, und die Kandidaten 
führten richtige Wahlkämpfe. Anhand der 
Wahlstimmen wurden im Rahmen des 
Maifestes Benjamin Braun aus der 8.c zum 
Pfingstkönig, und Bettina Manhertz, Schü-
lerin der 5.a zur Pfingstkönigin gekrönt. 
Danach kam es zum feierlichen Umzug; 
das Königspaar zog von den Musikern und 
dem jubelnden Publikum begleitend durch 
den Kirchplatz.

Gleichfalls genossen unsere Schüler 
und Schülerinnen das Maibaumstellen. 
Da ursprünglich auch Gemeinschaften ei-
nen Baum hatten, nahmen wir uns vor, im 
Rahmen des Nationalitätentages unseren 
gemeinsamen Maibaum aufzustellen. 

Den Kindern stand auch in der zweiten 
Hälfte des Tages eine bunte Palette von Pro-
grammen zur Verfügung; sie konnten alte 
Volksspiele ausprobieren – wie „Schuihup-
fen”, „Reifentreiben”, „Schnuren”, „Topf-
schlagen”, „Tschuri spielen”, „Eierlaufen”, 
„Besenbalancieren” – Kochlöffelpuppen 
anfertigen, Volkstänze lernen, schwäbische 
Speisen zubereiten und probieren, Feder 

schleißen oder Weinpfähle schnitzen. Die 
größeren Schüler bekamen die Möglichkeit 
Werischwarer Unternehmer zu besuchen 
und ihre Tätigkeiten kennenzulernen, In-
terviews mit ihnen zu machen, Präsentati-
onen zusammenzustellen oder Zeitungsar-
tikel zu schreiben.

Die außergewöhnlichen Volkskunde- 
Stunden und das frohe Beisammensein 
konnten unsere Schüler wirklich schätzen. 
Es war ein gut gelungener Tag, der erneut in 
bester Stimmung verlief.

Hiermit möchte ich mich im Namen der 
ganzen Schulgemeinschaft bei diejenigen 
Unternehmern und Werischwarer Bürgern 
herzlich bedanken, die unsere Schüler emp-
fangen und uns Hilfe geleistet haben. Unser 
Dankeschön geht an Herrn Sándor Molnár 
und seine Familie, an Herrn Tamás Tácsik, 
József Steckl, József Gréts, Zsolt Mátrai, 
Márton Heim, István Zelenai, Szabolcs 
Zsámboki, Tibor Gyermán, an Frau Margit 
Erdős, Gabriella Manhertz-Kovács, Erika 
Rojowski, Ibolya Hegyvári.

Eva Haász
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gen für Lehrer, und sie wird auch zu ein-
schlägigen Konferenzen als Teilnehmerin 
eingeladen (ELTE, Oktober 2015).

Den langen Abend rundete die Seni-
orgruppe ab. Das von ihr gespielte Stück 
trägt den Titel „Fege, fege Feuer!“ und ist 
eine Verkettung von teilweise ergreifen-
den Monologen, zusammengehalten von 

einer Rahmengeschichte. Die reife und in 
ihrer Thematik ernsthafte Produktion war 
auch schon international zu sehen: Am 
21-26. April 2016 nahm die Gruppe damit 
in Temeswar am Internationalen The-
aterfestival teil, wobei die Fahrt von der 
Donauschwäbischen Kulturstiftung des 
Landes Baden-Württemberg und von der 
Schulstiftung finanziert wurde.

In der nahen Zukunft werden die Medi-
um- und die Juniorgruppe zwischen dem 
16-19. Juni 2016 in Essegg an dem dortigen 
Festival teilnehmen, unterstützt durch die 
LdU.

Die Schulaufführungen fanden zuvor 
am 13. Juni 2016 ab 9.40 Uhr im Schil-
ler-Gymnasium statt, deren Besuch allen 
Theaterinteressierten ein großer Spaß war.

Gábor Kerekes / Márta Müller 
Foto: Klára Gubicza

Május 13.-án a maga nemében egye-
dülálló produkciónak adott otthont 
a Művészetek Háza: Az ún. „Hosz-
szú PaThália-est“ keretében a Schiller 
Gimnázium színtársulatának három 
csoportja mutatta be színészi kompe-
tenciáját. A csoportokat Faragó Tímea 
és Priegl Éva tanárnők készítették fel.

Am zweiten Mai zogen Schüler und 
Lehrer wieder ihre Volkstracht an, 
musizierten, sangen und tanzten. 

Das Programm wurde von der wunderbaren 
Musik unserer Kapelle umrahmt. 

Schon am Anfang zauberten unsere be-
gabten und begeisterten Musiker mit ihren 
Märschen und Polkas eine gute Stimmung 
in die Halle und auf den Schulhof. Die 
Band, die aus ehemaligen und jetzigen 
Schülern unserer Schule bestand, wurde 
ausgesprochen zu diesem Anlass ins Le-
ben gerufen. Mit ihrer Hilfe konnte dies-
mal auch die Ungarndeutsche Volkshymne 
„live“ erklingen.

Nach der feierlichen Eröffnung kam es 
zum Folkloreprogramm. Das von Ármin 
Wieszt im örtlichen Dialekt vorgetragene 
Gedicht und die Lieder von Bori Makai, un-
serer kleinen, talentierten Sängerin, haben 
Klein und Groß staunen lassen. 

An diesem Tag beherrschten die bilingu-
alen Klassen die Bühne. Das Publikum war 
von unseren kleinen Schauspielern der 1.c 
sehr begeistert, sie brachten mit ihrem Stück 
„Das kleine i” die Zuschauer ständig zum 
Lachen. Auch die Schüler der 2.d und 4.d 
ernteten mit ihren ungarndeutschen Tän-
zen und Liedern einen großen Applaus. 

Bei uns besitzt der Schüler-Lehrer-Tanz 
schon alte Traditionen. Das Publikum ju-
belte, als Lehrer und Schüler gemeinsam 
mit dem Zillertaler Hochzeitsmarsch aufs 
Tanzparkett traten. 

Jahr für Jahr wird – mit dem Ziel 
die ungarndeutschen Traditionen 
und Kulturschätze ins Rampen-
licht zu stellen – der Nationalitä-
tentag der Grundschule am Kirch-
platz veranstaltet, der inzwischen 
einen festen Platz im Kulturkalen-
der des Bildungsinstituts gefunden 
hat.

MAIFEST  
AM KIRCHPLATZ

Den Höhepunkt des Tages bedeutete 
die Krönungszeremonie. In diesem Jahr 
bekamen die Schüler die Gelegenheit den 
ersten Pfingstkönig und die erste Pfingst-
königin unserer Schule zu wählen.  Früher 
gab es ein Wettbewerb der jungen Männer, 
an dem durch Pferderennen und Stockzie-
hen entschieden wurde, wer ein Jahr lang 
der Pfingstkönig, der Leiter der Gesellschaft 
sein konnte. Der Sieger wurde zu jeder 
Hochzeit und jedem Fest eingeladen, konn-
te in der Kneipe kostenlos trinken, sein Vieh 
wurde von anderen bewacht. 

Bei uns lief die Königswahl anders; es 
ging um den populärsten Schüler und die 
beliebteste Schülerin. Zahlreiche Schüler 
und Schülerinnen sind in den Ring gestie-
gen, um den Titel zu erreichen. Die Schü-
ler haben die Wahl wie Profis abgewickelt; 
es wurde ein Wahlausschuss im Kreis der 
Schüler gegründet, und die Kandidaten 
führten richtige Wahlkämpfe. Anhand der 
Wahlstimmen wurden im Rahmen des 
Maifestes Benjamin Braun aus der 8.c zum 
Pfingstkönig, und Bettina Manhertz, Schü-
lerin der 5.a zur Pfingstkönigin gekrönt. 
Danach kam es zum feierlichen Umzug; 
das Königspaar zog von den Musikern und 
dem jubelnden Publikum begleitend durch 
den Kirchplatz.

Gleichfalls genossen unsere Schüler 
und Schülerinnen das Maibaumstellen. 
Da ursprünglich auch Gemeinschaften ei-
nen Baum hatten, nahmen wir uns vor, im 
Rahmen des Nationalitätentages unseren 
gemeinsamen Maibaum aufzustellen. 

Den Kindern stand auch in der zweiten 
Hälfte des Tages eine bunte Palette von Pro-
grammen zur Verfügung; sie konnten alte 
Volksspiele ausprobieren – wie „Schuihup-
fen”, „Reifentreiben”, „Schnuren”, „Topf-
schlagen”, „Tschuri spielen”, „Eierlaufen”, 
„Besenbalancieren” – Kochlöffelpuppen 
anfertigen, Volkstänze lernen, schwäbische 
Speisen zubereiten und probieren, Feder 

schleißen oder Weinpfähle schnitzen. Die 
größeren Schüler bekamen die Möglichkeit 
Werischwarer Unternehmer zu besuchen 
und ihre Tätigkeiten kennenzulernen, In-
terviews mit ihnen zu machen, Präsentati-
onen zusammenzustellen oder Zeitungsar-
tikel zu schreiben.

Die außergewöhnlichen Volkskunde- 
Stunden und das frohe Beisammensein 
konnten unsere Schüler wirklich schätzen. 
Es war ein gut gelungener Tag, der erneut in 
bester Stimmung verlief.

Hiermit möchte ich mich im Namen der 
ganzen Schulgemeinschaft bei diejenigen 
Unternehmern und Werischwarer Bürgern 
herzlich bedanken, die unsere Schüler emp-
fangen und uns Hilfe geleistet haben. Unser 
Dankeschön geht an Herrn Sándor Molnár 
und seine Familie, an Herrn Tamás Tácsik, 
József Steckl, József Gréts, Zsolt Mátrai, 
Márton Heim, István Zelenai, Szabolcs 
Zsámboki, Tibor Gyermán, an Frau Margit 
Erdős, Gabriella Manhertz-Kovács, Erika 
Rojowski, Ibolya Hegyvári.

Eva Haász
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INNOVATÍV OKTATÁS

Városunk újságjában 2004 óta adunk 
hírt iskolánk európai uniós projekt-
jeiről. Ezen idő alatt három, iskolák 

közötti együttműködési projektről számol-
tunk be, és néhány pedagógus kollégánk írt 
cikket külföldi továbbképzésen való rész-
vételéről. Az említett projektek a Socrates, 
illetve az Élethosszig tartó tanulás alprog-
ramjaként Comenius néven futottak. 

2014 jelentős változást hozott az EU 
oktatási koncepciójában, és ezt tükrözi az 
abban az évben indított új program, mely 
az Erasmus+ nevet kapta. A Comenius és 
azzal együtt a többi alprogram megszűnt, 
vagy inkább „összeolvadt”, és ma „Kulcste-
vékenységekről” beszélünk.

Iskolánk, az új kiírási feltételeknek meg-
felelendő, a Mobilitás (KA1) tevékenységi 
körben nyújtott be pályázatot 2015-ben.

Mit jelent ez? Mennyiben változtak meg 
most a pályázati feltételek?

Korábban a tanárok mint magánszemé-
lyek pályázhattak külföldi tanfolyamokra. 
Ők írták meg a pályázati anyagukat, sikeres 
pályázat esetén önállóan szervezték meg 
útjukat, és a végén önállóan készítették el 
beszámolóikat a koordináló Tempus Köz-
alapítványnak. Pályázatuk elkészítéséhez 
mindössze az igazgató jóváhagyására volt 
szükség. A kurzus elvégzése után az intéz-
mény annyival gazdagodott, amennyi tu-
dást, hozzáadott értéket a hazaérkező tanár 
magával hozott és átadott.

Ma azonban mindez megfordult. Az új 
ciklusban csak intézmények nyújthatnak 
be pályázatot, melyektől az EU stratégi-
ai szemléletet követel, azaz az iskoláknak 
egy ún. Európai fejlesztési tervben kell 
bemutatniuk fejlesztési igényeiket, elkép-
zeléseiket, tervezett tevékenységeiket és a 
várt hatásokat. A változtatás célja, hogy „az 

                         FEKETE-
FEHÉR

SZÍNES

Hátsó borító:                              – 120 000 Ft

1/1 oldal 48 000 Ft   60 000 Ft

1/2 oldal 24 000 Ft   30 000 Ft

1/4 oldal 12 000 Ft   15 000 Ft

1/8 oldal   6 000 Ft     7 500 Ft

1/16 oldal   3 000 Ft     3 750 Ft

HIRDETÉSI DÍJAK  

A VÖRÖSVÁRI ÚJSÁGBAN

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

Az árak ÁFA-val együtt értendők.

apróhirdetés             500 Ft
(max. 200 karakter)

intézményi struktúrába illeszkedve, ahhoz 
kötődve valósuljon meg az egyének, a pe-
dagógusok fejlődése”.

Most záruló Iskolai pályázatunk címe 
Innovatív oktatás. Már a címmel jelezni kí-
vánjuk a megújulás szándékát, a nyitást, az 
új kihívásoknak való megfelelést. Fejlesz-
tési tervünkben kiemelt helyen kezeltük 
iskolánk nyelvoktatásban, IKT eszközök 
használatában való további erősítését. A 
körzetben egyedüli iskolaként tanítunk 
sajátos nevelési igényű gyerekeket. Az 
őket tanítók számára is fontosnak ítéltük 
a nemzetközi módszerek elsajátítását. Az 
új európai oktatási irányelvek megismeré-
se, a modernizáció elemeinek beépítése a 
mindennapi munkába alapvető, ha meg-
újulásról beszélünk. A nyelvismeret fon-
tosságát ma már nem vitathatjuk. Mivel a 
program lehetőséget kínál különböző ok-
tatással kapcsolatos tanfolyamokon, vala-
mint nyelvtanfolyamon való részvételre is, 
így ezeket az opciókat sem szalasztottuk el. 

Ezen intézményi igényekhez igazodva 
kerestük és találtuk meg azt a 11 pedagó-
gust, aki vállalta a külföldön való tovább-
képzést. Pályázatunkat elfogadták, és így 
büszkén elmondhatjuk, hogy az ország 345 
kiutazó tanárából 11 a Templom Téri Isko-
la tagja! Kik is ők? Francsics Nóra, Haviár 
Noémi és Karádi Ildikó az Egyesült Király-
ságban angol módszertani kurzuson vett 
részt. Botzheim Barbara Ausztriában, Szax 
Edina pedig Németországban választott 
német nyelvoktatáshoz kapcsolódó tanfo-
lyamot. Az informatikai eszközök tanórai 
alkalmazásában való jártasságát fejlesztette 
Szaló Judit és Krizsán Pál egy-egy kéthetes 
tanfolyamon Prágában, illetve Máltán. Ősi 
Edina a sajátos nevelési igényű tanulókkal 
való foglalkozás területén szerzett nemzet-

közi tapasztalatokat Prágában. Krizsánné 
Ferenczi Ildikó az új EU-s prioritásokról, 
az új gyakorlatok tantervbe való beépí-
téséről tanult francia területen angolul. 
Vereckeiné Györkei Katalin angol nyelv-
tanfolyamon elevenítette fel és fejlesztette 
tovább angoltudását Skóciában, míg Lud-
vig Elvira német nyelven tette ugyanezt 
Ausztriában.

A hazatérő pedagógusok munkamegbe-
széléseken, munkaközösségi értekezlete-
ken osztották meg kollégáikkal a megszer-
zett tudásukat, tapasztalataikat.

Krizsánné Ferenczi Ildikó
projektkoordinátor, angol nyelvtanító

EGY MEGTÉRÜLŐ BEFEKTETÉS

• Mit jelent a duális képzés fogalma?

A duális képzés a főiskolai oktatásra alapul, 
azzal kiegészülve, hogy a tanulmányaink 
során a két vállalatnál szakmai gyakorlaton 
vettünk részt a vizsgaidőszakokban, a nyári 
szünetben, illetve a téli szünet elején. 

Ami ennek nagy előnye, hogy már ek-
kor betekintést nyerhettünk egy komoly 
vállalatnak az életébe, és, hogy a főiskolai 
tanulmányaink során már keresetünk volt,. 
Láthattuk a felépítését, különböző terüle-
teken voltunk gyakorlaton, és olyan tudást 
szedhettünk magunkra, olyan tapasztala-
tokat szerezhettünk, amiknek a birtokába 
csak egy nagyvállalatnál kerülhet az ember. 
Ezt a hasonló végzettséget szerző társaink 
nem mondhatják el. 

Természetesen áldozatokkal is járt a 
képzés, mert nem volt olyan hosszú nyári 
szünidőnk, húsz nap szabadságunk volt 
egy évben, ezt kellett beosztani. 

• Visszagondolva, megérte duális képzés-
re jelentkezni?

Úgy érzem, mérlegelve az előnyöket és a 
hátrányokat, hogy abszolút megérte. Bár 
voltak kezdeti nehézségek – mivel a mi év-
folyamunk volt az első, aki ilyen képzésben 
vett részt Magyarországon –, már a saját 
bőrünkön is tapasztaltuk, hogy évről-évre 
egyre inkább sikerült együttes erővel eze-
ket a hibákat kiküszöbölni. Úgyhogy aki 
szeretne a járműiparban mérnöki pályán 
elindulni, annak egy nagyon jó lehetőség, 
jó szívvel tudom ajánlani.

• Azokat a gyakorlati tapasztalatokat, 
amiket szereztél a Mercedesnél, bele tud-
tad ágyazni az iskolai tanulmányokba, 
vagy ezek inkább kiegészítésül szolgál-
tak?

Én inkább kiegészítésnek mondanám. Az 
iskolai tanulmányaink nagyjából ugyan-
úgy néztek ki, mint bármelyik másik jár-
műmérnök hallgatónak. Annyiban volt 
talán előnyünk, hogy a cég a főiskolával 
is szoros kapcsolatban volt, így olyan esz-
közökön, olyan autókon demonstrálták, 
mutatták be a különböző mérnöki pályán 
tanult folyamatokat, járműveket, jármű-
alkatrészeket, részegységeket, amelyeket 
máshol videókon vagy a táblára fölrajzol-
va mutatnak csak be. Nekünk azonban le-
hetőségünk volt arra, hogy ezeket élőben 
láthassuk, leszimuláljuk.

• Érte bármilyen megkülönböztetés az 
iskolában a duális hallgatókat? Kezelték 
őket bármiben máshogy, mint a többi jár-
műmérnök hallgatót?

Nagyjából ugyanúgy kezeltek. Nyilván 
mivel az első duális képzésben résztvevő 
évfolyam voltunk, egy kicsit nagyobb fi-
gyelmet kaptunk mind a média felől, mind 
az iskola és a cég részéről. Ám ugyanakkor 
mi ezt egy külön motivációnak fogtuk fel, 
hogy mint duális hallgatók a legjobbak 
között legyünk, a legjobb zh-kat írjuk, és 
bizonyítsuk rátermettségünket, hogy a két 
cég okkal választott minket.

• A diplomázás után egyenes út vezetett 

a Mercedes gyárba a gyakorlati tapaszta-
latok birtokában?

Ezt mi is kíváncsian vártuk a tanulmá-
nyaink alatt, hogy vajon mi lesz a diploma 
után. De azt mondhatom, hogy igen, hi-
szen mindannyian, akik most végeztünk, 
kaptunk ajánlatot a cégtől. Volt, aki kü-
lönböző okok miatt máshol helyezkedett 
el, vagy továbbtanult, de többen marad-
tunk a Mercedes berkeiben, és kaptunk 
állást. 

• Te milyen területen helyezkedtél el? 

Én az összeszerelő üzemben folyamat-
mérnöki pozíciót kaptam. A termelésben 
dolgozom, a mindennapos problémák 
megoldásában, hibaelhárítási folyamatok-
ban veszek részt, ezenkívül kisebb projek-
teket koordinálok a területünkön.

• Mennyire jött be ez a „Mercedes élet-
érzés”?

Akárhol szóba került, mindenhol felkap-
ták a fejüket a Mercedes-Benz név halla-
tán, tehát azt gondolom, hogy ez bárhova 
egy jó ajánlólevél, sőt azt láttam, hogy 
azok az évfolyamtársaim, akik nem ma-
radtak itt, szintén tudták kamatoztatni, 
hogy a Mercedesnél végeztek duális kép-
zésben. Büszke vagyok arra, hogy ennél a 
cégnél dolgozom. 

Szűcs Emese 
Fotó: M. Schmidt János – Origo

A főiskolai duális képzést Magyar-
országon először Kecskeméten ve-
zették be, a Kecskeméti Főiskola, 
a Mercedes-Benz Manufacturing 
Hungary Kft. és a Knorr-Bremse 
Fékrendszerek Kft. kooperációjá-
nak köszönhetően. Idén vehették 
át járműmérnök diplomájukat 
az első duális hallgatók, köztük 
a vörösvári Botzheim Dávid is. Ő 
három és fél éve a Mercedeshez 
nyert felvételt; az azóta eltelt idő-
ről és a gyakorlatorientált, itthon 
újszerű képzésről kérdeztük.
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vánjuk a megújulás szándékát, a nyitást, az 
új kihívásoknak való megfelelést. Fejlesz-
tési tervünkben kiemelt helyen kezeltük 
iskolánk nyelvoktatásban, IKT eszközök 
használatában való további erősítését. A 
körzetben egyedüli iskolaként tanítunk 
sajátos nevelési igényű gyerekeket. Az 
őket tanítók számára is fontosnak ítéltük 
a nemzetközi módszerek elsajátítását. Az 
új európai oktatási irányelvek megismeré-
se, a modernizáció elemeinek beépítése a 
mindennapi munkába alapvető, ha meg-
újulásról beszélünk. A nyelvismeret fon-
tosságát ma már nem vitathatjuk. Mivel a 
program lehetőséget kínál különböző ok-
tatással kapcsolatos tanfolyamokon, vala-
mint nyelvtanfolyamon való részvételre is, 
így ezeket az opciókat sem szalasztottuk el. 

Ezen intézményi igényekhez igazodva 
kerestük és találtuk meg azt a 11 pedagó-
gust, aki vállalta a külföldön való tovább-
képzést. Pályázatunkat elfogadták, és így 
büszkén elmondhatjuk, hogy az ország 345 
kiutazó tanárából 11 a Templom Téri Isko-
la tagja! Kik is ők? Francsics Nóra, Haviár 
Noémi és Karádi Ildikó az Egyesült Király-
ságban angol módszertani kurzuson vett 
részt. Botzheim Barbara Ausztriában, Szax 
Edina pedig Németországban választott 
német nyelvoktatáshoz kapcsolódó tanfo-
lyamot. Az informatikai eszközök tanórai 
alkalmazásában való jártasságát fejlesztette 
Szaló Judit és Krizsán Pál egy-egy kéthetes 
tanfolyamon Prágában, illetve Máltán. Ősi 
Edina a sajátos nevelési igényű tanulókkal 
való foglalkozás területén szerzett nemzet-

közi tapasztalatokat Prágában. Krizsánné 
Ferenczi Ildikó az új EU-s prioritásokról, 
az új gyakorlatok tantervbe való beépí-
téséről tanult francia területen angolul. 
Vereckeiné Györkei Katalin angol nyelv-
tanfolyamon elevenítette fel és fejlesztette 
tovább angoltudását Skóciában, míg Lud-
vig Elvira német nyelven tette ugyanezt 
Ausztriában.

A hazatérő pedagógusok munkamegbe-
széléseken, munkaközösségi értekezlete-
ken osztották meg kollégáikkal a megszer-
zett tudásukat, tapasztalataikat.

Krizsánné Ferenczi Ildikó
projektkoordinátor, angol nyelvtanító

EGY MEGTÉRÜLŐ BEFEKTETÉS

• Mit jelent a duális képzés fogalma?

A duális képzés a főiskolai oktatásra alapul, 
azzal kiegészülve, hogy a tanulmányaink 
során a két vállalatnál szakmai gyakorlaton 
vettünk részt a vizsgaidőszakokban, a nyári 
szünetben, illetve a téli szünet elején. 

Ami ennek nagy előnye, hogy már ek-
kor betekintést nyerhettünk egy komoly 
vállalatnak az életébe, és, hogy a főiskolai 
tanulmányaink során már keresetünk volt,. 
Láthattuk a felépítését, különböző terüle-
teken voltunk gyakorlaton, és olyan tudást 
szedhettünk magunkra, olyan tapasztala-
tokat szerezhettünk, amiknek a birtokába 
csak egy nagyvállalatnál kerülhet az ember. 
Ezt a hasonló végzettséget szerző társaink 
nem mondhatják el. 

Természetesen áldozatokkal is járt a 
képzés, mert nem volt olyan hosszú nyári 
szünidőnk, húsz nap szabadságunk volt 
egy évben, ezt kellett beosztani. 

• Visszagondolva, megérte duális képzés-
re jelentkezni?

Úgy érzem, mérlegelve az előnyöket és a 
hátrányokat, hogy abszolút megérte. Bár 
voltak kezdeti nehézségek – mivel a mi év-
folyamunk volt az első, aki ilyen képzésben 
vett részt Magyarországon –, már a saját 
bőrünkön is tapasztaltuk, hogy évről-évre 
egyre inkább sikerült együttes erővel eze-
ket a hibákat kiküszöbölni. Úgyhogy aki 
szeretne a járműiparban mérnöki pályán 
elindulni, annak egy nagyon jó lehetőség, 
jó szívvel tudom ajánlani.

• Azokat a gyakorlati tapasztalatokat, 
amiket szereztél a Mercedesnél, bele tud-
tad ágyazni az iskolai tanulmányokba, 
vagy ezek inkább kiegészítésül szolgál-
tak?

Én inkább kiegészítésnek mondanám. Az 
iskolai tanulmányaink nagyjából ugyan-
úgy néztek ki, mint bármelyik másik jár-
műmérnök hallgatónak. Annyiban volt 
talán előnyünk, hogy a cég a főiskolával 
is szoros kapcsolatban volt, így olyan esz-
közökön, olyan autókon demonstrálták, 
mutatták be a különböző mérnöki pályán 
tanult folyamatokat, járműveket, jármű-
alkatrészeket, részegységeket, amelyeket 
máshol videókon vagy a táblára fölrajzol-
va mutatnak csak be. Nekünk azonban le-
hetőségünk volt arra, hogy ezeket élőben 
láthassuk, leszimuláljuk.

• Érte bármilyen megkülönböztetés az 
iskolában a duális hallgatókat? Kezelték 
őket bármiben máshogy, mint a többi jár-
műmérnök hallgatót?

Nagyjából ugyanúgy kezeltek. Nyilván 
mivel az első duális képzésben résztvevő 
évfolyam voltunk, egy kicsit nagyobb fi-
gyelmet kaptunk mind a média felől, mind 
az iskola és a cég részéről. Ám ugyanakkor 
mi ezt egy külön motivációnak fogtuk fel, 
hogy mint duális hallgatók a legjobbak 
között legyünk, a legjobb zh-kat írjuk, és 
bizonyítsuk rátermettségünket, hogy a két 
cég okkal választott minket.

• A diplomázás után egyenes út vezetett 

a Mercedes gyárba a gyakorlati tapaszta-
latok birtokában?

Ezt mi is kíváncsian vártuk a tanulmá-
nyaink alatt, hogy vajon mi lesz a diploma 
után. De azt mondhatom, hogy igen, hi-
szen mindannyian, akik most végeztünk, 
kaptunk ajánlatot a cégtől. Volt, aki kü-
lönböző okok miatt máshol helyezkedett 
el, vagy továbbtanult, de többen marad-
tunk a Mercedes berkeiben, és kaptunk 
állást. 

• Te milyen területen helyezkedtél el? 

Én az összeszerelő üzemben folyamat-
mérnöki pozíciót kaptam. A termelésben 
dolgozom, a mindennapos problémák 
megoldásában, hibaelhárítási folyamatok-
ban veszek részt, ezenkívül kisebb projek-
teket koordinálok a területünkön.

• Mennyire jött be ez a „Mercedes élet-
érzés”?

Akárhol szóba került, mindenhol felkap-
ták a fejüket a Mercedes-Benz név halla-
tán, tehát azt gondolom, hogy ez bárhova 
egy jó ajánlólevél, sőt azt láttam, hogy 
azok az évfolyamtársaim, akik nem ma-
radtak itt, szintén tudták kamatoztatni, 
hogy a Mercedesnél végeztek duális kép-
zésben. Büszke vagyok arra, hogy ennél a 
cégnél dolgozom. 

Szűcs Emese 
Fotó: M. Schmidt János – Origo

A főiskolai duális képzést Magyar-
országon először Kecskeméten ve-
zették be, a Kecskeméti Főiskola, 
a Mercedes-Benz Manufacturing 
Hungary Kft. és a Knorr-Bremse 
Fékrendszerek Kft. kooperációjá-
nak köszönhetően. Idén vehették 
át járműmérnök diplomájukat 
az első duális hallgatók, köztük 
a vörösvári Botzheim Dávid is. Ő 
három és fél éve a Mercedeshez 
nyert felvételt; az azóta eltelt idő-
ről és a gyakorlatorientált, itthon 
újszerű képzésről kérdeztük.
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Agatha Christie:  
A barna ruhás férfi 
A krimi királynőjének 
fiatalkori, szellemes és 
kalandos története. 

Fábián Janka:  
Az utolsó boszorkány 

történetei 
Mágia, bűbáj és boszor-
kányság Mária Terézia 

korában.

Vadadi Adrienn:  
A Palacsinta-tábor  
Nyári ovis mesék. 

 
Nick Hornby: Vicces lány  

„Aki nem mer szerelmet 
vallani a nőnek, az meg 

sem érdemli őt.”

 
Stephen King:  
Aki kapja, marja   
Újabb vérfagyasztó 
történet Stephen King 
tollából egy mániákus ol-
vasóról, aki túlzásba viszi 
a rajongást egy íróért. 

Papp Richárd:  
Bezzeg a mi rabbink 

Így nevet egy pesti  
zsinagóga.

Fonyódi Tibor: Horka
A Torda-trilógia háttér-
világát képező Horka-
sorozat legújabb kötete.

 
Graeme Simsion:  

A Rosie update  
A Rosie-projekt után  

az évtized legkülönösebb 
párja visszatér!

A múlt évben meghívást kapott kó-
rusunk Erdélyből, a sepsiszent-
györgyi Szent Gellért katolikus 

templom plébánosától, Takács Dezső plé-
bános úrtól, hogy szívesen látna minket a 
pünkösdi ünnepekre egy vendégszerep-
lésre. A kórus nagy örömmel fogadta el a 
meghívást. Utunkat úgy szerveztük meg, 
hogy a csíksomlyói pünkösdi búcsún is 
részt vehessünk. A kiránduláson idegen-
vezetőnk volt Majoros László, aki Erdélyt 
szinte második otthonának tekinti. Nagy 
szívvel mesélt Erdélyről, sőt sok szép er-
délyi éneket is bemutatott nekünk.

Május 12-én indultunk, és hosszú, 16 
órás út után érkeztünk meg Csíkszere-
dára, ahol a vendéglátók éjfélkor, a késői 
időpont ellenére is, nagy szeretettel, az 
ottani szokás szerint kupica pálinkával 
fogadtak.

A következő nap kirándulást tettünk 
Parajdra a sóbányába, ahol a bányában 
található kis kápolnában dallal leptük 
meg az éppen arra kirándulókat. Dél-
után a természetben való folyamatos 
gyönyöködésé és feltöltődésé volt a fősze-
rep: a Gyilkos-tóhoz, a Békás-szoroshoz 
vezetett utunk.

Szombat volt a csíksomlyói búcsú nap-
ja. A fél 1-kor kezdődő szentmiséhez már 
kora reggeltől gyülekeztek a hívek. Úgy-
nevezett keresztaljak alatt (kereszt alatt, 
egyházi zászlók alatt) vonultak a külön-
böző erdélyi falvakból és persze nagyon 
sok magyar településről érkezők a kegy-
templom mögötti hegynyeregben tartan-
dó szentmiséhez. Immáron 449 éve teszik 
ezt pünkösd szombatján a zarándokok, 
annak emlékére, hogy a csíki székelyek 
a Tolvajos-tetői csatában legyőzték János 
Zsigmond csapatait, amikor a fejedelem 
protestáns hitre próbálta kényszeríteni 
a székelyeket. Ezek azok a pillanatok és 
érzések, amelyeket csak átélni lehet, elme-
sélni nagyon nehéz. Amikor majd’ száz-

ezer magyar lélek összegyűlik, és megha-
tódva, könnyek között énekli el az ünnepi 
szentmisén a magyar himnuszt, a székely 
himnuszt, amikor a testvér szó tényleg ér-
telmet kap.

Vasárnap volt a szereplésünk napja. Sep-
siszentgyörgyre mentünk. a Szent Gellért 
katolikus templomba, hogy részt vegyünk 
az ünnepi szentmisén, és utána koncertet 
adjunk. A templom teljesen megtelt hívek-
kel. Takács Dezső plébános ünnepi beszé-
dében is a testvériségről beszélt. Karmeste-
rünk ezen az úton Sebestyén János volt, aki 
a kórus ifjú karnagya. A kórus énekszere-
tete, odaadása kisugárzott a hívekre is, sok 
elérzékenyült arcot láttunk. Igyekeztünk 
méltón képviselni városunkat, ahogy plé-
bános úr fogalmazott: sokáig emlékezni 
fognak erre a látogatásra, erre a szereplésre.

A nap vidám szekerezéssel, vidám ének-
léssel és az erdélyi tokány (pörkölt) kós-
tolásával zárult. Hétfőn korán reggel in-
dultunk haza. Ahogy a busz haladt a csíki 
hegyek között, a csodálatos természetben, 
a tavasz élénk színeiben, a szebbnél szebb 
erdőkben, legelésző nyájakban gyönyör-
ködhettünk.

Lelket emelő, nagyon szép kirándulás 
volt, nagyon köszönjük szponzorainknak, 
akik segítettek, hogy ez az út megvalósul-
hasson. Támogatóink voltak: Pilisvörösvár 
Város Önkormányzata, Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat, Emil cukrászda, Krausz 
Tamás (Mezőgazdasági bolt), Manhertz 
Attila (Olistar Kft.), Margit Minimarket, 
Mester húsbolt, Niedermayer Antal, Pel-
ler Károly sírkő (Piliscsaba), Pilisvörösvár 
és Vidéke Takarékszövetkezet, Scheller 
Katalin, Schwaben Stube, Tácsik pékség, 
Türk műanyag BT, Virágbolt (Fő u.–Isko-
la u. sarka), Waldek Kft., Wipi cukrászda, 
Wippelhauser Ferenc (Liget ABC).

Lukács Krisztina, a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Vegyeskórus titkára

ERDÉLYBEN 
A NÉMET NEMZETISÉGI VEGYESKÓRUS

A z Életet az éveknek 
nyugdíjas amatőr 
mű vészeti együtte-

sek és szólisták 6. balatonfü-
redi fesztiválját 2016. április 
17. és 19. között rendezték 
meg a balatonfüredi Anna-
bella Hotelben. Több mint 
ezren vettek részt a fesztivá-
lon, háromszoros túljelentke-
zés volt. Vörösvárról a Nyugdíjas Klub Nosztalgia Dalkörével, a 
Margaréta tánccsoporttal, a Hagyományőrző tánccsoporttal, vala-
mint Szedunka Ferencné versmondóval vettünk részt a fesztivá-
lon. 72 fővel, 1 nagy autóbusszal és 5 személykocsival mentünk, és 
még sok szurkoló is elkísért minket.

Első nap a két tánccsoport szerepelt, nagy sikerrel. A zsűri 
értékelése szerint „az egyik szebb volt, mint a másik!” Másnap 
Szedunka Marika versmondása aratott nagy sikert, majd a Nosz-
talgia Dalkör előadása következett. Egy szép magyar dalcsokor 
után az Einmal Wieder glücklich sein gyönyörű német dalt éne-
keltük el, két szólamban, németül és magyarul, óriási sikerrel! A 
zsűri az értékeléseket velünk kezdte, a zsűrielnök így kezdte az 
értékelést: „Ezek a vörösváriak nemcsak táncolni tudnak, hanem 
még gyönyörűen énekelnek is!”

A szereplésünk után lefoglaltunk egy hajót, és Füredről áthajóz-
tunk a Tihanyi-öbölbe. A hajón kitűnő volt a hangulat, Tagscherer 
János harmonikával húzta a szebbnél szebb dalokat. Énekeltünk 

és táncoltunk is. Vacsora után megtartottuk a szállodában a búcsú-
estet, ahol Baksa István harmonikával húzta a talpalávalót. Kitűnő 
hangulat volt az első emeleten, ahol laktunk, még a Szövetség al-
elnöke, Krizsán Marika is velünk táncolt.

Nagyon jól éreztük magunkat mind a három napon, mindenki 
nagyon örült az elért kitűnő szereplésnek, és már ott, a helyszínen 
több meghívást is kaptunk.

Prohászka István, a klub elnöke
Guth Ferenc, a Dalkör vezetője

A hagyományőrző tánccsoport 

A Margaréta Tánccsoport 

A Nosztalgia Dalkör 

Szedunka Ferencné Marika

BALATONFÜREDI 
FESZTIVÁL 2016

NAGYKOVÁCSI SZÉKHELYŰ VÁLLALKOZÁS,  

BUDAPESTI MUNKAVÉGZÉSSEL  

MUNKATÁRSAKAT KERES 
ipari konyhatechnológiai és hűtőberendezések  

javítására, karbantartására.

Elvárások:
– elektromos szakirányú alap képzettség,  
(villanyszerelő, elektrolakatos mechatronikus,  
erősáramú műszerész-gépszerelő)
– önálló munkavégzési képesség, magas  
terhelhetőség, mobilitás, B kat. jogosítvány
Előnyt jelent:
– hűtőgépszerelői vizsga
– gázkészülék szerelői képesítés
– sütőipari, mosodai gépek szervizelésében  
szerzett tapasztalat
Amit ajánlunk:
– alkalmazotti jogviszony
– korrekt, hosszú távú, biztos, munkahely
– egyedülálló szakmai környezet, kiemelkedő 
fejlődési lehetőség
– külföldi tréningek, szakmai utak
Jelentkezés módja:
– fényképes szakmai önéletrajzát, a betölteni  
kívánt pozíció és jövedelemigény megjelölésével,

küldje el az info@hotex.hu e-mail címre.
– további információért keresse: 
Hutóczki Szabina Tel.: 06 70 33 99 306
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böző erdélyi falvakból és persze nagyon 
sok magyar településről érkezők a kegy-
templom mögötti hegynyeregben tartan-
dó szentmiséhez. Immáron 449 éve teszik 
ezt pünkösd szombatján a zarándokok, 
annak emlékére, hogy a csíki székelyek 
a Tolvajos-tetői csatában legyőzték János 
Zsigmond csapatait, amikor a fejedelem 
protestáns hitre próbálta kényszeríteni 
a székelyeket. Ezek azok a pillanatok és 
érzések, amelyeket csak átélni lehet, elme-
sélni nagyon nehéz. Amikor majd’ száz-

ezer magyar lélek összegyűlik, és megha-
tódva, könnyek között énekli el az ünnepi 
szentmisén a magyar himnuszt, a székely 
himnuszt, amikor a testvér szó tényleg ér-
telmet kap.

Vasárnap volt a szereplésünk napja. Sep-
siszentgyörgyre mentünk. a Szent Gellért 
katolikus templomba, hogy részt vegyünk 
az ünnepi szentmisén, és utána koncertet 
adjunk. A templom teljesen megtelt hívek-
kel. Takács Dezső plébános ünnepi beszé-
dében is a testvériségről beszélt. Karmeste-
rünk ezen az úton Sebestyén János volt, aki 
a kórus ifjú karnagya. A kórus énekszere-
tete, odaadása kisugárzott a hívekre is, sok 
elérzékenyült arcot láttunk. Igyekeztünk 
méltón képviselni városunkat, ahogy plé-
bános úr fogalmazott: sokáig emlékezni 
fognak erre a látogatásra, erre a szereplésre.

A nap vidám szekerezéssel, vidám ének-
léssel és az erdélyi tokány (pörkölt) kós-
tolásával zárult. Hétfőn korán reggel in-
dultunk haza. Ahogy a busz haladt a csíki 
hegyek között, a csodálatos természetben, 
a tavasz élénk színeiben, a szebbnél szebb 
erdőkben, legelésző nyájakban gyönyör-
ködhettünk.

Lelket emelő, nagyon szép kirándulás 
volt, nagyon köszönjük szponzorainknak, 
akik segítettek, hogy ez az út megvalósul-
hasson. Támogatóink voltak: Pilisvörösvár 
Város Önkormányzata, Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat, Emil cukrászda, Krausz 
Tamás (Mezőgazdasági bolt), Manhertz 
Attila (Olistar Kft.), Margit Minimarket, 
Mester húsbolt, Niedermayer Antal, Pel-
ler Károly sírkő (Piliscsaba), Pilisvörösvár 
és Vidéke Takarékszövetkezet, Scheller 
Katalin, Schwaben Stube, Tácsik pékség, 
Türk műanyag BT, Virágbolt (Fő u.–Isko-
la u. sarka), Waldek Kft., Wipi cukrászda, 
Wippelhauser Ferenc (Liget ABC).

Lukács Krisztina, a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Vegyeskórus titkára

ERDÉLYBEN 
A NÉMET NEMZETISÉGI VEGYESKÓRUS

A z Életet az éveknek 
nyugdíjas amatőr 
mű vészeti együtte-

sek és szólisták 6. balatonfü-
redi fesztiválját 2016. április 
17. és 19. között rendezték 
meg a balatonfüredi Anna-
bella Hotelben. Több mint 
ezren vettek részt a fesztivá-
lon, háromszoros túljelentke-
zés volt. Vörösvárról a Nyugdíjas Klub Nosztalgia Dalkörével, a 
Margaréta tánccsoporttal, a Hagyományőrző tánccsoporttal, vala-
mint Szedunka Ferencné versmondóval vettünk részt a fesztivá-
lon. 72 fővel, 1 nagy autóbusszal és 5 személykocsival mentünk, és 
még sok szurkoló is elkísért minket.

Első nap a két tánccsoport szerepelt, nagy sikerrel. A zsűri 
értékelése szerint „az egyik szebb volt, mint a másik!” Másnap 
Szedunka Marika versmondása aratott nagy sikert, majd a Nosz-
talgia Dalkör előadása következett. Egy szép magyar dalcsokor 
után az Einmal Wieder glücklich sein gyönyörű német dalt éne-
keltük el, két szólamban, németül és magyarul, óriási sikerrel! A 
zsűri az értékeléseket velünk kezdte, a zsűrielnök így kezdte az 
értékelést: „Ezek a vörösváriak nemcsak táncolni tudnak, hanem 
még gyönyörűen énekelnek is!”

A szereplésünk után lefoglaltunk egy hajót, és Füredről áthajóz-
tunk a Tihanyi-öbölbe. A hajón kitűnő volt a hangulat, Tagscherer 
János harmonikával húzta a szebbnél szebb dalokat. Énekeltünk 

és táncoltunk is. Vacsora után megtartottuk a szállodában a búcsú-
estet, ahol Baksa István harmonikával húzta a talpalávalót. Kitűnő 
hangulat volt az első emeleten, ahol laktunk, még a Szövetség al-
elnöke, Krizsán Marika is velünk táncolt.

Nagyon jól éreztük magunkat mind a három napon, mindenki 
nagyon örült az elért kitűnő szereplésnek, és már ott, a helyszínen 
több meghívást is kaptunk.

Prohászka István, a klub elnöke
Guth Ferenc, a Dalkör vezetője

A hagyományőrző tánccsoport 

A Margaréta Tánccsoport 

A Nosztalgia Dalkör 

Szedunka Ferencné Marika

BALATONFÜREDI 
FESZTIVÁL 2016

NAGYKOVÁCSI SZÉKHELYŰ VÁLLALKOZÁS,  

BUDAPESTI MUNKAVÉGZÉSSEL  

MUNKATÁRSAKAT KERES 
ipari konyhatechnológiai és hűtőberendezések  

javítására, karbantartására.

Elvárások:
– elektromos szakirányú alap képzettség,  
(villanyszerelő, elektrolakatos mechatronikus,  
erősáramú műszerész-gépszerelő)
– önálló munkavégzési képesség, magas  
terhelhetőség, mobilitás, B kat. jogosítvány
Előnyt jelent:
– hűtőgépszerelői vizsga
– gázkészülék szerelői képesítés
– sütőipari, mosodai gépek szervizelésében  
szerzett tapasztalat
Amit ajánlunk:
– alkalmazotti jogviszony
– korrekt, hosszú távú, biztos, munkahely
– egyedülálló szakmai környezet, kiemelkedő 
fejlődési lehetőség
– külföldi tréningek, szakmai utak
Jelentkezés módja:
– fényképes szakmai önéletrajzát, a betölteni  
kívánt pozíció és jövedelemigény megjelölésével,

küldje el az info@hotex.hu e-mail címre.
– további információért keresse: 
Hutóczki Szabina Tel.: 06 70 33 99 306
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Az utóbbi esztendőkben az em-
berek egészséges életmódra való 
törekvése igen hangsúlyos válto-
záson esett át. Hosszasan lehetne 
diskurálni arról, hogy ez a folya-
mat egy fiatalkorban elkezdett tu-
datos nevelés eredménye-e, avagy 
az internet által nyújtott korlát-
lan információáram hozadéka; a 
tények azonban vitathatatlanok: 
egyre több futópálya épül és a 
testkultúrával foglalkozó edző-
termek száma is jelentősen meg-
növekedett országszerte. Az érem-
nek azonban két oldala van, nem 
mindegy ugyanis, hogy milyen 
sportot hogyan, illetőleg milyen 
eszközök segítségével végzünk. 
Jelen cikkünkben azon olvasó-
inknak kívánunk segíteni, akik az 
egyik legelérhetőbb tömegsportot, 
a futást szeretnék kipróbálni.

Józan paraszti ésszel bárki gondolhatná, 
hogy a futáshoz semmiféle különleges 
felszerelésre nincs szükség, hiszen is-

kolában is elég hozzá a tornaruha, illető-
leg egy tornacipő. Tévedés lenne azonban 
ezzel a kényelmes teóriával nyugtatgatni 
magunkat, ugyanis a lábbeli kérdése igen-
is fontos lehet a használója számára. Az, 
hogy milyen futócipőre adunk ki pénzt, 
nemcsak a teljesítményünket, hanem adott 
esetben az elvégzett munka hasznosságát is 
nagyban meghatározhatja, hiszen egy-egy 
alkalmatlan „csuka” hatással lehet térdünk, 
ízületeink, avagy éppen a gerincünk egész-
ségére. Mielőtt túlságosan elmerülnénk az 
anatómiai hatások útvesztőjében, térjünk 
is rá, hogy milyen szempontokra figyeljünk 
oda akkor, ha futócipőt akarunk vásárolni. 
Ezek a tippek – amelyek futócipőket árusító 
bolttulajdonosoktól származnak – teljesen 
pénztárcafüggetlenek:

Mielőtt rátérnénk az első pontra, fontos 
elmondani, hogy bármiféle kényelmetlen-
séget is tapasztalunk a hőn áhított cipővel 
kapcsolatban, ezek a kellemetlenségek, 
avagy problémák a valós használat során 
felerősödhetnek, szóval ne áltassuk magun-
kat feleslegesen azzal, hogy még össze kell 
csiszolódnunk új társunkkal.

A sarkunknak kényelmesen, ugyanakkor 
nem túl szorosan kell elhelyezkednie. A be-
fűzött (nem bekötött) cipőből ki kell tudjuk 
húzni a lábunkat. Utóbbi esetben a megcsú-
szás esélyét minimalizálhatjuk, ha a cipőfű-
ző egészen az utolsó fűzőlyukig felér. Tel-
jesen normális, ha ebben az esetben érzünk 
némi sarokmozgást, ám ennek nem szabad 
kényelmetlenségérzést okoznia. 

FUTÓCIPŐT OKOSAN

Fontos, hogy a cipő felső része kényel-
mesen és biztonságérzetet nyújtva érint-
kezzen a lábfejünkkel. Ha csak egy kicsit 
is nyomást érzünk, akkor több helyre van 
szükségünk. Ezen a problémán még le-
het egyébként segíteni egy másik fűzési 
technika segítségével, ám ha ez sem válik 
be, akkor jobban járunk, ha tovább keres-
gélünk.

Ami a lábbeli elejét illeti, úgy képesek 
kell legyünk rá, hogy lábunk az elülső 
részben oldalirányban is mozoghasson 
anélkül, hogy a talpbetét szélén áthalad-
nánk. Egyáltalán nem szerencsés, ameny-
nyiben túl szűk egy cipő. Ezt a faktort 
legjobban a kisujjunkkal tudjuk leellen-
őrizni: ha annak alja hozzáér a cipőbelső 
oldalálhoz, akkor tágasabb „dorkóra” lesz 
szükségünk.

Futás közben a lábunk kicsit megduz-
zad és meg is hosszabbodik, ezért érdemes 
megbizonyosodni róla, hogy legyen leg-
alább egy hüvelykujjnyi hézag a leghosz-
szabb lábujjunk (nem minden esetben a 
nagylábujj) és a cipő vége között. Hasz-
nos továbbá az is, ha a lábujjak számára 
lehetőség van felfelé és lefelé lévő irányba 
is mozogni.

Érdemes ellenőrizni a cipő hajláspont-
ját a talprészen is, ami nagyon egyszerű. 
A lábbelit a sarokrésznél tartva fogjuk 
meg, majd a termék legelejét nyomjuk a 
padlóhoz. A cipőnek úgy kell hajlania és 
„ráncosodnia”, ahogy a lábunk hajlik. A 
nem megfelelően hajló futótárs az első 
lépés a különféle hát-, illetőleg talpprob-
lémákhoz, a rugalmasság hiánya pedig az 
Achilles-ínunknak okozhat fájdalmat.

Bármennyire is zavarba ejtőnek hang-
zik, ha lehetőségünk van rá, akkor a fel-
próbálás során fussunk pár métert az üz-
letben is. Amennyiben úgy érezzük, hogy 
a cipő segíti a lépéseinket nem pedig meg-
változtatja őket, akkor nem választunk 
rosszul!

Természetesen lehetnek még más 
szempontok is a vásárlás során, ám ezek 
közül több rossz döntéshez vezethet min-
ket. Ilyen például, amikor valaki a cipő 
kinézete alapján választ, avagy az is, ha 
száz százalékig meg vagyunk győződve 
a lábunk valós méretéről, holott a számo-
zás márkánként eltérő paramétereket is 
jelenthet. Talán abszurdnak tűnő tanács, 
de tudományosan bizonyított, hogy a ci-
pőinket inkább az esti órákban érdemes 
megvásárolni. Ennek felettébb egyszerű 
magyarázata van: az ember lába reggeltől 
körülbelül délután négy óráig folyamato-
san duzzad, így a késődélutáni, avagy esti 
órákban már egy állandó mérettel tudunk 
számolni.

A témában megkerestük városunk 
egyik legismertebb sportcipőárusát, 
Andrusch Istvánt, aki a pilisvörösváriak 
vásárlási szokásairól a következőt mondta 
lapunknak:

A vevőim többsége nem a terembe illő, 
hanem a vastagabb talpú, utcára, avagy ter-
mészetbe való lábbeliket választja. Én úgy 
tudom, hogy környéken a legtöbb általam 
értékesített cipő a focipályán, a környező 
erdőkben és a szentiváni Slötyi körül rója 
a köröket…

Kókai Márton

ANGOLOS DERBI  
A VÖRÖSVÁRI GYEPEN

Május utolsó szombatján a Pilisvö-
rösvári Szabadidősport Egyesület 
öregfiú labdarúgói – a tavalyihoz 

hasonlóan – ismét vendégül látták a lon-
doni székhelyű Molesey FC hasonló korú 
gárdáját. Az előzményekről röviden annyit, 
hogy tavaly a hazai csapat szakadó esőben 
– nem utolsó sorban pedig egy izgalmas 
mérkőzésen – 5:4-re győzött.

Ennek folytatásaként idén tűző napsü-
tésben, szépszámú nézősereg előtt újból egy 

kiélezett mérkőzésre került sor. A vendégek 
az első húsz percben – a megilletődött ven-
déglátók jóvoltából és az angol játékvezető 
hathatós közreműködésével – 3:0-ra elhúz-
tak; a félidőig sikerült szépíteni, ekkor 4:1-re 
állt a találkozó.

A második játékrészben a vörösváriak 
belelendültek, és a csereként pályára lépő 
Fazekas Csaba vezérletével 4:4-nél utolérték 
a szigetországiakat. A britek nem adták meg 
magukat, és újból vezetést szereztek, melyet 

Bergendy Gábor szépségdíjas találatával is-
mét sikerült egalizálni. Az utolsó percekben 
Fazekas szabadrúgása a kapufán csattant, 
így maradt az 5:5-ös döntetlen.

Ne higgyék azt, hogy a mérkőzés a szó 
klasszikus értelmében barátságos volt, hi-
szen a vendégek jóvoltából – amolyan an-
gol módra – sok kemény belépő tarkította 
a játékot, amit az ehhez szokott londoni 
játékvezető természetesen nagyvonalúan 
továbbengedett. Ezekből magától értetődik, 
hogy több vitás eset is kikerekedett, de a vég-
eredmény igazságosnak mondható.

A pályán történt nézeteltéréseket feledve 
a két csapat egy jó hangulatú vacsorán és sö-
rözéssel egybekötött, közös Bajnokok Ligá-
ja döntő nézésen vett részt a Rotburger Sö-
rözőben. Végezetül a vörösváriak meghívást 
kaptak Londonba, ahol a felek hamarosan 
újból összemérhetik tudásukat.

KM

PIHENHETNEK A FÁS BILIÁRDOSOK…
…ugyanis véget ért a 14. Pilisvörösvári Fás Biliárdbajnokság, 
amelyet 2001. óta – hagyományosan – a Krigli Sörözőben ren-
deznek meg.

Az idei megmérettetésen húszan vettek részt, akik októbertől 
egészen áprilisig, körmérkőzéses rendszerben versengtek a dobo-
gós helyezésekért. A mezőny sajnálatos módon ebben az idény-
ben kissé foghíjasra sikeredett, mert ezúttal nem indult a hatszo-
ros bajnok Apollónia György, a korábbi győztes Vida Zoltán és 
a többszörös dobogós Strack József sem. Ennek ellenére is igen 
magas színvonalú és – ami talán a legfontosabb – rendkívül izgal-
mas bajnokság volt az idei. Érdekesség, hogy a dobogós helyezé-
sek sorsa a sorsolás szeszélye folytán az utolsó fordulóban dőlt el. 
A vörösvári fás biliárdosok természetesen a következő idényben 
sem fognak pihenni, hiszen hamarosan következik majd a folyta-
tás a 15. bajnoksággal.

I. helyezett: Mirk Tibor (18 győzelem, 1 vereség)

II. Strack Zoltán (18 győzelem, 1 vereség)

III. Pfeiffer Zoltán (17 győzelem, 2 vereség)

IV. Bús Péter (14 győzelem, 5 vereség)
 
Azonos győzelemszám esetén az egymás elleni eredmény döntött.

KM
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Az utóbbi esztendőkben az em-
berek egészséges életmódra való 
törekvése igen hangsúlyos válto-
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nek azonban két oldala van, nem 
mindegy ugyanis, hogy milyen 
sportot hogyan, illetőleg milyen 
eszközök segítségével végzünk. 
Jelen cikkünkben azon olvasó-
inknak kívánunk segíteni, akik az 
egyik legelérhetőbb tömegsportot, 
a futást szeretnék kipróbálni.

Józan paraszti ésszel bárki gondolhatná, 
hogy a futáshoz semmiféle különleges 
felszerelésre nincs szükség, hiszen is-

kolában is elég hozzá a tornaruha, illető-
leg egy tornacipő. Tévedés lenne azonban 
ezzel a kényelmes teóriával nyugtatgatni 
magunkat, ugyanis a lábbeli kérdése igen-
is fontos lehet a használója számára. Az, 
hogy milyen futócipőre adunk ki pénzt, 
nemcsak a teljesítményünket, hanem adott 
esetben az elvégzett munka hasznosságát is 
nagyban meghatározhatja, hiszen egy-egy 
alkalmatlan „csuka” hatással lehet térdünk, 
ízületeink, avagy éppen a gerincünk egész-
ségére. Mielőtt túlságosan elmerülnénk az 
anatómiai hatások útvesztőjében, térjünk 
is rá, hogy milyen szempontokra figyeljünk 
oda akkor, ha futócipőt akarunk vásárolni. 
Ezek a tippek – amelyek futócipőket árusító 
bolttulajdonosoktól származnak – teljesen 
pénztárcafüggetlenek:

Mielőtt rátérnénk az első pontra, fontos 
elmondani, hogy bármiféle kényelmetlen-
séget is tapasztalunk a hőn áhított cipővel 
kapcsolatban, ezek a kellemetlenségek, 
avagy problémák a valós használat során 
felerősödhetnek, szóval ne áltassuk magun-
kat feleslegesen azzal, hogy még össze kell 
csiszolódnunk új társunkkal.

A sarkunknak kényelmesen, ugyanakkor 
nem túl szorosan kell elhelyezkednie. A be-
fűzött (nem bekötött) cipőből ki kell tudjuk 
húzni a lábunkat. Utóbbi esetben a megcsú-
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jesen normális, ha ebben az esetben érzünk 
némi sarokmozgást, ám ennek nem szabad 
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Fontos, hogy a cipő felső része kényel-
mesen és biztonságérzetet nyújtva érint-
kezzen a lábfejünkkel. Ha csak egy kicsit 
is nyomást érzünk, akkor több helyre van 
szükségünk. Ezen a problémán még le-
het egyébként segíteni egy másik fűzési 
technika segítségével, ám ha ez sem válik 
be, akkor jobban járunk, ha tovább keres-
gélünk.

Ami a lábbeli elejét illeti, úgy képesek 
kell legyünk rá, hogy lábunk az elülső 
részben oldalirányban is mozoghasson 
anélkül, hogy a talpbetét szélén áthalad-
nánk. Egyáltalán nem szerencsés, ameny-
nyiben túl szűk egy cipő. Ezt a faktort 
legjobban a kisujjunkkal tudjuk leellen-
őrizni: ha annak alja hozzáér a cipőbelső 
oldalálhoz, akkor tágasabb „dorkóra” lesz 
szükségünk.

Futás közben a lábunk kicsit megduz-
zad és meg is hosszabbodik, ezért érdemes 
megbizonyosodni róla, hogy legyen leg-
alább egy hüvelykujjnyi hézag a leghosz-
szabb lábujjunk (nem minden esetben a 
nagylábujj) és a cipő vége között. Hasz-
nos továbbá az is, ha a lábujjak számára 
lehetőség van felfelé és lefelé lévő irányba 
is mozogni.

Érdemes ellenőrizni a cipő hajláspont-
ját a talprészen is, ami nagyon egyszerű. 
A lábbelit a sarokrésznél tartva fogjuk 
meg, majd a termék legelejét nyomjuk a 
padlóhoz. A cipőnek úgy kell hajlania és 
„ráncosodnia”, ahogy a lábunk hajlik. A 
nem megfelelően hajló futótárs az első 
lépés a különféle hát-, illetőleg talpprob-
lémákhoz, a rugalmasság hiánya pedig az 
Achilles-ínunknak okozhat fájdalmat.

Bármennyire is zavarba ejtőnek hang-
zik, ha lehetőségünk van rá, akkor a fel-
próbálás során fussunk pár métert az üz-
letben is. Amennyiben úgy érezzük, hogy 
a cipő segíti a lépéseinket nem pedig meg-
változtatja őket, akkor nem választunk 
rosszul!

Természetesen lehetnek még más 
szempontok is a vásárlás során, ám ezek 
közül több rossz döntéshez vezethet min-
ket. Ilyen például, amikor valaki a cipő 
kinézete alapján választ, avagy az is, ha 
száz százalékig meg vagyunk győződve 
a lábunk valós méretéről, holott a számo-
zás márkánként eltérő paramétereket is 
jelenthet. Talán abszurdnak tűnő tanács, 
de tudományosan bizonyított, hogy a ci-
pőinket inkább az esti órákban érdemes 
megvásárolni. Ennek felettébb egyszerű 
magyarázata van: az ember lába reggeltől 
körülbelül délután négy óráig folyamato-
san duzzad, így a késődélutáni, avagy esti 
órákban már egy állandó mérettel tudunk 
számolni.

A témában megkerestük városunk 
egyik legismertebb sportcipőárusát, 
Andrusch Istvánt, aki a pilisvörösváriak 
vásárlási szokásairól a következőt mondta 
lapunknak:

A vevőim többsége nem a terembe illő, 
hanem a vastagabb talpú, utcára, avagy ter-
mészetbe való lábbeliket választja. Én úgy 
tudom, hogy környéken a legtöbb általam 
értékesített cipő a focipályán, a környező 
erdőkben és a szentiváni Slötyi körül rója 
a köröket…

Kókai Márton

ANGOLOS DERBI  
A VÖRÖSVÁRI GYEPEN

Május utolsó szombatján a Pilisvö-
rösvári Szabadidősport Egyesület 
öregfiú labdarúgói – a tavalyihoz 

hasonlóan – ismét vendégül látták a lon-
doni székhelyű Molesey FC hasonló korú 
gárdáját. Az előzményekről röviden annyit, 
hogy tavaly a hazai csapat szakadó esőben 
– nem utolsó sorban pedig egy izgalmas 
mérkőzésen – 5:4-re győzött.

Ennek folytatásaként idén tűző napsü-
tésben, szépszámú nézősereg előtt újból egy 

kiélezett mérkőzésre került sor. A vendégek 
az első húsz percben – a megilletődött ven-
déglátók jóvoltából és az angol játékvezető 
hathatós közreműködésével – 3:0-ra elhúz-
tak; a félidőig sikerült szépíteni, ekkor 4:1-re 
állt a találkozó.

A második játékrészben a vörösváriak 
belelendültek, és a csereként pályára lépő 
Fazekas Csaba vezérletével 4:4-nél utolérték 
a szigetországiakat. A britek nem adták meg 
magukat, és újból vezetést szereztek, melyet 

Bergendy Gábor szépségdíjas találatával is-
mét sikerült egalizálni. Az utolsó percekben 
Fazekas szabadrúgása a kapufán csattant, 
így maradt az 5:5-ös döntetlen.

Ne higgyék azt, hogy a mérkőzés a szó 
klasszikus értelmében barátságos volt, hi-
szen a vendégek jóvoltából – amolyan an-
gol módra – sok kemény belépő tarkította 
a játékot, amit az ehhez szokott londoni 
játékvezető természetesen nagyvonalúan 
továbbengedett. Ezekből magától értetődik, 
hogy több vitás eset is kikerekedett, de a vég-
eredmény igazságosnak mondható.

A pályán történt nézeteltéréseket feledve 
a két csapat egy jó hangulatú vacsorán és sö-
rözéssel egybekötött, közös Bajnokok Ligá-
ja döntő nézésen vett részt a Rotburger Sö-
rözőben. Végezetül a vörösváriak meghívást 
kaptak Londonba, ahol a felek hamarosan 
újból összemérhetik tudásukat.

KM

PIHENHETNEK A FÁS BILIÁRDOSOK…
…ugyanis véget ért a 14. Pilisvörösvári Fás Biliárdbajnokság, 
amelyet 2001. óta – hagyományosan – a Krigli Sörözőben ren-
deznek meg.

Az idei megmérettetésen húszan vettek részt, akik októbertől 
egészen áprilisig, körmérkőzéses rendszerben versengtek a dobo-
gós helyezésekért. A mezőny sajnálatos módon ebben az idény-
ben kissé foghíjasra sikeredett, mert ezúttal nem indult a hatszo-
ros bajnok Apollónia György, a korábbi győztes Vida Zoltán és 
a többszörös dobogós Strack József sem. Ennek ellenére is igen 
magas színvonalú és – ami talán a legfontosabb – rendkívül izgal-
mas bajnokság volt az idei. Érdekesség, hogy a dobogós helyezé-
sek sorsa a sorsolás szeszélye folytán az utolsó fordulóban dőlt el. 
A vörösvári fás biliárdosok természetesen a következő idényben 
sem fognak pihenni, hiszen hamarosan következik majd a folyta-
tás a 15. bajnoksággal.

I. helyezett: Mirk Tibor (18 győzelem, 1 vereség)

II. Strack Zoltán (18 győzelem, 1 vereség)

III. Pfeiffer Zoltán (17 győzelem, 2 vereség)

IV. Bús Péter (14 győzelem, 5 vereség)
 
Azonos győzelemszám esetén az egymás elleni eredmény döntött.

KM
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Család- és Gyermekjóléti Központ:

SEGÍTSEN, hogy SEGÍTHESSÜNK!
Használható állapotú konyha, szoba és fürdőszoba bútoro-
kat, háztartási gépeket keresünk KÖZVETÍTÉSI CÉLLAL 
rászoruló nyugdíjasoknak, egyedülálló szülőknek, gyermekes 
családoknak! Felajánlásaikat várjuk a Városi Napos Oldal 
Szociális Központ, Pilisvörösvár Család- és Gyermekjóléti 
Központ 06-26/334-140 telefonszámán!

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:

Köszönetnyilvánítás:
A Városi Napos Oldal Szociális Központ Család-és Gyer-

mekjóléti Szolgálata ezúton szeretné megköszönni a „Piactér” 
szolgáltatás keretein belül nyújtott adományokat az alábbi fel-
ajánlóknak:
Szuromi Sándorné, Balog Katalin, Oroszné Marlok Ildikó, Ma-
kai Ildikó. Külön köszönet névtelen felajánlóinknak is.

Idősek Klubja:

Július 07-én 10 órától: „Élményeim, emlékeim” sorozat az 
egészségügy napszámosairól
Július 18-án 10 órától: Nemzetiségi (sváb) délelőtt
Július 26-án: Anna-bál vendégekkel (egész napos program)

Péntek Beáta intézményvezető

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

 FÓRUM

Emlékezés  
a pilisvörösvári pedagógusokra

Pedagógusnap alkalmából felidézem ma-
gamban a Vörösváron tanított, valamint 
az itt született első pedagógusok emlé-
két. A tanító nénim első osztályban Deák 
Vilmosné Józsa néni volt. Ezután Strack 
Mária, Fetterné tanított. Az 5. osztálytól 
Pintérné Lieber Mária lett az osztályfőnö-
köm. Magyar nyelv és irodalmat tanított. 
Tanáraim voltak még: Bokor Árpád törté-
nelem,  Dániel Erzsébet orosz nyelv,  Gre-
gus Klára földrajz, Hidas György ének, 
német, Révai Paula testnevelés, Simák Éva 
egészségtan, Szente Jánosné matematika. 
Mindannyiukra szeretettel és jó érzéssel 
gondolok.

Megemlíteném még a Vörösváron szüle-
tett első diplomás pedagógusainkat. Köztük 
van a nővérem is. Többen számos elisme-
résben részesültek. Óvónők: Manhertzné 
Ipolyvölgyi Katalin, Hobl Béláné Müller 
Rozália, Vachaja Teréz. Tanítók, tanárok: 
Andrusch-Fóti Mária, Fogarasy Mihály, 
Hidas György, Kapitányné Lieber Ida, 
Vachaja Katalin Janka Andrásné.

A felsoroltak többsége nehéz időkben 
szerezte meg diplomáját. Elhivatottságuk, 
rátermettségük megbecsülést, tiszteletet 
váltott ki a vörösvári felnőttek és gyerekek 
körében egyaránt.

Végezetül őszinte elismeréssel köszön-
töm a korábban és a jelenleg is tanító összes 
pedagógust. Becsüljük meg jobban őket!

Piehl Jánosné Müller Mária

életszakaszonként változó modell létezik, 
amelyben apák és anyák egyaránt igénybe 
vehetik a szociális támogatásokat. Kivételt 
képez az ún. csed, ami kizárólag anyák 
számára jár a gyermek 6 hónapos koráig, 
és az apasági pótszabadság csak férfiak szá-
mára a szülés utáni időszakban. Az apai és 
anyai szerepeket saját családunkból min-
taként hozzuk magunkkal. Törekedjünk 
arra, hogy az együtt töltött idő, ha kevés is, 
de minőségi legyen.

Guba András tanár, piarista szerzetes 
Ábrahám apaságáról beszélt. Gondoljuk el, 
vajon nem tesszük ugyanazt gyermekünk-
kel, amikor saját elképzelésünk alapján vá-
lasztunk neki pályát? 

Fontos az apa áldása, az erő, hogy 
végigvidd, élj. Van-e bennünk, apákban 
olyan távlat, amit a gyerek vonzónak tart 
és követ?

Spéder Zsolt szociológus, demográfus 
arról beszélt, hogy ma az apákkal kapcso-
latos elvárások túlzóak, állandó konfliktus-
helyzetet okoznak.

Papp Miklós görögkatolikus pap, mo-
rálteológus a két nem szerepét egyenérté-
kűnek, de mégis különbözőnek tartja, csak 
igazi férfi mellett  lehet igazi a nő, a két 
nem azonos méltóságú. A nemiséget isten 
akarta, a cél az összetartozás. A férfi és női 
identitás egyenértékű, a Szentháromságból 
következik. Ahol egyszemélyű Isten van, 
ott egy hang létezik, és ez agresszivitáshoz 
vezet. A genderelmélet szerint mindenen 
lehet változtatni, nincs eleve elrendelés. 
A katolikus tanítás azt mondja, az ember 
egy nyers skicc, az a dolgunk, hogy mi ma-
gunkból teremtsük meg az igazi nőt, férfit. 
Ehhez segítség kell, ma a férfiaknak kíná-
lunk-e valami férfiasat?

A férfilét problémáit boncolgatta Zöldy 
Pál magatartáskutató is. Ma a férfiaknak 
gyorsabbnak, érzékenyebbnek, szívósabb-
nak kell lenniük. A családban anyaszagú 
apák léteznek, miközben a világnak apa-
szaga van. Segítséget jelenthet a férfiak-
nak önmaguk nevelésében a 20 éve létező 
Férfisátor. Ennek keretében a jelenlévők 
elmondják a többieknek napi dolgaikat, 
problémáikat, amelyek meghallgatásra 
találnak. Belekérdezés, tanács, beleszólás 
nincs (ezt otthon a feleségek művelik.) Se-
gítenünk kell a könnyű és gyors ígéretek 
csapdájában vergődő fiataloknak is.  Ezért 
íjásztáborokat szerveznek.

Pécsi Rita neveléskutató Légy azzá, ami 
vagy c. előadásában arról beszélt, hogy ön-
magunk megtalálása mellett milyen fontos 
a másik megtalása is.

Székely András a Három Királyfi, Há-
rom Királylány Mozgalom képviselője is-
mertette a mozgalom célkitűzéseit.

Összeállította: Szirmay Zsuzsa

Köszönet a támogatásért!

A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi 
Táncegyüttes köszönetet mond május 15-
én megrendezett pünkösdi báljának támo-
gatásáért.

Kiemelt támogató: Andromeda Travel 
(Makrygialos)

Támogatók: 100 Ft-os bolt – Hau Jutka, 
A91 JYM, ACB Papír-Írószer, Barkácsbolt, 
Csali Csárda, Diamond Szépségszalon 
(Varga Gabriella műkörmös, Vörösvári 
Nicole kozmetikus, Lieber Márton csont-
kovács), Elektro-Dokki, Elit Csokoládé, 
Erika Varroda – Acélosné Ercsi Erika, 
Gazdakör Vendéglő, Gebrüder, Gondo-
la Pizzéria, Herkules Fitness Klub, Írisz 
Szalon, Jászkuti Balázs, Kosztka-Huber 
Éva gyógytornász, Krausz Mezőgazdasá-
gi Szaküzlet, Krivinger Zöldséges, Liget 
ABC, Margit Mini Market, Margit Óra-
Ékszer – Hősök tere, Mátrai Üveg-Tükör 
Kft. (Mátrai Zsolt), Matyi Játékbolt, Mezei 
Állateledel és Takarmánybolt, Müller Au-
tómosó, Müller Festékbolt, Müller Kávé-
ház, Norbi Update Pilisvörösvár, Pilistex, 
Rétesbolt, Rotburger, Scarpy Cipőbolt, 
Schreck Lakás-Textil, Stube, Sváb Pék-
ség, Szamos Marcipán, Szontág Mónika, 
Tácsik Pékség, Tóth Balázs fodrász, Virág 
- Ajándék – Pfeiffer Judit, Virág-Varázs, 
Wieszt Gépkölcsönző, Wipi Cukrászda, 
Zajcsek Viktor masszőr, Zentai Hilda, 
Zöldség-Gyümölcs – Iskola utca.

A bálon a Werischwarer Burschen és a 
Mini Sramli ingyen játszott. A támogatók 
között voltak a Művészetek Háza és dolgo-
zói is. Köszönjük!

Pilisvörösvári Német  
Nemzetiségi Táncegyüttes

Egy vidám szerdai napon sziréna 
hangja töltötte be a Szabadság 
utcai óvodát. Az óvodában a gye-

rekek betekintést nyerhettek a rendőrség 

RENDŐRNAP AZ OVIBAN

fontos, hogy minden kisgyermek tudja a 
nevét, címét, valamint arra is választ kap-
tunk, mi a teendőnk akkor, ha elcsatan-
golunk, elkeveredünk a szüleink mellől. 
Fontos kialakítani és elmélyíteni a gyer-
mekekben azt a biztos tudást, ami az ilyen 
egyedi helyzetekben a segítségükre lehet. 
Ezért gondoltuk, hogy a rendőrség segítsé-
gével megpróbáljuk egy kicsit az élet adta 
veszélyekre felkészíteni a gyermekeket.

A rendőrnap alkalmával lehetőségünk 
nyílt egy „igazi” rendőrautót kipróbálni, 
valódi bilinccsel összebilincselni magunkat 
a legjobb barátunkkal, valamint ujjlenyo-
matot adhattak a bátrabbak. Saicz Tímea 
rendőrnő bemutatta a gyerekeknek azokat 
az eszközöket, amelyekkel óvnak, védenek 
minket a rendőrök (bilincs, gumibot stb.). 
A délelőtt folyamán sok kérdés merült fel 
a gyermekek részéről, melyekre nagy türe-
lemmel válaszoltak a rendőrség dolgozói.  

Nagyon fontos tudatosítani minden gyer-
mekben, hogy a rendőrök csak segítenek, 
és ha problémánk adódik, hozzájuk bátran 
fordulhatunk!

Hálás köszönetemet szeretném kifejezni 
Papik András rendőr főtörzsőrmesternek, 
hogy segítségével megvalósulhatott ez a re-
mek délelőtt.

Bogárné Manhercz Katalin 
Fotók:  Csókási Edit

ELADÓ TÉGLAÉPÍTÉSŰ HÁZ tulajdonostól Pilisvö-
rösvár csendes részén! Telek 750 m2, ház 115 m2. 
2 szoba, konyha, előtér, fürdő, WC, spejz, 20 m2 be-
építhető terasz, 45 m2 pince, kút. 19,5 M Ft. Mobil: 
0670/3838793

APRÓHIRDETÉS

Keresztény civil fórumon jártunk

A Keresztény Civil Szervezetek 13. Orszá-
gos Fóruma Változó elvárások – férfiak 
apaszerepben címmel május 26-án a Par-
lament felsőházi termében sok, zömében 
nyugdíjas érdeklődő jelenlétében került 
megrendezésre. A fórumon a vörösvári 
Egymásért Polgári Körből is részt vettünk 
néhányan.

Harrach Péter, a Magyar Keresztényde-
mokrata Szövetség elnökének beköszöntő-
je után Novák Katalin család- és ifjúság-
ügyért felelős államtitkár adott áttekintést a 
család és benne az apák szerepének jelenle-
gi alakulásáról. A tradicionális családtípus 
Európában visszaszorulóban van, helyét 
lassan átveszi a modern családtípus, ahol a 
hagyományos szerepek oldásával nincs kü-
lönbség apai és anyai szerepek között. En-
nek eklatáns példája a skandináv modell, 
amely a liberális ideológia által felülről 
vezényelt társadalomszervezés kialakulá-
sához vezetett. Magyarországon a vegyes, 

Egyéni vállalkozó vállalja 
cégek, vállalkozások, üzemek 

vendéglátóipari egységek, lakóházak 
teljes körű tűz-, munka- és környe-
zetvédelmét, korrekt áron, minőségi  

munkavégzéssel. 

Hívjon bizalommal!

Sági Balázs 06-30-590-1066
sagi.munka.tuzvedelem@gmail.com

munkájába. A rendőrség iránti bizalom 
kialakítása nagyon fontos feladatunk ne-
künk, felnőtteknek!

A helyi körzeti megbízott, Papik András 
beszélt a gyerekeknek arról, hogy milyen 
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kai Ildikó. Külön köszönet névtelen felajánlóinknak is.

Idősek Klubja:

Július 07-én 10 órától: „Élményeim, emlékeim” sorozat az 
egészségügy napszámosairól
Július 18-án 10 órától: Nemzetiségi (sváb) délelőtt
Július 26-án: Anna-bál vendégekkel (egész napos program)

Péntek Beáta intézményvezető

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

 FÓRUM

Emlékezés  
a pilisvörösvári pedagógusokra

Pedagógusnap alkalmából felidézem ma-
gamban a Vörösváron tanított, valamint 
az itt született első pedagógusok emlé-
két. A tanító nénim első osztályban Deák 
Vilmosné Józsa néni volt. Ezután Strack 
Mária, Fetterné tanított. Az 5. osztálytól 
Pintérné Lieber Mária lett az osztályfőnö-
köm. Magyar nyelv és irodalmat tanított. 
Tanáraim voltak még: Bokor Árpád törté-
nelem,  Dániel Erzsébet orosz nyelv,  Gre-
gus Klára földrajz, Hidas György ének, 
német, Révai Paula testnevelés, Simák Éva 
egészségtan, Szente Jánosné matematika. 
Mindannyiukra szeretettel és jó érzéssel 
gondolok.

Megemlíteném még a Vörösváron szüle-
tett első diplomás pedagógusainkat. Köztük 
van a nővérem is. Többen számos elisme-
résben részesültek. Óvónők: Manhertzné 
Ipolyvölgyi Katalin, Hobl Béláné Müller 
Rozália, Vachaja Teréz. Tanítók, tanárok: 
Andrusch-Fóti Mária, Fogarasy Mihály, 
Hidas György, Kapitányné Lieber Ida, 
Vachaja Katalin Janka Andrásné.

A felsoroltak többsége nehéz időkben 
szerezte meg diplomáját. Elhivatottságuk, 
rátermettségük megbecsülést, tiszteletet 
váltott ki a vörösvári felnőttek és gyerekek 
körében egyaránt.

Végezetül őszinte elismeréssel köszön-
töm a korábban és a jelenleg is tanító összes 
pedagógust. Becsüljük meg jobban őket!

Piehl Jánosné Müller Mária

életszakaszonként változó modell létezik, 
amelyben apák és anyák egyaránt igénybe 
vehetik a szociális támogatásokat. Kivételt 
képez az ún. csed, ami kizárólag anyák 
számára jár a gyermek 6 hónapos koráig, 
és az apasági pótszabadság csak férfiak szá-
mára a szülés utáni időszakban. Az apai és 
anyai szerepeket saját családunkból min-
taként hozzuk magunkkal. Törekedjünk 
arra, hogy az együtt töltött idő, ha kevés is, 
de minőségi legyen.

Guba András tanár, piarista szerzetes 
Ábrahám apaságáról beszélt. Gondoljuk el, 
vajon nem tesszük ugyanazt gyermekünk-
kel, amikor saját elképzelésünk alapján vá-
lasztunk neki pályát? 

Fontos az apa áldása, az erő, hogy 
végigvidd, élj. Van-e bennünk, apákban 
olyan távlat, amit a gyerek vonzónak tart 
és követ?

Spéder Zsolt szociológus, demográfus 
arról beszélt, hogy ma az apákkal kapcso-
latos elvárások túlzóak, állandó konfliktus-
helyzetet okoznak.

Papp Miklós görögkatolikus pap, mo-
rálteológus a két nem szerepét egyenérté-
kűnek, de mégis különbözőnek tartja, csak 
igazi férfi mellett  lehet igazi a nő, a két 
nem azonos méltóságú. A nemiséget isten 
akarta, a cél az összetartozás. A férfi és női 
identitás egyenértékű, a Szentháromságból 
következik. Ahol egyszemélyű Isten van, 
ott egy hang létezik, és ez agresszivitáshoz 
vezet. A genderelmélet szerint mindenen 
lehet változtatni, nincs eleve elrendelés. 
A katolikus tanítás azt mondja, az ember 
egy nyers skicc, az a dolgunk, hogy mi ma-
gunkból teremtsük meg az igazi nőt, férfit. 
Ehhez segítség kell, ma a férfiaknak kíná-
lunk-e valami férfiasat?

A férfilét problémáit boncolgatta Zöldy 
Pál magatartáskutató is. Ma a férfiaknak 
gyorsabbnak, érzékenyebbnek, szívósabb-
nak kell lenniük. A családban anyaszagú 
apák léteznek, miközben a világnak apa-
szaga van. Segítséget jelenthet a férfiak-
nak önmaguk nevelésében a 20 éve létező 
Férfisátor. Ennek keretében a jelenlévők 
elmondják a többieknek napi dolgaikat, 
problémáikat, amelyek meghallgatásra 
találnak. Belekérdezés, tanács, beleszólás 
nincs (ezt otthon a feleségek művelik.) Se-
gítenünk kell a könnyű és gyors ígéretek 
csapdájában vergődő fiataloknak is.  Ezért 
íjásztáborokat szerveznek.

Pécsi Rita neveléskutató Légy azzá, ami 
vagy c. előadásában arról beszélt, hogy ön-
magunk megtalálása mellett milyen fontos 
a másik megtalása is.

Székely András a Három Királyfi, Há-
rom Királylány Mozgalom képviselője is-
mertette a mozgalom célkitűzéseit.

Összeállította: Szirmay Zsuzsa

Köszönet a támogatásért!

A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi 
Táncegyüttes köszönetet mond május 15-
én megrendezett pünkösdi báljának támo-
gatásáért.

Kiemelt támogató: Andromeda Travel 
(Makrygialos)

Támogatók: 100 Ft-os bolt – Hau Jutka, 
A91 JYM, ACB Papír-Írószer, Barkácsbolt, 
Csali Csárda, Diamond Szépségszalon 
(Varga Gabriella műkörmös, Vörösvári 
Nicole kozmetikus, Lieber Márton csont-
kovács), Elektro-Dokki, Elit Csokoládé, 
Erika Varroda – Acélosné Ercsi Erika, 
Gazdakör Vendéglő, Gebrüder, Gondo-
la Pizzéria, Herkules Fitness Klub, Írisz 
Szalon, Jászkuti Balázs, Kosztka-Huber 
Éva gyógytornász, Krausz Mezőgazdasá-
gi Szaküzlet, Krivinger Zöldséges, Liget 
ABC, Margit Mini Market, Margit Óra-
Ékszer – Hősök tere, Mátrai Üveg-Tükör 
Kft. (Mátrai Zsolt), Matyi Játékbolt, Mezei 
Állateledel és Takarmánybolt, Müller Au-
tómosó, Müller Festékbolt, Müller Kávé-
ház, Norbi Update Pilisvörösvár, Pilistex, 
Rétesbolt, Rotburger, Scarpy Cipőbolt, 
Schreck Lakás-Textil, Stube, Sváb Pék-
ség, Szamos Marcipán, Szontág Mónika, 
Tácsik Pékség, Tóth Balázs fodrász, Virág 
- Ajándék – Pfeiffer Judit, Virág-Varázs, 
Wieszt Gépkölcsönző, Wipi Cukrászda, 
Zajcsek Viktor masszőr, Zentai Hilda, 
Zöldség-Gyümölcs – Iskola utca.

A bálon a Werischwarer Burschen és a 
Mini Sramli ingyen játszott. A támogatók 
között voltak a Művészetek Háza és dolgo-
zói is. Köszönjük!

Pilisvörösvári Német  
Nemzetiségi Táncegyüttes

Egy vidám szerdai napon sziréna 
hangja töltötte be a Szabadság 
utcai óvodát. Az óvodában a gye-

rekek betekintést nyerhettek a rendőrség 

RENDŐRNAP AZ OVIBAN

fontos, hogy minden kisgyermek tudja a 
nevét, címét, valamint arra is választ kap-
tunk, mi a teendőnk akkor, ha elcsatan-
golunk, elkeveredünk a szüleink mellől. 
Fontos kialakítani és elmélyíteni a gyer-
mekekben azt a biztos tudást, ami az ilyen 
egyedi helyzetekben a segítségükre lehet. 
Ezért gondoltuk, hogy a rendőrség segítsé-
gével megpróbáljuk egy kicsit az élet adta 
veszélyekre felkészíteni a gyermekeket.

A rendőrnap alkalmával lehetőségünk 
nyílt egy „igazi” rendőrautót kipróbálni, 
valódi bilinccsel összebilincselni magunkat 
a legjobb barátunkkal, valamint ujjlenyo-
matot adhattak a bátrabbak. Saicz Tímea 
rendőrnő bemutatta a gyerekeknek azokat 
az eszközöket, amelyekkel óvnak, védenek 
minket a rendőrök (bilincs, gumibot stb.). 
A délelőtt folyamán sok kérdés merült fel 
a gyermekek részéről, melyekre nagy türe-
lemmel válaszoltak a rendőrség dolgozói.  

Nagyon fontos tudatosítani minden gyer-
mekben, hogy a rendőrök csak segítenek, 
és ha problémánk adódik, hozzájuk bátran 
fordulhatunk!

Hálás köszönetemet szeretném kifejezni 
Papik András rendőr főtörzsőrmesternek, 
hogy segítségével megvalósulhatott ez a re-
mek délelőtt.

Bogárné Manhercz Katalin 
Fotók:  Csókási Edit

ELADÓ TÉGLAÉPÍTÉSŰ HÁZ tulajdonostól Pilisvö-
rösvár csendes részén! Telek 750 m2, ház 115 m2. 
2 szoba, konyha, előtér, fürdő, WC, spejz, 20 m2 be-
építhető terasz, 45 m2 pince, kút. 19,5 M Ft. Mobil: 
0670/3838793

APRÓHIRDETÉS

Keresztény civil fórumon jártunk

A Keresztény Civil Szervezetek 13. Orszá-
gos Fóruma Változó elvárások – férfiak 
apaszerepben címmel május 26-án a Par-
lament felsőházi termében sok, zömében 
nyugdíjas érdeklődő jelenlétében került 
megrendezésre. A fórumon a vörösvári 
Egymásért Polgári Körből is részt vettünk 
néhányan.

Harrach Péter, a Magyar Keresztényde-
mokrata Szövetség elnökének beköszöntő-
je után Novák Katalin család- és ifjúság-
ügyért felelős államtitkár adott áttekintést a 
család és benne az apák szerepének jelenle-
gi alakulásáról. A tradicionális családtípus 
Európában visszaszorulóban van, helyét 
lassan átveszi a modern családtípus, ahol a 
hagyományos szerepek oldásával nincs kü-
lönbség apai és anyai szerepek között. En-
nek eklatáns példája a skandináv modell, 
amely a liberális ideológia által felülről 
vezényelt társadalomszervezés kialakulá-
sához vezetett. Magyarországon a vegyes, 

Egyéni vállalkozó vállalja 
cégek, vállalkozások, üzemek 

vendéglátóipari egységek, lakóházak 
teljes körű tűz-, munka- és környe-
zetvédelmét, korrekt áron, minőségi  

munkavégzéssel. 

Hívjon bizalommal!

Sági Balázs 06-30-590-1066
sagi.munka.tuzvedelem@gmail.com

munkájába. A rendőrség iránti bizalom 
kialakítása nagyon fontos feladatunk ne-
künk, felnőtteknek!

A helyi körzeti megbízott, Papik András 
beszélt a gyerekeknek arról, hogy milyen 
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Megszülettek:

05.06. Budai Ákos 

 Apa: Budai Zsolt 

 Anya: Giricz Mariann

05.11. Wieszt Adél 

 Apa: Wieszt András 

 Anya: Fövenyes Katalin

05.22. Ladó Liza Kamilla 

 Apa: Ladó György   

 Anya: Tömör Ágnes

Házasságot kötöttek:
Molnár Mirja Kinga  
és Bácsatyai Dániel

április 30.

 
Elhunytak:

05.03.  Kreiszl-Keszthelyi István, 64 év 
 Solymári u. 7.

05.04.  Babetta József, 74 év 
 Kisfaludy u. 5.

05.10. Scheller Józsefné 
 szül. Tenk Teréz, 77 év  
 Arany J. u. 16.

05.13. Kiss Károlyné 
 szül. Halmschláger Mária, 66 év  
 Fő u. 41.

05.13. Angeli Mártonné 
 szül. Pácser Rozália, 81 év  
 Angeli köz 3.

05.16. Kresz Imre, 88 év  
 Kápolna u. 29.

05.16. Manhertz Miklós, 68 év  
 Fő u. 26.

05.17. Bauer Ferenc, 65 év 

05.20. Fogarassy Jánosné 
 szül. Ulzinger Erzsébet, 90 év  
 Kálvária u. 5.

05.22. Petrozsényi Miklósné 
 szül. Schuck Róza, 83 év  
 Szőlőkert u. 1.

05.22. Szauer Györgyné 
 szül. Szentesi Mária, 72 év  
 Piliscsabai u. 28.

Szeretnénk köszönetet mondani  
mindenkinek – rokonoknak, barátoknak,  

ismerősöknek, akik 

BAUER FERENCET  
élete legnehezebb időszakában  

bármiben is segítették, mellette álltak,  
és  végül utolsó útjára is  

elkísérték, sírjára virágot hoztak. 
EMLÉKÉT SZÍVÜNKBEN  
ÖRÖKRE MEGŐRIZZÜK!

A gyászoló család

A Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltók  
telefonszáma: 06 (70) 215 1909Papik András  

főtörzsőrmester 
pilisvörösvári  

körzeti megbízott 
szolgálati telefonszáma:  

06-70-400-7202

Dózsa György  
pilisvörösvári 

körzeti megbízott  
szolgálati száma:  
06-20-489-6707

KÖZBIZTONSÁG

A z új Dacia Duster 5 személyes, 
1.6 literes, 16 V benzinüzemű, 
84 kW teljesítményű, összkerék-

hajtású, Arctic felszereltségű, fehér színű 
gépkocsit bruttó 4 136 000 forintért (téli 
gumikkal is felszerelve) vásárolta meg az 
önkormányzat. Az autót a PMRFK Bu-
daörsi Rendőrkapitányság Pilisvörösvári 
Rendőrőrse egy 5 éves határozott időre 
szóló haszonkölcsön-szerződés keretében 
használhatja, kizárólag a pilisvörösvári 
körzeti megbízottak munkavégzésére. 

Az autó átadására a Városháza előtti té-
ren került sor, az ünnepségen részt vettek 
az önkormányzat és a Polgármesteri Hiva-
tal vezetői, Szondi Zsuzsa járási hivatal-
vezető, valamint a szomszédos települések 
képviselői. A rendőrség részéről jelen volt 
dr. Mihály István dandártábornok, rend-
őrségi főtanácsos, egyetemi docens, a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője; 
Galuska-Tomsics László rendőrezredes, 
a Budaörsi Rendőrkapitányság vezetője; 
Koczka Gábor, a Pilisvörösvári Rendőrőrs 
parancsnoka és Papik András pilisvörösvá-
ri körzeti megbízott. 

Köszöntő beszédében Gromon István 
polgármester ismertette az autó megvá-

ÚJ AUTÓ A RENDŐRSÉGNEK

Ahogy arról már olvashattak a 
Vörösvári Újság hasábjain, a kép-
viselőtestület a közelmúltban meg-
szavazta, hogy új autót vesz a Pilis-
vörösvári Rendőrőrs, ezen belül a 
helyi körzeti megbízottak számára. 
Az autót június 6-án, ünnepélyes 
keretek között adta át dr. Mihály 
István Pest megyei főkapitánynak 
Gromon István polgármester.

Nyitott kapuk

Május 28-án ismét szélesre tártuk a tűzol-
tószertár kapuit, és a nemzetközi gyermek-
naphoz kapcsolódóan vendégül hívtuk és 
láttuk a gyerekeket. A szertárban és a vá-
rosháza udvarán nemcsak a tűzoltóautókat 
– köztük a nemrégiben átadott új Steyr tűz-
oltófecskendőt – és a különböző berendezé-
seket próbálhatták ki a gyerekek, de rajzolni, 
színezni, papírmakettet készíteni is lehetett, 
és volt arcfestés is. Ráadásként apró ajándé-
kokkal – lufival, sapkával – kedveskedtünk 
az apróságoknak, akik kétségkívül ezúttal is 
igen jól érezték magukat, ahogy a Naprafor-
gó Speciális Otthonból érkezett vendégek is.

Műszaki mentés  
a Piliscsabai utcában

Az elmúlt hónapban szerencsére csak 
egyetlen alkalommal kellett mentéshez ki-

A PILISVÖRÖSVÁRI  
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI

sárlásáról szóló, a testületi döntésig vezető 
utat, majd elmondta: „Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény szelle-
mének és betűjének megfelelve minden 
tőle telhetőt meg kíván tenni a település 
közbiztonsága érdekében. Közel tíz éve 
a Lakosságorientált Rendőrségi Modell 
alapján évente megállapodást kötünk a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal a 
város közbiztonságának, közrendjének és 
közlekedésrendjének javítása érdekében. 
Ennek a megállapodásnak a keretében 
hosszú éveken át évi 400-500 000 forintot 
biztosítottunk a Fiat LINEA gépjármű 
üzemeltetésére, továbbá az egyik körzeti 
megbízott részére havi 18 000 Ft lakhatá-
si támogatást is biztosítunk. Most ezeket 
a támogatásokat megtoldottuk ennek az 
újonnan, kifejezetten a rendőrség szá-
mára vásárolt gépkocsinak a haszonköl-
csönbe adásával.  Bízunk abban, hogy az 
önkormányzat anyagi áldozata jelentősen 
hozzájárul ahhoz, hogy a pilisvörösvári 
rendőrőrs bűnüldöző munkája – amely 
eddig is igen eredményes volt – a jövőben 
is az maradjon, vagy ha lehet, még tovább 
javuljon.”

A rendőrség részéről dr. Mihály István 
dandártábornok köszönte meg az autót. 
„Én azt gondolom, hogy a közbiztonság 
ügye olyan ügy, amely mellé mindenki 
szívesen áll. Megkerülhetetlen, az infra-
struktúrának olyan része, amely nélkül 
már nem képzelhető el együttmunkál-
kodás, nem képzelhető el békés, nyugodt 
élet. Pest megye vonatkozásában az elmúlt 
időszakban mintegy 30%-kal csökkent a 
bűncselekmények száma, ugyanezt lehet 
elmondani Budaörsről, és ugyanezt lehet 
elmondani a Pilisi-medence központjáról, 

vonulnunk. Május 26-án a Piliscsabai utcá-
ban (a Tácsik Pékség mögött) egy Honda 
személygépkocsi belehajtott egy szabályo-
san parkoló Skoda Fabiába. Az ütközés kö-
vetkeztében a vétkes gépkocsivezető súlyos 
sérülést szenvedett. (A parkoló autóban 
nem tartózkodott senki.) Mindkét gépko-
csiban jelentős anyagi kár keletkezett. Az 
ütközés erejére jellemző, hogy a parkoló 
autót közel 15 méterrel tolta el a balesetet 
okozó gépjármű, amely egy fát is kidöntött, 
végül a kerítés állította meg.

Riaszthatóság

Egyesületünk az év során eddig 3513 órá-
ban volt riasztható, ebből 1677 órában nap-
pal, 1836 órában éjjel.

Pilisvörösvári Önkéntes  
Tűzoltó Egyesület

Pilisvörösvárról és vonzáskörzetéről. Már 
200 alatt van a befejezett bűncselekmé-
nyek száma, de ez a többszöröse is volt az 
elmúlt mondjuk egy évtizedet figyelembe 
véve. Az itt dolgozó rendőrök megérdem-
lik a dicséretet éppúgy kapitánysági, mint 
rendőrőrsi szinten, és örömmel vesszük 
azokat az együttműködési ajánlatokat, 
adományokat, amelyek abba az irányba 
mutatnak, hogy még magasabb szinten 
tudjuk végezni a munkánkat. Szeretném 
megköszönni az önkormányzatnak, vala-
mennyi együttműködőnek és szereplőnek 
azt a segítséget, amelyet annak érdekében 
tettek, hogy ez a gépjármű most itt álljon.”

A beszédek után a polgármester ünne-
pélyesen átnyújtotta a feldíszített, szalag-
gal átkötött rendőrautó kulcsát dr. Mihály 
István dandártábornoknak, ő pedig tovább 
adta a vörösvári körzeti megbízottnak, Pa-
pik Andrásnak, aki végül ünnepélyesen 
be is indította a járművet, s bekapcsolta 
a fényhidat, amit a jelenlévők tapssal kö-
szöntöttek. Az átadási ünnepséget rövid 
fogadás zárta a Városháza földszinti ta-
nácstermében.

Palkovics Mária
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Megszülettek:

05.06. Budai Ákos 

 Apa: Budai Zsolt 

 Anya: Giricz Mariann

05.11. Wieszt Adél 

 Apa: Wieszt András 

 Anya: Fövenyes Katalin

05.22. Ladó Liza Kamilla 

 Apa: Ladó György   

 Anya: Tömör Ágnes

Házasságot kötöttek:
Molnár Mirja Kinga  
és Bácsatyai Dániel

április 30.

 
Elhunytak:

05.03.  Kreiszl-Keszthelyi István, 64 év 
 Solymári u. 7.

05.04.  Babetta József, 74 év 
 Kisfaludy u. 5.

05.10. Scheller Józsefné 
 szül. Tenk Teréz, 77 év  
 Arany J. u. 16.

05.13. Kiss Károlyné 
 szül. Halmschláger Mária, 66 év  
 Fő u. 41.

05.13. Angeli Mártonné 
 szül. Pácser Rozália, 81 év  
 Angeli köz 3.

05.16. Kresz Imre, 88 év  
 Kápolna u. 29.

05.16. Manhertz Miklós, 68 év  
 Fő u. 26.

05.17. Bauer Ferenc, 65 év 

05.20. Fogarassy Jánosné 
 szül. Ulzinger Erzsébet, 90 év  
 Kálvária u. 5.

05.22. Petrozsényi Miklósné 
 szül. Schuck Róza, 83 év  
 Szőlőkert u. 1.

05.22. Szauer Györgyné 
 szül. Szentesi Mária, 72 év  
 Piliscsabai u. 28.

Szeretnénk köszönetet mondani  
mindenkinek – rokonoknak, barátoknak,  

ismerősöknek, akik 

BAUER FERENCET  
élete legnehezebb időszakában  

bármiben is segítették, mellette álltak,  
és  végül utolsó útjára is  

elkísérték, sírjára virágot hoztak. 
EMLÉKÉT SZÍVÜNKBEN  
ÖRÖKRE MEGŐRIZZÜK!

A gyászoló család

A Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltók  
telefonszáma: 06 (70) 215 1909Papik András  

főtörzsőrmester 
pilisvörösvári  

körzeti megbízott 
szolgálati telefonszáma:  

06-70-400-7202

Dózsa György  
pilisvörösvári 

körzeti megbízott  
szolgálati száma:  
06-20-489-6707

KÖZBIZTONSÁG

A z új Dacia Duster 5 személyes, 
1.6 literes, 16 V benzinüzemű, 
84 kW teljesítményű, összkerék-

hajtású, Arctic felszereltségű, fehér színű 
gépkocsit bruttó 4 136 000 forintért (téli 
gumikkal is felszerelve) vásárolta meg az 
önkormányzat. Az autót a PMRFK Bu-
daörsi Rendőrkapitányság Pilisvörösvári 
Rendőrőrse egy 5 éves határozott időre 
szóló haszonkölcsön-szerződés keretében 
használhatja, kizárólag a pilisvörösvári 
körzeti megbízottak munkavégzésére. 

Az autó átadására a Városháza előtti té-
ren került sor, az ünnepségen részt vettek 
az önkormányzat és a Polgármesteri Hiva-
tal vezetői, Szondi Zsuzsa járási hivatal-
vezető, valamint a szomszédos települések 
képviselői. A rendőrség részéről jelen volt 
dr. Mihály István dandártábornok, rend-
őrségi főtanácsos, egyetemi docens, a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője; 
Galuska-Tomsics László rendőrezredes, 
a Budaörsi Rendőrkapitányság vezetője; 
Koczka Gábor, a Pilisvörösvári Rendőrőrs 
parancsnoka és Papik András pilisvörösvá-
ri körzeti megbízott. 

Köszöntő beszédében Gromon István 
polgármester ismertette az autó megvá-

ÚJ AUTÓ A RENDŐRSÉGNEK

Ahogy arról már olvashattak a 
Vörösvári Újság hasábjain, a kép-
viselőtestület a közelmúltban meg-
szavazta, hogy új autót vesz a Pilis-
vörösvári Rendőrőrs, ezen belül a 
helyi körzeti megbízottak számára. 
Az autót június 6-án, ünnepélyes 
keretek között adta át dr. Mihály 
István Pest megyei főkapitánynak 
Gromon István polgármester.

Nyitott kapuk

Május 28-án ismét szélesre tártuk a tűzol-
tószertár kapuit, és a nemzetközi gyermek-
naphoz kapcsolódóan vendégül hívtuk és 
láttuk a gyerekeket. A szertárban és a vá-
rosháza udvarán nemcsak a tűzoltóautókat 
– köztük a nemrégiben átadott új Steyr tűz-
oltófecskendőt – és a különböző berendezé-
seket próbálhatták ki a gyerekek, de rajzolni, 
színezni, papírmakettet készíteni is lehetett, 
és volt arcfestés is. Ráadásként apró ajándé-
kokkal – lufival, sapkával – kedveskedtünk 
az apróságoknak, akik kétségkívül ezúttal is 
igen jól érezték magukat, ahogy a Naprafor-
gó Speciális Otthonból érkezett vendégek is.

Műszaki mentés  
a Piliscsabai utcában

Az elmúlt hónapban szerencsére csak 
egyetlen alkalommal kellett mentéshez ki-

A PILISVÖRÖSVÁRI  
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI

sárlásáról szóló, a testületi döntésig vezető 
utat, majd elmondta: „Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény szelle-
mének és betűjének megfelelve minden 
tőle telhetőt meg kíván tenni a település 
közbiztonsága érdekében. Közel tíz éve 
a Lakosságorientált Rendőrségi Modell 
alapján évente megállapodást kötünk a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal a 
város közbiztonságának, közrendjének és 
közlekedésrendjének javítása érdekében. 
Ennek a megállapodásnak a keretében 
hosszú éveken át évi 400-500 000 forintot 
biztosítottunk a Fiat LINEA gépjármű 
üzemeltetésére, továbbá az egyik körzeti 
megbízott részére havi 18 000 Ft lakhatá-
si támogatást is biztosítunk. Most ezeket 
a támogatásokat megtoldottuk ennek az 
újonnan, kifejezetten a rendőrség szá-
mára vásárolt gépkocsinak a haszonköl-
csönbe adásával.  Bízunk abban, hogy az 
önkormányzat anyagi áldozata jelentősen 
hozzájárul ahhoz, hogy a pilisvörösvári 
rendőrőrs bűnüldöző munkája – amely 
eddig is igen eredményes volt – a jövőben 
is az maradjon, vagy ha lehet, még tovább 
javuljon.”

A rendőrség részéről dr. Mihály István 
dandártábornok köszönte meg az autót. 
„Én azt gondolom, hogy a közbiztonság 
ügye olyan ügy, amely mellé mindenki 
szívesen áll. Megkerülhetetlen, az infra-
struktúrának olyan része, amely nélkül 
már nem képzelhető el együttmunkál-
kodás, nem képzelhető el békés, nyugodt 
élet. Pest megye vonatkozásában az elmúlt 
időszakban mintegy 30%-kal csökkent a 
bűncselekmények száma, ugyanezt lehet 
elmondani Budaörsről, és ugyanezt lehet 
elmondani a Pilisi-medence központjáról, 

vonulnunk. Május 26-án a Piliscsabai utcá-
ban (a Tácsik Pékség mögött) egy Honda 
személygépkocsi belehajtott egy szabályo-
san parkoló Skoda Fabiába. Az ütközés kö-
vetkeztében a vétkes gépkocsivezető súlyos 
sérülést szenvedett. (A parkoló autóban 
nem tartózkodott senki.) Mindkét gépko-
csiban jelentős anyagi kár keletkezett. Az 
ütközés erejére jellemző, hogy a parkoló 
autót közel 15 méterrel tolta el a balesetet 
okozó gépjármű, amely egy fát is kidöntött, 
végül a kerítés állította meg.

Riaszthatóság

Egyesületünk az év során eddig 3513 órá-
ban volt riasztható, ebből 1677 órában nap-
pal, 1836 órában éjjel.

Pilisvörösvári Önkéntes  
Tűzoltó Egyesület

Pilisvörösvárról és vonzáskörzetéről. Már 
200 alatt van a befejezett bűncselekmé-
nyek száma, de ez a többszöröse is volt az 
elmúlt mondjuk egy évtizedet figyelembe 
véve. Az itt dolgozó rendőrök megérdem-
lik a dicséretet éppúgy kapitánysági, mint 
rendőrőrsi szinten, és örömmel vesszük 
azokat az együttműködési ajánlatokat, 
adományokat, amelyek abba az irányba 
mutatnak, hogy még magasabb szinten 
tudjuk végezni a munkánkat. Szeretném 
megköszönni az önkormányzatnak, vala-
mennyi együttműködőnek és szereplőnek 
azt a segítséget, amelyet annak érdekében 
tettek, hogy ez a gépjármű most itt álljon.”

A beszédek után a polgármester ünne-
pélyesen átnyújtotta a feldíszített, szalag-
gal átkötött rendőrautó kulcsát dr. Mihály 
István dandártábornoknak, ő pedig tovább 
adta a vörösvári körzeti megbízottnak, Pa-
pik Andrásnak, aki végül ünnepélyesen 
be is indította a járművet, s bekapcsolta 
a fényhidat, amit a jelenlévők tapssal kö-
szöntöttek. Az átadási ünnepséget rövid 
fogadás zárta a Városháza földszinti ta-
nácstermében.

Palkovics Mária
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§ Dr. Lehrer Anita §
ügyvéd 

Szakterületek: polgári jog, cégjog, ingatlanjog, 
kártérítési jog, peres képviselet, követeléskezelés,  

szerződések készítése

Elérhetőség: Tel.: 06-20-770-7083 
e-mail: lehreranita@gmail.com 

2085 Pilisvörösvár, Jókai u. 8.

Ügyfélfogadás:   
telefonon történő egyeztetés alapján 

ELADÓ ÉPÍTÉSI TELEK  
Pilisvörösvár,  

Csendbiztos utca 12. 

 

Ára: 10,3 M Ft • 06 30 / 236 9985

573 m2, 16 m széles. Beépíthetősége 30%-os.
Villany telken belül, többi közmű az utcában.

Az utcában új építésű házak vannak, 
 igényes szomszédokkal.  

Az utca aszfaltozásának tervezése folyamatban.

E L A D Ó  T E L E K
Szondi utca 108. (3519 hrsz) 
576 m2 alapterületű, belterületi, építési 

telek. Vízóra az ingatlanon belül,  
gáz, elektromos áram és csatorna  

az ingatlan előtt biztosított.

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

MARCSI BUTIK
Solymár, Turista u. 9.

Hétfő: zárva

Kedd-péntek: 14-19 óráig
Szombat: 9-14 óráig

Nyári ruhák és elegáns, két-  
és háromrészes kosztümök  
érkeztek! Továbbá selyem-

nadrágok, szoknyák, elegáns 
felsők, blézerek, estélyik, 

gyászruhák, divatos női táskák 
és sok minden egyéb kapható 

kedvező áron.

Szeretettel várom  
kedves vásárlóimat!

Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal

Felvételre keres 
határozatlan időre építéshatósági  

feladatok ellátására 
1 fő munkatársat 

Feladatok: a jogszabályokban meghatározott 
esetekben az építési munka engedélyezése, 
egyszerű bejelentés elbírálása, épület, építmény 
bontásának elrendelése, építésügyi hatósági el-
járások lefolytatása. 

Elvárások: • Egyetemi vagy főiskolai szintű épí-
tészmérnöki vagy építőmérnöki végzettség.

Amit kínálunk: • Stabil szervezeti háttér • Cafeteria

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

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

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

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

06-26-331-688-as telefonszámon.

Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal

Felvételre keres 
kertészeti feladatok ellátására  

1 fő munkatársat 
Feladatok: A Pilisvörösvár Város Önkormányza-
tának kezelésében lévő zöldfelületek takarítása, 
kaszálása, fűnyírása valamint egyéb fizikai jelle-
gű teendők ellátása. 

Elvárások:     
Legalább 8 osztályos általános iskolai végzettség 
megléte.

Egyéb: A szerződéskötés feltétele: büntetlen 
előélet – erkölcsi bizonyítvány bemutatása

Amit kínálunk:
• Stabil szervezeti háttér • Cafeteria

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

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

06-26-331-688-as telefonszámon.

E L A D Ó  T E L E K

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

ingatlan előtt.

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

A pilisi medencében 120 éven át 
folytatott szénbányászkodásnak 

emléket állítva  
keresünk megvételre kertekben, garázsok-

ban, pincében tartott  
csillét, csilleteknőt,  

esetleg csillealvázat.  

06-30-590-1066, 
pilisibanyaszat@gmail.com; 

06-20-233-7731,  
szentivaniujsag@gmail.com

Az Amerikai Nemzetközi Iskola 
 Nagykovácsiban mezőgazdasági 

gépkezelő-javító  képesítéssel  
rendelkező munkatársat keres  

kertész munkakörbe.  
Munkaidő: 7:30-tól 15:30-ig. 

Munkába állás: 2016.07.01. További 
információkért hívja Németh Juditot:  
06-30-274-53-32. Az önéletrajzokat a 
hvass@aisb.hu email címre küldjék.

Az Amerikai Nemzetközi Iskola 
 Nagykovácsiban  

egy műszakos takarítónőt keres.  
Munkaidő: 7:30-tól 16:00-ig.  
Munkába állás: 2016.08.01.  
További információkért hívja  

Németh Juditot: 06-30-274-53-32. 
Az önéletrajzokat a  

hvass@aisb.hu email  
címre küldjék.

A Ligeti  Cseperedő Német Nemzetiségi  
Óvoda pályázatot hirdet  

ÓVODAPEDAGÓGUS  
munkakör betöltésére, határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszonyra. 

 A teljes pályázati kiírás megtalálható  
a KÖZIGÁLLÁS honlapján. 

 A pályázat benyújtásának határideje:  
2016. 06. 26.

A Ligeti  Cseperedő Német Nemzetiségi  
Óvoda pályázatot hirdet  

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS  
munkakör betöltésére, határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszonyra.  
Részmunkaidő/heti 30 óra. 

 A pályázat benyújtásának határideje:  
2016. 06. 19. 

A teljes pályázati kiírás megtalálható  
a KÖZIGÁLLÁS honlapján.

ELADÓ!
Piliscsaba, Fő út 3.

1455 m2, 28 méter széles telek, 
felújítandó 50 m2-es házzal.

Társasház építésére, vállalkozási 
célra is alkalmas terület.

Vörösvári csere is érdekel.

15,3 M Ft

0630/2369985

HIRDETÉSFELVÉTEL: 06/30-228-0262
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Szakterületek: polgári jog, cégjog, ingatlanjog, 
kártérítési jog, peres képviselet, követeléskezelés,  

szerződések készítése

Elérhetőség: Tel.: 06-20-770-7083 
e-mail: lehreranita@gmail.com 

2085 Pilisvörösvár, Jókai u. 8.

Ügyfélfogadás:   
telefonon történő egyeztetés alapján 

ELADÓ ÉPÍTÉSI TELEK  
Pilisvörösvár,  

Csendbiztos utca 12. 

 

Ára: 10,3 M Ft • 06 30 / 236 9985

573 m2, 16 m széles. Beépíthetősége 30%-os.
Villany telken belül, többi közmű az utcában.

Az utcában új építésű házak vannak, 
 igényes szomszédokkal.  

Az utca aszfaltozásának tervezése folyamatban.

E L A D Ó  T E L E K
Szondi utca 108. (3519 hrsz) 
576 m2 alapterületű, belterületi, építési 

telek. Vízóra az ingatlanon belül,  
gáz, elektromos áram és csatorna  

az ingatlan előtt biztosított.

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

MARCSI BUTIK
Solymár, Turista u. 9.

Hétfő: zárva

Kedd-péntek: 14-19 óráig
Szombat: 9-14 óráig

Nyári ruhák és elegáns, két-  
és háromrészes kosztümök  
érkeztek! Továbbá selyem-

nadrágok, szoknyák, elegáns 
felsők, blézerek, estélyik, 

gyászruhák, divatos női táskák 
és sok minden egyéb kapható 

kedvező áron.

Szeretettel várom  
kedves vásárlóimat!

Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal

Felvételre keres 
határozatlan időre építéshatósági  

feladatok ellátására 
1 fő munkatársat 

Feladatok: a jogszabályokban meghatározott 
esetekben az építési munka engedélyezése, 
egyszerű bejelentés elbírálása, épület, építmény 
bontásának elrendelése, építésügyi hatósági el-
járások lefolytatása. 

Elvárások: • Egyetemi vagy főiskolai szintű épí-
tészmérnöki vagy építőmérnöki végzettség.

Amit kínálunk: • Stabil szervezeti háttér • Cafeteria

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

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

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

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

06-26-331-688-as telefonszámon.

Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal

Felvételre keres 
kertészeti feladatok ellátására  

1 fő munkatársat 
Feladatok: A Pilisvörösvár Város Önkormányza-
tának kezelésében lévő zöldfelületek takarítása, 
kaszálása, fűnyírása valamint egyéb fizikai jelle-
gű teendők ellátása. 

Elvárások:     
Legalább 8 osztályos általános iskolai végzettség 
megléte.

Egyéb: A szerződéskötés feltétele: büntetlen 
előélet – erkölcsi bizonyítvány bemutatása

Amit kínálunk:
• Stabil szervezeti háttér • Cafeteria

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

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

06-26-331-688-as telefonszámon.

E L A D Ó  T E L E K

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

ingatlan előtt.

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

A pilisi medencében 120 éven át 
folytatott szénbányászkodásnak 

emléket állítva  
keresünk megvételre kertekben, garázsok-

ban, pincében tartott  
csillét, csilleteknőt,  

esetleg csillealvázat.  

06-30-590-1066, 
pilisibanyaszat@gmail.com; 

06-20-233-7731,  
szentivaniujsag@gmail.com

Az Amerikai Nemzetközi Iskola 
 Nagykovácsiban mezőgazdasági 

gépkezelő-javító  képesítéssel  
rendelkező munkatársat keres  

kertész munkakörbe.  
Munkaidő: 7:30-tól 15:30-ig. 

Munkába állás: 2016.07.01. További 
információkért hívja Németh Juditot:  
06-30-274-53-32. Az önéletrajzokat a 
hvass@aisb.hu email címre küldjék.

Az Amerikai Nemzetközi Iskola 
 Nagykovácsiban  

egy műszakos takarítónőt keres.  
Munkaidő: 7:30-tól 16:00-ig.  
Munkába állás: 2016.08.01.  
További információkért hívja  

Németh Juditot: 06-30-274-53-32. 
Az önéletrajzokat a  

hvass@aisb.hu email  
címre küldjék.

A Ligeti  Cseperedő Német Nemzetiségi  
Óvoda pályázatot hirdet  

ÓVODAPEDAGÓGUS  
munkakör betöltésére, határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszonyra. 

 A teljes pályázati kiírás megtalálható  
a KÖZIGÁLLÁS honlapján. 

 A pályázat benyújtásának határideje:  
2016. 06. 26.

A Ligeti  Cseperedő Német Nemzetiségi  
Óvoda pályázatot hirdet  

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS  
munkakör betöltésére, határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszonyra.  
Részmunkaidő/heti 30 óra. 

 A pályázat benyújtásának határideje:  
2016. 06. 19. 

A teljes pályázati kiírás megtalálható  
a KÖZIGÁLLÁS honlapján.

ELADÓ!
Piliscsaba, Fő út 3.

1455 m2, 28 méter széles telek, 
felújítandó 50 m2-es házzal.

Társasház építésére, vállalkozási 
célra is alkalmas terület.

Vörösvári csere is érdekel.

15,3 M Ft

0630/2369985

HIRDETÉSFELVÉTEL: 06/30-228-0262



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG40

GYEREKNAP 
ÚJ HELYSZÍNEN

I dén új helyszínen rendezték meg a gyer-
meknapot: a gimnázium udvara várta a 
kicsiket és a nagyobbakat egy játékos dél-

utánra. Bár az eddigi helyszín, a Lahmkruam 
park nagyon hangulatos, és szép környezetet 
biztosított volna az eseménynek, Berényi Il-
dikó szervező, a Művészetek Háza igazgató-
nője úgy találta, hogy ott nem lett volna elég 
hely a sok érdeklődőt vonzó különféle prog-
ramoknak.

Többek között kétfajta ugrálóvár, népi ját-
szó, rengeteg kézműves foglalkozás, arcfestés 
és lufifújás közül választhattak a gyerekek a 
színes délutánon, de ahogy minden évben, 
idén is bemutatkoztak a színpadon a Művé-
szetek Házában, illetve a város más területein 
működő tánccsoportok. Majd a Kalózok kin-
cse című interaktív előadást tekinthették meg 
az érdeklődők.

Azonban nem marad rendezvény nélkül 
idén a Lahmkruam sem! Az igazgatónő a 
gyereknapon beszámolt arról, hogy itt ren-
dezik meg június 19-én a Juniálist, mellyel 
a hagyományokra szeretnék felhívni a figyel-
met fúvószenekarok és néptánccsoportok be-
mutatkozásával.

Szűcs Emese


