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Év elején kicsit minden csendesebb, januárban 
még minden az elmúlt év számvetéséről és az 
idei év terveiről szól, elmélkedősebb, tervező-

sebb, hidegebb, szürkébb. A februárral azonban már 
közelebb kerülünk a tavaszhoz, második felében érez-
hetően hosszabbodnak a nappalok, és elérkezik a bá-
lok, a mulatságok, a vidámság ideje. Sok zene, tánc, 
vidám jelmezek dobják fel ilyenkor a borongós napo-
kat, és volt jó néhány ilyen Vörösváron is. Svábbál a 
fúvós zenekarral a Művészetek Házában, farsang az 
iskolákban és az óvodákban. Képekkel idézzük vissza 
a bálok vidám hangulatát.

Múlt havi számunkban már olvashatták a tavak kör-
nyékének koncepciótervét, mostani számunkban a 
Vágóhíd utcai „gyakikert” és a Kálvária terveiről talál-
nak részleteket, és olvashatnak összeállítást a horgász-
bódékról és a sokak életét folyamatosan megkeserítő 
csőtörésekről is.

Január 26-án a svábok elűzetésére emlékeznek orszá-
gosan, és természetesen Vörösváron is. Erről szóló 
német nyelvű cikkünket a 22. oldalon találják. Szí-
nes, képes beszámolót olvashatnak egy kiállításról, 
Dumaszínházról és a kultúra napi rendezvényről. E 
havi számunkban két beszélgetéssel is készültünk, az 
egyikben dr. Krupp Zsuzsannát, városunk jegyzőjét 
ismerhetik meg, a másikban pedig egy fiatal lánnyal, 
Faluvégi Fannival beszélgettünk meglepően komoly 
dolgokról.

Reméljük, ebben a hónapban is találnak kedvükre való 
olvasnivalót és sok hasznos információt!

Palkovics Mária

SVÁBBÁL A NÉMET  
NEMZETISÉGI  
FÚVÓSZENEKARRAL

VÁROSI NAPOS OLDAL  
SZOCIÁLIS KÖZPONT,  

PILISVÖRÖSVÁR

Köszönetnyilvánítás

A Városi „Napos Oldal” Szociális Központ Családsegí-
tő Szolgálata ezúton szeretné megköszönni a „Piactér” 
szolgáltatás keretein belül nyújtott adományokat Kár-
páti Istvánnak, Kárpáti Anikónak, Kárpáti Móniká-
nak, és külön köszönet névtelen felajánlóinknak is!

Segítsen, hogy segíthessünk!

Használható állapotú konyha-, szoba- és fürdőszoba-
bútorokat, háztartási gépeket keresünk KÖZVETÍTÉ-
SI CÉLLAL rászoruló nyugdíjasoknak, egyedülálló 
szülőknek, gyermekes családoknak! Felajánlásaikat 
várjuk a Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilis-
vörösvár Család- és Gyermekjóléti Központ 06-26/334-
140-es telefonszámán.
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Általános iskolai  
melegítőkonyhák felújítása

A Friedrich Schiller Gimnázium épüle-
tében lévő önkormányzati főzőkonyha 
tavalyi teljes felújítása után az önkor-
mányzat az intézményi melegítőkonyhák 
felújítására is figyelmet fordít. Elsőként a 

Templom Téri Általános Iskolában talál-
ható melegítőkonyha karbantartási, ja-
vítási munkáinak elvégzésére került sor. 
A melegítőkonyhát a Városgondnokság 
munkatársai újították fel, új mosogatók 
beépítésével és falburkolat-cserével.

Változtak az avarégetés szabályai

Módosította az önkormányzat a helyi kör-
nyezet védelméről, a közterületek és az 
ingatlanok rendjéről, a település tisztasá-
gáról és a szervezett hulladékkezelési köz-
szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 
rendeletében az avar és a kerti hulladék 
elégetésével kapcsolatos szabályokat. Az új 
szabályozás szerint avart és kerti hulladé-
kot csak a tél eleji és koratavaszi időszak-
ban lehet égetni, azon belül is csak október 
1. és november 30., valamint március 1. és 
május 15. között, pénteki napokon, 12 és 20 
óra között.

Márciusban nyílhat a szelektív 
hulladékudvar

A legfrissebb információk szerint idén 
tavasszal valóban megnyílhat a szelektív 

HÍREK
hulladékudvar Vörösváron. A hulladék-
udvar megnyitásának feltétele, hogy a jö-
vőbeni üzemeltető, a Vértes Vidéke Non-
profit Kft., illetve alvállalkozója, a Zöld 
Bicske Nonprofit Kft. a szükséges hatósá-
gi engedélyeket beszerezze. A kérelmeket 
már beadták, az engedélyek várhatóan 
március 15-éig megérkeznek, ezután a 
hulladékudvar üzemeltetése elvben azon-
nal megkezdődhet.

A Neubrandt házaspár  
búcsúztatása

1990 óta, azaz több mint negyed évszáza-
da Neubrandt Ferenc és felesége, Piroska 
dirigálták a Pilisvörösvári Német Nem-
zetiségi Vegyeskórust. A közelmúltban 
azonban úgy döntöttek, hogy januártól 
másnak adják át a karmesteri pálcát. A 
kórus új karnagya Sebestyén János lett, 
aki már több fellépésen is vezette a kart. 
Neubrandt Ferenctől és feleségétől ün-
nepélyes keretek között búcsúztak a kó-
rustagok és a meghívott vendégek január 
22-én a Schiller gimnázium ebédlőjében. 
(A búcsúztatóról a cikket a 29. oldalon ol-
vashatják.)

Élelmiszer-higiéniai,  
élelmiszerbiztonsági képzés  
a polgármesteri hivatalban

2017. január 12-én és január 19-én Pilis-
vörösvár Város Önkormányzata szerve-
zésében élelmiszerbiztonsági-higiéniai 

oktatást tartott egy élelmiszer-biztonsági 
felügyelő szakember az önkormányzati 
főző- és melegítőkonyhák dolgozói és ve-
zetőik részére. Az oktatással a főzőkony-
hát és melegítőkonyhákat üzemeltető 
polgármesteri hivatal egyfelől a NÉBIH 
ajánlásainak és a gyermekétkeztetést sza-
bályozó jogszabályoknak való megfelelést 
kívánja biztosítani, másfelől a gyermek-
étkeztetésben dolgozó kollégák munkáját 
kívánja segíteni.

Gallyazás a temetőben

A temetőben sok fa van, melyek folyamatos 
gondozást igényelnek, mivel a beteg vagy 
kiszáradt fák letörő ágai balesetet, illetve 
anyagi kárt okozhatnak. Az önkormány-
zat mint a temető üzemeltetője szakértővel 
megvizsgáltatta a temetőben lévő fákat, s 
a faszakértő szakmai véleménye alapján a 
Városgondnokság január 11-én elvégezte a 
veszélyes fák gallyazásátt.

Figyelmeztetés a kirándulóknak

Az enyhülő időjárás a hétvégéken soka-
kat a természetbe csalhat, azonban még 
ilyenkor is fontos szem előtt tartani, hogy 
az erdőben a városihoz képest merőben 
más állapotok uralkodhatnak, és a ter-
mészet ilyenkor sem játszótér. A főváros 
környéki erdőterületeket kezelő Pilisi 
Parkerdő Zrt. felhívja a figyelmet egy-két 
fontos apróságra, hogy a téli kirándulás is 
felhőtlen hangulatban telhessen. A város-
ban található hóréteg ugyan már lassacs-
kán megadja magát az egyre melegebbre 
forduló időnek, ám az erdőben – különö-
sen a magasabb, ebből fakadóan pedig hi-
degebb területeken – sokkal lassabban ol-
vad a hó, így akár még hetekig is nagyon 
csúszósak maradhatnak a túraútvonalak. 
Emiatt, valamint az ágakról lehulló, ol-
vadó jégdarabok miatt mindenki fokozott 
körültekintéssel közlekedjen az erdők-
ben. Fokozottan ügyeljünk a figyelmez-
tetésekre, melyek nehezen járható útsza-
kaszokat, vagy éppen a csak egy irányból 
használható utakat jelölik.

 A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Ezúton tájékoztatom azon ingatlantulajdonosokat, akiknek az ingatlana előtt már 
kiépült a szennyvízcsatorna-hálózat, de még nem kötöttek arra rá, hogy talajter-
helési díjat kell fizetniük mindaddig, míg a hálózatra rá nem kötnek. 

A talajterhelési díj bevallásának benyújtása és a befizetés határideje:
2017. március 31.

Fenti határidőig, a 2016-os évet érintően, a türelmi idő lejártát követő, 
2016. 11. 01-től 2016. 12. 31-ig tartó időszakra vonatkozóan kell beval-
lást benyújtani. A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a városi honlap Polgár-
mesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok menüpont alól letölthető, illetve a 
hivatal adócsoportjánál vagy az ügyfélszolgálatán is beszerezhető.
A talajterhelési díjat a Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett 14100024-
11787949-32000007 számú Talajterhelési díj beszedési számlára átutalás-
sal is teljesíthetik.
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott víz mennyisége. A talajterhelési 
díj összegét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (2) 
bekezdése szerint megállapított díjalap, az ugyanezen törvény 12. § (3) bekezdé-
sében meghatározott egységdíj és a területérzékenységi szorzó (Pilisvörösvár 
közigazgatási területén egységesen 3) szorzata határozza meg (éves díjalap x 1200 
Ft/m3 x 3). A törvény által meghatározott talajterhelési díj jelenleg Pilisvörösvárra 
vonatkozóan 3600 Ft/m3. A talajterhelési díj érvényesítését és az elszámolás mód-
ját a 9/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelet határozza meg.
Akinek az ingatlanán nincs építmény – és így szennyvízkibocsátása sincs 
–, illetve akinek a háza előtt nincsen szennyvízgyűjtő csatorna, illetve 
aki már Pilisszentiván település csatornahálózatára rákötött, annak 
nem kell talajterhelési díjat fizetnie. A díjfizetés alól mentesülő ingatlan-
tulajdonosoknak a műszaki osztály felé nullás bevallási nyomtatványt szöveges 
indoklással kell benyújtaniuk. 
Aki ráköt a szennyvízcsatorna-hálózatra, annak azt követően nem kell talajterhe-
lési díjat fizetnie. A hálózatra való rákötés feltétele az érdekeltségi hozzájárulás 
megfizetése. Mindazok, akik az adott ütem érdekeltségi hozzájárulását nem fi-
zették be, vagy csak annak egy részét teljesítették, a 86/2010. (IV. 29.) Kt. számú 
határozat alapján 290 000 Ft érdekeltségi hozzájárulást, illetve ebből az igazoltan 
befizetett összeg feletti részt kötelesek befizetni.
Amennyiben a talajterhelési díjjal kapcsolatban kérdése van, forduljon bizalom-
mal az adócsoport kollégáihoz, akiket telefonon a 06-26-330-233/108, 109, 110, 
111-es mellékeken érhet el. Csatorna érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatban a 
06-26-330-233/102-es melléken, míg műszaki kérdéseivel a 06-26-330-233/153-
as melléken kaphat felvilágosítást.
Személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő 13:00−17:00-ig, szerda 8:00−12:00 és 
13:00−17:00-ig) a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban kérhet segítséget.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Ezúton tájékoztatom önöket, hogy a Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenn-
tartott Tipegő Bölcsőde 2017. július 17-től augusztus 11-ig zárva tart.
Az önkormányzat által fenntartott óvodák a nyári időszakban az alábbiak szerint 
tartanak zárva:

Egyúttal tájékoztatom a kedves szülőket arról, hogy amennyiben az óvoda zárvatartása 
alatt gyermekük elhelyezése gondot okoz, a gyermek felügyeletét nem tudják biztosíta-
ni, kérhetik a többi nyitva tartó óvoda valamelyikében az átmeneti elhelyezést.
A gyermekintézmények zárvatartására a szükséges éves karbantartási és felújítási mun-
kák elvégzése, valamint a szabadságok kiadása miatt van szükség.
Megértésüket köszönjük!

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Tájékoztató talajterhelési díj bevallási  
és fizetési határidejéről 

Nyári zárás  
az óvodákban és a bölcsődében

Óvoda neve:                       Zárvatartás ideje:
Szabadság utcai óvoda                       2017. június 26-tól    július 23-ig
Zrínyi utcai óvoda                       2017. július 17-től     augusztus 13-ig
Rákóczi utcai óvoda                       2017. július 24-től    augusztus 18-ig
Széchenyi utcai óvoda                       2017. június 19-től    július 14-ig
Gradus óvoda                       2017. július 17-től     augusztus 11-ig 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 11/2017. (I. 26.) Kt. 
sz. határozatával nyilvános pályázatot írt ki a „Pilisvörösvári bányatavak” halgaz-
dálkodási jogának haszonbérbeadás útján történő hasznosítására. A pályázat teljes 
szövege megtalálható a város honlapján (www.pilisvorosvar.hu) a Hírek, aktuali-
tások rovatban, és a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján. A pályázat benyújtási 
határideje 2017. március 2.,  9 óra.

Gromon István polgármester

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár 
lakosságát, hogy a Gyógytorna és 
Fizikoterápiás Rendelő 2017. feb-
ruár 20-tól új telephelyen, az ön-
kormányzati tulajdonú Fő utca 122. 
szám alatt fogadja a pácienseket. Az 
önkormányzat által felújított épület-
ben, de továbbra is a régi szakembe-
rek közreműködésével, a korábbinál 
sokkal modernebb és kényelmesebb 
körülmények között gyógyulhatnak 
a betegek. 

A fizikoterápiás rendelő telefonszáma változatlan: 06-30/268-1099

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Ezúton tájékoztatom önöket, hogy a Művészetek Háza – Kulturális Központ és 
Városi Könyvtár pályázatot hirdetett a „XXVI. Vörösvári Napok” rendezvényso-
rozat vendéglátásának megvalósítására. A pályázatok beérkezési határideje: 
2017. február 24. péntek 14 óra (Művészetek Háza). A pályázati kiírás teljes 
szövege a Művészetek Háza honlapján és a www.pilisvorosvar.hu városi hon-
lap Kiemelt információi között is megtalálható.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Tájékoztató a XXVI. Vörösvári Napok  
vendéglátására vonatkozó pályázati  

felhívás megjelenéséről

A Vörösvári Újság az interneten:
vorosvariujsag.pilisvorosvar.hu

Tájékoztató halgazdálkodási joggal  
kapcsolatos pályázati felhívás  

megjelenéséről

Új helyen  
a Gyógytorna és Fizikoterápiás Rendelő
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Általános iskolai  
melegítőkonyhák felújítása

A Friedrich Schiller Gimnázium épüle-
tében lévő önkormányzati főzőkonyha 
tavalyi teljes felújítása után az önkor-
mányzat az intézményi melegítőkonyhák 
felújítására is figyelmet fordít. Elsőként a 

Templom Téri Általános Iskolában talál-
ható melegítőkonyha karbantartási, ja-
vítási munkáinak elvégzésére került sor. 
A melegítőkonyhát a Városgondnokság 
munkatársai újították fel, új mosogatók 
beépítésével és falburkolat-cserével.

Változtak az avarégetés szabályai

Módosította az önkormányzat a helyi kör-
nyezet védelméről, a közterületek és az 
ingatlanok rendjéről, a település tisztasá-
gáról és a szervezett hulladékkezelési köz-
szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 
rendeletében az avar és a kerti hulladék 
elégetésével kapcsolatos szabályokat. Az új 
szabályozás szerint avart és kerti hulladé-
kot csak a tél eleji és koratavaszi időszak-
ban lehet égetni, azon belül is csak október 
1. és november 30., valamint március 1. és 
május 15. között, pénteki napokon, 12 és 20 
óra között.

Márciusban nyílhat a szelektív 
hulladékudvar

A legfrissebb információk szerint idén 
tavasszal valóban megnyílhat a szelektív 

HÍREK
hulladékudvar Vörösváron. A hulladék-
udvar megnyitásának feltétele, hogy a jö-
vőbeni üzemeltető, a Vértes Vidéke Non-
profit Kft., illetve alvállalkozója, a Zöld 
Bicske Nonprofit Kft. a szükséges hatósá-
gi engedélyeket beszerezze. A kérelmeket 
már beadták, az engedélyek várhatóan 
március 15-éig megérkeznek, ezután a 
hulladékudvar üzemeltetése elvben azon-
nal megkezdődhet.

A Neubrandt házaspár  
búcsúztatása

1990 óta, azaz több mint negyed évszáza-
da Neubrandt Ferenc és felesége, Piroska 
dirigálták a Pilisvörösvári Német Nem-
zetiségi Vegyeskórust. A közelmúltban 
azonban úgy döntöttek, hogy januártól 
másnak adják át a karmesteri pálcát. A 
kórus új karnagya Sebestyén János lett, 
aki már több fellépésen is vezette a kart. 
Neubrandt Ferenctől és feleségétől ün-
nepélyes keretek között búcsúztak a kó-
rustagok és a meghívott vendégek január 
22-én a Schiller gimnázium ebédlőjében. 
(A búcsúztatóról a cikket a 29. oldalon ol-
vashatják.)

Élelmiszer-higiéniai,  
élelmiszerbiztonsági képzés  
a polgármesteri hivatalban

2017. január 12-én és január 19-én Pilis-
vörösvár Város Önkormányzata szerve-
zésében élelmiszerbiztonsági-higiéniai 

oktatást tartott egy élelmiszer-biztonsági 
felügyelő szakember az önkormányzati 
főző- és melegítőkonyhák dolgozói és ve-
zetőik részére. Az oktatással a főzőkony-
hát és melegítőkonyhákat üzemeltető 
polgármesteri hivatal egyfelől a NÉBIH 
ajánlásainak és a gyermekétkeztetést sza-
bályozó jogszabályoknak való megfelelést 
kívánja biztosítani, másfelől a gyermek-
étkeztetésben dolgozó kollégák munkáját 
kívánja segíteni.

Gallyazás a temetőben

A temetőben sok fa van, melyek folyamatos 
gondozást igényelnek, mivel a beteg vagy 
kiszáradt fák letörő ágai balesetet, illetve 
anyagi kárt okozhatnak. Az önkormány-
zat mint a temető üzemeltetője szakértővel 
megvizsgáltatta a temetőben lévő fákat, s 
a faszakértő szakmai véleménye alapján a 
Városgondnokság január 11-én elvégezte a 
veszélyes fák gallyazásátt.

Figyelmeztetés a kirándulóknak

Az enyhülő időjárás a hétvégéken soka-
kat a természetbe csalhat, azonban még 
ilyenkor is fontos szem előtt tartani, hogy 
az erdőben a városihoz képest merőben 
más állapotok uralkodhatnak, és a ter-
mészet ilyenkor sem játszótér. A főváros 
környéki erdőterületeket kezelő Pilisi 
Parkerdő Zrt. felhívja a figyelmet egy-két 
fontos apróságra, hogy a téli kirándulás is 
felhőtlen hangulatban telhessen. A város-
ban található hóréteg ugyan már lassacs-
kán megadja magát az egyre melegebbre 
forduló időnek, ám az erdőben – különö-
sen a magasabb, ebből fakadóan pedig hi-
degebb területeken – sokkal lassabban ol-
vad a hó, így akár még hetekig is nagyon 
csúszósak maradhatnak a túraútvonalak. 
Emiatt, valamint az ágakról lehulló, ol-
vadó jégdarabok miatt mindenki fokozott 
körültekintéssel közlekedjen az erdők-
ben. Fokozottan ügyeljünk a figyelmez-
tetésekre, melyek nehezen járható útsza-
kaszokat, vagy éppen a csak egy irányból 
használható utakat jelölik.

 A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Ezúton tájékoztatom azon ingatlantulajdonosokat, akiknek az ingatlana előtt már 
kiépült a szennyvízcsatorna-hálózat, de még nem kötöttek arra rá, hogy talajter-
helési díjat kell fizetniük mindaddig, míg a hálózatra rá nem kötnek. 

A talajterhelési díj bevallásának benyújtása és a befizetés határideje:
2017. március 31.

Fenti határidőig, a 2016-os évet érintően, a türelmi idő lejártát követő, 
2016. 11. 01-től 2016. 12. 31-ig tartó időszakra vonatkozóan kell beval-
lást benyújtani. A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a városi honlap Polgár-
mesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok menüpont alól letölthető, illetve a 
hivatal adócsoportjánál vagy az ügyfélszolgálatán is beszerezhető.
A talajterhelési díjat a Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett 14100024-
11787949-32000007 számú Talajterhelési díj beszedési számlára átutalás-
sal is teljesíthetik.
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott víz mennyisége. A talajterhelési 
díj összegét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (2) 
bekezdése szerint megállapított díjalap, az ugyanezen törvény 12. § (3) bekezdé-
sében meghatározott egységdíj és a területérzékenységi szorzó (Pilisvörösvár 
közigazgatási területén egységesen 3) szorzata határozza meg (éves díjalap x 1200 
Ft/m3 x 3). A törvény által meghatározott talajterhelési díj jelenleg Pilisvörösvárra 
vonatkozóan 3600 Ft/m3. A talajterhelési díj érvényesítését és az elszámolás mód-
ját a 9/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelet határozza meg.
Akinek az ingatlanán nincs építmény – és így szennyvízkibocsátása sincs 
–, illetve akinek a háza előtt nincsen szennyvízgyűjtő csatorna, illetve 
aki már Pilisszentiván település csatornahálózatára rákötött, annak 
nem kell talajterhelési díjat fizetnie. A díjfizetés alól mentesülő ingatlan-
tulajdonosoknak a műszaki osztály felé nullás bevallási nyomtatványt szöveges 
indoklással kell benyújtaniuk. 
Aki ráköt a szennyvízcsatorna-hálózatra, annak azt követően nem kell talajterhe-
lési díjat fizetnie. A hálózatra való rákötés feltétele az érdekeltségi hozzájárulás 
megfizetése. Mindazok, akik az adott ütem érdekeltségi hozzájárulását nem fi-
zették be, vagy csak annak egy részét teljesítették, a 86/2010. (IV. 29.) Kt. számú 
határozat alapján 290 000 Ft érdekeltségi hozzájárulást, illetve ebből az igazoltan 
befizetett összeg feletti részt kötelesek befizetni.
Amennyiben a talajterhelési díjjal kapcsolatban kérdése van, forduljon bizalom-
mal az adócsoport kollégáihoz, akiket telefonon a 06-26-330-233/108, 109, 110, 
111-es mellékeken érhet el. Csatorna érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatban a 
06-26-330-233/102-es melléken, míg műszaki kérdéseivel a 06-26-330-233/153-
as melléken kaphat felvilágosítást.
Személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő 13:00−17:00-ig, szerda 8:00−12:00 és 
13:00−17:00-ig) a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban kérhet segítséget.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Ezúton tájékoztatom önöket, hogy a Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenn-
tartott Tipegő Bölcsőde 2017. július 17-től augusztus 11-ig zárva tart.
Az önkormányzat által fenntartott óvodák a nyári időszakban az alábbiak szerint 
tartanak zárva:

Egyúttal tájékoztatom a kedves szülőket arról, hogy amennyiben az óvoda zárvatartása 
alatt gyermekük elhelyezése gondot okoz, a gyermek felügyeletét nem tudják biztosíta-
ni, kérhetik a többi nyitva tartó óvoda valamelyikében az átmeneti elhelyezést.
A gyermekintézmények zárvatartására a szükséges éves karbantartási és felújítási mun-
kák elvégzése, valamint a szabadságok kiadása miatt van szükség.
Megértésüket köszönjük!

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Tájékoztató talajterhelési díj bevallási  
és fizetési határidejéről 

Nyári zárás  
az óvodákban és a bölcsődében

Óvoda neve:                       Zárvatartás ideje:
Szabadság utcai óvoda                       2017. június 26-tól    július 23-ig
Zrínyi utcai óvoda                       2017. július 17-től     augusztus 13-ig
Rákóczi utcai óvoda                       2017. július 24-től    augusztus 18-ig
Széchenyi utcai óvoda                       2017. június 19-től    július 14-ig
Gradus óvoda                       2017. július 17-től     augusztus 11-ig 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 11/2017. (I. 26.) Kt. 
sz. határozatával nyilvános pályázatot írt ki a „Pilisvörösvári bányatavak” halgaz-
dálkodási jogának haszonbérbeadás útján történő hasznosítására. A pályázat teljes 
szövege megtalálható a város honlapján (www.pilisvorosvar.hu) a Hírek, aktuali-
tások rovatban, és a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján. A pályázat benyújtási 
határideje 2017. március 2.,  9 óra.

Gromon István polgármester

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár 
lakosságát, hogy a Gyógytorna és 
Fizikoterápiás Rendelő 2017. feb-
ruár 20-tól új telephelyen, az ön-
kormányzati tulajdonú Fő utca 122. 
szám alatt fogadja a pácienseket. Az 
önkormányzat által felújított épület-
ben, de továbbra is a régi szakembe-
rek közreműködésével, a korábbinál 
sokkal modernebb és kényelmesebb 
körülmények között gyógyulhatnak 
a betegek. 

A fizikoterápiás rendelő telefonszáma változatlan: 06-30/268-1099

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Ezúton tájékoztatom önöket, hogy a Művészetek Háza – Kulturális Központ és 
Városi Könyvtár pályázatot hirdetett a „XXVI. Vörösvári Napok” rendezvényso-
rozat vendéglátásának megvalósítására. A pályázatok beérkezési határideje: 
2017. február 24. péntek 14 óra (Művészetek Háza). A pályázati kiírás teljes 
szövege a Művészetek Háza honlapján és a www.pilisvorosvar.hu városi hon-
lap Kiemelt információi között is megtalálható.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Tájékoztató a XXVI. Vörösvári Napok  
vendéglátására vonatkozó pályázati  

felhívás megjelenéséről

A Vörösvári Újság az interneten:
vorosvariujsag.pilisvorosvar.hu

Tájékoztató halgazdálkodási joggal  
kapcsolatos pályázati felhívás  

megjelenéséről

Új helyen  
a Gyógytorna és Fizikoterápiás Rendelő



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG6 72017. FEBRUÁRÖNKORMÁNYZAT  

• Most, hogy az állam átvette az iskolák 
fenntartását, maradt-e bármilyen feladat 
ennek kapcsán az önkormányzatoknál?
Szinte semmi. Az állam 2017. január 1. óta 
már nemcsak fenntartója, hanem működte-
tője is az iskoláknak. Ez azt jelenti, hogy a 
tankerületek már nemcsak az iskolák szak-
mai irányítását látják el, nemcsak kinevezik 
az igazgatót és fizetik a tanárok bérét, ha-
nem az iskolák működtetését is ők végzik. 
Ezzel együtt jár, hogy a Templom téri iskola, 
a Vásár téri iskola és a Zeneiskola épülete, 
valamint az iskolák feladatainak ellátását 
szolgáló minden egyéb önkormányzati va-
gyon és vagyoni értékű jog leltár szerint 
2017. január 1-jén az Érdi Tankerületi Köz-
pont ingyenes vagyonkezelésébe került. A 
működtetés keretében az Érdi Tankerületi 
Központ fizeti az iskolaépületek rezsiszám-
láit, fedezi az összes egyéb működtetési költ-
séget, gondoskodik a kezelésébe került ingó 
és ingatlan vagyon értékének, állagának 
megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges 
felújítások, pótlások, cserék elvégzéséről, 
elvégeztetéséről, az átvételkori állapotnak 
megfelelő szinten tartásáról.

• Mi az, amibe az önkormányzat még be-
leszólhat?

Az Érdi Tankerületi Központtal kötött 
különmegállapodás alapján a tanítási időn 
és iskolai programokon kívül az ingatla-
nokat az önkormányzat továbbra is hasz-
nálhatja helyi közösségi és kulturális, va-
lamint sportrendezvények lebonyolítására. 
Az iskolai melegítőkonyhákat továbbra is 
az önkormányzat üzemelteti, mivel a gyer-
mekétkeztetés kötelező önkormányzati 
feladat maradt. Az önkormányzat mint az 
iskolaépületek tulajdonosa évente legalább 
egy alkalommal ellenőrizheti a vagyonke-
zelésbe adott önkormányzati vagyonnal 
való gazdálkodást, a vagyon rendeltetéssze-
rű használatát. Amennyiben a Tankerületi 
Központ a fenntartásában és működtetésé-
ben levő iskola megszüntetésével, átszer-
vezésével, feladatának megváltoztatásával, 
nevének megállapításával, vezetőjének 
megbízásával és megbízásának visszavoná-
sával összefüggő döntést hoz, előtte be kell 
szereznie az önkormányzatnak mint az in-
gatlan tulajdonosának véleményét. 
• Milyen rálátással bír jelenleg az önkor-
mányzat az iskolákra? Hogyan tartják a 
kapcsolatot?
Az önkormányzatnak az iskolák szakmai 
munkájára, intézményként való műkö-

désére 2017. január 1-je óta semmilyen 
hivatalos rálátása nincsen, az iskolákkal 
kapcsolatos döntésekbe nincsen beleszó-
lásunk. Az emberi, személyes kapcsolat és 
az együttműködés azonban reményeim 
szerint megmarad, hiszen ugyanazt a kö-
zösséget szolgáljuk: Pilisvörösvár polgárait. 
Az önkormányzat továbbra is igyekszik fi-
gyelemmel kísérni iskoláink életét, és az új 
jogszabályok adta keretek között segíteni a 
működésüket. Ha meghívnak, továbbra is 
szívesen elmegyünk az iskolák jelentősebb 
rendezvényeire, ünnepségeire, és fordítva 
is: szívesen vesszük, ha a tanulók közre-
működnek a városi rendezvényeken. Az 
éves városi programtervet továbbra is az 
iskolaigazgatók bevonásával állítjuk össze, 
a többi városi intézmény, valamint a helyi 
civil szervezetek közreműködésével. Az is-
kolák intézményi tanácsába továbbra is de-
legál tagot az önkormányzat, így lehetőség 
van az iskolák és az önkormányzat közötti 
rendszeres információcserére. A 2017-es év 
első hetei alapján tehát azt mondhatom, 
hogy a kapcsolat nem szakadt meg, s remé-
lem, hogy a jövőben is fennmarad.

• Múlt havi és e havi számunkban rész-
letekben megjelent az a koncepcióterv, 

melyet a város három pontján tervez az 
önkormányzat a jövőben. Melyek ezek 
a fejlesztések, és mikorra valósulhatnak 
meg?

Pilisvörösvárnak van három olyan nagy 
múlttal rendelkező, a közösség életében je-
lentős szerepet betöltő, értékes területe – a 
bányatavak környéke, a Kálvária-domb és 
a Vágóhíd utcai volt iskolai gyakorlókert –, 
amelyeknek a fejlesztése az elmúlt évtize-
dek során különböző okokból sajnos elma-
radt. Az önkormányzat a tavalyi évben el-
szánta magát arra, hogy egy neves tervező 
céggel mindhárom területre vonatkozóan 
elkészíttet egy-egy tájépítészeti koncepció-
tervet, amely tervek kiindulópontját és ve-
zérfonalát jelenthetik ezen területek jövő-
beni fejlesztésének. Annyi pénze nincsen 
a városnak, hogy ezeket a fejlesztéseket 
azonnal vagy néhány éven belül mindenes-
tül megvalósítsa, de a tervek alapot bizto-
sítanak ahhoz, hogy kialakuljon egy közös 
cél, és kis lépésekben elinduljon mindhá-
rom terület fejlesztése.
• Mi lehet a beruházásoknál az első lépés, 
az, ami esetleg már a közeljövőben létre-
jöhet?

A bányatavak körüli területek rendezésére 
vonatkozó koncepcióterv megvalósításának 
első lépéseként a Nagy-tó körüli sétányt 
szeretnénk kiépíteni. Ehhez először el kell 
készíttetnünk a részletes kiviteli terveket, il-
letve tárgyalnunk kell a tó délnyugati partjá-
nak érintett ingatlantulajdonosaival a sétány 
optimális nyomvonalának kialakításához 
szükséges kisebb területvásárlásokról. Ha 
minden a reményeink szerint alakul, akkor 
2017-ben elkészülhetnek a kiviteli tervek, 
megtörténhet az engedélyeztetés, és 2018-
ban megvalósulhat a Nagy-tó körüli sétány, 
ami jelentős lökést adhat a tavak környéké-
nek további fejlődéséhez.

A Vágóhíd utcai volt iskolai gyakorló-
kert („gyakikert”) helyén egy közparkot 
szeretnénk kialakítani, melyben a terv 
szerint játszóterek épülnek kicsiknek és 
nagyoknak, tornapark létesül, és az idő-
sebbek számára is nyugodt pihenési lehe-
tőség nyílik majd. A megvalósítás itt is csak 
részletes kiviteli tervek alapján történhet.  
A kivitelezés egy-másfél éven belül remé-
nyeim szerint megvalósulhat.

A Kálvária-domb tájépítészeti rende-
zése talán a legnehezebb feladat a három 
projekt közül, a tulajdonosi szétaprózott-
ság miatt. A Kálvária-domb jelentős része 
ugyanis a rendszerváltozás óta magánkéz-
ben van, egy kisebb része a katolikus egy-
házközségé, s csak egy szintén kis rész az 
önkormányzaté. A cél a Kálvária-dombon 
lévő keresztút méltóságának visszaadása a 
képoszlopok körüli terület rendezésével, 
a keresztút nyomvonalának gyalogútként 
való kiépítésével, továbbá a Karátsonyi-
ligeti (szabadságligeti) vasútállomás irá-
nyába elágazó gyalogút kiépítése a környe-
zetbe illő – természetközeli – módon. A 

megvalósítás csak a tulajdonosokkal való 
egyeztetés és megegyezés után, az elkészí-
tendő részletes kiviteli tervek alapján tör-
ténhet. Ennek idejét jelen pillanatban nem 
tudom megjósolni.

• Visszatérve a bányatavakhoz: a tavaknál 
jelenleg a halgazdálkodást a Pilisvörösvári 
Horgász Egyesület végzi. Ez milyen tevé-
kenységet jelent pontosan?

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium mint haszonbérbe adó és a 
Pilisvörösvári Horgász Egyesület mint ha-
szonbérlő 2002. február 11. napján haszon-
bérleti szerződést kötött a pilisvörösvári 
bányatavak halászati jogára. A haszonbér-
leti szerződés 2003. november 30-án mó-
dosításra került, és haszonbérbe adóként 
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium helyébe Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata lépett. A szerződő felek 
a haszonbérleti szerződést 2002. április 1. 
napjától 15 éves időtartamra, azaz 2017. 
április 1. napjáig kötötték, tehát a szerző-
dés rövidesen lejár. 

A Pilisvörösvári Horgász Egyesület a 
haszonbérleti szerződés keretében minden 
évben elvégzi a haltelepítést, biztosítja az 
egyesület tagjainak és a napijegyes hor-
gászoknak a horgászati lehetőséget. Hal-
őröket alkalmaznak, akikkel ellenőrzik, 
hogy a horgászat a törvény rendelkezései 
és az egyesület horgászrendje szerint fo-
lyik-e. Mindezek mellett a halállomány és 
a vízminőség védelme érdekében a tópart 
rendben tartásában, a vízpart védelmében 
is részt vesznek.   
• A halászati jog további bérbeadására 
most pályázat kiírásáról döntöttek. Ezt a 
pályázatot mennyiben befolyásolhatják 
vagy módosíthatják a tavak környékének 
fejlesztésével kapcsolatos tervek?
Mivel a bányatavak halászati jogára vonat-
kozó haszonbérleti szerződés 2017. április 
1. napján lejár, az önkormányzatnak mint 
tulajdonosnak el kellett döntenie, hogy 
mint a halgazdálkodásra jogosult, a továb-
biakban is haszonbérbe adja, vagy esetleg 
maga kívánja végezni a halgazdálkodási 
tevékenységet. A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy az első megoldást választja, 
és pályázatot ír ki a bányatavak halgazdál-
kodási jogának haszonbérletére.

A haszonbérbe adás a tavak koncepció-
tervének megvalósítását nem hátráltatja, 
inkább pozitívan befolyásolja. A pályázati 
felhívásban ugyanis szerepel, hogy a pá-
lyázat elnyerésének feltétele, hogy a pályá-
zó a tavakra készült tájépítészeti koncep-
cióterv megvalósításában a haszonbérbe 
adóval együttműködik, és hogy köteles 
tűrni a koncepciótervben meghatározott 
egyéb tóhasználati funkciókat (csónaká-
zás, fürdés, piknik, rekreációs tevékenység 
stb.). Ugyancsak feltétele a most kiírt pá-
lyázat elnyerésének, hogy a haszonbérlő 
a tavak partján lévő bódék, stégek, egyéb 
építmények 5 éven belüli, azaz 2022. áp-

rilis 1-ig való elbontásában a haszonbér-
beadóval együttműködik oly módon, hogy 
nem engedélyezi a horgászatot annak a 
bódétulajdonosnak, aki nem köt az önkor-
mányzattal közjegyző előtt megállapodást 
arra vonatkozóan, hogy vállalja a bódé, 
stég, egyéb építmény legkésőbb 2022. áp-
rilis 1-jéig történő elbontását. (Aki vállalja 
az elbontást, annak az írásbeli nyilatkozat 
aláírásától a tényleges elbontás időpontjá-
ig nem kell fizetnie közterület-használati 
díjat). További pályázati feltétel, hogy a 
haszonbérlő beépíti az alapszabályába, 
hogy nem ad horgászjegyet és nem biztosít 
horgászati lehetőséget annak a bódétulaj-
donosnak, aki nem vállalja a bódé, stég, 
egyéb építmény 5 éven belüli elbontását.

• Már egy ideje téma a pilisvörösvári hul-
ladékudvar megnyitása, többször is módo-
sult ennek a határideje. Most úgy tűnik, 
újabb lépés történt. Hogy áll jelenleg az 
ügy?

Január 19-én felkeresett hivatalomban 
Martin Attila, a Zöld Jövőnkért Hulladék-
hasznosító Kft. ügyvezetője, aki a Duna−
Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás 
megbízásából koordinálja A települési 
szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer 
fejlesztése program elvégzése c. KEOP-
pályázat keretében megépült létesítmények 
– köztük a pilisvörösvári szelektív hulla-
dékudvar – működésének elindítását. Ügy-
vezető úr a megbeszélésen tájékoztatott 
arról, hogy a hulladékudvar megnyitásának 
feltétele, hogy a közbeszerzési eljárás nyer-
tese, a Vértes Vidéke Nonprofit Kft. mint 
üzemeltető az udvar megnyitásához szük-
séges hatósági engedélyeket (telepengedély 
és környezetvédelmi engedély) megszerez-
ze. Az engedélykérelmeket már beadták, s 
az engedélyek várhatóan legkésőbb 2017. 
március 15-ig meglesznek. 

• A mostani tervek szerint mikor nyílhat 
meg a hulladékudvar?

Az üzemeltető cég már ki van választva 
(Zöld Bicske Nonprofit Kft.), a telepenge-
dély és környezetvédelmi engedély birtoká-
ban a hulladékudvar üzemeltetése azonnal 
megkezdődhet, várhatóan és remélhetőleg 
március hónapban.
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• Most, hogy az állam átvette az iskolák 
fenntartását, maradt-e bármilyen feladat 
ennek kapcsán az önkormányzatoknál?
Szinte semmi. Az állam 2017. január 1. óta 
már nemcsak fenntartója, hanem működte-
tője is az iskoláknak. Ez azt jelenti, hogy a 
tankerületek már nemcsak az iskolák szak-
mai irányítását látják el, nemcsak kinevezik 
az igazgatót és fizetik a tanárok bérét, ha-
nem az iskolák működtetését is ők végzik. 
Ezzel együtt jár, hogy a Templom téri iskola, 
a Vásár téri iskola és a Zeneiskola épülete, 
valamint az iskolák feladatainak ellátását 
szolgáló minden egyéb önkormányzati va-
gyon és vagyoni értékű jog leltár szerint 
2017. január 1-jén az Érdi Tankerületi Köz-
pont ingyenes vagyonkezelésébe került. A 
működtetés keretében az Érdi Tankerületi 
Központ fizeti az iskolaépületek rezsiszám-
láit, fedezi az összes egyéb működtetési költ-
séget, gondoskodik a kezelésébe került ingó 
és ingatlan vagyon értékének, állagának 
megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges 
felújítások, pótlások, cserék elvégzéséről, 
elvégeztetéséről, az átvételkori állapotnak 
megfelelő szinten tartásáról.

• Mi az, amibe az önkormányzat még be-
leszólhat?

Az Érdi Tankerületi Központtal kötött 
különmegállapodás alapján a tanítási időn 
és iskolai programokon kívül az ingatla-
nokat az önkormányzat továbbra is hasz-
nálhatja helyi közösségi és kulturális, va-
lamint sportrendezvények lebonyolítására. 
Az iskolai melegítőkonyhákat továbbra is 
az önkormányzat üzemelteti, mivel a gyer-
mekétkeztetés kötelező önkormányzati 
feladat maradt. Az önkormányzat mint az 
iskolaépületek tulajdonosa évente legalább 
egy alkalommal ellenőrizheti a vagyonke-
zelésbe adott önkormányzati vagyonnal 
való gazdálkodást, a vagyon rendeltetéssze-
rű használatát. Amennyiben a Tankerületi 
Központ a fenntartásában és működtetésé-
ben levő iskola megszüntetésével, átszer-
vezésével, feladatának megváltoztatásával, 
nevének megállapításával, vezetőjének 
megbízásával és megbízásának visszavoná-
sával összefüggő döntést hoz, előtte be kell 
szereznie az önkormányzatnak mint az in-
gatlan tulajdonosának véleményét. 
• Milyen rálátással bír jelenleg az önkor-
mányzat az iskolákra? Hogyan tartják a 
kapcsolatot?
Az önkormányzatnak az iskolák szakmai 
munkájára, intézményként való műkö-

désére 2017. január 1-je óta semmilyen 
hivatalos rálátása nincsen, az iskolákkal 
kapcsolatos döntésekbe nincsen beleszó-
lásunk. Az emberi, személyes kapcsolat és 
az együttműködés azonban reményeim 
szerint megmarad, hiszen ugyanazt a kö-
zösséget szolgáljuk: Pilisvörösvár polgárait. 
Az önkormányzat továbbra is igyekszik fi-
gyelemmel kísérni iskoláink életét, és az új 
jogszabályok adta keretek között segíteni a 
működésüket. Ha meghívnak, továbbra is 
szívesen elmegyünk az iskolák jelentősebb 
rendezvényeire, ünnepségeire, és fordítva 
is: szívesen vesszük, ha a tanulók közre-
működnek a városi rendezvényeken. Az 
éves városi programtervet továbbra is az 
iskolaigazgatók bevonásával állítjuk össze, 
a többi városi intézmény, valamint a helyi 
civil szervezetek közreműködésével. Az is-
kolák intézményi tanácsába továbbra is de-
legál tagot az önkormányzat, így lehetőség 
van az iskolák és az önkormányzat közötti 
rendszeres információcserére. A 2017-es év 
első hetei alapján tehát azt mondhatom, 
hogy a kapcsolat nem szakadt meg, s remé-
lem, hogy a jövőben is fennmarad.

• Múlt havi és e havi számunkban rész-
letekben megjelent az a koncepcióterv, 

melyet a város három pontján tervez az 
önkormányzat a jövőben. Melyek ezek 
a fejlesztések, és mikorra valósulhatnak 
meg?

Pilisvörösvárnak van három olyan nagy 
múlttal rendelkező, a közösség életében je-
lentős szerepet betöltő, értékes területe – a 
bányatavak környéke, a Kálvária-domb és 
a Vágóhíd utcai volt iskolai gyakorlókert –, 
amelyeknek a fejlesztése az elmúlt évtize-
dek során különböző okokból sajnos elma-
radt. Az önkormányzat a tavalyi évben el-
szánta magát arra, hogy egy neves tervező 
céggel mindhárom területre vonatkozóan 
elkészíttet egy-egy tájépítészeti koncepció-
tervet, amely tervek kiindulópontját és ve-
zérfonalát jelenthetik ezen területek jövő-
beni fejlesztésének. Annyi pénze nincsen 
a városnak, hogy ezeket a fejlesztéseket 
azonnal vagy néhány éven belül mindenes-
tül megvalósítsa, de a tervek alapot bizto-
sítanak ahhoz, hogy kialakuljon egy közös 
cél, és kis lépésekben elinduljon mindhá-
rom terület fejlesztése.
• Mi lehet a beruházásoknál az első lépés, 
az, ami esetleg már a közeljövőben létre-
jöhet?
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ami jelentős lökést adhat a tavak környéké-
nek további fejlődéséhez.
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szeretnénk kialakítani, melyben a terv 
szerint játszóterek épülnek kicsiknek és 
nagyoknak, tornapark létesül, és az idő-
sebbek számára is nyugodt pihenési lehe-
tőség nyílik majd. A megvalósítás itt is csak 
részletes kiviteli tervek alapján történhet.  
A kivitelezés egy-másfél éven belül remé-
nyeim szerint megvalósulhat.

A Kálvária-domb tájépítészeti rende-
zése talán a legnehezebb feladat a három 
projekt közül, a tulajdonosi szétaprózott-
ság miatt. A Kálvária-domb jelentős része 
ugyanis a rendszerváltozás óta magánkéz-
ben van, egy kisebb része a katolikus egy-
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képoszlopok körüli terület rendezésével, 
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tendő részletes kiviteli tervek alapján tör-
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• Visszatérve a bányatavakhoz: a tavaknál 
jelenleg a halgazdálkodást a Pilisvörösvári 
Horgász Egyesület végzi. Ez milyen tevé-
kenységet jelent pontosan?

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium mint haszonbérbe adó és a 
Pilisvörösvári Horgász Egyesület mint ha-
szonbérlő 2002. február 11. napján haszon-
bérleti szerződést kötött a pilisvörösvári 
bányatavak halászati jogára. A haszonbér-
leti szerződés 2003. november 30-án mó-
dosításra került, és haszonbérbe adóként 
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium helyébe Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata lépett. A szerződő felek 
a haszonbérleti szerződést 2002. április 1. 
napjától 15 éves időtartamra, azaz 2017. 
április 1. napjáig kötötték, tehát a szerző-
dés rövidesen lejár. 

A Pilisvörösvári Horgász Egyesület a 
haszonbérleti szerződés keretében minden 
évben elvégzi a haltelepítést, biztosítja az 
egyesület tagjainak és a napijegyes hor-
gászoknak a horgászati lehetőséget. Hal-
őröket alkalmaznak, akikkel ellenőrzik, 
hogy a horgászat a törvény rendelkezései 
és az egyesület horgászrendje szerint fo-
lyik-e. Mindezek mellett a halállomány és 
a vízminőség védelme érdekében a tópart 
rendben tartásában, a vízpart védelmében 
is részt vesznek.   
• A halászati jog további bérbeadására 
most pályázat kiírásáról döntöttek. Ezt a 
pályázatot mennyiben befolyásolhatják 
vagy módosíthatják a tavak környékének 
fejlesztésével kapcsolatos tervek?
Mivel a bányatavak halászati jogára vonat-
kozó haszonbérleti szerződés 2017. április 
1. napján lejár, az önkormányzatnak mint 
tulajdonosnak el kellett döntenie, hogy 
mint a halgazdálkodásra jogosult, a továb-
biakban is haszonbérbe adja, vagy esetleg 
maga kívánja végezni a halgazdálkodási 
tevékenységet. A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy az első megoldást választja, 
és pályázatot ír ki a bányatavak halgazdál-
kodási jogának haszonbérletére.

A haszonbérbe adás a tavak koncepció-
tervének megvalósítását nem hátráltatja, 
inkább pozitívan befolyásolja. A pályázati 
felhívásban ugyanis szerepel, hogy a pá-
lyázat elnyerésének feltétele, hogy a pályá-
zó a tavakra készült tájépítészeti koncep-
cióterv megvalósításában a haszonbérbe 
adóval együttműködik, és hogy köteles 
tűrni a koncepciótervben meghatározott 
egyéb tóhasználati funkciókat (csónaká-
zás, fürdés, piknik, rekreációs tevékenység 
stb.). Ugyancsak feltétele a most kiírt pá-
lyázat elnyerésének, hogy a haszonbérlő 
a tavak partján lévő bódék, stégek, egyéb 
építmények 5 éven belüli, azaz 2022. áp-

rilis 1-ig való elbontásában a haszonbér-
beadóval együttműködik oly módon, hogy 
nem engedélyezi a horgászatot annak a 
bódétulajdonosnak, aki nem köt az önkor-
mányzattal közjegyző előtt megállapodást 
arra vonatkozóan, hogy vállalja a bódé, 
stég, egyéb építmény legkésőbb 2022. áp-
rilis 1-jéig történő elbontását. (Aki vállalja 
az elbontást, annak az írásbeli nyilatkozat 
aláírásától a tényleges elbontás időpontjá-
ig nem kell fizetnie közterület-használati 
díjat). További pályázati feltétel, hogy a 
haszonbérlő beépíti az alapszabályába, 
hogy nem ad horgászjegyet és nem biztosít 
horgászati lehetőséget annak a bódétulaj-
donosnak, aki nem vállalja a bódé, stég, 
egyéb építmény 5 éven belüli elbontását.

• Már egy ideje téma a pilisvörösvári hul-
ladékudvar megnyitása, többször is módo-
sult ennek a határideje. Most úgy tűnik, 
újabb lépés történt. Hogy áll jelenleg az 
ügy?

Január 19-én felkeresett hivatalomban 
Martin Attila, a Zöld Jövőnkért Hulladék-
hasznosító Kft. ügyvezetője, aki a Duna−
Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás 
megbízásából koordinálja A települési 
szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer 
fejlesztése program elvégzése c. KEOP-
pályázat keretében megépült létesítmények 
– köztük a pilisvörösvári szelektív hulla-
dékudvar – működésének elindítását. Ügy-
vezető úr a megbeszélésen tájékoztatott 
arról, hogy a hulladékudvar megnyitásának 
feltétele, hogy a közbeszerzési eljárás nyer-
tese, a Vértes Vidéke Nonprofit Kft. mint 
üzemeltető az udvar megnyitásához szük-
séges hatósági engedélyeket (telepengedély 
és környezetvédelmi engedély) megszerez-
ze. Az engedélykérelmeket már beadták, s 
az engedélyek várhatóan legkésőbb 2017. 
március 15-ig meglesznek. 

• A mostani tervek szerint mikor nyílhat 
meg a hulladékudvar?

Az üzemeltető cég már ki van választva 
(Zöld Bicske Nonprofit Kft.), a telepenge-
dély és környezetvédelmi engedély birtoká-
ban a hulladékudvar üzemeltetése azonnal 
megkezdődhet, várhatóan és remélhetőleg 
március hónapban.

Palkovics Mária

INTERJÚ GROMON ISTVÁN POLGÁRMESTERREL

ISKOLAÁTADÁSOK,  
KONCEPCIÓTERVEK, HALÁSZATI JOG, 
SZELEKTÍV HULLADÉKUDVAR

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.

6 900 000 Ft
   Információ: 06-26-330-233 / 130. mellék
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ban olvashattak.) (1/2017. határozat – 9 igen, 
2 tartózkodás)

Koncepcióterv a volt iskolai gya-
korlókert területének közparkká 
alakítására

Az egykori közvágóhíd mellett 1911-től, a 
Templom téri iskola felépítésének évétől 
egészen az 1990-es rendszerváltozás idejé-
ig működött az általános iskolai gyakorló-
kert („gyakikert”). A rendszerváltozás után 
a gyakorlókert gazdátlan maradt, területén 
a növényzet elvadult, a kerítés ledőlt, s az 
emberek illegális szemétlerakóként kezd-
ték használni. 

A terület hasznosításának, fejlesztésének 
gondolata először 2008-ban, a játszóterek 
tervezésekor merült fel. El is készült egy terv 
a teleknek a Vágóhíd utca végéhez közeli 
részére, de forráshiány miatt ezen a helyen 
akkor nem épült játszótér. 

A „Lahmkruam” Helytörténeti Emlék-
park 2009-es átadása után, annak sikere 
alapján a volt „gyakikert” hasznosításánál 
is a közparkká alakítás gondolata került elő-
térbe. 2015-ben az önkormányzat közmun-
kásokkal megtisztíttatta a területet az elva-
dult növényzettől, elhordatta a mintegy 20 
m3-nyi szemetet, elbontotta a kidőlt kerítés 
maradványait, ifjította az értékes öreg fákat, 
lenyírta a füvet, s azóta mint közparkot gon-
dozza a területet. 

Az igazi, használható és vonzó közpark 
kialakítása érdekében az önkormányzat 
megbízott egy tervező irodát egy, a területre 
vonatkozó koncepcióterv elkészítésével. A 
már korábban elkészült geodéziai felmérés-
re támaszkodó tájépítészeti koncepcióterv 
2016 végére készült el. A terv szerint a te-
rületen játszóterek épülnek kicsiknek és na-
gyoknak, tornapark létesül, és az idősebbek 

Koncepcióterv a tavak környékének 
tájépítészeti fejlesztésére

A városunk délkeleti részén elhelyezkedő 
„Slötyi” nevű, öt tóból álló tórendszer az 
egykor a közelben folytatott szénbányászati 
tevékenység „melléktermékeként” jött létre, 
még a második világháború előtti években 
(a mai tavak helyéről termelték ki a lefej-
tett, felhagyott vágatok betömedékeléséhez 
szükséges homokot). A bányát 1940. decem-
ber 31-én bezárták, a tereprendezés és a kör-
nyék rendbehozatala azonban mind a mai 
napig elmaradt. A tavakban rejlő potenciál 
igazából nem lett kihasználva, a tavak kör-
nyékén semmilyen számottevő környezeti 
rendezés, fejlesztés nem történt.  

A képviselő-testület ezen a helyzeten sze-
retne változtatni, mivel meggyőződése, hogy 
a terület Vörösvár lakóinak életében sokkal 
jelentősebb szerepet is be tudna tölteni a je-
lenleginél, ha megfelelő beruházások révén 
pihenésre, sportolásra, rekreációs célokra, 
rendezvények befogadására alkalmas terü-
letté, egyfajta városligetté alakulna.

Ennek jegyében készíttette el az ön-
kormányzat először az öt tó környékének 
geodéziai felmérését, majd ennek alapján  
egy tájépítészeti koncepciótervet, amely 
egyfajta vezérfonalat, egységes víziót ad a 
tavak környékének átfogó, hosszú távú fej-
lesztésére. A megvalósítás az egyes részekre 
kidolgozott részletes kiviteli tervek alapján 
történhet majd, fokozatosan, a mindenkori 
anyagi lehetőségeknek megfelelően. (A terv 
részleteiről a Vörösvári Újság januári számá-

számára is nyugodt pihenési lehetőség nyílik 
majd. A megvalósítás részletes kiviteli tervek 
alapján történhet. A képviselő-testület fel-
hatalmazza a polgármestert, hogy a kiviteli 
tervek elkészítésére kérjen be árajánlatokat, 
majd az elkészült kiviteli terveket elfogadás 
céljából terjessze a képviselő-testület elé. (A 
terv részleteiről a 11. oldalon olvashatnak.) 
(2/2017. határozat – 11 igen)

Koncepcióterv a Kálvária-domb 
tájépítészeti fejlesztésére

A Kálvária-domb a pilisvörösvári emberek 
szent hegye, melynek tetején az első kápol-
nát 1710-ben, a pestisjárvány idején építet-
ték. Az akkor épített kápolna 1840-re telje-
sen tönkrement, a mai kápolnát 1850 körül 
építették. A kápolnához vezető keresztút 
stációi (képoszlopok) 1901-ben készültek, 
a hívek adományából. A rendszerváltozás 
előtt a Kálvária-domb területének nagy 
része a magyar állam tulajdonában, de a 
pilisvörösvári termelőszövetkezet kezelésé-
ben állt. A rendszerváltozás körüli években 
a Kálvária-domb jelentős része magánkéz-
be került. A domb egy-egy kisebb része a 
katolikus egyházközség, illetve az önkor-
mányzat tulajdonában van. 

Az elmúlt negyedszázad során a magán-
tulajdonban lévő Kálvária-dombi ingat-
lanok egy része építési engedélyt szerzett, 
a Kápolna utcából induló és a keresztúti 
stációk mellett elhaladó útról, illetve a Kál-
vária utcáról való bejárással. A tulajdonosi 
szétaprózottság és a lezajlott építkezések 
sokat rontottak a Kálvária-domb állapotán, 
jelentősen megnehezítik a terület gondo-
zását, fejlesztését, és veszélyeztetik a Kál-
vária eredeti, 300 éves funkciójának jövő-
beni betöltését.

Fentiek miatt az önkormányzat 2015-
ben elkészíttette a Kálvária-domb geodézi-
ai felmérését, majd ennek alapján megbízta 
a Pagony Táj- és Kertépítész Irodát a Kál-
vária-domb környezetalakítási tervének el-
készítésével. A tervezési feladat a keresztút 
méltó környezetének megtervezése, vala-
mint a szabadságligeti (Karátsonyi-ligeti) 
vasúti megállóhoz vezető gyalogút meg-
tervezése volt. Az elkészült terv elnyerte a 
képviselő-testület tetszését, s a képviselők 
felhatalmazták a polgármestert, hogy az 
elkészült terv alapján folytasson tárgyalá-
sokat az érintett ingatlantulajdonosokkal 
a terv megvalósításáról, a velük való meg-
egyezés után a szükséges kiviteli tervek 
elkészítésére kérjen be árajánlatokat, majd 
az elkészült kiviteli terveket terjessze jóvá-
hagyás céljából a képviselő-testület elé. (A 
terv részleteiről a 11. oldalon olvashatnak.) 
(3/2017. határozat – 11 igen)

Pályázat gazdaságfejlesztési célú 
útépítésre

A Nemzetgazdasági Minisztérium pályá-
zatot írt ki Pest megye önkormányzati tu-

ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS 

2017. JANUÁR 12. 
RENDKÍVÜLI ÜLÉS

lajdonú belterületi útjai szilárd burkolattal 
történő kiépítésének, felújításának és kor-
szerűsítésének támogatására, gazdaságfej-
lesztési céllal. A pályázati kiírás szerint a tá-
mogatás célja az önkormányzati tulajdonú 
belterületi utak szilárd burkolattal történő 
kiépítése, mellyel lehetővé válik többek kö-
zött a települési szolgáltatások és közösségi 
közlekedési eszközök gyorsabb elérhetősé-
ge, a munkahelyek gyorsabb megközelít-
hetősége, a komfortérzet növelése, valamint 
csökkenthető a közúti közlekedés okozta 
környezetterhelés. Az igényelhető vissza 
nem térítendő támogatás összege minimum 
20 millió forint és maximum 150 millió fo-
rint. A támogatás maximális mértéke függ a 
település egy lakosra jutó adóerő-képessé-
gétől, amely a mi esetünkben a 2017. évben 
maximum 85 %-os támogatást jelent.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
az előző évben elkészült úttervek közül az 
Ady Endre köz és Fácán utca, valamint a 
Csendbiztos utca építésére nyújt be pályáza-
tot, mert ezek az utcák felelnek meg a leg-
jobban a pályázati kiírás szempontjainak. 
A beérkezett legolcsóbb kivitelezői ajánla-
tot, az egyéb költségeket és az elnyerhető 
maximum 150 000 000 forint támogatást 
figyelembe véve a projekt 32 092 057 forint 
önerőt igényel, melyet a képviselő-testület a 
2017. évi költségvetési rendeletében a 2016. 
évi maradványok átcsoportosításával bizto-
sított. (4/2017. határozat – 10 igen)

2017. JANUÁR 26. 
RENDES ÜLÉS 
Változtak az avarégetés szabályai

A Szebb Környezetünkért Egyesület el-
nöke, Temesvári Anna 2016. december 3-i 
keltezéssel levelet írt az önkormányzatnak, 
melyben a Környezeti Tanácsadó Irodák 
Hálózata (KÖTHÁLÓ) 2016. évi felmé-
résére hivatkozva kérte, hogy az önkor-
mányzat vizsgálja felül a helyi környezet 
védelméről szóló rendeletét, és szigorítsa 
benne az avar és a kerti hulladék égetésével 
kapcsolatos szabályokat.

A képviselő-testület a Szebb Környeze-
tünkért Egyesület érveit megfontolva úgy 
döntött, hogy módosítja a helyi környe-
zetvédelmi rendeletet. Az új szabályozás 
szerint avart és kerti hulladékot csak ok-

tóber 1. és november 30. között, valamint 
március 1. és május 15 között, pénteki 
napokon, 12.00 órától 20.00 óráig, jól ki-
alakított tűzrakóhelyen és telken szabad 
égetni úgy, hogy az az emberi egészséget 
és a környezetet ne károsítsa, és az égetés 
hősugárzása kárt ne okozzon. (1/2017. 
rendelet – 10 igen, 1 nem)

Csatlakozás az ASP rendszerhez

A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvény, az önkormányzati ASP rend-
szerről szóló kormányrendelet, valamint az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgál-
tatások általános szabályairól szóló törvény 
rendelkezései szerint 2018. január 1-től biz-
tosítani kell a polgármesteri hivatalokban az 
elektronikus ügyintézés lehetőségét. A jog-
szabályi előírások alapján az önkormány-
zatok kötelesek csatlakozni az állam által 
biztosított elektronikus információs rend-
szerhez (önkormányzati ASP rendszer), 
amely szakrendszerekből (iratkezelő rend-
szer, települési portál rendszer, elektronikus 
ügyintézési portál rendszer, gazdálkodási 
rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rend-
szer, önkormányzati adó rendszer, ipar- és 
kereskedelmi rendszer, valamint hagyatéki 
leltár rendszer), keretrendszerből, támogató 
rendszerekből, valamint az önkormányzati 
adattárházból épül fel. 

A feladatok megvalósításához megjelent 
a „Csatlakoztatási konstrukció az önkor-
mányzati ASP rendszer országos kiterjesz-
téséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
kódszámú pályázati felhívás, melynek ke-
retében lehetőség van támogatást nyerni a 
szükséges technikai és szakmai feltételek 
kialakításának finanszírozására. A támo-
gatás intenzitása 100%, mely Pilisvörösvár 
esetében maximum 9 000 000 Ft, és ez az 
összeg teljes egészében lehívható előleg-
ként. A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
a „Csatlakoztatási konstrukció az önkor-
mányzati ASP rendszer országos kiterjesz-
téséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
kódszámú pályázati felhívásra pályázatot 
nyújt be, 100 %-os intenzitású, maximum 
9 000 000 Ft vissza nem térítendő támoga-
tásra. 

A képviselő-testület felhatalmazta a pol-
gármestert a pályázat benyújtására, a szük-
séges nyilatkozatok aláírására, a szükséges 
mellékletek beszerzése érdekében történő 
kötelezettségvállalásokra (szakértői megbí-
zások, projekt menedzsmenti megbízások 
stb.), valamint a beszerzési eljárás teljes 
körű lebonyolítására úgy, hogy a beszerzés-
sel kapcsolatos kötelezettségvállalásra csak a 
pozitív támogatási döntés után kerüljön sor. 
(5/2017. határozat – 11 igen)

Az NNÖ ismételt iskolaátvételi 
kérelme

A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általá-
nos Iskola igazgatója, Mézinger Éva 2016. 

10. 17-én a Pilisvörösvári Német Nemze-
tiségi Önkormányzatnak (PNNÖ) küldött 
levelében a 2017. 01. 01-től hatályos jogsza-
bályi változásokra hivatkozva (mely szerint 
a fenti időponttól a Klebelsberg Központ 
az iskolák működtetői feladatait átveszi az 
önkormányzatoktól) kezdeményezte, hogy 
a PNNÖ a 2017/2018. tanévtől vegye át a 
KLIK-től a Vásár téri iskola fenntartását és 
működtetését.

A PNNÖ megtárgyalta az iskola kérel-
mét, és úgy döntött, hogy a korábbi években 
megfogalmazott iskolaátvételi szándékát 
fenntartja, és kezdeményezi az intézmény 
jelenlegi fenntartójánál, a Klebelsberg Köz-
pontnál az intézmény átvételét, továbbá  fel-
kérte Sax László  elnököt, hogy 2017. január 
1-jét követően szerezze be Pilisvörösvár Vá-
ros Önkormányzatának nyilatkozatát arról, 
hogy vállalja-e a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata (MNOÖ) által 
meghatározott kritériumrendszerben az át-
vétellel értintett települési önkormányzatra 
vonatkozóan megfogalmazott elvárásokat. 
Sax László elnök úr 2016. 12. 12-én küldött 
levelében a fentiekről tájékoztatta a városi 
önkormányzatot, és kérte, hogy a képvise-
lő-testület a 2017. januári ülésén tárgyalja 
meg a kérdést, és nyilatkozzon az MNOÖ 
által meghatározott kritériumrendszerben 
foglaltak – önként vállalt feladatként való – 
vállalásáról.

A képviselő-testület tárgyalta a kérelmet, 
és úgy döntött, hogy az ugyanezen tárgy-
ban hozott korábbi határozatait fenntartja, 
és azokat kiegészíti azzal, hogy a képvise-
lő-testület nem kíván kötelezettséget vál-
lalni a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata Közgyűlésének 137/2015. 
(XI. 28.) számú határozatában foglalt kri-
tériumok teljesítésére (= a nemzetiségi 
önkormányzat által átveendő intézmény 
esetleges működési hiányának  finanszíro-
zására, valamit az intézmény működteté-
sével kapcsolatos pénzügyi, számviteli és 
igazgatási feladatok ellátására, amennyiben 
azt a nemzetiségi önkormányzat nem tudja 
teljesíteni), mert egy ilyen határozat előre 
nem látható összegű kötelezettségvállalást, 
azaz előre nem látható mértékű kockázatot 
jelentene az önkormányzat számára, két ok-
ból is. Egyrészt azért, mert úgy kellene fele-
lősséget vállalnia az iskola gazdálkodásáért, 
hogy arra semmilyen jogszerű befolyása 
nem lenne; másrészt azért, mert a nemze-
tiségi finanszírozás összege az állami költ-
ségvetésben mindig csak egy évre ismerhető 
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ban olvashattak.) (1/2017. határozat – 9 igen, 
2 tartózkodás)

Koncepcióterv a volt iskolai gya-
korlókert területének közparkká 
alakítására

Az egykori közvágóhíd mellett 1911-től, a 
Templom téri iskola felépítésének évétől 
egészen az 1990-es rendszerváltozás idejé-
ig működött az általános iskolai gyakorló-
kert („gyakikert”). A rendszerváltozás után 
a gyakorlókert gazdátlan maradt, területén 
a növényzet elvadult, a kerítés ledőlt, s az 
emberek illegális szemétlerakóként kezd-
ték használni. 

A terület hasznosításának, fejlesztésének 
gondolata először 2008-ban, a játszóterek 
tervezésekor merült fel. El is készült egy terv 
a teleknek a Vágóhíd utca végéhez közeli 
részére, de forráshiány miatt ezen a helyen 
akkor nem épült játszótér. 

A „Lahmkruam” Helytörténeti Emlék-
park 2009-es átadása után, annak sikere 
alapján a volt „gyakikert” hasznosításánál 
is a közparkká alakítás gondolata került elő-
térbe. 2015-ben az önkormányzat közmun-
kásokkal megtisztíttatta a területet az elva-
dult növényzettől, elhordatta a mintegy 20 
m3-nyi szemetet, elbontotta a kidőlt kerítés 
maradványait, ifjította az értékes öreg fákat, 
lenyírta a füvet, s azóta mint közparkot gon-
dozza a területet. 

Az igazi, használható és vonzó közpark 
kialakítása érdekében az önkormányzat 
megbízott egy tervező irodát egy, a területre 
vonatkozó koncepcióterv elkészítésével. A 
már korábban elkészült geodéziai felmérés-
re támaszkodó tájépítészeti koncepcióterv 
2016 végére készült el. A terv szerint a te-
rületen játszóterek épülnek kicsiknek és na-
gyoknak, tornapark létesül, és az idősebbek 

Koncepcióterv a tavak környékének 
tájépítészeti fejlesztésére

A városunk délkeleti részén elhelyezkedő 
„Slötyi” nevű, öt tóból álló tórendszer az 
egykor a közelben folytatott szénbányászati 
tevékenység „melléktermékeként” jött létre, 
még a második világháború előtti években 
(a mai tavak helyéről termelték ki a lefej-
tett, felhagyott vágatok betömedékeléséhez 
szükséges homokot). A bányát 1940. decem-
ber 31-én bezárták, a tereprendezés és a kör-
nyék rendbehozatala azonban mind a mai 
napig elmaradt. A tavakban rejlő potenciál 
igazából nem lett kihasználva, a tavak kör-
nyékén semmilyen számottevő környezeti 
rendezés, fejlesztés nem történt.  

A képviselő-testület ezen a helyzeten sze-
retne változtatni, mivel meggyőződése, hogy 
a terület Vörösvár lakóinak életében sokkal 
jelentősebb szerepet is be tudna tölteni a je-
lenleginél, ha megfelelő beruházások révén 
pihenésre, sportolásra, rekreációs célokra, 
rendezvények befogadására alkalmas terü-
letté, egyfajta városligetté alakulna.

Ennek jegyében készíttette el az ön-
kormányzat először az öt tó környékének 
geodéziai felmérését, majd ennek alapján  
egy tájépítészeti koncepciótervet, amely 
egyfajta vezérfonalat, egységes víziót ad a 
tavak környékének átfogó, hosszú távú fej-
lesztésére. A megvalósítás az egyes részekre 
kidolgozott részletes kiviteli tervek alapján 
történhet majd, fokozatosan, a mindenkori 
anyagi lehetőségeknek megfelelően. (A terv 
részleteiről a Vörösvári Újság januári számá-

számára is nyugodt pihenési lehetőség nyílik 
majd. A megvalósítás részletes kiviteli tervek 
alapján történhet. A képviselő-testület fel-
hatalmazza a polgármestert, hogy a kiviteli 
tervek elkészítésére kérjen be árajánlatokat, 
majd az elkészült kiviteli terveket elfogadás 
céljából terjessze a képviselő-testület elé. (A 
terv részleteiről a 11. oldalon olvashatnak.) 
(2/2017. határozat – 11 igen)

Koncepcióterv a Kálvária-domb 
tájépítészeti fejlesztésére

A Kálvária-domb a pilisvörösvári emberek 
szent hegye, melynek tetején az első kápol-
nát 1710-ben, a pestisjárvány idején építet-
ték. Az akkor épített kápolna 1840-re telje-
sen tönkrement, a mai kápolnát 1850 körül 
építették. A kápolnához vezető keresztút 
stációi (képoszlopok) 1901-ben készültek, 
a hívek adományából. A rendszerváltozás 
előtt a Kálvária-domb területének nagy 
része a magyar állam tulajdonában, de a 
pilisvörösvári termelőszövetkezet kezelésé-
ben állt. A rendszerváltozás körüli években 
a Kálvária-domb jelentős része magánkéz-
be került. A domb egy-egy kisebb része a 
katolikus egyházközség, illetve az önkor-
mányzat tulajdonában van. 

Az elmúlt negyedszázad során a magán-
tulajdonban lévő Kálvária-dombi ingat-
lanok egy része építési engedélyt szerzett, 
a Kápolna utcából induló és a keresztúti 
stációk mellett elhaladó útról, illetve a Kál-
vária utcáról való bejárással. A tulajdonosi 
szétaprózottság és a lezajlott építkezések 
sokat rontottak a Kálvária-domb állapotán, 
jelentősen megnehezítik a terület gondo-
zását, fejlesztését, és veszélyeztetik a Kál-
vária eredeti, 300 éves funkciójának jövő-
beni betöltését.

Fentiek miatt az önkormányzat 2015-
ben elkészíttette a Kálvária-domb geodézi-
ai felmérését, majd ennek alapján megbízta 
a Pagony Táj- és Kertépítész Irodát a Kál-
vária-domb környezetalakítási tervének el-
készítésével. A tervezési feladat a keresztút 
méltó környezetének megtervezése, vala-
mint a szabadságligeti (Karátsonyi-ligeti) 
vasúti megállóhoz vezető gyalogút meg-
tervezése volt. Az elkészült terv elnyerte a 
képviselő-testület tetszését, s a képviselők 
felhatalmazták a polgármestert, hogy az 
elkészült terv alapján folytasson tárgyalá-
sokat az érintett ingatlantulajdonosokkal 
a terv megvalósításáról, a velük való meg-
egyezés után a szükséges kiviteli tervek 
elkészítésére kérjen be árajánlatokat, majd 
az elkészült kiviteli terveket terjessze jóvá-
hagyás céljából a képviselő-testület elé. (A 
terv részleteiről a 11. oldalon olvashatnak.) 
(3/2017. határozat – 11 igen)

Pályázat gazdaságfejlesztési célú 
útépítésre

A Nemzetgazdasági Minisztérium pályá-
zatot írt ki Pest megye önkormányzati tu-

ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS 
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lajdonú belterületi útjai szilárd burkolattal 
történő kiépítésének, felújításának és kor-
szerűsítésének támogatására, gazdaságfej-
lesztési céllal. A pályázati kiírás szerint a tá-
mogatás célja az önkormányzati tulajdonú 
belterületi utak szilárd burkolattal történő 
kiépítése, mellyel lehetővé válik többek kö-
zött a települési szolgáltatások és közösségi 
közlekedési eszközök gyorsabb elérhetősé-
ge, a munkahelyek gyorsabb megközelít-
hetősége, a komfortérzet növelése, valamint 
csökkenthető a közúti közlekedés okozta 
környezetterhelés. Az igényelhető vissza 
nem térítendő támogatás összege minimum 
20 millió forint és maximum 150 millió fo-
rint. A támogatás maximális mértéke függ a 
település egy lakosra jutó adóerő-képessé-
gétől, amely a mi esetünkben a 2017. évben 
maximum 85 %-os támogatást jelent.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
az előző évben elkészült úttervek közül az 
Ady Endre köz és Fácán utca, valamint a 
Csendbiztos utca építésére nyújt be pályáza-
tot, mert ezek az utcák felelnek meg a leg-
jobban a pályázati kiírás szempontjainak. 
A beérkezett legolcsóbb kivitelezői ajánla-
tot, az egyéb költségeket és az elnyerhető 
maximum 150 000 000 forint támogatást 
figyelembe véve a projekt 32 092 057 forint 
önerőt igényel, melyet a képviselő-testület a 
2017. évi költségvetési rendeletében a 2016. 
évi maradványok átcsoportosításával bizto-
sított. (4/2017. határozat – 10 igen)

2017. JANUÁR 26. 
RENDES ÜLÉS 
Változtak az avarégetés szabályai

A Szebb Környezetünkért Egyesület el-
nöke, Temesvári Anna 2016. december 3-i 
keltezéssel levelet írt az önkormányzatnak, 
melyben a Környezeti Tanácsadó Irodák 
Hálózata (KÖTHÁLÓ) 2016. évi felmé-
résére hivatkozva kérte, hogy az önkor-
mányzat vizsgálja felül a helyi környezet 
védelméről szóló rendeletét, és szigorítsa 
benne az avar és a kerti hulladék égetésével 
kapcsolatos szabályokat.

A képviselő-testület a Szebb Környeze-
tünkért Egyesület érveit megfontolva úgy 
döntött, hogy módosítja a helyi környe-
zetvédelmi rendeletet. Az új szabályozás 
szerint avart és kerti hulladékot csak ok-

tóber 1. és november 30. között, valamint 
március 1. és május 15 között, pénteki 
napokon, 12.00 órától 20.00 óráig, jól ki-
alakított tűzrakóhelyen és telken szabad 
égetni úgy, hogy az az emberi egészséget 
és a környezetet ne károsítsa, és az égetés 
hősugárzása kárt ne okozzon. (1/2017. 
rendelet – 10 igen, 1 nem)

Csatlakozás az ASP rendszerhez

A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvény, az önkormányzati ASP rend-
szerről szóló kormányrendelet, valamint az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgál-
tatások általános szabályairól szóló törvény 
rendelkezései szerint 2018. január 1-től biz-
tosítani kell a polgármesteri hivatalokban az 
elektronikus ügyintézés lehetőségét. A jog-
szabályi előírások alapján az önkormány-
zatok kötelesek csatlakozni az állam által 
biztosított elektronikus információs rend-
szerhez (önkormányzati ASP rendszer), 
amely szakrendszerekből (iratkezelő rend-
szer, települési portál rendszer, elektronikus 
ügyintézési portál rendszer, gazdálkodási 
rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rend-
szer, önkormányzati adó rendszer, ipar- és 
kereskedelmi rendszer, valamint hagyatéki 
leltár rendszer), keretrendszerből, támogató 
rendszerekből, valamint az önkormányzati 
adattárházból épül fel. 

A feladatok megvalósításához megjelent 
a „Csatlakoztatási konstrukció az önkor-
mányzati ASP rendszer országos kiterjesz-
téséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
kódszámú pályázati felhívás, melynek ke-
retében lehetőség van támogatást nyerni a 
szükséges technikai és szakmai feltételek 
kialakításának finanszírozására. A támo-
gatás intenzitása 100%, mely Pilisvörösvár 
esetében maximum 9 000 000 Ft, és ez az 
összeg teljes egészében lehívható előleg-
ként. A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
a „Csatlakoztatási konstrukció az önkor-
mányzati ASP rendszer országos kiterjesz-
téséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
kódszámú pályázati felhívásra pályázatot 
nyújt be, 100 %-os intenzitású, maximum 
9 000 000 Ft vissza nem térítendő támoga-
tásra. 

A képviselő-testület felhatalmazta a pol-
gármestert a pályázat benyújtására, a szük-
séges nyilatkozatok aláírására, a szükséges 
mellékletek beszerzése érdekében történő 
kötelezettségvállalásokra (szakértői megbí-
zások, projekt menedzsmenti megbízások 
stb.), valamint a beszerzési eljárás teljes 
körű lebonyolítására úgy, hogy a beszerzés-
sel kapcsolatos kötelezettségvállalásra csak a 
pozitív támogatási döntés után kerüljön sor. 
(5/2017. határozat – 11 igen)

Az NNÖ ismételt iskolaátvételi 
kérelme

A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általá-
nos Iskola igazgatója, Mézinger Éva 2016. 

10. 17-én a Pilisvörösvári Német Nemze-
tiségi Önkormányzatnak (PNNÖ) küldött 
levelében a 2017. 01. 01-től hatályos jogsza-
bályi változásokra hivatkozva (mely szerint 
a fenti időponttól a Klebelsberg Központ 
az iskolák működtetői feladatait átveszi az 
önkormányzatoktól) kezdeményezte, hogy 
a PNNÖ a 2017/2018. tanévtől vegye át a 
KLIK-től a Vásár téri iskola fenntartását és 
működtetését.

A PNNÖ megtárgyalta az iskola kérel-
mét, és úgy döntött, hogy a korábbi években 
megfogalmazott iskolaátvételi szándékát 
fenntartja, és kezdeményezi az intézmény 
jelenlegi fenntartójánál, a Klebelsberg Köz-
pontnál az intézmény átvételét, továbbá  fel-
kérte Sax László  elnököt, hogy 2017. január 
1-jét követően szerezze be Pilisvörösvár Vá-
ros Önkormányzatának nyilatkozatát arról, 
hogy vállalja-e a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata (MNOÖ) által 
meghatározott kritériumrendszerben az át-
vétellel értintett települési önkormányzatra 
vonatkozóan megfogalmazott elvárásokat. 
Sax László elnök úr 2016. 12. 12-én küldött 
levelében a fentiekről tájékoztatta a városi 
önkormányzatot, és kérte, hogy a képvise-
lő-testület a 2017. januári ülésén tárgyalja 
meg a kérdést, és nyilatkozzon az MNOÖ 
által meghatározott kritériumrendszerben 
foglaltak – önként vállalt feladatként való – 
vállalásáról.

A képviselő-testület tárgyalta a kérelmet, 
és úgy döntött, hogy az ugyanezen tárgy-
ban hozott korábbi határozatait fenntartja, 
és azokat kiegészíti azzal, hogy a képvise-
lő-testület nem kíván kötelezettséget vál-
lalni a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata Közgyűlésének 137/2015. 
(XI. 28.) számú határozatában foglalt kri-
tériumok teljesítésére (= a nemzetiségi 
önkormányzat által átveendő intézmény 
esetleges működési hiányának  finanszíro-
zására, valamit az intézmény működteté-
sével kapcsolatos pénzügyi, számviteli és 
igazgatási feladatok ellátására, amennyiben 
azt a nemzetiségi önkormányzat nem tudja 
teljesíteni), mert egy ilyen határozat előre 
nem látható összegű kötelezettségvállalást, 
azaz előre nem látható mértékű kockázatot 
jelentene az önkormányzat számára, két ok-
ból is. Egyrészt azért, mert úgy kellene fele-
lősséget vállalnia az iskola gazdálkodásáért, 
hogy arra semmilyen jogszerű befolyása 
nem lenne; másrészt azért, mert a nemze-
tiségi finanszírozás összege az állami költ-
ségvetésben mindig csak egy évre ismerhető 
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A Kálvária-domb

A Kálvária-domb a pilisvörösváriak szent 
hegye. A pilisvörösvári hívők több mint 
300 éve imádkoznak ezen a helyen. A 
dombtetőn az első kápolnát 1710-ben 
építették, a pestisjárvány idején. 1710. au-
gusztus 15-én, Mária mennybevételének 
ünnepén mondta itt az első szentmisét Jo-
hann Paulovics plébános, a pestisjárvány 
megszűnéséért imádkozva. Immár 306 
éve annak, hogy a hívők nagypénteken ide 
jönnek, hogy felidézzék Krisztus szenve-
désének és halálának történetét, elmélked-
jenek, énekeljenek és 
imádkozzanak.

Az 1710-ben épített 
első kápolna 1840-re 
teljesen tönkrement. 
A mai kápolnát 1850 
körül építették. Fel-
tételezhető, hogy a 
kápolnához fából 
vagy kőből készült ke-
resztút is vezetett, de 
az akkori keresztútról 
nem maradt semmi-
lyen dokumentum. A 
mai, természetes kő-
ből faragott keresztúti 
stációk (képoszlopok) 
1901-ben készültek, 
az akkori hívek ado-
mányából. 

KONCEPCIÓTERVEK
három, évtizedek óta elhanyagolt,  
de nagy közösségi értékű területünk 
tájépítészeti fejlesztésére 
(2. rész)

A kommunizmus 40 éve alatt a Kálvá-
riát teljesen elhanyagolták. A dombot leg-
inkább a gyerekek használták. Nyáron bú-
jócskáztak, tobozt gyűjtöttek, télen pedig 
nagyszerű szánkópályákat alakítottak ki 
maguknak a domb több oldalán. A Kálvá-
ria-domb körüli szőlőskerteket fokozatosan 
felszámolták, a dombot egyre szorosabban 
körbeépítették. A gyalogösvényeket benőt-
te a növényzet, vagy elmosta, kimélyítette 
a csapadék. A dombot egyre szorosabban 
körbeépítették, beszorították.

Tovább rontott a helyzeten, hogy a 
rendszerváltozás körüli években magá-

nak a Kálvária-dombnak a jelentős része 
is magánkézbe került. A dombnak egy kis 
része (a stációk melletti út alsó szakasza) a 
katolikus egyházközség tulajdonában van, 
az út középső szakaszának tulajdonosa az 
önkormányzat, míg az út felső szakasza 
(beleértve a dombtetőt a kápolnával) és a 
dombnak a nagyobb része magántulajdon-
ban van. A tulajdonosi szétaprózottság és 
az elmúlt évtizedekben lezajlott építkezé-
sek sokat rontottak a Kálvária-domb álla-
potán, és jelentősen megnehezítik a terület 
gondozását, fejlesztését.

Az elmúlt 100 évben fejlesztés alig tör-
tént a Kálvárián. 2000-ben az akkor már 
évtizedek óta képek nélkül, üresen tátongó 
képoszlopokat Boros Zoltán plébános úr 
kezdeményezésére id. és ifj. Sax László he-
lyi kőszobrászok felújították és gravírozott 
márvány stációképekkel egészítették ki. 

A közérdek erősebb érvényesítése és 
szakszerű, a környezeti adottságokat és az 
ősi hagyományokat tisztelő beavatkozások 
és fejlesztések, valamint megfelelő gondo-
zás révén a Kálvária-domb Pilisvörösvár 
ékessége lehetne. A jelenlegi önkormány-
zat szívügyének tekinti a Kálvária ilyen 
irányú fejlesztésének ügyét, ezért első lé-
pésként 2011-ben a Kálvária-domb nagy 
részét helyi természetvédelmi területté 
nyilvánította. 

2015-ben elkészíttette az önkormány-
zat a Kálvária-domb geodéziai felmérését, 
majd 2016 februárjában tervezői áraján-
latot kért a Kálvária-domb környezetala-
kítási tervének elkészítésére. A beérkezett 
ajánlatok értékelése után az önkormányzat 
a tervezéssel a legjobb ajánlatot adó Pa-
gony Táj- és Kertépítész Irodát bízta meg. 
A tervezési feladat a keresztút méltó kör-
nyezetének megtervezése, valamint a sza-
badságligeti (Karátsonyi-ligeti) vasúti meg-
állóhoz vezető gyalogút megtervezése volt.

Az elkészült geodéziai felmérésre és 
helyszíni bejárásokra, valamint a többszö-
rös tervezői egyeztetésekre támaszkodó 
tájépítészeti koncepcióterv 2016 decembe-

Egyéb rendeletek, határozatok:

10/2017. határozat – A  Pilis TV 2016. 
évi működéséről szóló beszámoló tudo-
másul vételéről

14/2017. határozat – A polgármester 
2017. évi szabadságolási ütemtervének 
elfogadásáról

A képviselőtestület által hozott hatá-
rozatok és rendeletek megtalálhatóak 
a városi honlapon (www.pilisvorosvar.
hu / Vörösvári vagyok / Önkormányzati 
dokumentumok)

előre, miközben az iskola átvétele ill. annak 
támogatása tíz évre szóló döntést, elkötele-
zettséget jelent.  (8/2017. határozat – 10 igen, 
1 tartózkodás)

Véleményezési jog az iskolai kör-
zethatároknál

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 
alapján a Pest Megyei Kormányhivatal 
mint köznevelési feladatokat ellátó ható-
ság feladata az iskolák felvételi körzetének 
meghatározása és közzététele. A felvételi 
körzetek megállapításához a köznevelési 
feladatokat ellátó hatóságnak be kell sze-
reznie az érdekelt települési önkormány-
zatok véleményét és az illetékes tankerü-
leti központ egyetértését. A Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 2017. 
01. 12-én kelt levelében kérte, hogy az ön-
kormányzat jelezze a hivatalnak, hogy a 
2017/2018. tanévre meghatározott általá-
nos iskolai felvételi körzethatárok terveze-
tét elfogadja-e, vagy javasolja azok módo-
sítását. A kormányhivatal által küldött lista 
megegyezik az évek óta használt, jól bevált 
beosztással, így azt a képviselő-testület el-
fogadta azzal a minimális kiegészítéssel, 
hogy a Pilisvörösvári Templom Téri Né-
met Nemzetiségi Általános Iskola felvéte-
li körzete egészüljön ki a korábban egyik 
iskola körzetében sem szereplő Katona 
József utcával és Lahner György utcával. 
(9/2017. határozat – 11 igen)

A bányatavak halgazdálkodási 
jogának bérbeadása

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium, mint haszonbérbe adó és a 
Pilisvörösvári Horgász Egyesület, mint ha-
szonbérlő között a „Pilisvörösvári bányata-
vak” megnevezésű 13,00 ha területű halá-
szati vízfelület halászati jogára vonatkozó, 
2002. február 11. napján létrejött haszon-
bérleti szerződés – mely 2003. november 
30-án módosításra került, és haszonbérbe 
adóként a Földművelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium helyébe Pilisvörösvár 
Város Önkormányzata lépett – 2017. ápri-
lis 1. napján lejár, és az önkormányzatnak 
mint tulajdonosnak el kell döntenie, hogy 
mint halgazdálkodásra jogosult, a továb-
biakban is haszonbérbe adja a halgazdál-
kodási tevékenységet, vagy esetleg maga 
kívánja azt végezni.

A képviselő-testület mindkét lehetőséget 
alaposan megfontolva úgy döntött, hogy a 
„Pilisvörösvári bányatavak” megnevezésű 
halgazdálkodási terület Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatát megillető halgazdálkodási 
jogának megszerzésére nyilvános pályázatot 
ír ki. A pályázaton természetes és jogi sze-
mélyek is pályázhatnak, amennyiben megfe-
lelnek a pályázati kiírásban megfogalmazott 
feltételeknek. A pályázatot 2017. március 
2-án 9 óráig lehet eljuttatni az önkormány-
zathoz. (11/2017. határozat – 10 igen, 1 nem)

A Lévai köz 1. szám alatti épület 
(volt okmányiroda) bérbeadása

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
Lévai köz 1. szám alatti önkormányzati 
ingatlant (a volt okmányiroda épületét) 
150 000 Ft/hó bérleti díj összegért határo-
zatlan időre, 3 havi felmondási idővel és 3 
havi kaucióval bérbe adja a Libekach Kft.-
nek. A bérlő az ingatlanban közérzetja-
vító szolgáltatásokat (fodrászat, pedikűr, 
manikűr, szauna, testmasszázs) kíván 
nyújtani. (12/2017. határozat – 9 igen, 2 
tartózkodás)

A Szondi u. 108. szám alatti  
önkormányzati ingatlan  
értékesítése

A képviselő-testület még tavaly szeptem-
berben döntött a Szondi u. 108. szám alat-
ti önkormányzati tulajdonban lévő  építési 
telek nyílt pályázat útján történő értéke-
sítéséről, 7 400 000 Ft alsó limitáron. Az 
ingatlan vételére vonatkozó ajánlatokat 
2016. december 21-én 9 óráig lehetett le-
adni. Az ingatlanra egy érvényes ajánlat 
érkezett, így ennek az ajánlattevőnek adta 
el az önkormányzat a területet a kiírt áron. 
(13/2017. határozat – 9 igen, 2 tartózkodás)

Kiválasztották a Napos Oldal  
Szociális Központ energetikai  
felújításának kivitelezőjét

Tavaly júniusban az önkormányzat pá-
lyázatot nyújtott be a Nemzetgazdasági 
Miniszter által kiírt, Szociális szakosított 
ellátást biztosító önkormányzati tulaj-
donú intézmények fejlesztésére és fel-
újítására vonatkozó pályázati kiírásra, 
a Napos Oldal Szociális Központ Idő-
sek átmeneti gondozóháza tető- és 
homlokzatfelújítására valamint a köz-
ponti épület tetőfelújítására. A pályázat 
eredményes volt, s a Nemzetgazdasági 
Minisztérium 13 582 360 Ft-tal támogatja 
a bruttó 18 109 813 Ft összköltségű beru-
házást.   

A nyertes pályázat birtokában az ön-
kormányzat 2016 szeptemberében köz-
beszerzési pályázatot írt ki a kivitelezési 
munkák elvégzésére. Az ajánlati felhívás-
ra 13 pályázat érkezett. A legkedvezőbb 
ajánlatot az Árkád Épszer Kft. adta bruttó 
16 881 058 Ft egyösszegű ajánlati árral, 
10 nap előteljesítéssel és 60 hónap garan-
ciával, így őt bízták meg a kivitelezéssel. 
(7/2017. határozat – 11 igen)

Módosult a közterület  
használatáról szóló rendelet

A közterületek használatáról szóló önkor-
mányzati rendelet értelmében mostanáig 
a tüzelőanyag utcai lerakására, ideiglenes 
tárolására közterület-használati engedélyt 
kellett kérni, és az elfoglalt területnagyság 
függvényében közterület-használati díjat 
(általános közterület esetén 1 485 Ft/m2, 
kiemelt közterület esetén 1 813 Ft/m2) dí-
jat kellett fizetni annak is, aki csak néhány 
órára foglalta el a közterületet, s még a szál-
lítás napján behordta a tüzelőt. A képviselő-
testület most úgy módosította a rendeletet, 
hogy aki a közterületről a tüzelőanyagot 
egy napon belül behordja, annak nem kell 
engedélyt kérnie, és így díjat se kell fizetnie. 
(2/2017. (I. 27.) (önkormányzati rendelet – 8 
igen, 1 nem, 2 tartózkodás) 

A PilisTV éves beszámolója

Meghallgatta a képviselő-testület a 
PilisTV beszámolóját, amelyet Sólyom 
Ágnes főszerkesztő tartott a televízió 
2016-os évi működéséről. Ebben beszélt 
a televízió kötelezettségeiről, amelyek a 
médiahatóság, illetve a műsorszolgáltatási 
szerződés alapján az önkormányzat felé 
teljesítendők.  Bemutatta a műsorkészítés 
fázisait és humánerőforrás-igényét, majd 
a cég bevételeit és kiadásait. Beszámolt a 
2016-ban Pilisvörösvár számára készített 
műsorokról, majd beszélt a 2016. évben 
megvalósított fejlesztésekről és a televí-
zió további fejlesztési terveiről, amelyek 
elsősorban a forráshiány leküzdéséről, 
valamint a műsorok és az adás elérhetősé-
gének huszonegyedik századi igényekhez 
való igazításáról szólnak. A tévének nem 
kötelezettsége a beszámoló készítése, így 
az önkormányzat határozatában csak tu-
domásul vette a beszámolót. 
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A Kálvária-domb

A Kálvária-domb a pilisvörösváriak szent 
hegye. A pilisvörösvári hívők több mint 
300 éve imádkoznak ezen a helyen. A 
dombtetőn az első kápolnát 1710-ben 
építették, a pestisjárvány idején. 1710. au-
gusztus 15-én, Mária mennybevételének 
ünnepén mondta itt az első szentmisét Jo-
hann Paulovics plébános, a pestisjárvány 
megszűnéséért imádkozva. Immár 306 
éve annak, hogy a hívők nagypénteken ide 
jönnek, hogy felidézzék Krisztus szenve-
désének és halálának történetét, elmélked-
jenek, énekeljenek és 
imádkozzanak.

Az 1710-ben épített 
első kápolna 1840-re 
teljesen tönkrement. 
A mai kápolnát 1850 
körül építették. Fel-
tételezhető, hogy a 
kápolnához fából 
vagy kőből készült ke-
resztút is vezetett, de 
az akkori keresztútról 
nem maradt semmi-
lyen dokumentum. A 
mai, természetes kő-
ből faragott keresztúti 
stációk (képoszlopok) 
1901-ben készültek, 
az akkori hívek ado-
mányából. 

KONCEPCIÓTERVEK
három, évtizedek óta elhanyagolt,  
de nagy közösségi értékű területünk 
tájépítészeti fejlesztésére 
(2. rész)

A kommunizmus 40 éve alatt a Kálvá-
riát teljesen elhanyagolták. A dombot leg-
inkább a gyerekek használták. Nyáron bú-
jócskáztak, tobozt gyűjtöttek, télen pedig 
nagyszerű szánkópályákat alakítottak ki 
maguknak a domb több oldalán. A Kálvá-
ria-domb körüli szőlőskerteket fokozatosan 
felszámolták, a dombot egyre szorosabban 
körbeépítették. A gyalogösvényeket benőt-
te a növényzet, vagy elmosta, kimélyítette 
a csapadék. A dombot egyre szorosabban 
körbeépítették, beszorították.

Tovább rontott a helyzeten, hogy a 
rendszerváltozás körüli években magá-

nak a Kálvária-dombnak a jelentős része 
is magánkézbe került. A dombnak egy kis 
része (a stációk melletti út alsó szakasza) a 
katolikus egyházközség tulajdonában van, 
az út középső szakaszának tulajdonosa az 
önkormányzat, míg az út felső szakasza 
(beleértve a dombtetőt a kápolnával) és a 
dombnak a nagyobb része magántulajdon-
ban van. A tulajdonosi szétaprózottság és 
az elmúlt évtizedekben lezajlott építkezé-
sek sokat rontottak a Kálvária-domb álla-
potán, és jelentősen megnehezítik a terület 
gondozását, fejlesztését.

Az elmúlt 100 évben fejlesztés alig tör-
tént a Kálvárián. 2000-ben az akkor már 
évtizedek óta képek nélkül, üresen tátongó 
képoszlopokat Boros Zoltán plébános úr 
kezdeményezésére id. és ifj. Sax László he-
lyi kőszobrászok felújították és gravírozott 
márvány stációképekkel egészítették ki. 

A közérdek erősebb érvényesítése és 
szakszerű, a környezeti adottságokat és az 
ősi hagyományokat tisztelő beavatkozások 
és fejlesztések, valamint megfelelő gondo-
zás révén a Kálvária-domb Pilisvörösvár 
ékessége lehetne. A jelenlegi önkormány-
zat szívügyének tekinti a Kálvária ilyen 
irányú fejlesztésének ügyét, ezért első lé-
pésként 2011-ben a Kálvária-domb nagy 
részét helyi természetvédelmi területté 
nyilvánította. 

2015-ben elkészíttette az önkormány-
zat a Kálvária-domb geodéziai felmérését, 
majd 2016 februárjában tervezői áraján-
latot kért a Kálvária-domb környezetala-
kítási tervének elkészítésére. A beérkezett 
ajánlatok értékelése után az önkormányzat 
a tervezéssel a legjobb ajánlatot adó Pa-
gony Táj- és Kertépítész Irodát bízta meg. 
A tervezési feladat a keresztút méltó kör-
nyezetének megtervezése, valamint a sza-
badságligeti (Karátsonyi-ligeti) vasúti meg-
állóhoz vezető gyalogút megtervezése volt.

Az elkészült geodéziai felmérésre és 
helyszíni bejárásokra, valamint a többszö-
rös tervezői egyeztetésekre támaszkodó 
tájépítészeti koncepcióterv 2016 decembe-

Egyéb rendeletek, határozatok:

10/2017. határozat – A  Pilis TV 2016. 
évi működéséről szóló beszámoló tudo-
másul vételéről

14/2017. határozat – A polgármester 
2017. évi szabadságolási ütemtervének 
elfogadásáról

A képviselőtestület által hozott hatá-
rozatok és rendeletek megtalálhatóak 
a városi honlapon (www.pilisvorosvar.
hu / Vörösvári vagyok / Önkormányzati 
dokumentumok)

előre, miközben az iskola átvétele ill. annak 
támogatása tíz évre szóló döntést, elkötele-
zettséget jelent.  (8/2017. határozat – 10 igen, 
1 tartózkodás)

Véleményezési jog az iskolai kör-
zethatároknál

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 
alapján a Pest Megyei Kormányhivatal 
mint köznevelési feladatokat ellátó ható-
ság feladata az iskolák felvételi körzetének 
meghatározása és közzététele. A felvételi 
körzetek megállapításához a köznevelési 
feladatokat ellátó hatóságnak be kell sze-
reznie az érdekelt települési önkormány-
zatok véleményét és az illetékes tankerü-
leti központ egyetértését. A Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 2017. 
01. 12-én kelt levelében kérte, hogy az ön-
kormányzat jelezze a hivatalnak, hogy a 
2017/2018. tanévre meghatározott általá-
nos iskolai felvételi körzethatárok terveze-
tét elfogadja-e, vagy javasolja azok módo-
sítását. A kormányhivatal által küldött lista 
megegyezik az évek óta használt, jól bevált 
beosztással, így azt a képviselő-testület el-
fogadta azzal a minimális kiegészítéssel, 
hogy a Pilisvörösvári Templom Téri Né-
met Nemzetiségi Általános Iskola felvéte-
li körzete egészüljön ki a korábban egyik 
iskola körzetében sem szereplő Katona 
József utcával és Lahner György utcával. 
(9/2017. határozat – 11 igen)

A bányatavak halgazdálkodási 
jogának bérbeadása

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium, mint haszonbérbe adó és a 
Pilisvörösvári Horgász Egyesület, mint ha-
szonbérlő között a „Pilisvörösvári bányata-
vak” megnevezésű 13,00 ha területű halá-
szati vízfelület halászati jogára vonatkozó, 
2002. február 11. napján létrejött haszon-
bérleti szerződés – mely 2003. november 
30-án módosításra került, és haszonbérbe 
adóként a Földművelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium helyébe Pilisvörösvár 
Város Önkormányzata lépett – 2017. ápri-
lis 1. napján lejár, és az önkormányzatnak 
mint tulajdonosnak el kell döntenie, hogy 
mint halgazdálkodásra jogosult, a továb-
biakban is haszonbérbe adja a halgazdál-
kodási tevékenységet, vagy esetleg maga 
kívánja azt végezni.

A képviselő-testület mindkét lehetőséget 
alaposan megfontolva úgy döntött, hogy a 
„Pilisvörösvári bányatavak” megnevezésű 
halgazdálkodási terület Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatát megillető halgazdálkodási 
jogának megszerzésére nyilvános pályázatot 
ír ki. A pályázaton természetes és jogi sze-
mélyek is pályázhatnak, amennyiben megfe-
lelnek a pályázati kiírásban megfogalmazott 
feltételeknek. A pályázatot 2017. március 
2-án 9 óráig lehet eljuttatni az önkormány-
zathoz. (11/2017. határozat – 10 igen, 1 nem)

A Lévai köz 1. szám alatti épület 
(volt okmányiroda) bérbeadása

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
Lévai köz 1. szám alatti önkormányzati 
ingatlant (a volt okmányiroda épületét) 
150 000 Ft/hó bérleti díj összegért határo-
zatlan időre, 3 havi felmondási idővel és 3 
havi kaucióval bérbe adja a Libekach Kft.-
nek. A bérlő az ingatlanban közérzetja-
vító szolgáltatásokat (fodrászat, pedikűr, 
manikűr, szauna, testmasszázs) kíván 
nyújtani. (12/2017. határozat – 9 igen, 2 
tartózkodás)

A Szondi u. 108. szám alatti  
önkormányzati ingatlan  
értékesítése

A képviselő-testület még tavaly szeptem-
berben döntött a Szondi u. 108. szám alat-
ti önkormányzati tulajdonban lévő  építési 
telek nyílt pályázat útján történő értéke-
sítéséről, 7 400 000 Ft alsó limitáron. Az 
ingatlan vételére vonatkozó ajánlatokat 
2016. december 21-én 9 óráig lehetett le-
adni. Az ingatlanra egy érvényes ajánlat 
érkezett, így ennek az ajánlattevőnek adta 
el az önkormányzat a területet a kiírt áron. 
(13/2017. határozat – 9 igen, 2 tartózkodás)

Kiválasztották a Napos Oldal  
Szociális Központ energetikai  
felújításának kivitelezőjét

Tavaly júniusban az önkormányzat pá-
lyázatot nyújtott be a Nemzetgazdasági 
Miniszter által kiírt, Szociális szakosított 
ellátást biztosító önkormányzati tulaj-
donú intézmények fejlesztésére és fel-
újítására vonatkozó pályázati kiírásra, 
a Napos Oldal Szociális Központ Idő-
sek átmeneti gondozóháza tető- és 
homlokzatfelújítására valamint a köz-
ponti épület tetőfelújítására. A pályázat 
eredményes volt, s a Nemzetgazdasági 
Minisztérium 13 582 360 Ft-tal támogatja 
a bruttó 18 109 813 Ft összköltségű beru-
házást.   

A nyertes pályázat birtokában az ön-
kormányzat 2016 szeptemberében köz-
beszerzési pályázatot írt ki a kivitelezési 
munkák elvégzésére. Az ajánlati felhívás-
ra 13 pályázat érkezett. A legkedvezőbb 
ajánlatot az Árkád Épszer Kft. adta bruttó 
16 881 058 Ft egyösszegű ajánlati árral, 
10 nap előteljesítéssel és 60 hónap garan-
ciával, így őt bízták meg a kivitelezéssel. 
(7/2017. határozat – 11 igen)

Módosult a közterület  
használatáról szóló rendelet

A közterületek használatáról szóló önkor-
mányzati rendelet értelmében mostanáig 
a tüzelőanyag utcai lerakására, ideiglenes 
tárolására közterület-használati engedélyt 
kellett kérni, és az elfoglalt területnagyság 
függvényében közterület-használati díjat 
(általános közterület esetén 1 485 Ft/m2, 
kiemelt közterület esetén 1 813 Ft/m2) dí-
jat kellett fizetni annak is, aki csak néhány 
órára foglalta el a közterületet, s még a szál-
lítás napján behordta a tüzelőt. A képviselő-
testület most úgy módosította a rendeletet, 
hogy aki a közterületről a tüzelőanyagot 
egy napon belül behordja, annak nem kell 
engedélyt kérnie, és így díjat se kell fizetnie. 
(2/2017. (I. 27.) (önkormányzati rendelet – 8 
igen, 1 nem, 2 tartózkodás) 

A PilisTV éves beszámolója

Meghallgatta a képviselő-testület a 
PilisTV beszámolóját, amelyet Sólyom 
Ágnes főszerkesztő tartott a televízió 
2016-os évi működéséről. Ebben beszélt 
a televízió kötelezettségeiről, amelyek a 
médiahatóság, illetve a műsorszolgáltatási 
szerződés alapján az önkormányzat felé 
teljesítendők.  Bemutatta a műsorkészítés 
fázisait és humánerőforrás-igényét, majd 
a cég bevételeit és kiadásait. Beszámolt a 
2016-ban Pilisvörösvár számára készített 
műsorokról, majd beszélt a 2016. évben 
megvalósított fejlesztésekről és a televí-
zió további fejlesztési terveiről, amelyek 
elsősorban a forráshiány leküzdéséről, 
valamint a műsorok és az adás elérhetősé-
gének huszonegyedik századi igényekhez 
való igazításáról szólnak. A tévének nem 
kötelezettsége a beszámoló készítése, így 
az önkormányzat határozatában csak tu-
domásul vette a beszámolót. 
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Ezúton tájékoztatom tisztelt szálláshely-szolgáltatóinkat, hogy 2017-től az adóbeszedést követő hónap 15. 
napjáig kötelesek az önkormányzati adóhatósághoz adóbevallást benyújtani. 

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a városi honlap Vállalkozó vagyok / Nyomtatványok vagy a Polgármesteri 
Hivatal / Letölthető dokumentumok rész alól egyaránt elérhető.

A január havi idegenforgalmi adó  
bevallásának benyújtási határideje: 

2017. február 15.

A beszedett idegenforgalmi adó befizetésére a Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett 14100024-11787949-
13000008 számú Idegenforgalmi adó beszedési számla szolgál. 

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft. A szállásadót befizetési kötelezettség ak-
kor is terheli, ha annak beszedését elmulasztotta. Az adó megfizetése az adóbevallást nem pótolja.

Amennyiben az idegenforgalmi adóval kapcsolatban kérdése van, forduljon bizalommal az adócsoport kollé-
gáihoz, akiket telefonon a 06-26-330-233/108, 109, 110,111-es mellékeken érhet el. Szálláshely-szolgáltatási 
tevékenység folytatásával kapcsolatos kérdéseit az ipar, kereskedelemmel foglalkozó kollégánk várja a 06-26-
330-233/124-es melléken. Személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő 13:00−17:00-ig, szerda 8:00−12:00 és 
13:00−17:00-ig) a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban kérhet segítséget.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Tájékoztató idegenforgalmi adó  
bevallási és fizetési határidejéről

rében készült el. A tervet a képviselő-tes-
tület a 2017. január 12-i rendkívüli ülésén 
tárgyalta meg és fogadta el, egyhangúlag, 
11 igen szavazattal.  

A terv a Kálvária-domb tájépítészeti fej-
lesztésére az alábbi főbb megoldási javasla-
tokat tartalmazza:
– A keresztút alsó szakaszán – ahol a 
szomszédos és magasabban fekvő telkek 
megközelítése céljából kényszerűségből 
gépjárműfogalom is zajlik – az a cél, hogy 
autóval csak addig lehessen felmenni, amíg 
ezt a telekviszonyok megkívánják. A terv 
úgy készült el, hogy ezen a szakaszon is 
a gyalogos közlekedés dominanciája feje-
ződjön ki, és a stációk kerüljenek a figye-
lem középpontjába. Minden keresztúti 
stáció előtt egy téglalap alakú, kb. 3 méter 
széles, klinkertégla-burkolattal ellátott víz-
szintes területet alakítanának ki, mely be-
lenyúlik az egyébként terméskő burkolatú 
útba. A stációk között sövényt ültetnének a 
szomszédos telkek eltakarására. A terv az 
út nyomvonalát – amennyire lehet – távol 
tartja a stációktól, hogy a stációk előtt több 
ember együtt megállhasson a kis burkolati 
teresedéseken. A stációk közötti szakaszo-
kat egészen a X. stációig 3 m széles, lejtős 
út kapcsolja össze, amelyen az autók járnak 
be az innen nyíló telkekre. 
– A vasútállomás irányába elágazó gyalogút 
nyomvonalát a terv a megmaradó szánkópá-
lya és felszíni vízelveze-
tés igényeinek figyelem-
bevételével határozza 
meg. A természetközeli 
környezetbe illő, akác-
palló szegélyű, zúzottkő 
burkolatú, a szánkópá-
lya szélén haladó, 1,8 
m széles gyalogút visz a 
vasútállomás felé. 
– A keresztút felső sza-
kasza meredek, jelenleg 
nehezen járható. A bur-
kolt út végétől fölfelé 
helyi mészkőből készült 
tömbkő fellépőket ikta-
tunk a zúzottkő borítá-
sú gyalogútba, amelyek 
segítségével az út lej-
tésének mértéke csök-
kenthető, a stációk előtt 

kialakíthatók a közel vízszintes területek, 
és egyben az autók sem tudnak behajtani. 
Az utolsó stáció után az út nyomvonala rá-
kanyarodik a kápolna tengelyére. A terv itt 
fellépőket, pihenőpadokat tartalmaz a jobb 
megközelítés és a keresztútjárás közbeni 
elmélkedéshez szükséges időzés megköny-
nyítése érdekében. A kápolna alatt a kilátás 
irányába rendezett padok kapnak helyet. A 
dombtetőre nem kerül pad. 
– A növénytelepítésre a terv a helyhez illő 
javaslatot tesz. A tervben az alsó szakaszon 
a stációk mellett vadrózsabokrok találhatók, 
a stációk tövében pedig kakukkfű. A stációk 
vonalában nyírt sövény kap helyet, melyet 
tiszafából javasolt kialakítani, mert húsvét 
idején még többnyire lombfakadás előtti a 
növényzet, és a tiszafa az örökzöld lombjá-
val ilyenkor is takar és díszít. A sövény előtt 
virágos dolomit sziklagyep kap helyet, mely 
illeszkedik a terület jellegéhez, és lehozza 
a dombtető hangulatát egészen a Kápolna 
utcáig. A keresztúttal átellenes oldalon cser-
jecsoportok kapnak helyet. Minden stációval 
szemben telepítésre kerül egy kis lombkoro-
nát nevelő mandulafa. A X. stációtól fölfelé 
a feketefenyőt használjuk.

A Kálvária-domb tájépítészeti rendezésé-
hez a jelen koncepcióterv kiváló vezérfona-
lat, egységes víziót ad. A megvalósítás a tu-
lajdonosokkal való egyeztetés és megegyezés 
után, az elkészítendő részletes kiviteli tervek 

alapján történhet, fokozatosan, az anyagi 
lehetőségeknek megfelelően megválasztott 
lépésekben. Első lépésként a képviselő-tes-
tület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az érintett ingatlantulajdonosokkal (tehát a 
magántulajdonosokkal és az egyházközség-
gel) folytasson tárgyalásokat a környezet-
alakítási terv megvalósításáról, a velük való 
sikeres megegyezés után a szükséges kiviteli 
tervek elkészítésére kérjen be árajánlatokat, 
majd az elkészült kiviteli terveket terjessze 
jóváhagyás céljából a képviselő-testület elé.

A Vágóhíd utcai volt iskolai gya-
korlókert („gyakikert”)

Pilisvörösvár első új építésű iskolaépülete, 
a Templom téri iskola plébánia felőli szár-
nya (12 tantermes, emeletes épület) 1911-
ben épült. Az épület helyén korábban egy 
nagy kert volt, amelynek egy részét iskola-
kertnek használták, másik részében pedig 
egy faiskola volt. A községi képviselő-tes-
tület az 1911. május 6-i ülésén úgy döntött, 
hogy az iskola építkezése miatt a faiskolát 
és az iskolakertet a közvágóhíd mellé (a 
mai Vágóhíd utca végébe) telepítik. Ettől 
kezdve mintegy 80 éven át ez a terület a 
Templom téri iskola gyakorlókertje volt, 
ahol a gyermekek a kertművelés alapjait 
sajátították el.

A rendszerváltozás után az új általános 
iskolai tantervek egyre kevesebb szerepet 
szántak a gyakorlati foglalkozások ezen 
fajtájának, s a technika tantárgy anyagából 
ez a tevékenység mára teljesen kikopott. A 
gyakorlókert gazdátlan maradt, a növény-
zet elvadult, a kerítés ledőlt, az emberek 
illegális szemétlerakóként kezdték hasz-
nálni a területet.

A terület fejlesztésének gondolata elő-
ször 2008-ban, a játszóterek tervezésekor 
merült fel. El is készült egy terv a teleknek 
a Vágóhíd utca végéhez közeli részére, de 
forráshiány miatt ezen a helyen akkor nem 
épült játszótér. A „Lahmkruam” Helytör-

téneti Emlékpark 2009-es átadása után, an-
nak sikere alapján a volt gyakikert haszno-
sításánál is a közparkká alakítás gondolata 
került előtérbe. 2015-ben az önkormányzat 
közmunkásokkal megtisztította a terüle-
tet az elvadult növényzettől, elhordatta a 
mintegy 20 m3-nyi szemetet, elbontotta a 
kidőlt kerítés maradványait, ifjította az ér-
tékes öreg fákat, lenyírta a füvet. Azóta a 
Városgondnokság folyamatosan gondozza 
a területet, mely lényegében egy patakszerű 
csapadékvíz-elvezető árokkal átszelt ligetes 
park, amely viszonylag csekély átalakítással 
és ráfordítással minden korosztály számára 
kedves, kellemes, barátságos játszó-, pihe-
nő- és rekreációs hellyé alakítható.

Az igazi, használható és vonzó közpark 
kialakítása érdekében 2016 februárjában 
az önkormányzat tervezői árajánlatot kért 
a Vágóhíd utcai volt iskolai gyakorlókert 
területének tájépítészeti koncepcióterve el-
készítésére. A beérkezett ajánlatok alapján 
az önkormányzat a tervezéssel a legjobb 

A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal
felvételre keres határozott időre 

humánpolitikai feladatok 
ellátására 

1 fő munkatársat  
(teljes munkaidős, 8 órás jogviszony)

Feladatok: a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 
személyi állományának munkaviszonyával össze-
függő személyügyi és munkaügyi feladatok teljes 
körű ellátása. 
Elvárások: felsőoktatásban szerzett jogi, gazda-
ságtudományi (szakirányú), társadalomtudomá-
nyi (szakirányú) képzettség
VAGY középfokú személyügyi, középfokú társada-
lombiztosítási, munkaerő-piaci menedzser, mun-
kaerő-piaci ügyintéző, munkaerő-piaci instruktor 
szakképesítés.

Jelentkezés: önéletrajzát személyesen 
leadhatja ügyfélszolgálatunkon  

vagy levélben elküldheti a 2085 Pilisvörösvár, 
Fő tér 1. címre a pozíció megjelölésével.

Érdeklődni lehet  
Dandó-Kovács Rita HR referensnél, 

tel: 26/331-688,  
e-mail: kovacs.rita@pilisvorosvar.hu 

ajánlatot adó Pagony Táj- és Kertépítész 
Irodát bízta meg. 

A már korábban elkészült geodéziai fel-
mérésre, a helyszíni bejárásokra, valamint 
a többszörös tervezői egyeztetésekre tá-
maszkodó tájépítészeti koncepcióterv 2016 
végére készült el. A tervet a képviselő-tes-
tület a 2017. január 12-i rendkívüli ülésén 
tárgyalta meg és fogadta el, egyhangúlag, 
11 igen szavazattal.
– A terv szerint a területen játszóterek 
épülnek kicsiknek és nagyoknak. Ezenkí-
vül felnőtt játszótér és tornapark létesül, 
és a nyugodt pihenésre is lehetőség nyílik 
majd. 
– Új környezeti elemei a tervnek a terület 
két legfrekventáltabb pontján kialakítandó 
9-9 parkoló, az Iskolakert utcai rézsű tete-
jén kialakítandó, az úttesttől kissé eltávo-
lodó sétány, a területet behálózó sétautak, 
a patak elterelésével a mély fekvésű részen 
természetesen kialakuló tavacska, a szán-
kódomb, a játszó- és fitneszeszközök, va-

lamint a parkbútorzat (padok, piknikasz-
talok, hulladékgyűjtők). A keresztirányú 
összekötősétány két végén ivókút kapott 
helyet, a parkolókhoz kapcsolódóan kerék-
pártároló-állványokat telepítettünk.
– A terület legforgalmasabb részén, a Vá-
góhíd közhöz legközelebb eső részen kap 
helyet a felnőtt tornapálya. A rézsű tövébe, 
a terület belsejébe kerül a nagyobb gyere-
kek játszótere. A szánkópálya alsó, gyepes 
felületén labdázásra nyílik lehetőség. A 
meglévő, kifejlett fákra fakunyhók építhe-
tők, a rézsű szintkülönbségét pedig drót-
pálya számára lehet kihasználni. A kicsik 
játszótere a lankás partú vízfelületek mel-
lett lenne. Ez a rész babakocsival is köny-
nyen megközelíthető, az alsó parkolóból 
könnyen elérhető. 
– A terv a meglévő növényzet új fákkal való 
kiegészítésére is javaslatot tesz, és felhívja 
a figyelmet az invazív fafajok (zöld juhar) 
cseréjének fontosságára is.

A volt iskolakert területének rendezésé-
hez a jelen tájépítészeti koncepcióterv kiváló 
vezérfonalat, egységes víziót ad. A tervezett 
megoldások egy-egy részterületre lépésen-
ként is kialakíthatók. A megvalósítás rész-
letes kiviteli tervek alapján történhet. Első 
lépésként a képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert, hogy a szükséges kiviteli 
tervek elkészítésére kérjen be árajánlatokat, 
és a parkban a korábban beadott pályázat 
keretében beszerzendő fitneszeszközök el-
helyezését készítse elő, majd az elkészült 
kiviteli terveket elfogadás céljából terjessze a 
képviselő-testület elé.

Gromon István polgármester
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Hivatal / Letölthető dokumentumok rész alól egyaránt elérhető.

A január havi idegenforgalmi adó  
bevallásának benyújtási határideje: 

2017. február 15.

A beszedett idegenforgalmi adó befizetésére a Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett 14100024-11787949-
13000008 számú Idegenforgalmi adó beszedési számla szolgál. 

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft. A szállásadót befizetési kötelezettség ak-
kor is terheli, ha annak beszedését elmulasztotta. Az adó megfizetése az adóbevallást nem pótolja.

Amennyiben az idegenforgalmi adóval kapcsolatban kérdése van, forduljon bizalommal az adócsoport kollé-
gáihoz, akiket telefonon a 06-26-330-233/108, 109, 110,111-es mellékeken érhet el. Szálláshely-szolgáltatási 
tevékenység folytatásával kapcsolatos kérdéseit az ipar, kereskedelemmel foglalkozó kollégánk várja a 06-26-
330-233/124-es melléken. Személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő 13:00−17:00-ig, szerda 8:00−12:00 és 
13:00−17:00-ig) a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban kérhet segítséget.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Tájékoztató idegenforgalmi adó  
bevallási és fizetési határidejéről

rében készült el. A tervet a képviselő-tes-
tület a 2017. január 12-i rendkívüli ülésén 
tárgyalta meg és fogadta el, egyhangúlag, 
11 igen szavazattal.  

A terv a Kálvária-domb tájépítészeti fej-
lesztésére az alábbi főbb megoldási javasla-
tokat tartalmazza:
– A keresztút alsó szakaszán – ahol a 
szomszédos és magasabban fekvő telkek 
megközelítése céljából kényszerűségből 
gépjárműfogalom is zajlik – az a cél, hogy 
autóval csak addig lehessen felmenni, amíg 
ezt a telekviszonyok megkívánják. A terv 
úgy készült el, hogy ezen a szakaszon is 
a gyalogos közlekedés dominanciája feje-
ződjön ki, és a stációk kerüljenek a figye-
lem középpontjába. Minden keresztúti 
stáció előtt egy téglalap alakú, kb. 3 méter 
széles, klinkertégla-burkolattal ellátott víz-
szintes területet alakítanának ki, mely be-
lenyúlik az egyébként terméskő burkolatú 
útba. A stációk között sövényt ültetnének a 
szomszédos telkek eltakarására. A terv az 
út nyomvonalát – amennyire lehet – távol 
tartja a stációktól, hogy a stációk előtt több 
ember együtt megállhasson a kis burkolati 
teresedéseken. A stációk közötti szakaszo-
kat egészen a X. stációig 3 m széles, lejtős 
út kapcsolja össze, amelyen az autók járnak 
be az innen nyíló telkekre. 
– A vasútállomás irányába elágazó gyalogút 
nyomvonalát a terv a megmaradó szánkópá-
lya és felszíni vízelveze-
tés igényeinek figyelem-
bevételével határozza 
meg. A természetközeli 
környezetbe illő, akác-
palló szegélyű, zúzottkő 
burkolatú, a szánkópá-
lya szélén haladó, 1,8 
m széles gyalogút visz a 
vasútállomás felé. 
– A keresztút felső sza-
kasza meredek, jelenleg 
nehezen járható. A bur-
kolt út végétől fölfelé 
helyi mészkőből készült 
tömbkő fellépőket ikta-
tunk a zúzottkő borítá-
sú gyalogútba, amelyek 
segítségével az út lej-
tésének mértéke csök-
kenthető, a stációk előtt 

kialakíthatók a közel vízszintes területek, 
és egyben az autók sem tudnak behajtani. 
Az utolsó stáció után az út nyomvonala rá-
kanyarodik a kápolna tengelyére. A terv itt 
fellépőket, pihenőpadokat tartalmaz a jobb 
megközelítés és a keresztútjárás közbeni 
elmélkedéshez szükséges időzés megköny-
nyítése érdekében. A kápolna alatt a kilátás 
irányába rendezett padok kapnak helyet. A 
dombtetőre nem kerül pad. 
– A növénytelepítésre a terv a helyhez illő 
javaslatot tesz. A tervben az alsó szakaszon 
a stációk mellett vadrózsabokrok találhatók, 
a stációk tövében pedig kakukkfű. A stációk 
vonalában nyírt sövény kap helyet, melyet 
tiszafából javasolt kialakítani, mert húsvét 
idején még többnyire lombfakadás előtti a 
növényzet, és a tiszafa az örökzöld lombjá-
val ilyenkor is takar és díszít. A sövény előtt 
virágos dolomit sziklagyep kap helyet, mely 
illeszkedik a terület jellegéhez, és lehozza 
a dombtető hangulatát egészen a Kápolna 
utcáig. A keresztúttal átellenes oldalon cser-
jecsoportok kapnak helyet. Minden stációval 
szemben telepítésre kerül egy kis lombkoro-
nát nevelő mandulafa. A X. stációtól fölfelé 
a feketefenyőt használjuk.

A Kálvária-domb tájépítészeti rendezésé-
hez a jelen koncepcióterv kiváló vezérfona-
lat, egységes víziót ad. A megvalósítás a tu-
lajdonosokkal való egyeztetés és megegyezés 
után, az elkészítendő részletes kiviteli tervek 

alapján történhet, fokozatosan, az anyagi 
lehetőségeknek megfelelően megválasztott 
lépésekben. Első lépésként a képviselő-tes-
tület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az érintett ingatlantulajdonosokkal (tehát a 
magántulajdonosokkal és az egyházközség-
gel) folytasson tárgyalásokat a környezet-
alakítási terv megvalósításáról, a velük való 
sikeres megegyezés után a szükséges kiviteli 
tervek elkészítésére kérjen be árajánlatokat, 
majd az elkészült kiviteli terveket terjessze 
jóváhagyás céljából a képviselő-testület elé.

A Vágóhíd utcai volt iskolai gya-
korlókert („gyakikert”)

Pilisvörösvár első új építésű iskolaépülete, 
a Templom téri iskola plébánia felőli szár-
nya (12 tantermes, emeletes épület) 1911-
ben épült. Az épület helyén korábban egy 
nagy kert volt, amelynek egy részét iskola-
kertnek használták, másik részében pedig 
egy faiskola volt. A községi képviselő-tes-
tület az 1911. május 6-i ülésén úgy döntött, 
hogy az iskola építkezése miatt a faiskolát 
és az iskolakertet a közvágóhíd mellé (a 
mai Vágóhíd utca végébe) telepítik. Ettől 
kezdve mintegy 80 éven át ez a terület a 
Templom téri iskola gyakorlókertje volt, 
ahol a gyermekek a kertművelés alapjait 
sajátították el.

A rendszerváltozás után az új általános 
iskolai tantervek egyre kevesebb szerepet 
szántak a gyakorlati foglalkozások ezen 
fajtájának, s a technika tantárgy anyagából 
ez a tevékenység mára teljesen kikopott. A 
gyakorlókert gazdátlan maradt, a növény-
zet elvadult, a kerítés ledőlt, az emberek 
illegális szemétlerakóként kezdték hasz-
nálni a területet.

A terület fejlesztésének gondolata elő-
ször 2008-ban, a játszóterek tervezésekor 
merült fel. El is készült egy terv a teleknek 
a Vágóhíd utca végéhez közeli részére, de 
forráshiány miatt ezen a helyen akkor nem 
épült játszótér. A „Lahmkruam” Helytör-

téneti Emlékpark 2009-es átadása után, an-
nak sikere alapján a volt gyakikert haszno-
sításánál is a közparkká alakítás gondolata 
került előtérbe. 2015-ben az önkormányzat 
közmunkásokkal megtisztította a terüle-
tet az elvadult növényzettől, elhordatta a 
mintegy 20 m3-nyi szemetet, elbontotta a 
kidőlt kerítés maradványait, ifjította az ér-
tékes öreg fákat, lenyírta a füvet. Azóta a 
Városgondnokság folyamatosan gondozza 
a területet, mely lényegében egy patakszerű 
csapadékvíz-elvezető árokkal átszelt ligetes 
park, amely viszonylag csekély átalakítással 
és ráfordítással minden korosztály számára 
kedves, kellemes, barátságos játszó-, pihe-
nő- és rekreációs hellyé alakítható.

Az igazi, használható és vonzó közpark 
kialakítása érdekében 2016 februárjában 
az önkormányzat tervezői árajánlatot kért 
a Vágóhíd utcai volt iskolai gyakorlókert 
területének tájépítészeti koncepcióterve el-
készítésére. A beérkezett ajánlatok alapján 
az önkormányzat a tervezéssel a legjobb 

A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal
felvételre keres határozott időre 

humánpolitikai feladatok 
ellátására 

1 fő munkatársat  
(teljes munkaidős, 8 órás jogviszony)

Feladatok: a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 
személyi állományának munkaviszonyával össze-
függő személyügyi és munkaügyi feladatok teljes 
körű ellátása. 
Elvárások: felsőoktatásban szerzett jogi, gazda-
ságtudományi (szakirányú), társadalomtudomá-
nyi (szakirányú) képzettség
VAGY középfokú személyügyi, középfokú társada-
lombiztosítási, munkaerő-piaci menedzser, mun-
kaerő-piaci ügyintéző, munkaerő-piaci instruktor 
szakképesítés.

Jelentkezés: önéletrajzát személyesen 
leadhatja ügyfélszolgálatunkon  

vagy levélben elküldheti a 2085 Pilisvörösvár, 
Fő tér 1. címre a pozíció megjelölésével.

Érdeklődni lehet  
Dandó-Kovács Rita HR referensnél, 

tel: 26/331-688,  
e-mail: kovacs.rita@pilisvorosvar.hu 

ajánlatot adó Pagony Táj- és Kertépítész 
Irodát bízta meg. 

A már korábban elkészült geodéziai fel-
mérésre, a helyszíni bejárásokra, valamint 
a többszörös tervezői egyeztetésekre tá-
maszkodó tájépítészeti koncepcióterv 2016 
végére készült el. A tervet a képviselő-tes-
tület a 2017. január 12-i rendkívüli ülésén 
tárgyalta meg és fogadta el, egyhangúlag, 
11 igen szavazattal.
– A terv szerint a területen játszóterek 
épülnek kicsiknek és nagyoknak. Ezenkí-
vül felnőtt játszótér és tornapark létesül, 
és a nyugodt pihenésre is lehetőség nyílik 
majd. 
– Új környezeti elemei a tervnek a terület 
két legfrekventáltabb pontján kialakítandó 
9-9 parkoló, az Iskolakert utcai rézsű tete-
jén kialakítandó, az úttesttől kissé eltávo-
lodó sétány, a területet behálózó sétautak, 
a patak elterelésével a mély fekvésű részen 
természetesen kialakuló tavacska, a szán-
kódomb, a játszó- és fitneszeszközök, va-

lamint a parkbútorzat (padok, piknikasz-
talok, hulladékgyűjtők). A keresztirányú 
összekötősétány két végén ivókút kapott 
helyet, a parkolókhoz kapcsolódóan kerék-
pártároló-állványokat telepítettünk.
– A terület legforgalmasabb részén, a Vá-
góhíd közhöz legközelebb eső részen kap 
helyet a felnőtt tornapálya. A rézsű tövébe, 
a terület belsejébe kerül a nagyobb gyere-
kek játszótere. A szánkópálya alsó, gyepes 
felületén labdázásra nyílik lehetőség. A 
meglévő, kifejlett fákra fakunyhók építhe-
tők, a rézsű szintkülönbségét pedig drót-
pálya számára lehet kihasználni. A kicsik 
játszótere a lankás partú vízfelületek mel-
lett lenne. Ez a rész babakocsival is köny-
nyen megközelíthető, az alsó parkolóból 
könnyen elérhető. 
– A terv a meglévő növényzet új fákkal való 
kiegészítésére is javaslatot tesz, és felhívja 
a figyelmet az invazív fafajok (zöld juhar) 
cseréjének fontosságára is.

A volt iskolakert területének rendezésé-
hez a jelen tájépítészeti koncepcióterv kiváló 
vezérfonalat, egységes víziót ad. A tervezett 
megoldások egy-egy részterületre lépésen-
ként is kialakíthatók. A megvalósítás rész-
letes kiviteli tervek alapján történhet. Első 
lépésként a képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert, hogy a szükséges kiviteli 
tervek elkészítésére kérjen be árajánlatokat, 
és a parkban a korábban beadott pályázat 
keretében beszerzendő fitneszeszközök el-
helyezését készítse elő, majd az elkészült 
kiviteli terveket elfogadás céljából terjessze a 
képviselő-testület elé.

Gromon István polgármester
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A HORGÁSZBÓDÉK 
JÖVŐJÉVEL  
KAPCSOLATOS  
TERVEKRŐL

P ilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 11/2017. (I. 27.) Kt. sz. határozatával nyilvános pályá-
zatot hirdetett a „Pilisvörösvári bányatavak” megnevezésű 

halgazdálkodási vízterület Pilisvörösvár Város Önkormányzatát 
megillető halgazdálkodási jogának haszonbérbeadás útján törté-
nő hasznosítására. 

A pályázati felhívás speciális feltételei között szerepel, hogy 
„a tavak partján lévő bódék, stégek és egyéb építmények 5 éven 
belüli, azaz 2022. április 1-ig való elbontásában a Pályázó a Ha-
szonbérbe adóval együttműködik oly módon, hogy nem engedé-
lyezi a horgászatot annak (a bódétulajdonosnak), aki nem köt az 
önkormányzattal közjegyző előtt megállapodást arra vonatkozó-
an, hogy vállalja a (tulajdonában álló) bódé, stég, egyéb építmény 
legkésőbb 2022. április 1-jéig történő elbontását (aki vállalja az 
elbontást, annak az írásbeli nyilatkozat aláírásától nem kell fi-
zetni közterület-használati díjat), továbbá beépíti az Alapsza-
bályába, hogy nem ad horgászjegyet, és nem biztosít horgászási 
lehetőséget annak, aki nem vállalja a bódé, stég, egyéb építmény 
5 éven belüli elbontását.”

A pályázati kiírás fenti előírásai kapcsán több kérdés érkezett a 
polgármesteri hivatalhoz e-mailen és telefonon, amelyben az ér-
deklődők a bódék jövőbeni sorsával kapcsolatban kértek részlete-
sebb tájékoztatást. Ezeknek az igényeknek eleget téve a horgász-
bódék jövőjével kapcsolatos önkormányzati tervekről az alábbi 
tájékoztatást adom.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
1/2017. (I. 12.) Kt. sz. határozatával elfogadta a bányatavak kör-
nyékének fejlesztésére vonatkozó hosszú távú koncepciótervét, 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL  
KÖZLEMÉNYE

amellyel kifejezte a tavak környékének fejlesztésére vonatkozó 
szándékát. A képviselő-testület meggyőződése, hogy a bányata-
vak környéke Vörösvár lakóinak életében a jelenleginél sokkal je-
lentősebb szerepet is be tudna tölteni, ha megfelelő beruházások 
révén pihenésre, sportolásra, rekreációs célokra, rendezvények 
befogadására alkalmas területté, egyfajta városligetté alakulna.

A kulturált és esztétikus környezet kialakításának egyik leg-
főbb akadályát jelenleg a tavak partján található horgászbódék 
képezik, valamint a bódék környezetében épített stégek, pottyan-
tós WC-k, lépcsők. A szabályozás nélkül épült létesítmények 
felszabdalják a partot. A bódék környezetében felgyűlő szemét-
kupacok káros anyagai a tavakba mosódva környezeti terhelést 
jelentenek, rontják a vízminőséget, kedvezőtlenül befolyásolják 
az ökológiai viszonyokat. Tulajdonjogi szempontból a bódék 
kisajátítják a parthasználatot: a magánterületnek tűnő partsza-
kaszra a kialakult gyakorlat szerint csak az adott bódé tulajdo-
nosa mehet le, holott közterületről van szó. 

A képviselő-testület szándéka az, hogy a tavak környékét 
rendezze, kulturált környezetet alakítson ki úgy, hogy a tavak 
környékét ne kizárólag a horgászok, hanem valamennyi pilis-
vörösvári polgár használhassa. (A koncepcióterv szerint a bódé 
nélküli horgászat ettől függetlenül mind az öt tavon hosszú tá-
von megmarad.)

Az elfogadott koncepcióterv megvalósítása csak egy többlép-
csős, sokéves folyamat eredményeként képzelhető el, részletes 
kiviteli tervek alapján, fokozatosan, az önkormányzat minden-
kori anyagi lehetőségei szerint megválasztott lépésekben. A kon-
cepcióterv megvalósításának első lépéseként a képviselő-testület 

a Nagy-tó körüli sétányt kívánja kiépíteni. Ennek megvalósítását 
a horgászbódék még nem zavarják, viszont középtávon, a továb-
bi fejlődés érdekében a bódékat a partról el kell távolítani. Ezért 
került be a halászati joggal kapcsolatos pályázati felhívásba a fent 
hivatkozott két pont is.

A horgászbódék tulajdonosai jelenleg egy polgármesteri ha-
táskörben, évente kiadott közterület-használati engedély birtoká-
ban használják a közterületet, és éves közterület-használati díjat 
fizetnek. A közterület-használati engedélyek jelenleg is utalnak 
arra, hogy azokat az engedélyező polgármester indokolás nélkül 
visszavonhatja. A halgazdálkodási jog haszonbérbeadásáról szó-
ló pályázati felhívásban szerepel, hogy aki egyedileg, szerződés 
megkötésével megállapodik az önkormányzattal abban, hogy 
5 éven belül önként elbontja valamennyi építményét (bódéját, 
stégjét stb.), úgy még 5 éven keresztül azokat közterület-haszná-
lati díj megfizetése nélkül használhatja (természetesen az 5. év 
végére köteles az összes építményét elbontani). 

Annak a bódétulajdonosnak, akivel ilyen egyedi megállapodás 
megkötésére nem kerül sor, az önkormányzat az idén már csak 
egy évre, 2018. február 28-ig ad közterület-használati engedélyt, 
amelynek birtokában – a közterület-használati díj megfizetése 
mellett – a bódéját 2018. február 28-ig tovább használhatja. 2018. 
február 28-a után azonban ezek a bódétulajdonosok jogcím nél-
küli közterület-használóvá válnak, s őket az önkormányzat fel-
szólítja a jogcím nélküli, jogellenes közterület-használat abba-
hagyására, a bódé és egyéb építmények elbontására és elvitelére. 

Ha ez nem történne meg, akkor az önkormányzat közigazgatási 
végrehajtás keretében érvényt szerez a döntésnek.

Az önkormányzat valamennyi fél érdekeit szem előtt tartva 
és a problémára békés megoldást keresve a következő lehetősé-
get biztosítja a horgászbódé-tulajdonosok számára: lehetőségük 
van szerződésben megállapodni az önkormányzattal arról, hogy 
legkésőbb 2022. április 1-jéig a horgászbódéjukat és egyéb épít-
ményeiket elbontják; ennek fejében a szerződés megkötésének 
napjától 2022. április 1-ig nem fizetnek közterület-használati 
díjat, s bódéjukat addig – tehát még öt évig – zavartalanul hasz-
nálhatják.

Bízom abban, hogy a horgászbódé-tulajdonosok is megértik 
és értékelik a képviselő-testület fejlesztési szándékait, és a kö-
zös cél érdekében – annak érdekében, hogy a tavak környéke 
egy mindenki számára elérhető, kulturált szabadidős, rekreációs 
területté fejlődjön – vállalják a konstruktív együttműködést az 
önkormányzattal.

Pilisvörösvár, 2017. február 8.
Gromon István polgármester

Ezúton tájékoztatom tisztelt adózóinkat, hogy a 2017. I. félévi helyi iparűzési 
adó, magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó befizetésének határ-
ideje:

2017. március 16.
A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási megbízásokat az adóívvel 
együtt március hónap elején kézbesítjük Önöknek.
Befizetéseiket átutalással is teljesíthetik az alábbi, Sberbank Magyarország Zrt.-
nél vezetett számlaszámokra:

Kérjük, hogy szíveskedjenek figyelni a befizetési határidő pontos betartására, el-
lenkező esetben késedelmi pótlék kerül felszámításra. Felhívom a hátralékkal ren-
delkező adózóink figyelmét, hogy hivatalunk jogosult a lejárt tartozás összegére 
végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér-, illetve nyugdíj-
letiltást, gépjármű forgalomból való kivonást, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint 
jelzálogbejegyzést indítani.
Adóbefizetéseiket előre is köszönjük, mellyel hozzájárulnak városunk működési és 
fejlesztési kiadásainak finanszírozásához.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Tájékoztató adófizetésről

Iparűzési adó beszedési számla:  14100024-11787949-30000001

Gépjárműadó beszedési számla:  14100024-11787949-31000004

Talajterhelési díj számla:  14100024-11787949-32000007

Építményadó számla:  14100024-11787949-33000000 

Vállalkozók kommunális adója számla:   14100024-11787949-34000003 

Építmény utáni idegenforgalmi számla:    14100024-11787949-35000006 

Eljárási illeték számla:  14100024-11787949-36000009 

Bírság számla:  14100024-11787949-37000002 

Késedelmi pótlék számla:  14100024-11787949-38000005 

Egyéb bevételek beszedési számla: 14100024-11787949-39000008

Idegen bevételek beszedési számla: 14100024-11787949-40000002

Magánszemélyek kommunális adója: 14100024-11787949-42000008

Helyi jövedéki adó:  14100024-11787949-47000003

Idegenforgalmi adó beszedési számla: 14100024-11787949-13000008
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A HORGÁSZBÓDÉK 
JÖVŐJÉVEL  
KAPCSOLATOS  
TERVEKRŐL

P ilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 11/2017. (I. 27.) Kt. sz. határozatával nyilvános pályá-
zatot hirdetett a „Pilisvörösvári bányatavak” megnevezésű 

halgazdálkodási vízterület Pilisvörösvár Város Önkormányzatát 
megillető halgazdálkodási jogának haszonbérbeadás útján törté-
nő hasznosítására. 

A pályázati felhívás speciális feltételei között szerepel, hogy 
„a tavak partján lévő bódék, stégek és egyéb építmények 5 éven 
belüli, azaz 2022. április 1-ig való elbontásában a Pályázó a Ha-
szonbérbe adóval együttműködik oly módon, hogy nem engedé-
lyezi a horgászatot annak (a bódétulajdonosnak), aki nem köt az 
önkormányzattal közjegyző előtt megállapodást arra vonatkozó-
an, hogy vállalja a (tulajdonában álló) bódé, stég, egyéb építmény 
legkésőbb 2022. április 1-jéig történő elbontását (aki vállalja az 
elbontást, annak az írásbeli nyilatkozat aláírásától nem kell fi-
zetni közterület-használati díjat), továbbá beépíti az Alapsza-
bályába, hogy nem ad horgászjegyet, és nem biztosít horgászási 
lehetőséget annak, aki nem vállalja a bódé, stég, egyéb építmény 
5 éven belüli elbontását.”

A pályázati kiírás fenti előírásai kapcsán több kérdés érkezett a 
polgármesteri hivatalhoz e-mailen és telefonon, amelyben az ér-
deklődők a bódék jövőbeni sorsával kapcsolatban kértek részlete-
sebb tájékoztatást. Ezeknek az igényeknek eleget téve a horgász-
bódék jövőjével kapcsolatos önkormányzati tervekről az alábbi 
tájékoztatást adom.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
1/2017. (I. 12.) Kt. sz. határozatával elfogadta a bányatavak kör-
nyékének fejlesztésére vonatkozó hosszú távú koncepciótervét, 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL  
KÖZLEMÉNYE

amellyel kifejezte a tavak környékének fejlesztésére vonatkozó 
szándékát. A képviselő-testület meggyőződése, hogy a bányata-
vak környéke Vörösvár lakóinak életében a jelenleginél sokkal je-
lentősebb szerepet is be tudna tölteni, ha megfelelő beruházások 
révén pihenésre, sportolásra, rekreációs célokra, rendezvények 
befogadására alkalmas területté, egyfajta városligetté alakulna.

A kulturált és esztétikus környezet kialakításának egyik leg-
főbb akadályát jelenleg a tavak partján található horgászbódék 
képezik, valamint a bódék környezetében épített stégek, pottyan-
tós WC-k, lépcsők. A szabályozás nélkül épült létesítmények 
felszabdalják a partot. A bódék környezetében felgyűlő szemét-
kupacok káros anyagai a tavakba mosódva környezeti terhelést 
jelentenek, rontják a vízminőséget, kedvezőtlenül befolyásolják 
az ökológiai viszonyokat. Tulajdonjogi szempontból a bódék 
kisajátítják a parthasználatot: a magánterületnek tűnő partsza-
kaszra a kialakult gyakorlat szerint csak az adott bódé tulajdo-
nosa mehet le, holott közterületről van szó. 

A képviselő-testület szándéka az, hogy a tavak környékét 
rendezze, kulturált környezetet alakítson ki úgy, hogy a tavak 
környékét ne kizárólag a horgászok, hanem valamennyi pilis-
vörösvári polgár használhassa. (A koncepcióterv szerint a bódé 
nélküli horgászat ettől függetlenül mind az öt tavon hosszú tá-
von megmarad.)

Az elfogadott koncepcióterv megvalósítása csak egy többlép-
csős, sokéves folyamat eredményeként képzelhető el, részletes 
kiviteli tervek alapján, fokozatosan, az önkormányzat minden-
kori anyagi lehetőségei szerint megválasztott lépésekben. A kon-
cepcióterv megvalósításának első lépéseként a képviselő-testület 

a Nagy-tó körüli sétányt kívánja kiépíteni. Ennek megvalósítását 
a horgászbódék még nem zavarják, viszont középtávon, a továb-
bi fejlődés érdekében a bódékat a partról el kell távolítani. Ezért 
került be a halászati joggal kapcsolatos pályázati felhívásba a fent 
hivatkozott két pont is.

A horgászbódék tulajdonosai jelenleg egy polgármesteri ha-
táskörben, évente kiadott közterület-használati engedély birtoká-
ban használják a közterületet, és éves közterület-használati díjat 
fizetnek. A közterület-használati engedélyek jelenleg is utalnak 
arra, hogy azokat az engedélyező polgármester indokolás nélkül 
visszavonhatja. A halgazdálkodási jog haszonbérbeadásáról szó-
ló pályázati felhívásban szerepel, hogy aki egyedileg, szerződés 
megkötésével megállapodik az önkormányzattal abban, hogy 
5 éven belül önként elbontja valamennyi építményét (bódéját, 
stégjét stb.), úgy még 5 éven keresztül azokat közterület-haszná-
lati díj megfizetése nélkül használhatja (természetesen az 5. év 
végére köteles az összes építményét elbontani). 

Annak a bódétulajdonosnak, akivel ilyen egyedi megállapodás 
megkötésére nem kerül sor, az önkormányzat az idén már csak 
egy évre, 2018. február 28-ig ad közterület-használati engedélyt, 
amelynek birtokában – a közterület-használati díj megfizetése 
mellett – a bódéját 2018. február 28-ig tovább használhatja. 2018. 
február 28-a után azonban ezek a bódétulajdonosok jogcím nél-
küli közterület-használóvá válnak, s őket az önkormányzat fel-
szólítja a jogcím nélküli, jogellenes közterület-használat abba-
hagyására, a bódé és egyéb építmények elbontására és elvitelére. 

Ha ez nem történne meg, akkor az önkormányzat közigazgatási 
végrehajtás keretében érvényt szerez a döntésnek.

Az önkormányzat valamennyi fél érdekeit szem előtt tartva 
és a problémára békés megoldást keresve a következő lehetősé-
get biztosítja a horgászbódé-tulajdonosok számára: lehetőségük 
van szerződésben megállapodni az önkormányzattal arról, hogy 
legkésőbb 2022. április 1-jéig a horgászbódéjukat és egyéb épít-
ményeiket elbontják; ennek fejében a szerződés megkötésének 
napjától 2022. április 1-ig nem fizetnek közterület-használati 
díjat, s bódéjukat addig – tehát még öt évig – zavartalanul hasz-
nálhatják.

Bízom abban, hogy a horgászbódé-tulajdonosok is megértik 
és értékelik a képviselő-testület fejlesztési szándékait, és a kö-
zös cél érdekében – annak érdekében, hogy a tavak környéke 
egy mindenki számára elérhető, kulturált szabadidős, rekreációs 
területté fejlődjön – vállalják a konstruktív együttműködést az 
önkormányzattal.

Pilisvörösvár, 2017. február 8.
Gromon István polgármester

Ezúton tájékoztatom tisztelt adózóinkat, hogy a 2017. I. félévi helyi iparűzési 
adó, magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó befizetésének határ-
ideje:

2017. március 16.
A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási megbízásokat az adóívvel 
együtt március hónap elején kézbesítjük Önöknek.
Befizetéseiket átutalással is teljesíthetik az alábbi, Sberbank Magyarország Zrt.-
nél vezetett számlaszámokra:

Kérjük, hogy szíveskedjenek figyelni a befizetési határidő pontos betartására, el-
lenkező esetben késedelmi pótlék kerül felszámításra. Felhívom a hátralékkal ren-
delkező adózóink figyelmét, hogy hivatalunk jogosult a lejárt tartozás összegére 
végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér-, illetve nyugdíj-
letiltást, gépjármű forgalomból való kivonást, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint 
jelzálogbejegyzést indítani.
Adóbefizetéseiket előre is köszönjük, mellyel hozzájárulnak városunk működési és 
fejlesztési kiadásainak finanszírozásához.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Tájékoztató adófizetésről
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Késedelmi pótlék számla:  14100024-11787949-38000005 

Egyéb bevételek beszedési számla: 14100024-11787949-39000008

Idegen bevételek beszedési számla: 14100024-11787949-40000002

Magánszemélyek kommunális adója: 14100024-11787949-42000008
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Tisztelt Vezérigazgató Úr!

A közelmúltban sajnos ismét több probléma merült fel a városban az ivóvízvezeték-
csőtörések, és az utak rossz minőségű, elhúzódó helyreállítása miatt. Hathatós segít-
ségét kérem a következő konkrét problémák megoldásában:
1. A gyakori csőtörések miatt korábbi leveleinkben már többször kértük a Szabadság 
utcának a Fő utcától a Lőcsei utca elejéig terjedő szakaszán a régi, elavult vezeték cse-
réjét. Sajnos a közelmúltban – 2017. január 13-án – ismét csőtörés volt az érintett sza-
kaszon, a Szabadság u. 2. előtt, amely a közterületen hatalmas károkat okozott. Az út 
melletti csapadékvíz-elvezető árkot tönkretette a csőtörés. Az ideiglenes helyreállítás 
során a csapadékvíz elvezetéséről nem gondoskodtak, így az további károkat okozott: 
alámosta az utat, járdát, és az érintett területen lévő villanyoszlop kidőlését csak az 
Elmű segítségével sikerült megelőzni. Megismételve a korábbi kéréseimet, ismételten 
kérem, hogy a régi vezetéket minél előbb cseréljék ki, a teljes szakaszon, különös tekin-
tettel arra, hogy az Önkormányzat a Vásár téri iskolától a Friedrich Schiller Gimnázium 
végéig az utca mindkét oldalán az összes lehetséges helyen parkolók kialakítását és 
járda építését tervezi megvalósítani, legkésőbb a jövő évben. Kérem, hogy a vezeték 
cseréjét az építkezések előtt elvégezni szíveskedjenek.
Ide tartozik még, hogy a 2016. december 5-én beérkezett DMRV/20824-1/2016/VS 
iktatószámú válaszlevelében Ön ígéretet tett arra, hogy a korábbi levelünkben rész-
letezett úthelyreállítással és a csőtörések során keletkező hordalék elszállításával 
kapcsolatos kérdéseinkre az illetékes szervezeti egységük külön válaszlevélben fog 
tájékoztatást adni. Sajnos, ez a mai napig nem történt meg, pedig időközben eltelt 
több mint két hónap.
2. Több esetben tapasztaltuk, hogy a városban a csőtörések után indokolatlanul hosszú 
ideig nem történik meg a közút helyreállítása. A Város területén több helyszínen hetek, 
adott esetben hónapok óta húzódik a burkolat helyreállítása. Ilyen helyszínek:
• Báthory utca – Freiäcker utca kereszteződése
• Szegfű utca 4.
• Táncsics Mihály utca 16-18.
• Iskola utca 31. számmal szemben lévő tűzcsapszekrény
A közterületben keletkező további károk, esetleges balesetek megelőzése érdekében 
a helyreállításokat kérjük haladéktalanul elvégezni szíveskedjenek. A helyszíneken 
készített legújabb képeket mellékletben küldöm. 
3. A Semmelweis közben is csőtörés volt a közelmúltban, melynek következtében az 
utca csőtörés utáni szakasza jelenleg nem érhető el gépjárművel, mivel az utca zsák-
utca. Kérjük, hogy a csőtörés utáni közterület helyreállítását haladéktalanul végezzék 
el, hogy az érintett útszakasz mentők, tűzoltók, közszolgáltatók általi elérése biztosí-
tott legyen. Amint a mellékelt képeken is látszik, az utcát a csőtörés nagy területen 
alámosta, és a hibaelhárítást követően is több helyen beszakadt az útburkolat, ezért 
kérjük, hogy az alámosott területet is az eredeti rétegrendnek megfelelően helyreál-
lítani szíveskedjenek. 
Köszönöm szíves együttműködését, és kérem szíves tájékoztatását arról, hogy mikorra 
tudják beütemezni a felsorolt munkák elvégzését. Annak érdekében is kérem gyors 
tájékoztatását, hogy a Polgármesteri Hivatalnál érdeklődő panaszosokat tájékoztatni 
tudjuk, hiszen az önkormányzattól, mint a közút kezelőjétől várják a gyors megoldást.

Pilisvörösvár, 2017. február 8.
Üdvözlettel: 

Gromon István  
polgármester

IVÓVÍZVEZETÉK-CSŐTÖRÉSEK

Városunkban évek óta folyamatos gondot okoznak az ivóvízvezeték-csőtörések. A sok-sok kilométernyi el-
öregedett vezeték hol itt, hol ott lyukad ki, jelentős rongálásokat és károkat okozva a város közútjaiban. A 
megrongált utakat a DMRV köteles helyreállítani, de ezek a helyreállítások sokszor hónapokig húzódnak, 
és gyakran rossz minőségben készülnek el.  Az önkormányzat folyamatosan jelzi a hibákat a DMRV-nek, 
újra és újra kéri az útjavítások haladéktalan elvégzését.

Tisztelt Polgármester Úr!

Társaságunkhoz elküldött 01-75-10/2017. ügyiratszámú DMRV/2826-1/2017/FSU 
levelében a szentendrei fenntartási üzem munkájához tartozó felvetésekre a kö-
vetkező válaszokat adjuk: 

1. A Szabadság út 2. előtti csőmeghibásodás valóban nagy károkat okozott, az út 
melletti csapadék-elvezető árkot egy szakaszon teljesen újjá kellett építeni. Az árok 
újjáépítését már a múlt héten elkezdte volna a Társaságunkkal szerződésben álló vál-
lalkozás, de a Magyar Közút nem járult hozzá a munkavégzéshez, sőt, azt letiltotta. 
Jelenleg a munkakezdéshez várjuk a Magyar Közúttól a Közútkezelői hozzájárulást.

2. A második pontban felsorolt burkolathelyreállítások jelenlegi állapota:

• Báthory utca– Freiäcker utca sarok: 
   az ideiglenes  (járóbeton) 2017.02.13-án elkészült.
• Szegfű u. 4.: 2017.02.14-én történik a helyreállítás.
• Táncsics Mihály utca 16.: helyreállítás elkészült.
• Táncsics Mihály utca 18.: 2017.02.14-én történik a helyreállítás
• Iskola utca 31. számmal szemben lévő tűzcsapszekrény: A tűzcsaphoz nem lehetett 
hozzáférni a szekrény helyzete miatt. Mikor a szekrényt kibontottuk kiderült, hogy a 
tűzcsap nem működőképes, ezért cserélni kell a hozzátartozó tolózárral együtt. 

Az elmúlt időszakban nagy számban kaptunk a pilisi területről hibabejelentéseket, 
melyek részben mérő- és bekötés elfagyások, részben vízfolyás, csőtörés-elhárítási 
munkák voltak, így a tűzcsap cseréjéhez még nem tudtunk hozzákezdeni.

3. Semmelweis köz: a múlt hét óta folyamatosan történik a nagy kiterjedésű, besza-
kadt burkolat helyreállítása. A munkavégzést nehezítette az is, hogy a szakaszon a 
vízvezetéken kívül érintett volt a csatorna és gázvezeték is. Az útszakasz járhatóságát 
02.10. óta biztosítjuk a lakók, mentők, tűzoltók, stb. számára.

A levél egyes pontjában utalás történt még két problémára:

1. A Szabadság utca elején, a 4-18. házszámok között, kb. 150 m hosszban látható hor-
dalék az árokban, illetve az átereszekben, egyes helyeken már növényzettel benőve. 
Az, hogy ez a hordalék mind a csőtörésből származik-e, nem állapítható meg. Ennek 
ellenére, amint az időjárás engedi, a hordalékot eltávolítjuk a csapadékvíz-elvezető 
árokból.

2. A Lőcsei utca – Szabadság utca kereszteződésében található víznyelőrács és alépít-
ménye helyreállítását valóban 2 alkalommal próbálta a szerződéses alvállalkozónk 
megoldani, a helyreállítás minősége valóban nem megfelelő. Ezt jeleztük a vállalkozás 
részére. Jelenleg az időjárás nem teszi lehetővé a megfelelő munkavégzést. Amint az 
időjárás lehetővé teszi a munka elvégzését, ismét elvégeztetjük a helyreállítást.

Kérjük tájékoztatásunk elfogadását!

Üdvözlettel,

Drozsgyik József  
fenntartási főmérnök

Mivel ezek a hivatali jelzések gyakran nem hoznak eredményt, Gromon 
István polgármester már több alkalommal közvetlenül a DMRV vezér-
igazgatójához fordult a helyreállítások ügyében, s kérte – többek között 
– a helyreállítások felgyorsítását, a Szabadság utcai vízvezeték teljes cse-

réjét, valamint a csőtörések következtében az árkokban felgyűlt hordalé-
kok eltávolítását. Mivel a probléma továbbra is aktuális, az alábbiakban 
közöljük Gromon István polgármesternek a tárgyban írt legutóbbi levelét, 
valamit Tóth Istvánnak, a DMRV vezérigazgatójának válaszát.

Szabó Imre  
fenntartási üzemvezető
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Tisztelt Vezérigazgató Úr!

A közelmúltban sajnos ismét több probléma merült fel a városban az ivóvízvezeték-
csőtörések, és az utak rossz minőségű, elhúzódó helyreállítása miatt. Hathatós segít-
ségét kérem a következő konkrét problémák megoldásában:
1. A gyakori csőtörések miatt korábbi leveleinkben már többször kértük a Szabadság 
utcának a Fő utcától a Lőcsei utca elejéig terjedő szakaszán a régi, elavult vezeték cse-
réjét. Sajnos a közelmúltban – 2017. január 13-án – ismét csőtörés volt az érintett sza-
kaszon, a Szabadság u. 2. előtt, amely a közterületen hatalmas károkat okozott. Az út 
melletti csapadékvíz-elvezető árkot tönkretette a csőtörés. Az ideiglenes helyreállítás 
során a csapadékvíz elvezetéséről nem gondoskodtak, így az további károkat okozott: 
alámosta az utat, járdát, és az érintett területen lévő villanyoszlop kidőlését csak az 
Elmű segítségével sikerült megelőzni. Megismételve a korábbi kéréseimet, ismételten 
kérem, hogy a régi vezetéket minél előbb cseréljék ki, a teljes szakaszon, különös tekin-
tettel arra, hogy az Önkormányzat a Vásár téri iskolától a Friedrich Schiller Gimnázium 
végéig az utca mindkét oldalán az összes lehetséges helyen parkolók kialakítását és 
járda építését tervezi megvalósítani, legkésőbb a jövő évben. Kérem, hogy a vezeték 
cseréjét az építkezések előtt elvégezni szíveskedjenek.
Ide tartozik még, hogy a 2016. december 5-én beérkezett DMRV/20824-1/2016/VS 
iktatószámú válaszlevelében Ön ígéretet tett arra, hogy a korábbi levelünkben rész-
letezett úthelyreállítással és a csőtörések során keletkező hordalék elszállításával 
kapcsolatos kérdéseinkre az illetékes szervezeti egységük külön válaszlevélben fog 
tájékoztatást adni. Sajnos, ez a mai napig nem történt meg, pedig időközben eltelt 
több mint két hónap.
2. Több esetben tapasztaltuk, hogy a városban a csőtörések után indokolatlanul hosszú 
ideig nem történik meg a közút helyreállítása. A Város területén több helyszínen hetek, 
adott esetben hónapok óta húzódik a burkolat helyreállítása. Ilyen helyszínek:
• Báthory utca – Freiäcker utca kereszteződése
• Szegfű utca 4.
• Táncsics Mihály utca 16-18.
• Iskola utca 31. számmal szemben lévő tűzcsapszekrény
A közterületben keletkező további károk, esetleges balesetek megelőzése érdekében 
a helyreállításokat kérjük haladéktalanul elvégezni szíveskedjenek. A helyszíneken 
készített legújabb képeket mellékletben küldöm. 
3. A Semmelweis közben is csőtörés volt a közelmúltban, melynek következtében az 
utca csőtörés utáni szakasza jelenleg nem érhető el gépjárművel, mivel az utca zsák-
utca. Kérjük, hogy a csőtörés utáni közterület helyreállítását haladéktalanul végezzék 
el, hogy az érintett útszakasz mentők, tűzoltók, közszolgáltatók általi elérése biztosí-
tott legyen. Amint a mellékelt képeken is látszik, az utcát a csőtörés nagy területen 
alámosta, és a hibaelhárítást követően is több helyen beszakadt az útburkolat, ezért 
kérjük, hogy az alámosott területet is az eredeti rétegrendnek megfelelően helyreál-
lítani szíveskedjenek. 
Köszönöm szíves együttműködését, és kérem szíves tájékoztatását arról, hogy mikorra 
tudják beütemezni a felsorolt munkák elvégzését. Annak érdekében is kérem gyors 
tájékoztatását, hogy a Polgármesteri Hivatalnál érdeklődő panaszosokat tájékoztatni 
tudjuk, hiszen az önkormányzattól, mint a közút kezelőjétől várják a gyors megoldást.

Pilisvörösvár, 2017. február 8.
Üdvözlettel: 

Gromon István  
polgármester

IVÓVÍZVEZETÉK-CSŐTÖRÉSEK
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Tisztelt Polgármester Úr!
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KISS ÁDÁM A 
NAGYVILÁGBAN

A z országszerte közkedvelt Dumaszínház társulatából 
legutóbb Dombóvári István, Beliczai Balázs és Szobácsi 
Gergő látogatott Pilisvörösvárra, még az elmúlt esztendő 

végén. Az előadásuk során természetesen szék nem maradt üresen 
és néző nem ment haza nevetés nélkül, ezért nem számított meg-
lepetésnek, amikor az esemény folytatásaként a Művészetek Háza 
szervezői „bedurrantották” a humorista csoport egyik legkedvel-
tebb tagjának önálló estjét mint folytatást. 

A Kiss Ádám a Nagyvilágban című előadásra eredetileg csak ja-
nuár 24-én, kedden került volna sor, de az eseménnyel kapcsolat-
ban olyan nagy volt az érdeklődés, hogy egy plusz alkalmat kellett 
kiírni január 27-re, amely szintén teltházas lett.

A „bemelegítő ember” hálás (avagy hálátlan) szerepe ezúttal 
Benk Dénesre hárult, aki próbálta az előadását a lehető leginter-
aktívabbá tenni. Ez az önként felszólaló nézők számára persze 
nem minden pillanatban lehetett kellemes élmény, de végül ők is 
derültek egyet magukon a közönséggel. 

Majd fél óra várakozás után végül Kiss Ádám lépett a reflektor-
fénybe, aki műsorát a televízióból már ismert stílusban indította. 
Ezen önálló est apropójául a humorista egy sajátos ötlete szolgált, 
amely szerint utazásai során átélt élményeire építette fel a poéno-
kat. Ez azért is volt üdítő rajongói számára, mert így nem a meg-
szokott poénokat hallhatták tőle, sőt a produkciót még fotókkal, 
illetve videókkal tette még színesebbé. 

A mókának végül majd két óra elteltével szakadt vége. Az embe-
rek az aulában pedig azt találgatták fennhangon, hogy vajon me-
lyik Dumaszínház páros látogat majd el legközelebb a városba…

K.M.
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H egyes Andrea Vörösváron él csa-
ládjával, és gyerekkora óta nagyon 
szeret rajzolni. Festeni azonban 

csak később, 2012-ben kezdett el, minden-
féle előképzettség nélkül, egy reggel arra 
ébredve, hogy neki festenie kell. Úgyhogy 
azonnal meg is vásárolta az ehhez szüksé-
ges eszközöket, és nekilátott.  Aki a képeket 
megtekinti, láthatja, hogy a legmeghatáro-
zóbbak nem is maguk a témák, hanem a 
színek. Azok közül is leginkább a kék és a 
szivárvány. Legtöbbször a színek születnek 
meg először Andrea fejében, és csak utána 
a témák. De vannak vissza-visszatérő té-
mái: az ég, a tenger, az űr és az emberi ala-
kok. Stílusa nem egykönnyen besorolható, 
az ő szavaival élve „neo-intergalaktikus”, 
tehát egészen egyedi.

Andrea kiállítását Kimmelné Sziva Mária 
alpolgármester nyitotta meg, beszédében 
bemutatta kicsit a művészt és beszélt a ké-
pekről is – színekről, témákról, szimbólu-
mokról. 

„Az embernek csak az arca ismerhető, de 
az arca nem ő. Ő az arca mögött van. Látha-
tatlan.” Az idézet Andrea egyik kedvenc köny-
vének – Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember 
– előszavában olvasható. S ez a láthatatlan 
a lélek, minden, ami bennünk van, minden, 
amit érzünk. Ami megfoghatatlan, végtelen, 
szabad és szárnyaló. Andrea hisz abban, hogy 
a lélek is végigmegy az evolúciós folyamaton, 
életről életre nemesedik, egyre jobbá, egyre in-
kább magasabb rendűvé válik, s végül eléri a 
bölcs, mesteri lélekfokozatot, egyenes út vezet 
a megvilágosodáshoz, és akár így is nevezhet-

jük, az Istenhez való visszatéréshez. […] A 
festésnél számára a szabadságérzés a legfonto-
sabb, s nem az, hogy a faágat milyen ecsettel 
kellene megfesteni, a megkötöttségek a kezét 
és a lelkét is megkötik. A szabadság része az is, 
hogy kiválasztja az eszközöket, amikkel fest, 
néha keserű, de inkább örömteli tapasztalat 
útján. Meggyőződése, hogy a lélek vezeti kezét 
festés közben.

Ezek a képek lelkének egy-egy darabja, 
s képesnek érzi magát arra, hogy ezt itt, egy 
kiállítás keretében megmutassa kedves város-
ának. BÁR ILYENEK LENNÉNK…

J anuár 26-án újfent megünnepelték a 
magyar kultúra napját a pilisvörösvári 
polgárok a Művészetek Háza színház-

termében, ahol ezúttal – köszönhetően az 
év eleji zord időjárásnak – a megszokottnál 
kicsit több szék maradt üresen. A műsor 
ezúttal Sudár Annamária és Török Máté 
(az ő nevét az országszerte közkedvelt 
Misztrál együttesből ismerhetik olvasóink) 

Bár ilyenek lennénk mi című előadása volt.
A magyar kultúra napja egyébként ja-

nuár 22-höz köthető (ünnepelni pedig a 
rendszerváltozás óta szoktuk), mert 1823. 
január 22-én tisztázta le Kölcsey Ferenc 
Himnusz című költeményét, Magyaror-
szág himnuszát. Ezzel a verssel, amelyet 
oly sokszor hall az ember, ám teljes hosszá-
ban mégis oly kevésszer, kezdődött meg az 

ünnepi műsor. Nem is lehetett volna jobb a 
fellépők választása, hiszen a szóban forgó 
mű egy bizonyos aspektusból nézve egyér-
telműen évváró, bizakodó alkotás. („Hozz 
reá víg esztendőt…”)

Az est során nagy hangsúlyt kaptak a 
kétszáz évvel ezelőtt született Arany János 
munkái, illetve a róla író magyar költők is. 
Arany Jánostól elhangzott többek között a 
Széchenyi emlékezete és több részlet a Tol-
diból.

A fellépők a hallgatóságot is bevonták a 
műsorba Orosz István Ima című versével 
kapcsolatosan, ahol a jelenlévők a megze-
nésített vers szólamát dúdolták együtt Tö-
rök Mátéval. 

A majd másfél órás rendezvény során 
többek között Babits Mihálytól, Kiss Judit 
Ágnestől és Dsida Jenőtől is elhangoz-
tak költemények, amelyek sorát Kölcsey 
Himnuszának „elődje”, a Boldogasszony 
Anyánk című ének zárta.

KoMa

Ezzel a címmel nyílt meg Hegyes 
Andrea kiállítása a Művészetek 
Házában február 3-án, pénteken 
délután. A kiállítás azért kapta ezt 
a címet, mert Andrea meggyőződé-
se, hogy a lélek vezeti kezét festés 
közben.

A kiállítással kapcsolatban nemcsak az 
alpolgármester asszony beszélt, hanem 
Szabó Sipos Barnabás színművész is, aki 
szintén amatőr festő. Ő egy röpke interjút 

„A lelkek úgy suhannak át az időn, 
mint a felhők az égen. Na most az útja 
során a felhő alakja, színe árnya vagy 
nagysága megváltozik, de azért felhő 
marad. Így van a lélekkel is. Ki tudja 
megmondani, honnan fújta ide a felhőt 
a szél, vagy kibe születik újra az élet?” 

David Mitchell: Felhőatlasz

csinált Andreával. Tulajdonképpen hogy 
is van az, hogy az ember egyik reggel arra 
ébred, hogy festenie kell? Andrea erre így 
válaszolt: Inkább egy játék volt először, hogy 

fogtam az ecsetet és álltam a vászon előtt, 
mint a nagyok, és annyira ügyetlen is voltam. 
Az első képem a Hazatérés… 3 vagy 4 hétig 
festettem. Nagyon rossz volt, hogy olyan ne-
hezen ment. De nem hagytam abba, és azóta 
sem tudok leállni. 

És valóban. Rengeteg képet láthattunk a 
falakon, kisebbeket, nagyobbakat, változa-
tos színekkel, témákkal, itt-ott egy-egy idé-
zettel színesítve. Alkotójuk nem is szívesen 
válik meg tőlük, így aki látogatóba érkezik 
hozzá, egészen biztosan megtekintheti az 
alkotásokat, és ezáltal bepillantást nyerhet 
egy kicsit Andrea lelkébe is. Aki pedig a ki-
állítást szeretné megtekinteni, az március 
3-áig megteheti a Művészetek Háza nyit-
vatartási idejében.

Palkovics Mária
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VERTRIEBEN  
MIT EINEM BÜNDEL  
AUF DEM RÜCKEN
GEDENKFEIER IN WERISCHWAR ZUR  
VERTREIBUNG DER UNGARNDEUTSCHEN

Am 19. Januar 2017 kamen im Kul-
turhaus von Werischwar all jene 
zusammen, die sich in gemeinsa-

mer Runde an die schreckliche Tragödie 
des Ungarndeutschtums von 1946 erinnern 
wollten. Am gleichen Tag, dem 19. Januar 
jenes Jahres fuhr der erste Zugtransport mit 
Ungarndeutschen von Ungarn aus ab. Da-
mit hatte die Vertreibung – oder wie es die 
ungarischen Behörden und später die Pro-
paganda verlogen-bagatellisierend nannten: 
die Aussiedlung – ihren Anfang genommen. 
Sie sollte bis ins Jahr 1948 dauern und die 
Vertreibung von etwa 200.000 Ungarndeut-
schen zum Ergebnis haben. Schon am ers-
ten Tag wurden tausend Menschen aus Wu-
dersch (Budaörs) deportiert, und was sie an 
Hab und Gut zurücklassen mussten, wurde 
geraubt, ihre Heime geplündert und in ihre 
Häuser wurden Fremde einquartiert.
  Werischwar, damals noch Dorf, gehörte zu 
den Siedlungen, die nicht von der Vertrei-
bung betroffen waren, und es gehört bis auf 
den heutigen Tag noch zu den großen Rät-
seln der Ortsgeschichte, welchem Umstand 
dies zu verdanken war. Es gibt verschiedene 
Vermutungen (z.B. dass wegen des damals 
betriebenen Bergbaus aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht in die Bevölkerungsstruk-
tur eingegriffen werden sollte, denn unter 

den Bergleuten gab es eine hohe Zahl an 
Deutschen, die von der Vertreibung hätten 
betroffen sein können, oder aber nach einem 
anderen Gerücht soll es persönliche Kon-
takte zur hohen Politik gegeben haben, die 
das Dorf vor der Vertreibung schützen hal-
fen), welchem Umstand das in dieser Frage 
glückliche Schicksal Werischwars zu ver-
danken ist, doch Gewissheit gibt es bisher 
nicht. Vielleicht wird sich dieses Geheimnis 
eines Tages lösen lassen.

  Im Dezember des Jahres 2012 fasste das 
ungarische Parlament mit einem sehr sel-
tenen Abstimmungsergebnis, nämlich ein-
stimmig, über alle Parteigrenzen hinweg, 
den Beschluss, den 19. Januar zum Ge-
denktag der Vertreibung der Ungarndeut-
schen zu erklären. Obwohl Werischwar 
von der Vertreibung verschont geblieben 
ist, initiierte Bürgermeister István Gromon 
die neue Werischwarer Tradition, jedes Jahr 
am Gedenktag der Vertreibung sich all jener 
zu erinnern, die einst nicht das Glück der 
Werischwarer hatten. Die bisherigen Ge-
denkfeiern legten einen besonderen Akzent 
darauf, die damaligen Ereignisse aus wis-
senschaftlicher und politischer Sicht darzu-
legen. 2014 sprach der Historiker Dr. Dezső 
Szabó über die Fakten und die kursierenden 
vielen Fehlinformationen über die Vertrei-
bung, 2015 gab der Geschichtslehrer Rudolf 
Weiss aus der Woiwodina (Vajdaság) einen 
Einblick, wie im südslawischen Raum in 
jenen Jahren mit den dortigen Deutschen 
umgegangen worden war, und 2016 gab 
die Historikerin Dr. Réka Marchut einen 
Überblick darüber, wie sich die Vertreibung 
in den Siedlungen um Budapest bis 1948 
auswirkte. Das Konzept der diesjährigen 
Gedenkfeier war nun insofern ein anderes, 
dass heuer keine Fachleute eingeladen wor-
den sind, um über das Thema zu sprechen, 
sondern vielmehr sollte die Vertreibung auf 
konkret-fassbare Weise den Anwesenden 
vor Augen geführt werden.
  Begleitet vom Spiel der Ungarndeutschen 
Blaskapelle Werischwar sammelte sich das 
Publikum im Theatersaal des Kulturhau-
ses. Als erster Programmpunkt der Ge-
denkveranstaltung folgte das gemeinsame 
Singen der Hymne der Ungarndeutschen. 
Während die Blaskapelle die musikalische 
Begleitung lieferte, wurde der Text der 
Hymne als Hilfestellung für eventuell hin-
sichtlich ihres Wortlautes Unsichere an die 
Leinwand projiziert.
  Bürgermeister István Gromon begrüßte 
hiernach die Anwesenden im Namen der 
Selbstverwaltung der Stadt und erinnerte 

daran, dass der Gedenktag der Verschlep-
pung der Ungarndeutschen 2012 vom un-
garischen Parlament beschlossen worden 
ist, „damit man sich auf gebührende Weise 
in allen Siedlungen auf die auf der un-
rechtmäßigen Grundlage der Anklage und 
des Prinzips der Kollektivschuld erfolgten 
Verschleppung der ungarndeutschen Ge-
meinschaft gedenken könne, die der Ver-
folgung ausgesetzt war und ihrer Güter be-
raubt wurde“. Den Ablauf der Gedenkfeier 
skizzierend brachte er abschließend seine 
Hoffnung zum Ausdruck, dass die Veran-
staltung zu den Kenntnissen der jüngeren 
Generationen über die tragischen Ereig-
nisse beitragen möge, „damit der 1946-er 
Vertreibung ähnliche Schrecken sich nie 
mehr, weder mit uns noch mit anderen 
wiederholen können“. Die Feier eröffnend 
übergab der Bürgermeister das Wort der 
Direktorin des deutschsprachigen Fried-
rich-Schiller-Gynmansiums von Weri-
schwar, Frau Erika Bogár Szabó, die durch 
das weitere Programm leitete.
  Zunächst trugen Schüler der Klasse 8c 
des Gymnasiums Passagen aus einem der 
eindrucksvollsten Gedichte der ungarn-
deutschen Literatur, der „Ungarndeutschen 
Ballade“ von Robert Becker vor, in dem ein 
komprimierter Überblick über das Schicksal 
des Ungarndeutschtums bis auf den heuti-
gen Tag gegeben wird.
  Frau Bogár Szabó machte dann mit den 
grundlegenden Fakten der Vertreibung be-
kannt und es folgte eine historische Film-
aufnahme, auf der eine alte Frau ein selbst 
verfasstes Lied vortrug, welches sie in der 
Nacht vor der ihr angekündigten Vertrei-
bung verfasst hatte, die dann ausblieb. Das 
Lied ist in schlichten Worten ein herzergrei-
fendes Zeugnis der Heimatliebe und des 
Gottvertrauens („Wir müssen fort von unse-
rer Heimat / Und müssen geh‘n ins fremde 
Land, / Dort haben wir ja keine Heimat / 
Uns‘re Heimat ist in Ungarnland.“)
  Als ein weiterer Punkt, der die histo-
rischen Ereignisse von damals auf der 
menschlichen Ebene nachempfindbar 
machte, folgten Ausschnitte aus den Tage-
büchern der vertriebenen Maria Winkler 
aus Wudersch, die zwei Schüler vortrugen 
und die Anwesenden mit sichtlicher Er-
schütterung aufnahmen.
  Ein zentraler Moment der Feier war das 
Öffnen des so genannten „Wanderbündels“. 
Jedem Ungarndeutschen sind die berüch-

tigten Worte von Imre Kovács, dem einsti-
gen Politiker der Nationalen Bauernpartei, 
geläufig, mit denen er, zu der Vertreibung 
gegen die Ungarndeutschen hetzte: „Die 
Schwaben verdienen keine Gnade! Sie sol-
len gehen, wie sie gekommen sind, mit ei-
nem Bündel auf ihrem Rücken!“ Hierauf 
verweisend hat die Landesselbstverwaltung 
der Ungarndeutschen (LdU) die Aktion 
„Wanderbündel“ gestartet, deren Sinn dar-
in bestand, Geschichte unmittelbar zu ver-
anschaulichen. In Schomberg (Somberek) 
in der Branau stellten drei Zeitzeugen ein 
Bündel mit Originalgegenständen aus dem 
dortigen Heimatmuseum zusammen, das 
durchaus ein Bündel in den Tagen der Ver-
treibung hätte sein können, denn es enthielt 
die typischen Gegenstände, die man damals 
als Vertriebener mitzunehmen pflegte. Das 
Bündel machte vom Valeria Koch Bildungs-
zentrum in Fünfkirchen aus seinen Weg 
über 30 Nationalitätenschulen Ungarns, 
die an der Wanderbündelaktion teilgenom-
men haben, um dann hier in Werischwar 
am Endpunkt seiner Reise anzukommen. 
Während eine Schülerin und ein Schüler 
das Bündel öffneten und die darin enthal-
tenen Gegenstände dem Publikum präsen-
tierten, kommentierte Szabolcs Zsámboki 
sachkundig Zweck und Funktion dieser 
Objekte aus Sicht der Vertriebenen.
  Es folgte hiernach die szenisch bearbeitete 
Fassung des Prosawerks „Das Zweiglein“ 
von Claus Klotz, das ein melancholisches 
Bild vom jahrhundertelangen Schicksal 
und nach dem Zweiten Weltkrieg begin-
nenden Verschwinden der Ungarndeut-
schen zeichnet, vorgetragen durch die 
Schüler der Klasse 11 c.
  Zum Abschluss sangen die Anwesenden 
das Lied „Nach meiner Heimat zieht’s 
mich wieder“, wobei sie gesanglich vom 
Heimatwerk und mit der Harmonika 
durch Márk Szép und Martin Milbich un-
terstützt wurden.
  Die heurige Gedenkfeier zum Gedenk-
tag der Vertreibung der Ungarndeutschen 
war nach drei Jahren ähnlich aufgebauter, 

wenn auch sehr interessanter Programme 
durch das veränderte Konzept eine gelun-
gene Veranstaltung, die die historischen 
Ereignisse auch all jenen nahe bringen 
konnte, für die wissenschaftliche Vorträge 
einen nachvollziehbaren Zugang zu his-
torischen Ereignissen erschweren. Es hat 
sich gezeigt, wie unterschiedliche Heran-
gehensweisen und Präsentationsformen 
eines historischen Themas durchaus alle 
ihre Existenzberechtigung besitzen. Im 
Grunde besteht die Kunst dessen, das Inte-
resse für ein breiteres Publikum aufrecht-
zuerhalten, darin, den Gedenktag mög-
lichst abwechslungsreich zu gestalten, und 
dabei – so wie bisher auch immer – nicht 
die Würde zu verlieren, die dem Thema 
zukommt.

Dr. Gábor Kerekes

Január 19-én a Művészetek Há-
zában került sor a magyarországi 
németek 1946-os kiűzetésének idei 

emléknapjára. Az elűzetés 1946-tól 
1948-ig tartott, általa kb. 200 000 ma-
gyar sváb vált földönfutóvá és hon-
talanná. Vörösvár német lakossága 
megmenekült e tragédia elől, ami azok-
ban az években szinte csodával volt 
egyenértékű. A kiűzetés napja 2012 
óta képzi részét a nemzeti emlékna-
poknak. Gromon István polgármester 
kezdeményezésére a kiűzetés napjáról 
Vörösváron is minden évben városi ün-
nepség keretében emlékezhetünk meg. 
A cikk az idei ünnepség mozzanataiba 
enged betekintést, és részletesen kitér 
arra, hogy a megemlékezők – a polgár-
mester úr, a Schiller gimnázium diákjai 
és igazgató asszonya, Zsámboki Sza-
bolcs, a nemzetiségi fúvószenekar, va-
lamint Szép Márk és Milbich Martin – 
milyen művészi eszközökkel mutatták 
be különböző szempontokból e sors-
csapást az eseményen résztvevőknek.
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schen zum Ergebnis haben. Schon am ers-
ten Tag wurden tausend Menschen aus Wu-
dersch (Budaörs) deportiert, und was sie an 
Hab und Gut zurücklassen mussten, wurde 
geraubt, ihre Heime geplündert und in ihre 
Häuser wurden Fremde einquartiert.
  Werischwar, damals noch Dorf, gehörte zu 
den Siedlungen, die nicht von der Vertrei-
bung betroffen waren, und es gehört bis auf 
den heutigen Tag noch zu den großen Rät-
seln der Ortsgeschichte, welchem Umstand 
dies zu verdanken war. Es gibt verschiedene 
Vermutungen (z.B. dass wegen des damals 
betriebenen Bergbaus aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht in die Bevölkerungsstruk-
tur eingegriffen werden sollte, denn unter 

den Bergleuten gab es eine hohe Zahl an 
Deutschen, die von der Vertreibung hätten 
betroffen sein können, oder aber nach einem 
anderen Gerücht soll es persönliche Kon-
takte zur hohen Politik gegeben haben, die 
das Dorf vor der Vertreibung schützen hal-
fen), welchem Umstand das in dieser Frage 
glückliche Schicksal Werischwars zu ver-
danken ist, doch Gewissheit gibt es bisher 
nicht. Vielleicht wird sich dieses Geheimnis 
eines Tages lösen lassen.

  Im Dezember des Jahres 2012 fasste das 
ungarische Parlament mit einem sehr sel-
tenen Abstimmungsergebnis, nämlich ein-
stimmig, über alle Parteigrenzen hinweg, 
den Beschluss, den 19. Januar zum Ge-
denktag der Vertreibung der Ungarndeut-
schen zu erklären. Obwohl Werischwar 
von der Vertreibung verschont geblieben 
ist, initiierte Bürgermeister István Gromon 
die neue Werischwarer Tradition, jedes Jahr 
am Gedenktag der Vertreibung sich all jener 
zu erinnern, die einst nicht das Glück der 
Werischwarer hatten. Die bisherigen Ge-
denkfeiern legten einen besonderen Akzent 
darauf, die damaligen Ereignisse aus wis-
senschaftlicher und politischer Sicht darzu-
legen. 2014 sprach der Historiker Dr. Dezső 
Szabó über die Fakten und die kursierenden 
vielen Fehlinformationen über die Vertrei-
bung, 2015 gab der Geschichtslehrer Rudolf 
Weiss aus der Woiwodina (Vajdaság) einen 
Einblick, wie im südslawischen Raum in 
jenen Jahren mit den dortigen Deutschen 
umgegangen worden war, und 2016 gab 
die Historikerin Dr. Réka Marchut einen 
Überblick darüber, wie sich die Vertreibung 
in den Siedlungen um Budapest bis 1948 
auswirkte. Das Konzept der diesjährigen 
Gedenkfeier war nun insofern ein anderes, 
dass heuer keine Fachleute eingeladen wor-
den sind, um über das Thema zu sprechen, 
sondern vielmehr sollte die Vertreibung auf 
konkret-fassbare Weise den Anwesenden 
vor Augen geführt werden.
  Begleitet vom Spiel der Ungarndeutschen 
Blaskapelle Werischwar sammelte sich das 
Publikum im Theatersaal des Kulturhau-
ses. Als erster Programmpunkt der Ge-
denkveranstaltung folgte das gemeinsame 
Singen der Hymne der Ungarndeutschen. 
Während die Blaskapelle die musikalische 
Begleitung lieferte, wurde der Text der 
Hymne als Hilfestellung für eventuell hin-
sichtlich ihres Wortlautes Unsichere an die 
Leinwand projiziert.
  Bürgermeister István Gromon begrüßte 
hiernach die Anwesenden im Namen der 
Selbstverwaltung der Stadt und erinnerte 

daran, dass der Gedenktag der Verschlep-
pung der Ungarndeutschen 2012 vom un-
garischen Parlament beschlossen worden 
ist, „damit man sich auf gebührende Weise 
in allen Siedlungen auf die auf der un-
rechtmäßigen Grundlage der Anklage und 
des Prinzips der Kollektivschuld erfolgten 
Verschleppung der ungarndeutschen Ge-
meinschaft gedenken könne, die der Ver-
folgung ausgesetzt war und ihrer Güter be-
raubt wurde“. Den Ablauf der Gedenkfeier 
skizzierend brachte er abschließend seine 
Hoffnung zum Ausdruck, dass die Veran-
staltung zu den Kenntnissen der jüngeren 
Generationen über die tragischen Ereig-
nisse beitragen möge, „damit der 1946-er 
Vertreibung ähnliche Schrecken sich nie 
mehr, weder mit uns noch mit anderen 
wiederholen können“. Die Feier eröffnend 
übergab der Bürgermeister das Wort der 
Direktorin des deutschsprachigen Fried-
rich-Schiller-Gynmansiums von Weri-
schwar, Frau Erika Bogár Szabó, die durch 
das weitere Programm leitete.
  Zunächst trugen Schüler der Klasse 8c 
des Gymnasiums Passagen aus einem der 
eindrucksvollsten Gedichte der ungarn-
deutschen Literatur, der „Ungarndeutschen 
Ballade“ von Robert Becker vor, in dem ein 
komprimierter Überblick über das Schicksal 
des Ungarndeutschtums bis auf den heuti-
gen Tag gegeben wird.
  Frau Bogár Szabó machte dann mit den 
grundlegenden Fakten der Vertreibung be-
kannt und es folgte eine historische Film-
aufnahme, auf der eine alte Frau ein selbst 
verfasstes Lied vortrug, welches sie in der 
Nacht vor der ihr angekündigten Vertrei-
bung verfasst hatte, die dann ausblieb. Das 
Lied ist in schlichten Worten ein herzergrei-
fendes Zeugnis der Heimatliebe und des 
Gottvertrauens („Wir müssen fort von unse-
rer Heimat / Und müssen geh‘n ins fremde 
Land, / Dort haben wir ja keine Heimat / 
Uns‘re Heimat ist in Ungarnland.“)
  Als ein weiterer Punkt, der die histo-
rischen Ereignisse von damals auf der 
menschlichen Ebene nachempfindbar 
machte, folgten Ausschnitte aus den Tage-
büchern der vertriebenen Maria Winkler 
aus Wudersch, die zwei Schüler vortrugen 
und die Anwesenden mit sichtlicher Er-
schütterung aufnahmen.
  Ein zentraler Moment der Feier war das 
Öffnen des so genannten „Wanderbündels“. 
Jedem Ungarndeutschen sind die berüch-

tigten Worte von Imre Kovács, dem einsti-
gen Politiker der Nationalen Bauernpartei, 
geläufig, mit denen er, zu der Vertreibung 
gegen die Ungarndeutschen hetzte: „Die 
Schwaben verdienen keine Gnade! Sie sol-
len gehen, wie sie gekommen sind, mit ei-
nem Bündel auf ihrem Rücken!“ Hierauf 
verweisend hat die Landesselbstverwaltung 
der Ungarndeutschen (LdU) die Aktion 
„Wanderbündel“ gestartet, deren Sinn dar-
in bestand, Geschichte unmittelbar zu ver-
anschaulichen. In Schomberg (Somberek) 
in der Branau stellten drei Zeitzeugen ein 
Bündel mit Originalgegenständen aus dem 
dortigen Heimatmuseum zusammen, das 
durchaus ein Bündel in den Tagen der Ver-
treibung hätte sein können, denn es enthielt 
die typischen Gegenstände, die man damals 
als Vertriebener mitzunehmen pflegte. Das 
Bündel machte vom Valeria Koch Bildungs-
zentrum in Fünfkirchen aus seinen Weg 
über 30 Nationalitätenschulen Ungarns, 
die an der Wanderbündelaktion teilgenom-
men haben, um dann hier in Werischwar 
am Endpunkt seiner Reise anzukommen. 
Während eine Schülerin und ein Schüler 
das Bündel öffneten und die darin enthal-
tenen Gegenstände dem Publikum präsen-
tierten, kommentierte Szabolcs Zsámboki 
sachkundig Zweck und Funktion dieser 
Objekte aus Sicht der Vertriebenen.
  Es folgte hiernach die szenisch bearbeitete 
Fassung des Prosawerks „Das Zweiglein“ 
von Claus Klotz, das ein melancholisches 
Bild vom jahrhundertelangen Schicksal 
und nach dem Zweiten Weltkrieg begin-
nenden Verschwinden der Ungarndeut-
schen zeichnet, vorgetragen durch die 
Schüler der Klasse 11 c.
  Zum Abschluss sangen die Anwesenden 
das Lied „Nach meiner Heimat zieht’s 
mich wieder“, wobei sie gesanglich vom 
Heimatwerk und mit der Harmonika 
durch Márk Szép und Martin Milbich un-
terstützt wurden.
  Die heurige Gedenkfeier zum Gedenk-
tag der Vertreibung der Ungarndeutschen 
war nach drei Jahren ähnlich aufgebauter, 

wenn auch sehr interessanter Programme 
durch das veränderte Konzept eine gelun-
gene Veranstaltung, die die historischen 
Ereignisse auch all jenen nahe bringen 
konnte, für die wissenschaftliche Vorträge 
einen nachvollziehbaren Zugang zu his-
torischen Ereignissen erschweren. Es hat 
sich gezeigt, wie unterschiedliche Heran-
gehensweisen und Präsentationsformen 
eines historischen Themas durchaus alle 
ihre Existenzberechtigung besitzen. Im 
Grunde besteht die Kunst dessen, das Inte-
resse für ein breiteres Publikum aufrecht-
zuerhalten, darin, den Gedenktag mög-
lichst abwechslungsreich zu gestalten, und 
dabei – so wie bisher auch immer – nicht 
die Würde zu verlieren, die dem Thema 
zukommt.

Dr. Gábor Kerekes

Január 19-én a Művészetek Há-
zában került sor a magyarországi 
németek 1946-os kiűzetésének idei 

emléknapjára. Az elűzetés 1946-tól 
1948-ig tartott, általa kb. 200 000 ma-
gyar sváb vált földönfutóvá és hon-
talanná. Vörösvár német lakossága 
megmenekült e tragédia elől, ami azok-
ban az években szinte csodával volt 
egyenértékű. A kiűzetés napja 2012 
óta képzi részét a nemzeti emlékna-
poknak. Gromon István polgármester 
kezdeményezésére a kiűzetés napjáról 
Vörösváron is minden évben városi ün-
nepség keretében emlékezhetünk meg. 
A cikk az idei ünnepség mozzanataiba 
enged betekintést, és részletesen kitér 
arra, hogy a megemlékezők – a polgár-
mester úr, a Schiller gimnázium diákjai 
és igazgató asszonya, Zsámboki Sza-
bolcs, a nemzetiségi fúvószenekar, va-
lamint Szép Márk és Milbich Martin – 
milyen művészi eszközökkel mutatták 
be különböző szempontokból e sors-
csapást az eseményen résztvevőknek.
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Rengetegszer olvashatjuk a nevét itt az újságban vagy 
hivatalos közleményekben, levelekben, és biztosan na-
gyon sokan ismerik is dr. Krupp Zsuzsannát, városunk 
jegyzőjét. De talán hogy pontosan milyen munkát is 
végez a hivatalban, és milyen ember is ő valójában, 
azt kevesebben tudják. Ezért e havi számunkban arra 
kértem őt, hogy beszélgessünk egy kicsit. A hivatalról, 
munkáról, hivatásról, magánéletről.

MÉG LEHET MENNI 
ELŐRE AZ ÚTON…

talmazásukkal, esetleges fegyelmi eljárással 
kapcsolatban egyetértési joga van. 

• Van valamilyen elv, amely mentén el-
képzeled a munkát?

A munkámat elsősorban szolgálatnak tar-
tom, közszolgálatnak, semmiképpen egy 
státusznak vagy hatalomnak. Azt gondo-
lom, hogy lelkiismeretes, szorgalmas mun-
kával és sok munkával kell jó példát mu-
tatni, ez minden vezető feladata. A jegyzőt 
sokan településmenedzsernek tartják, aki 
irányít, szervez, számon kér. Szeretem, 
hogy az önkormányzatoktól az utóbbi 
években elvárják az önfenntartást, a vállal-
kozói szemléletet is. Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy a korábban kiszervezett fel-
adatokat folyamatosan vissza kell szervez-
ni, jobb színvonalon és költséghatékonyab-
ban. Azt gondolom, a gyermekétkeztetés, 
a sportpálya-üzemeltetés, a temetőüze-
meltetés, a sportpálya büfé visszaszerve-
zése mind olyan példák Pilisvörösváron, 
amelyek a visszaszervezés után magasabb 
színvonalon, költséghatékonyabban mű-
ködnek. Örülök, hogy a képviselő-testület 
és a polgármester partner a visszaszerve-
zésben, a szervezetfejlesztésben. Három 
évvel ezelőtt sokan mondták, hogy nem 
fogjuk tudni működtetni az önkormány-
zati főzőkonyhát, most meg napi szinten 
kapunk gyermektáboroktól, környező te-
lepülésektől ajánlatkéréseket, hiszen elter-
jedt a konyhánk jó híre.  És folyamatosan 
keressük  az újabb projekteket. Nagyon jó 
a csapatunk, és nagyon hálás vagyok a pol-
gármesternek, kollégáimnak azért, hogy ha 
kitalálok valamit, akkor ők partnerek ben-
ne, és megpróbálják megoldani. Szerencsés 
vagyok, hogy ez nekem itt megadatott. 

• Egy végzettséget említettél, de tudom, 
hogy folyamatosan képzed magad. Milyen 
végzettségeid vannak, miért tartod fontos-
nak a folyamatos tanulást?

Az ELTE Jogi Karán végeztem 2004-ben, 
és akkor rögtön a polgármesteri hivatalban 
kezdtem el dolgozni szabálysértési ügyin-
tézőként. Aztán átkerültem a szervezési 
csoportra, majd megbízott jegyző lettem. 
Már akkor beiratkoztam a Corvinus Egye-
temre jogász-közgazdász képzésre, mert a 
jogász végzettséget kevésnek éreztem. Nem 
vagyok klasszikus államigazgatási szakem-
ber, sokkal jobban érdekelnek az önkor-
mányzati, tulajdonosi, fejlesztési ügyek, a 
közbeszerzési eljárások, a feladatok visz-
szaszervezése, a racionalizálás, a szerve-
zetfejlesztés. A közgazdász másoddiploma 
után a jogi szakvizsgáimat pótoltam, mert 
rájöttem, hogy a jogi végzettség azzal tel-
jesedik ki.  Bízom abban, hogy a hivatal is 
profitál a szakvizsgáimból és végzettsége-
imből. Fontosnak tartom, hogy az ember 
időnként rákényszerítse magát arra, hogy 
tanuljon, bizonyítson, elmélyítse a tudását, 
szinten tartsa magát, különben belefásul a 
dolgokba. Igaz, hogy ezt az éves szabadság 

• Először is tisztázzuk, mi a különbség a 
hivatal és az önkormányzat között? Sze-
rintem ezt nem mindenki tudja pontosan.

Az önkormányzati feladatokat a képvi-
selő-testület és szervei látják el. A pol-
gármesteri hivatal a képviselő-testület-
nek, azaz az önkormányzatnak egyik 
szerve, mondhatnánk azt, hogy az egyik 
intézménye. Úgy is mondhatnám, hogy 
a legfontosabb intézménye, mert az  ön-
kormányzati döntések előkészítésében, 
végrehajtásában a polgármesteri hivatal  
folyamatosan együttműködik a képvi-
selő-testülettel, annak bizottságaival, a 
polgármesterrel, az önkormányzati intéz-
ményekkel. Előkészíti a képviselő-testület 
döntéseit, döntés után pedig végrehajtja 
azokat. Ugyanakkor a polgármesteri hiva-
talnak más feladatai is vannak.  A  kép-
viselő-testülethez tartozó ügyek mellett 
olyan klasszikus államigazgatási hatósági 
ügyeket is bonyolítunk a hivatalban, mint 
például az építéshatósági eljárások, a te-
lepengedélyezési eljárások, az anyakönyvi 
ügyek. Ezekben nem az önkormányzat, 
nem a képviselő-testület, nem is a pol-
gármester, hanem a közigazgatási hivatal 
a felettes szervünk.  A hatáskörök közötti 
különbséget az állampolgár abban látja, 
hogy az adott határozatot a polgármester 
vagy a jegyző nevében állítják ki. 

PORTRÉ

•Tehát a jegyző alá tartozik minden, ami 
a hivatal hatáskörébe tartozik.

Így van. A köztisztviselők munkájáért, az 
államigazgatási hatósági ügyek, illetve az 
önkormányzati ügyek jogi helytállóságá-
ért, a törvényességért a jegyző a felelős. 

• Kinek tartozik a jegyző elszámolással?

Egy jogszabályváltozás következtében 
2013. óta a polgármester a munkáltatóm, 
korábban a képviselő-testület volt. Beszá-
molni szigorú értelemben a polgármes-
ternek kell, viszont a jogszabály előírja a 
hivatali munkával kapcsolatos évi egyszeri 
képviselő-testületi beszámolást is. Szeren-
csés vagyok, hogy polgármester úr minden 
esetben kikéri szakmai véleményemet, és 
figyelembe veszi a hivatal szakmai állás-
pontját. Ez egyébként kölcsönös, mert én 
magam is fontosnak tartom, hogy a jog-
szabály adta keretek között folyamatosan 
tájékoztassuk egymást a folyamatban lévő 
ügyekről, kikérve egymás véleményét. 

• Hány osztállyal működik a polgármes-
teri hivatal?

Jelenleg hat önálló osztállyal és több kisebb 
szervezeti egységgel működik a polgár-
mesteri hivatal, ezek a következők: igaz-
gatási osztály, gazdálkodási osztály, ezen 
belül egy adócsoport, városgondoksági 

osztály, műszaki osztály és azon belül ker-
tészeti csoport, a főzőkonyha és a járási 
szintű építéshatóság. 

A köztisztviselők vagy önkormányza-
ti hatósági, tulajdonosi ügyeket intéznek, 
vagy a klasszikus hatósági ügyeket. Az igaz-
gatási osztály például sok államigazgatási 
hatósági ügyet intéz –  telepengedélyeket, 
anyakönyvi ügyeket, működési engedélye-
ket. De ott vannak a szociális ügyek, amik 
már az önkormányzat ügyei. Az utóbbi 
években egyre több településüzemeltetési 
feladatot látunk el, én ennek a változásnak 
nagyon örülök. A képviselő-testület egyre 
több, korábban vállalkozó által ellátott fel-
adatot bíz a polgármesteri hivatalra. A mű-
szaki osztály és a kertészeti csoport, vala-
mint a városgondoksági osztály számtalan 
településüzemeltetési feladatot lát el. Ilyen 
új hivatali egység a főzőkonyha is.

A szervezeti egységeink mellett van-
nak osztályhoz nem tartozó, közvetlenül 
a jegyzőhöz tartozó referensek, ilyen a 
személyzetis referens, az intézményi refe-
rens és a bizottságok és a képviselő-testület 
munkáját segítő szervezési ügyintézők. A 
polgármesteri hivatalban összesen jelenleg 
több mint 75 munkavállaló dolgozik, ebből 
hatvan köztisztviselő. A hivatalban dolgo-
zó munkavállalók munkáltatója a jegyző, 
de a polgármesternek a kinevezésükkel, ju-

 

terhére, magánidőben kell csinálni, de so-
kat lehet belőle profitálni. Kollégáim közül 
is sokan tanulnak, ez mindenki előnyére 
válik. Ha valamit befejeztem, már tudom, 
hogy mi lesz a következő vizsgacélom, 
ugyanúgy, mint a munkában. A következő 
a közbeszerzés lesz…

• Hogy lehet ebben a munkában napra-
késznek lenni, hiszen a jogszabályok foly-
ton változnak?

Nem egyszerű. Mi úgy oldjuk meg itt, a 
hivatalon belül, hogy minden témafelelős a 
saját területének jogszabályváltozásait na-
gyon alaposan ismeri, és erről a többi téma-
felelőst az értekezleteken tájékoztatja. Úgy 
tudjuk követni a változásokat, hogy min-
dennap jön a Magyar Közlönyből egy hír-
levél, amelyben látjuk, hogy milyen jogsza-
bályváltozás van, és mindenkinek van egy 
szakterülete, amelyben elmerül, és a szak-
területén történt jogszabályváltozásokról 
referál a vezetőknek. Rendszeresen tartunk 
vezetői értekezleteket, ahol megbeszéljük a 
változásokat, az osztályvezetők pedig a be-
osztottakkal a részleteket. A továbbképzé-
sek és a Jegyzői Klub szakmai támogatása 
is sokat segít. Így valahogy lehet tartani a 
lépést, de nem könnyű. A hivatali munka 
egyébként nagy csapatmunka. Nem rólam 
szól, nélkülem is menne. Ha valaki egy te-
rületről kiesik, van, aki átveszi a feladatát, 
mindig vannak, akik segítik egymást. Ez 
egy nagy csapat, és én nagyon büszke va-
gyok a mi csapatunkra. A köztisztviselői 
csapatban kiemelt szerepe van az osztály-
vezetőnek és a helyettesemnek, aljegyző 
asszonynak. Úgy érzem, mindenki a saját 
területén próbálja megtenni azt, ami tőle 
telik. Nem vagyunk tökéletesek, nagyon 
sok mindenben van még mit fejlődnünk, 
de tiszta a lelkiismeretem, azt gondolom, 
keményen dolgozunk.

• Ez tehát a szépsége ennek a munkának. 
És mi a nehézsége?

Nagyon rossz az, hogy kevés a pozitív visz-
szajelzés. Ha valamit sikerül megoldani, 
akkor az ügyfelektől általában nem kapunk 
visszajelzést. Csak akkor telefonálnak, ha 
csúszik az út, ha nem finom a leves, hogy-
ha valami probléma van. Az is nehéz, hogy 
munkaidő után is jegyző maradok, sokan 
szó szerint vadásznak rám, nem veszik ész-
re, ha éppen a gyerekeimmel állok az óvoda 
előtt, akik megijednek a kiabáló, fenyege-
tődző ügyfelektől. Tudják, hol lakom, van, 
aki házhoz jön a problémáival, akár a va-
sárnapi ebéd alatt. Sajnálom, amikor a csa-
ládom érzi a bőrén a jegyzőség hátrányait. 

• Ha már a szülőség szóba került… ho-
gyan tudod összeegyeztetni a munkádat, a 
tanulást a családdal?

Csak családi segítséggel: nagymamák, 
nagypapák, testvérek, barátok és persze el-
sősorban a férjem folyamatos segítségével. 
Helyettem otthon sokszor ők állnak helyt. 

Hálás vagyok nekik, és tudom, hogy sok-
szor örülnének, ha kicsit nyugodtabb mun-
kahelyen dolgoznék.

• Mivel kapcsolsz ki? Hiszen valahogy 
muszáj…

Igen, van a munkámnak olyan része, ami 
lelkileg nagyon megterhel. Ezt próbálom 
tudatosan kezelni. Imádom a környékbeli 
erdőket járni, és szeretek futni. Ez már egy 
pár éves szerelem. 

• Ezzel a sok végzettséggel és tapasztalat-
tal az élet sok területén helyt tudnál állni. 
Miért éppen köztisztviselőként dolgozol?

Ez jó kérdés. Eredetileg külsős bizottsági 
tag voltam a jogi bizottságban, aztán volt 
egy szabálysértési ügyintézői álláslehető-
ség. Soha nem akartam a közigazgatásban 
dolgozni, de olyan kedvesen hívtak, hogy 
azt gondoltam, megpróbálom. És amikor 
egy hónap múlva a képviselő-testület mel-
lé kerültem, rájöttem, hogy ez egy érdekes, 
sokrétű munka, ami rabul  ejtett. Az egyik 
indok tehát az, hogy nagyon érdekes a mun-
kám, sokrétű, kivesz mindent az emberből, 
nagyon helyt kell állni, és ez nekem tetszik. 
Ha unalmas munkaköröm lenne, ha nem 
lennék ezerfelé szabdalva egy nap, ha nem 
kéne megosztanom a figyelmem, ha nem 
lenne ilyen nagy a kihívás, akkor már rég 
nem érdekelne. 

A másik érv talán az, hogy vörösvári va-
gyok. Szeretem ezt a várost, érzem, hogy 
szükség van a munkámra, számít a vélemé-
nyem. Sokszor gondoltam rá, hogy itt len-
ne az ideje váltani, hiszen több mint 13 éve 
dolgozom a hivatalban, de nagyon nehéz itt 
hagyni azt a várost, amit szeretek, ahol szü-
lettem, ahol élek, ahol érzem, hogy szükség 
van rám. És nehéz itt hagyni ezt a csapatot, 
amit polgármester úrral sok év alatt építet-
tünk fel, ami részben olyan, mint a csalá-
dom. Tudom, hogy egy idő múlva új kihí-
vást kell keresnem, tovább kell tudni lépni, 
fejlődni, újat kell tanulni, de most még na-
gyon nehéz lenne ezt meglépni. Azt gondo-
lom, hogy többet vesztenék, ha elmennék, 
minden tekintetben… Úgyhogy ezen nem 
is gondolkodom komolyan jelenleg. Szeren-
csésnek érzem magam, hogy megadatott ne-
kem, hogy Vörösváron jegyző legyek.

Palkovics Mária
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1294 m2 beépítetlen, közmű vesítetlen 
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Rengetegszer olvashatjuk a nevét itt az újságban vagy 
hivatalos közleményekben, levelekben, és biztosan na-
gyon sokan ismerik is dr. Krupp Zsuzsannát, városunk 
jegyzőjét. De talán hogy pontosan milyen munkát is 
végez a hivatalban, és milyen ember is ő valójában, 
azt kevesebben tudják. Ezért e havi számunkban arra 
kértem őt, hogy beszélgessünk egy kicsit. A hivatalról, 
munkáról, hivatásról, magánéletről.

MÉG LEHET MENNI 
ELŐRE AZ ÚTON…

talmazásukkal, esetleges fegyelmi eljárással 
kapcsolatban egyetértési joga van. 

• Van valamilyen elv, amely mentén el-
képzeled a munkát?

A munkámat elsősorban szolgálatnak tar-
tom, közszolgálatnak, semmiképpen egy 
státusznak vagy hatalomnak. Azt gondo-
lom, hogy lelkiismeretes, szorgalmas mun-
kával és sok munkával kell jó példát mu-
tatni, ez minden vezető feladata. A jegyzőt 
sokan településmenedzsernek tartják, aki 
irányít, szervez, számon kér. Szeretem, 
hogy az önkormányzatoktól az utóbbi 
években elvárják az önfenntartást, a vállal-
kozói szemléletet is. Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy a korábban kiszervezett fel-
adatokat folyamatosan vissza kell szervez-
ni, jobb színvonalon és költséghatékonyab-
ban. Azt gondolom, a gyermekétkeztetés, 
a sportpálya-üzemeltetés, a temetőüze-
meltetés, a sportpálya büfé visszaszerve-
zése mind olyan példák Pilisvörösváron, 
amelyek a visszaszervezés után magasabb 
színvonalon, költséghatékonyabban mű-
ködnek. Örülök, hogy a képviselő-testület 
és a polgármester partner a visszaszerve-
zésben, a szervezetfejlesztésben. Három 
évvel ezelőtt sokan mondták, hogy nem 
fogjuk tudni működtetni az önkormány-
zati főzőkonyhát, most meg napi szinten 
kapunk gyermektáboroktól, környező te-
lepülésektől ajánlatkéréseket, hiszen elter-
jedt a konyhánk jó híre.  És folyamatosan 
keressük  az újabb projekteket. Nagyon jó 
a csapatunk, és nagyon hálás vagyok a pol-
gármesternek, kollégáimnak azért, hogy ha 
kitalálok valamit, akkor ők partnerek ben-
ne, és megpróbálják megoldani. Szerencsés 
vagyok, hogy ez nekem itt megadatott. 

• Egy végzettséget említettél, de tudom, 
hogy folyamatosan képzed magad. Milyen 
végzettségeid vannak, miért tartod fontos-
nak a folyamatos tanulást?

Az ELTE Jogi Karán végeztem 2004-ben, 
és akkor rögtön a polgármesteri hivatalban 
kezdtem el dolgozni szabálysértési ügyin-
tézőként. Aztán átkerültem a szervezési 
csoportra, majd megbízott jegyző lettem. 
Már akkor beiratkoztam a Corvinus Egye-
temre jogász-közgazdász képzésre, mert a 
jogász végzettséget kevésnek éreztem. Nem 
vagyok klasszikus államigazgatási szakem-
ber, sokkal jobban érdekelnek az önkor-
mányzati, tulajdonosi, fejlesztési ügyek, a 
közbeszerzési eljárások, a feladatok visz-
szaszervezése, a racionalizálás, a szerve-
zetfejlesztés. A közgazdász másoddiploma 
után a jogi szakvizsgáimat pótoltam, mert 
rájöttem, hogy a jogi végzettség azzal tel-
jesedik ki.  Bízom abban, hogy a hivatal is 
profitál a szakvizsgáimból és végzettsége-
imből. Fontosnak tartom, hogy az ember 
időnként rákényszerítse magát arra, hogy 
tanuljon, bizonyítson, elmélyítse a tudását, 
szinten tartsa magát, különben belefásul a 
dolgokba. Igaz, hogy ezt az éves szabadság 

• Először is tisztázzuk, mi a különbség a 
hivatal és az önkormányzat között? Sze-
rintem ezt nem mindenki tudja pontosan.

Az önkormányzati feladatokat a képvi-
selő-testület és szervei látják el. A pol-
gármesteri hivatal a képviselő-testület-
nek, azaz az önkormányzatnak egyik 
szerve, mondhatnánk azt, hogy az egyik 
intézménye. Úgy is mondhatnám, hogy 
a legfontosabb intézménye, mert az  ön-
kormányzati döntések előkészítésében, 
végrehajtásában a polgármesteri hivatal  
folyamatosan együttműködik a képvi-
selő-testülettel, annak bizottságaival, a 
polgármesterrel, az önkormányzati intéz-
ményekkel. Előkészíti a képviselő-testület 
döntéseit, döntés után pedig végrehajtja 
azokat. Ugyanakkor a polgármesteri hiva-
talnak más feladatai is vannak.  A  kép-
viselő-testülethez tartozó ügyek mellett 
olyan klasszikus államigazgatási hatósági 
ügyeket is bonyolítunk a hivatalban, mint 
például az építéshatósági eljárások, a te-
lepengedélyezési eljárások, az anyakönyvi 
ügyek. Ezekben nem az önkormányzat, 
nem a képviselő-testület, nem is a pol-
gármester, hanem a közigazgatási hivatal 
a felettes szervünk.  A hatáskörök közötti 
különbséget az állampolgár abban látja, 
hogy az adott határozatot a polgármester 
vagy a jegyző nevében állítják ki. 

PORTRÉ

•Tehát a jegyző alá tartozik minden, ami 
a hivatal hatáskörébe tartozik.

Így van. A köztisztviselők munkájáért, az 
államigazgatási hatósági ügyek, illetve az 
önkormányzati ügyek jogi helytállóságá-
ért, a törvényességért a jegyző a felelős. 

• Kinek tartozik a jegyző elszámolással?

Egy jogszabályváltozás következtében 
2013. óta a polgármester a munkáltatóm, 
korábban a képviselő-testület volt. Beszá-
molni szigorú értelemben a polgármes-
ternek kell, viszont a jogszabály előírja a 
hivatali munkával kapcsolatos évi egyszeri 
képviselő-testületi beszámolást is. Szeren-
csés vagyok, hogy polgármester úr minden 
esetben kikéri szakmai véleményemet, és 
figyelembe veszi a hivatal szakmai állás-
pontját. Ez egyébként kölcsönös, mert én 
magam is fontosnak tartom, hogy a jog-
szabály adta keretek között folyamatosan 
tájékoztassuk egymást a folyamatban lévő 
ügyekről, kikérve egymás véleményét. 

• Hány osztállyal működik a polgármes-
teri hivatal?

Jelenleg hat önálló osztállyal és több kisebb 
szervezeti egységgel működik a polgár-
mesteri hivatal, ezek a következők: igaz-
gatási osztály, gazdálkodási osztály, ezen 
belül egy adócsoport, városgondoksági 

osztály, műszaki osztály és azon belül ker-
tészeti csoport, a főzőkonyha és a járási 
szintű építéshatóság. 

A köztisztviselők vagy önkormányza-
ti hatósági, tulajdonosi ügyeket intéznek, 
vagy a klasszikus hatósági ügyeket. Az igaz-
gatási osztály például sok államigazgatási 
hatósági ügyet intéz –  telepengedélyeket, 
anyakönyvi ügyeket, működési engedélye-
ket. De ott vannak a szociális ügyek, amik 
már az önkormányzat ügyei. Az utóbbi 
években egyre több településüzemeltetési 
feladatot látunk el, én ennek a változásnak 
nagyon örülök. A képviselő-testület egyre 
több, korábban vállalkozó által ellátott fel-
adatot bíz a polgármesteri hivatalra. A mű-
szaki osztály és a kertészeti csoport, vala-
mint a városgondoksági osztály számtalan 
településüzemeltetési feladatot lát el. Ilyen 
új hivatali egység a főzőkonyha is.

A szervezeti egységeink mellett van-
nak osztályhoz nem tartozó, közvetlenül 
a jegyzőhöz tartozó referensek, ilyen a 
személyzetis referens, az intézményi refe-
rens és a bizottságok és a képviselő-testület 
munkáját segítő szervezési ügyintézők. A 
polgármesteri hivatalban összesen jelenleg 
több mint 75 munkavállaló dolgozik, ebből 
hatvan köztisztviselő. A hivatalban dolgo-
zó munkavállalók munkáltatója a jegyző, 
de a polgármesternek a kinevezésükkel, ju-

 

terhére, magánidőben kell csinálni, de so-
kat lehet belőle profitálni. Kollégáim közül 
is sokan tanulnak, ez mindenki előnyére 
válik. Ha valamit befejeztem, már tudom, 
hogy mi lesz a következő vizsgacélom, 
ugyanúgy, mint a munkában. A következő 
a közbeszerzés lesz…

• Hogy lehet ebben a munkában napra-
késznek lenni, hiszen a jogszabályok foly-
ton változnak?

Nem egyszerű. Mi úgy oldjuk meg itt, a 
hivatalon belül, hogy minden témafelelős a 
saját területének jogszabályváltozásait na-
gyon alaposan ismeri, és erről a többi téma-
felelőst az értekezleteken tájékoztatja. Úgy 
tudjuk követni a változásokat, hogy min-
dennap jön a Magyar Közlönyből egy hír-
levél, amelyben látjuk, hogy milyen jogsza-
bályváltozás van, és mindenkinek van egy 
szakterülete, amelyben elmerül, és a szak-
területén történt jogszabályváltozásokról 
referál a vezetőknek. Rendszeresen tartunk 
vezetői értekezleteket, ahol megbeszéljük a 
változásokat, az osztályvezetők pedig a be-
osztottakkal a részleteket. A továbbképzé-
sek és a Jegyzői Klub szakmai támogatása 
is sokat segít. Így valahogy lehet tartani a 
lépést, de nem könnyű. A hivatali munka 
egyébként nagy csapatmunka. Nem rólam 
szól, nélkülem is menne. Ha valaki egy te-
rületről kiesik, van, aki átveszi a feladatát, 
mindig vannak, akik segítik egymást. Ez 
egy nagy csapat, és én nagyon büszke va-
gyok a mi csapatunkra. A köztisztviselői 
csapatban kiemelt szerepe van az osztály-
vezetőnek és a helyettesemnek, aljegyző 
asszonynak. Úgy érzem, mindenki a saját 
területén próbálja megtenni azt, ami tőle 
telik. Nem vagyunk tökéletesek, nagyon 
sok mindenben van még mit fejlődnünk, 
de tiszta a lelkiismeretem, azt gondolom, 
keményen dolgozunk.

• Ez tehát a szépsége ennek a munkának. 
És mi a nehézsége?

Nagyon rossz az, hogy kevés a pozitív visz-
szajelzés. Ha valamit sikerül megoldani, 
akkor az ügyfelektől általában nem kapunk 
visszajelzést. Csak akkor telefonálnak, ha 
csúszik az út, ha nem finom a leves, hogy-
ha valami probléma van. Az is nehéz, hogy 
munkaidő után is jegyző maradok, sokan 
szó szerint vadásznak rám, nem veszik ész-
re, ha éppen a gyerekeimmel állok az óvoda 
előtt, akik megijednek a kiabáló, fenyege-
tődző ügyfelektől. Tudják, hol lakom, van, 
aki házhoz jön a problémáival, akár a va-
sárnapi ebéd alatt. Sajnálom, amikor a csa-
ládom érzi a bőrén a jegyzőség hátrányait. 

• Ha már a szülőség szóba került… ho-
gyan tudod összeegyeztetni a munkádat, a 
tanulást a családdal?

Csak családi segítséggel: nagymamák, 
nagypapák, testvérek, barátok és persze el-
sősorban a férjem folyamatos segítségével. 
Helyettem otthon sokszor ők állnak helyt. 

Hálás vagyok nekik, és tudom, hogy sok-
szor örülnének, ha kicsit nyugodtabb mun-
kahelyen dolgoznék.

• Mivel kapcsolsz ki? Hiszen valahogy 
muszáj…

Igen, van a munkámnak olyan része, ami 
lelkileg nagyon megterhel. Ezt próbálom 
tudatosan kezelni. Imádom a környékbeli 
erdőket járni, és szeretek futni. Ez már egy 
pár éves szerelem. 

• Ezzel a sok végzettséggel és tapasztalat-
tal az élet sok területén helyt tudnál állni. 
Miért éppen köztisztviselőként dolgozol?

Ez jó kérdés. Eredetileg külsős bizottsági 
tag voltam a jogi bizottságban, aztán volt 
egy szabálysértési ügyintézői álláslehető-
ség. Soha nem akartam a közigazgatásban 
dolgozni, de olyan kedvesen hívtak, hogy 
azt gondoltam, megpróbálom. És amikor 
egy hónap múlva a képviselő-testület mel-
lé kerültem, rájöttem, hogy ez egy érdekes, 
sokrétű munka, ami rabul  ejtett. Az egyik 
indok tehát az, hogy nagyon érdekes a mun-
kám, sokrétű, kivesz mindent az emberből, 
nagyon helyt kell állni, és ez nekem tetszik. 
Ha unalmas munkaköröm lenne, ha nem 
lennék ezerfelé szabdalva egy nap, ha nem 
kéne megosztanom a figyelmem, ha nem 
lenne ilyen nagy a kihívás, akkor már rég 
nem érdekelne. 

A másik érv talán az, hogy vörösvári va-
gyok. Szeretem ezt a várost, érzem, hogy 
szükség van a munkámra, számít a vélemé-
nyem. Sokszor gondoltam rá, hogy itt len-
ne az ideje váltani, hiszen több mint 13 éve 
dolgozom a hivatalban, de nagyon nehéz itt 
hagyni azt a várost, amit szeretek, ahol szü-
lettem, ahol élek, ahol érzem, hogy szükség 
van rám. És nehéz itt hagyni ezt a csapatot, 
amit polgármester úrral sok év alatt építet-
tünk fel, ami részben olyan, mint a csalá-
dom. Tudom, hogy egy idő múlva új kihí-
vást kell keresnem, tovább kell tudni lépni, 
fejlődni, újat kell tanulni, de most még na-
gyon nehéz lenne ezt meglépni. Azt gondo-
lom, hogy többet vesztenék, ha elmennék, 
minden tekintetben… Úgyhogy ezen nem 
is gondolkodom komolyan jelenleg. Szeren-
csésnek érzem magam, hogy megadatott ne-
kem, hogy Vörösváron jegyző legyek.

Palkovics Mária
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TANKERÜLETI KÖZPONT 
ÉRDEN

KARNAGYAINK LETETTÉK  
A KARMESTERI PÁLCÁTS árközi Márta, az Érdi Tankerületi 

Központ vezetője 2012 novemberé-
től vezeti az Érdi Tankerületet. Ezt 

megelőzően 30 évig általános iskolában 
tevékenykedett, ezen időszak alatt 20 évig 
igazgató volt.  2012 óta a gyermekeket, a 
pedagógusokat, az intézményeket fenntar-
tóként szolgálja. Sárközy Mártához 2016 
júliusában az EMMI miniszterétől felké-
rés érkezett az Érdi Tankerületi Központ 
megalakítására, majd november 30-án a 
miniszter a tankerületi központ vezetésére 
is felkérte. 

 „A fenntartás és működtetés tekintetében 
a helyi döntések gyorsabban, helyben szü-
letnek meg, munkatársainkkal azon tevé-
kenykedünk, hogy segítsük az intézmények 
használóit és vezetőit a szakszerű és ered-
ményes munkavégzésben. Munkaszerveze-
tünket is ennek a szolgálatnak megfelelően 
alakítjuk, figyelembe véve az intézményve-

J anuár utolsó hetében a neves müncheni 
Ludwig-Maximilians-Universität két 
munkatársa járt Pilisvörösváron. A két- 

és többnyelvű oktatás iránt érdeklődő ku-
tatók – Julia Blanco és Janina Endesfelder 
– a Vásár Téri Általános Iskola kétnyelvű 
osztályaiban hospitáltak: Steckl-Boldizsár 
Katalinnál az 5. a osztályban németórán, 

zetők kéréseit, javaslatait.” – mondja Sárkö-
zi Márta.  Az Érdi Tankerületi Központhoz 
a Budakeszi, az Érdi és a Pilisvörösvári járás 
állami fenntartású és működtetésű 50 intéz-
ménye tartozik. A Pilisvörösvári Tankerület 
beolvadt az Érdi Tankerületi Központba, 
székhelyük Érden található, Pilisvörösváron 
irodát működtetnek. A tankerületek 2013. 
január 1-jétől fenntartói az intézmények-
nek, 2017. január 1-jétől pedig működtetői 
is. Valamennyi tankerületi központ a köz-
nevelési törvény szerint látja el fenntartói 
feladatát. Az intézmények vezetői felelnek 
az adott intézmény szakszerű és törvényes 
működéséért, a nevelő- és oktatómunka 
eredményességéért.

„Az intézmények pedagógiai program 
szerint végzik nevelő-oktató tevékenysé-
güket. A pedagógiai programot és az intéz-
mény egyéb szabályzóit a nevelőtestület, 
illetve az intézmény vezetője készíti el, 
hagyja jóvá, fenntartói jóváhagyás csak ab-
ban az esetben szükséges, ha az többletkö-
telezettséggel bír. A pedagógusok és egyéb 
alkalmazottak tekintetében a kinevezés és a 
munkaviszony megszüntetése a tankerüle-

ti igazgató hatásköre – az intézményvezető 
javaslata alapján −, az egyéb munkáltatói 
jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. 
Minden, ami az iskolákban történik, a ne-
velőtestületek és az intézményvezetők ja-
vaslata alapján valósul meg, a tankerületek 
ebben a jog- és törvényszerűséget, valamint 
a költségvetési kereteket biztosítják.” 

2017. január 1-jétől a tankerületek a 
fenntartás mellett az intézmények működ-
tetését is végzik. A Pilisvörösvári járásban 
11 köznevelési intézmény van, melyből 3 
intézményt már 2013-tól a Pilisvörösvá-
ri Tankerület tartott fenn és működtetett. 
„2016. december 15-ig 8 köznevelési in-
tézményt vettem át az önkormányzatoktól 
működtetésre is. A tulajdonjog továbbra is 
az önkormányzatoké maradt, vagyonkeze-
lésbe került a tankerületi központhoz, mely 
további együttes munkálkodást kíván az el-
következendő időszakban.” − nyilatkozta 
Sárközi Márta, egyúttal megköszönte vala-
mennyi önkormányzat segítőkészségét és 
együttműködését.    

BA

N eubrandt Ferenc és felesége, Pi-
roska 1990 januárjától 2017 ja-
nuárjáig voltak karnagyaink. 

Neubrandt Ferencben és Piroskában a zene 
iránti szeretet és tisztelet még általános is-
kolás korukban, az iskolai énekkarban ala-
kult ki, a Pilisszentiváni Kultúrcsoportban 
erősödött meg, és később egyre fokozódott. 

Neubrandt Ferencet mindig vonzotta 
a zene. Orgonatanulmányait magánszor-
galomból végezte el. 1956 végétől – több 
mint 45 éve – végzi kántori szolgálatait 
munkája mellett a pilisszentiváni katolikus 
templomban. 1996-tól a magyarországi 
német nemzetiségi kórusokat, zenekaro-
kat és táncegyütteseket tömörítő Landesrat 
egyházzenei szekciójának vezetője. Mun-
kájában mindig következetes, önmagával 
és másokkal szemben magas követelmé-
nyeket támaszt, kitartó, nagy munkabírású 
ember. Tevékenységét 1996-ban szülőfalu-
ja Pilisszentiván Község Díszpolgára cím-
mel, 2011-ben XVI. Benedek pápa apostoli 
áldással ismerte el. Neubrandt Ferencné, 
sz. Gátas Piroska is mindig kiemelt figyel-
met fordított a nemzetiségi hagyományok 
továbbadására. A zene és az ének az ő éle-
tének is fontos meghatározója volt gyer-
mekkora óta. Tevékenyégéért 1992-ben 
Zenei Kultúráért Érdemrendet, 1995-ben 
Brunszvik Teréz-díjat, 2008-ban Pilis-
szentivánért Emlékérmet kapott.

1990-ben a Neubrandt házaspár egy 
újabb nagy tevékenységbe kezdett: Péts Jó-
zsef kórustitkár kérésére elvállalták a Pilis-
vörösvári Német Nemzetiségi Vegyeskórus 
vezetését. Ez a kórus 1989. január 30-án, 
Mirk Józsefné kezdeményezésére, Hidas 
György tanár úr vezetésével alakult, 18 ala-
pító taggal. 1990 januárjában átvette a kó-
rust a Neubrandt házaspár, és ezzel új táv-
latokat nyitott az énekkar számára azzal, 
hogy szívós és fáradhatatlan munkával a 
kétszólamú német népdalok mellett egyre 
több klasszikus négyszólamú kórusművet 
tanítottak be az igazi közösséggé kovácso-
lódott kórusnak. Pilisvörösváron minden 
évben felléptünk a különböző városi és 
egyházi ünnepségeken. Rendszeresen részt 
vettünk a Landesrat által szervezett egy-
házzenei fesztiválokon, eleget tettünk a 
testvérvárosok meghívásainak, felléptünk 
az ország sok más helyén rendezett kórus-
versenyeken, nemzetiségi fesztiválokon. 
Így kórusunk számtalan hazai és nemzet-
közi elismerést szerzett: 2000-ben arany-
koszorús minősítést, 2004-ben és 2007-ben 
dicséretes aranyminősítést, 2010-ben ki-
tüntetéses arany helyezést értünk el.

A Pilisvörösvári Önkormányzat a 
Neubrandt házaspár részére a Pilisvö-
rösvári Német Nemzetiségi Vegyeskórus 
szakmai irányításáért, valamint a német 
nemzetiségi kultúra megőrzése és átörökí-

tése terén kifejtett két évtizedes áldozatos 
munkájuk elismeréseképpen 2012-ben 
megosztott Pilisvörösvárért emlékérmet 
adományozott.

Az elmúlt több mint két és fél évtized-
ben a Neubrandt házaspár az általuk irá-
nyított kórusok műsoraival sok kellemes 
órát szerzett a hallgatóságnak. Karnagyi 
munkájukat többször is elismerték: 2004-
ben a Magyarországi Németek legnagyobb 
kitüntetését, a Goldene Nadel-díjat, 2007-
ben a Stefan Kerner-díjat – a nemzetiségi 
kórusmunkáért járó kitüntetést − vehet-
ték át. A kórustagok szeretete, tisztelete és 
ragaszkodása mindig erőt adott számukra 
a közös munkához. Fontos szerepük volt 
kórusunk belföldi és külföldi kirándulása-
inak szervezésében, amelyek rengeteg él-
ményt adtak minden résztvevőnek. A szép 
emlékeket számos kórusalbum őrzi. 

Neubrandt Ferenc 81 éves korában úgy 
döntött, hogy szeretne többet foglalkozni 
saját zenei anyagainak rendezésével és fel-
dolgozásával, ezért nem tudja tovább vál-
lalni a karnagyi tevékenységet. Kórusunk 
2017. január 22-én ünnepélyes keretek 
között búcsúztatta el a Neubrandt házas-
párt. Az ünnepségen jelen volt városunk 
vezetősége, a német nemzetiségi önkor-
mányzat, a Landesrat és a helyi zenei 
élet képviselői, a kultúrház és a Schiller 
gimnázium vezetői, barátok, a jelenlegi 
és régi kórustagok: több mint százan vet-
tünk részt a Schiller gimnáziumban meg-
rendezett ünnepségen. Sebestyén János – 
új karmesterünk –  vezetésével humoros 
énekösszeállítást adtunk elő Feri próba 
közben elhangzott kedves kiszólásaiból és 
a kórus mindennapi életéből.

Kórusunk nagy sajnálattal vette tu-
domásul Neubrandt Ferenc és felesége, 
Piroska döntését, és még sok, egészség-
ben gazdag, boldog alkotó évet kívánunk 
nekik. A kórus továbbra is számít segítsé-
gükre.

Benedek János

2017. január 1-jén a 198 tankerület helyett létrejött 58 tankerületi köz-
pont.  Ilyen az Érdi Tankerületi Központ is, mely az Érdi, a Budakeszi és 
a Pilisvörösvári Tankerületek összeolvadása révén jött létre. 

Neubrandt Ferenc és felesége, Piroska 1990 januárja óta vezették a Pi-
lisvörösvári Nemzetiségi Vegyeskórust. A karnagy házaspár 26 év után 
elköszönt a kórustól. Ünnepélyes keretek között, vendégek társaságában 
búcsúztunk el tőlük.

TÖBBNYELVŰSÉG-KUTATÓK  
A VÁSÁR TÉRI ISKOLÁBAN

valamint Lazri Juditnál a 3. a osztályban 
német nyelvű környezetismereten. Né-
metórán a diákok a váltakozó esetvonzatú 
igepárokat gyakorolták és a közlekedés té-
májáról beszélgettek, német környezetis-
mereten a különböző madarakról és testfel-
építésükről volt szó. A vendégek a vörösvári 
magyar−német osztályok kialakulásáról, 
körülményeiről, óraszámairól, tananyagai-
ról és eredményeiről az órák után Szontág 
Nándor igazgató-helyettessel és a bemuta-
tóórákat tartó kollégákkal beszélgettek, és 
nagy elismeréssel nyilatkoztak arról, amit 
az iskola és általa a vörösvári közösség 
gyermekei német és magyar nyelvű nevelé-
sében és oktatásában eddig elértek. 

Julia Blanco és Janina Endesfelder a 
bajor közoktatásba belépő, nem német 
anyanyelvű gyermekek helyzetéről, a 
gyermekek nyelvi kompetenciáit felmérő 

tesztekről és a nyelvi felzárkóztatási prog-
ramok eredményeiről másnap az ELTE 
Germanisztikai Intézetében tartott elő-
adást a magyarországi német pedagógu-
soknak – amire természetesen a vörösvári 
nemzetiségi oktatási intézmények munka-
társai is hivatalosak voltak. 

M.M.
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emlékeket számos kórusalbum őrzi. 

Neubrandt Ferenc 81 éves korában úgy 
döntött, hogy szeretne többet foglalkozni 
saját zenei anyagainak rendezésével és fel-
dolgozásával, ezért nem tudja tovább vál-
lalni a karnagyi tevékenységet. Kórusunk 
2017. január 22-én ünnepélyes keretek 
között búcsúztatta el a Neubrandt házas-
párt. Az ünnepségen jelen volt városunk 
vezetősége, a német nemzetiségi önkor-
mányzat, a Landesrat és a helyi zenei 
élet képviselői, a kultúrház és a Schiller 
gimnázium vezetői, barátok, a jelenlegi 
és régi kórustagok: több mint százan vet-
tünk részt a Schiller gimnáziumban meg-
rendezett ünnepségen. Sebestyén János – 
új karmesterünk –  vezetésével humoros 
énekösszeállítást adtunk elő Feri próba 
közben elhangzott kedves kiszólásaiból és 
a kórus mindennapi életéből.

Kórusunk nagy sajnálattal vette tu-
domásul Neubrandt Ferenc és felesége, 
Piroska döntését, és még sok, egészség-
ben gazdag, boldog alkotó évet kívánunk 
nekik. A kórus továbbra is számít segítsé-
gükre.

Benedek János

2017. január 1-jén a 198 tankerület helyett létrejött 58 tankerületi köz-
pont.  Ilyen az Érdi Tankerületi Központ is, mely az Érdi, a Budakeszi és 
a Pilisvörösvári Tankerületek összeolvadása révén jött létre. 

Neubrandt Ferenc és felesége, Piroska 1990 januárja óta vezették a Pi-
lisvörösvári Nemzetiségi Vegyeskórust. A karnagy házaspár 26 év után 
elköszönt a kórustól. Ünnepélyes keretek között, vendégek társaságában 
búcsúztunk el tőlük.

TÖBBNYELVŰSÉG-KUTATÓK  
A VÁSÁR TÉRI ISKOLÁBAN

valamint Lazri Juditnál a 3. a osztályban 
német nyelvű környezetismereten. Né-
metórán a diákok a váltakozó esetvonzatú 
igepárokat gyakorolták és a közlekedés té-
májáról beszélgettek, német környezetis-
mereten a különböző madarakról és testfel-
építésükről volt szó. A vendégek a vörösvári 
magyar−német osztályok kialakulásáról, 
körülményeiről, óraszámairól, tananyagai-
ról és eredményeiről az órák után Szontág 
Nándor igazgató-helyettessel és a bemuta-
tóórákat tartó kollégákkal beszélgettek, és 
nagy elismeréssel nyilatkoztak arról, amit 
az iskola és általa a vörösvári közösség 
gyermekei német és magyar nyelvű nevelé-
sében és oktatásában eddig elértek. 

Julia Blanco és Janina Endesfelder a 
bajor közoktatásba belépő, nem német 
anyanyelvű gyermekek helyzetéről, a 
gyermekek nyelvi kompetenciáit felmérő 

tesztekről és a nyelvi felzárkóztatási prog-
ramok eredményeiről másnap az ELTE 
Germanisztikai Intézetében tartott elő-
adást a magyarországi német pedagógu-
soknak – amire természetesen a vörösvári 
nemzetiségi oktatási intézmények munka-
társai is hivatalosak voltak. 

M.M.
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Nagy sikerrel játszották a közel-
múltban a mozik a Vaiana című 
Disney-rajzfilmet, ami valószí-
nűleg a vörösváriak számára sem 
ismeretlen. Azt azonban bizonyá-
ra kevesen tudják, hogy a kedves 
rajzfilmszereplő magyar hangját 
egy olyan tinédzser kölcsönöz-
te, akinek énekhangját a 2015-ös 
Hangliget énekverseny győztese-
ként ismerhette meg a közönség. 
Ő Faluvégi Fanni, a Templom Téri 
Általános Iskola volt tanulója, aki 
Vörösváron járt zeneiskolába, és 
évekkel ezelőtt a Művészetek Há-
zában figyeltek fel tehetségére. Vele 
beszélgettünk most zenéről, mesé-
ről, munkáról.

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI  

KÖNYVTÁRBAN

Roberto Bolaño: 2666  
A chilei szerző  
5 könyvből álló  
regényének következő 
mesterműve 

Dante:  
Isteni színjáték  

– Nádasdy Ádám 
fordítása

A könyvet akár Emberi 
színjátéknak is  

nevezhetnénk, pedig 
kizárólag halottak  

szerepelnek benne.

Homer Hickam:  
Vigyük haza Albertet!  
Egy férj, egy feleség  
és ez utóbbi aligátorának 
többé-kevésbé  
igaz története

 

Szabó T. Anna: Törésteszt 
A szerző első felnőtteknek 

szóló kötete, vágyról,  
haragról, az itt és mostról

 
Veronica Roth:  
Árnyak és jelek   
Lenyűgöző történet  
a barátság és szerelem 
erejéről, egy váratlan 
adományokkal teli 
galaxisban 

 
Bán Mór: Isten katonái 
Állítólagosan véghez vitt 

csodatételek, és egy agg 
szerzetes vallomásai

Kondor Vilmos:  
Szélhámos Budapest
A szerző nagy sikerű 
Bűnös Budapest című 
regényének  
előzménytörténete

Egy kalandvágyó tini vakmerő kül-
detésre indul, hogy megmentse a 
népét. A lány segítőivel elképesz-

tő veszélyekkel és hatalmas szörnyekkel 
száll szembe a nyílt óceánon. A Walt Dis-
ney Animation Studios legújabb alkotása 
a Vaiana című film, melyben a főszereplő 
magyar ének- és szövegszinkronhangja egy 
életvidám, tehetséges piliscsabai lány, Falu-
végi Fanni. 

• 15 éves, másodikos gimnazista vagy. 
Hova jársz iskolába?

Az Óbudai Gimnáziumban 10. osztályos 
vagyok, angolt és németet tanulok. Amikor 
ezt az iskolát választottam, úgy gondoltam, 
hogy megadom magamnak a lehetőséget, 
hogy bármi lehessen belőlem. Így akkori-
ban – bár volt rá lehetőségem – nem a szí-
nészetet választottam.

• Játszol valamilyen hangszeren? Tanulsz 
énekelni?

Igen, 6 évig tanultam zongorázni Pilisvö-
rösváron a zeneiskolában. A zongorázást 
az általános iskola elvégzése után hagytam 
abba, most már csak magam művelem, itt-
hon. Jelenleg inkább kíséreteket tanulok. 
Énektanárhoz két éve járok. 

• Segíti az éneklést, hogy tudsz zongoráz-
ni?

Igen, rendkívüli módon. Amikor kézbe 
veszek egy kottát és megállapítom, hogy 
milyen dúrban van, bizony sokszor meg-
lepődnek az emberek. Felcsillan a szemük, 
egészen el vannak ájulva. 

• Az éneklés honnan jött? „Éneklős” tí-
pus vagy, aki mindig is énekelt?

Ez egy kicsit vicces. A családban nálunk 
mindenki hiperaktív. A helyzet az, hogy a 
testvéreim nagyon sportosak, kézilabdáz-
nak. Amíg ők a kézilabdázással vezették 
le a feszültségüket, én inkább futottam 
meg táncoltam. Anya végül berakott egy 
színtársulatba, hogy ott tomboljam ki ma-
gam… Évekkel ezelőtt a Művészetek Há-
zában Xantus Barbara és Szurdi Miklós 
szerveztek egy musical társulatot. Egy al-
kalommal felfigyeltek arra, hogy kellemes 
beszédhangom van. Ők javasolták, hogy 
tanuljak meg egy dalt. Ez lelkesített, sokat 
gyakoroltam, énekelgettem. Így kezdődött. 

• Jelenleg hol tanulsz énekelni?

A Kővirágok Énekiskolában tanulok, a 
mestereim Kővári Judit és Kiss Kamilla. 
Náluk, velük nem csak énekelni tanulok, 
ők hozzám is adnak valamit. Valamit, ami-
től napról napra több leszek. Egy kicsit az 
ének és az élet iskolája is. Nagyon szeretek 
oda járni. Mindig arra biztatnak, hogy ne 
legyek egy átcsiszolt valaki, hanem én ÉN 
legyek.

• Mit énekelsz legszívesebben?
Teljesen hangulatfüggő. Amilyen kedvem 
van. 

• A klasszikus ének nehezebb, mint a 
musical? 

Technikailag igen. Lehet, hogy van tehet-
ségem az énekléshez, de van egy határ, 

amihez már nem elég pusztán a tehetség, a 
tudás is kell. 

• Mennyit gyakorolsz? 

Amennyit és amikor csak tehetem. Hol du-
etteket, hol csak itthon, amikor hazaérek az 
iskolából, igazából 0–24 órában. 

• A családnak is szoktál énekelni?

Persze. Anyukám a legnagyobb rajongóm! 
A családtagjaim a legkritikusabbak. Na-
gyon őszinték, de csakis ezt várom tőlük… 
Mindenki nagyon sokat támogat. 

• Miben van szükséged támogatásra? 

Nem az volt nehéz, hogy rátaláljak erre az 
útra, hanem az, amikor csak ez az út ma-
radt. 

• Bölcs meglátás. Térjünk is át a filmre. 
Szereted-e a meséket?

Hú, nagyon! Amikor kicsi voltam, már 
akkor kitaláltam, hogy Disney-hercegnő 
leszek. Meg sellő is akartam lenni és min-
denféle más. Már jóval a film előtt sokan 
mondták, hogy olyan a hangom, mint egy 
Disney-hercegnőnek. Milyen vicces is az 
élet! Kimondhatom, hogy most már tény-
leg hercegnő vagyok. 

• Egy Disney-filmet szinkronizálni ha-
talmas dolog. Hogy történt, hogy találtak 
rád?

A véletlen műve volt. Az osztályunk két 
csoportra van osztva, mindkettőt az Ope-
rettszínház egy-egy művésze tanítja, min-
ket Nádasi Verócs (Veronika) tanít. Egyszer 

a nyári szünetben felhívott, és azt mondta, 
hogy talált nekem valami érdekeset, men-
jek el a castingra. Laposkúszásban, szürke 
pulcsiban mentem be, nulla eséllyel. Éne-
keltem, megtanultam egy dalt és mond-
tam egy kis szöveget. Azt mondták, hogy 
köszönik, mehetek. Szólnak, ha lesz vala-
mi. Körülbelül három hónap múlva hív-
tak fel telefonon, és közölték velem, hogy 
enyém lett a szerep. 

• Amikor megérkeztél a castingra, tud-
tad, hogy mi a tét? 

Egyáltalán nem. Amikor megkaptam a 
szerepet, akkor pedig kétségbeestem. Arra 
gondoltam, hogy uram atyám, mi lesz, ha 
elrontom? És mi lesz, ha ez örökké én le-
szek…? Anyukám csitított, hogy nem lesz 
semmi baj, és így is volt.

• Sejtetted, hogy ez a megbízás milyen 
kemény munkával jár?

Valóban nehéz volt. Tudod, ha a színpadon 
állsz és át akarsz adni egy érzelmet, akkor 
mimikával, kezeddel, az egész testeddel 
közvetítesz. Ezt a közvetítő erőt a mikrofon 
nem adja át. Meg kellett tanulnom csak a 
hangommal játszani. Attól, hogy szorítot-
tam a kezemet, ugyan nagyon átéltem a 
szerepet, de a hangomon ez az átélés nem 
jött át. Ebbe nehéz volt beletanulni. 

• A film hősnőjének te vagy az ének-
hangja és a mesehang is egyben. Ez meg-
szokott dolog? 

A rendezők próbálnak törekedni arra, 
hogy ugyanaz az ember adja a beszédhan-

got és az énekhangot, de ez nem mindig 
valósul meg. Van, akinek az éneklés az 
erőssége, és van, akinek a próza. 

• Hogy kell elképzelni egy stúdiót?

Van egy vezérlőpultos szoba és van egy 
mikrofonos szoba. Középen hangszige-
telt üveg van. A fülemben hallom az ere-
deti hangot, illetve a rendezőt, aki utasít. 
Na meg persze közben látom a képet. 

• Mit élveztél a legjobban?

A dalokat énekelni. Nagyon rátaláltam 
erre a kislányra. Teljesen azonosulni 
tudtam vele. 

• Az életben is hasonlítasz a filmbéli 
karakterre? Te is egy hős alkat, vezér 
vagy?
A lány pont olyan, mint én: össze-vissza 
fecseg és énekelget. Én inkább jókedv-
felelősnek mondanám magam. Na meg 
persze mindig van bennem egy „ötperces 
máltai szeretetszolgálat”, ha kell valaki-
nek egy ölelés…

• Mi volt a legnehezebb? 

Félretenni a felesleges technikákat. 
Hogy beszéd közben ne mutogassak, ne 
ráncoljam a szemöldökömet. 

• Ez a tapasztalat menyiben befolyásol-
ja az életedet, a továbbtanulási szándé-
kaidat?

Most már tudom, hogy mindenképpen a 
színészet és ének felé akarok menni. 

• Hogy éled meg az ismertséget?

Mindig arra tanítottak, és azt láttam ma-
gam körül, hogy ezt tudni kell kezelni.

• Ennek a kihívásnak és sikernek mi a 
legnagyobb hozadéka?

Azóta másképp nézek minden filmet. 
Filmnézés közben arra gondolok, hogy 
ezt és ezt a jelenetet milyen nehéz lehetett 
szinkronizálni, figyelem, hogy a szink-
ronszínész mit csinál a hangjával. Küzd, 
izzad, élvezi? Vagy hogy csórikám milyen 
sokáig csinálhatta ezt a sírós részt… 

• Te magad hányszor 
nézted meg a filmet? 

Hat vagy hét alka-
lommal. Egyszer a 
moziban a barátnő-
immel táncolni kezd-
tünk… Egyébként 
nagyon kritikus va-
gyok magammal. 

• Van kilátásban 
másik feladat?

Mondták, hogy a 
hangom miatt bizto-
san szükség lesz még 
rám. Állok elébe!

BA

„Régebben úgy gondoltam, hogy az em-
berek azért dolgoznak, mert dolgozni 
kell. Most már úgy gondolom, ha valaki 
dolgozik, az megtiszteltetés! Szakmától 
függetlenül azt mondanám mindenki-
nek: csináld, nyomjad, szedd össze ma-
gad, csak felfele van! Úgyis többet ér, ha 
mosolyogsz, és úgy csinálod tovább!”  

Faluvégi Fanni
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múltban a mozik a Vaiana című 
Disney-rajzfilmet, ami valószí-
nűleg a vörösváriak számára sem 
ismeretlen. Azt azonban bizonyá-
ra kevesen tudják, hogy a kedves 
rajzfilmszereplő magyar hangját 
egy olyan tinédzser kölcsönöz-
te, akinek énekhangját a 2015-ös 
Hangliget énekverseny győztese-
ként ismerhette meg a közönség. 
Ő Faluvégi Fanni, a Templom Téri 
Általános Iskola volt tanulója, aki 
Vörösváron járt zeneiskolába, és 
évekkel ezelőtt a Művészetek Há-
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detésre indul, hogy megmentse a 
népét. A lány segítőivel elképesz-

tő veszélyekkel és hatalmas szörnyekkel 
száll szembe a nyílt óceánon. A Walt Dis-
ney Animation Studios legújabb alkotása 
a Vaiana című film, melyben a főszereplő 
magyar ének- és szövegszinkronhangja egy 
életvidám, tehetséges piliscsabai lány, Falu-
végi Fanni. 

• 15 éves, másodikos gimnazista vagy. 
Hova jársz iskolába?

Az Óbudai Gimnáziumban 10. osztályos 
vagyok, angolt és németet tanulok. Amikor 
ezt az iskolát választottam, úgy gondoltam, 
hogy megadom magamnak a lehetőséget, 
hogy bármi lehessen belőlem. Így akkori-
ban – bár volt rá lehetőségem – nem a szí-
nészetet választottam.

• Játszol valamilyen hangszeren? Tanulsz 
énekelni?

Igen, 6 évig tanultam zongorázni Pilisvö-
rösváron a zeneiskolában. A zongorázást 
az általános iskola elvégzése után hagytam 
abba, most már csak magam művelem, itt-
hon. Jelenleg inkább kíséreteket tanulok. 
Énektanárhoz két éve járok. 

• Segíti az éneklést, hogy tudsz zongoráz-
ni?

Igen, rendkívüli módon. Amikor kézbe 
veszek egy kottát és megállapítom, hogy 
milyen dúrban van, bizony sokszor meg-
lepődnek az emberek. Felcsillan a szemük, 
egészen el vannak ájulva. 

• Az éneklés honnan jött? „Éneklős” tí-
pus vagy, aki mindig is énekelt?

Ez egy kicsit vicces. A családban nálunk 
mindenki hiperaktív. A helyzet az, hogy a 
testvéreim nagyon sportosak, kézilabdáz-
nak. Amíg ők a kézilabdázással vezették 
le a feszültségüket, én inkább futottam 
meg táncoltam. Anya végül berakott egy 
színtársulatba, hogy ott tomboljam ki ma-
gam… Évekkel ezelőtt a Művészetek Há-
zában Xantus Barbara és Szurdi Miklós 
szerveztek egy musical társulatot. Egy al-
kalommal felfigyeltek arra, hogy kellemes 
beszédhangom van. Ők javasolták, hogy 
tanuljak meg egy dalt. Ez lelkesített, sokat 
gyakoroltam, énekelgettem. Így kezdődött. 

• Jelenleg hol tanulsz énekelni?

A Kővirágok Énekiskolában tanulok, a 
mestereim Kővári Judit és Kiss Kamilla. 
Náluk, velük nem csak énekelni tanulok, 
ők hozzám is adnak valamit. Valamit, ami-
től napról napra több leszek. Egy kicsit az 
ének és az élet iskolája is. Nagyon szeretek 
oda járni. Mindig arra biztatnak, hogy ne 
legyek egy átcsiszolt valaki, hanem én ÉN 
legyek.

• Mit énekelsz legszívesebben?
Teljesen hangulatfüggő. Amilyen kedvem 
van. 

• A klasszikus ének nehezebb, mint a 
musical? 

Technikailag igen. Lehet, hogy van tehet-
ségem az énekléshez, de van egy határ, 

amihez már nem elég pusztán a tehetség, a 
tudás is kell. 

• Mennyit gyakorolsz? 

Amennyit és amikor csak tehetem. Hol du-
etteket, hol csak itthon, amikor hazaérek az 
iskolából, igazából 0–24 órában. 

• A családnak is szoktál énekelni?

Persze. Anyukám a legnagyobb rajongóm! 
A családtagjaim a legkritikusabbak. Na-
gyon őszinték, de csakis ezt várom tőlük… 
Mindenki nagyon sokat támogat. 

• Miben van szükséged támogatásra? 

Nem az volt nehéz, hogy rátaláljak erre az 
útra, hanem az, amikor csak ez az út ma-
radt. 

• Bölcs meglátás. Térjünk is át a filmre. 
Szereted-e a meséket?

Hú, nagyon! Amikor kicsi voltam, már 
akkor kitaláltam, hogy Disney-hercegnő 
leszek. Meg sellő is akartam lenni és min-
denféle más. Már jóval a film előtt sokan 
mondták, hogy olyan a hangom, mint egy 
Disney-hercegnőnek. Milyen vicces is az 
élet! Kimondhatom, hogy most már tény-
leg hercegnő vagyok. 

• Egy Disney-filmet szinkronizálni ha-
talmas dolog. Hogy történt, hogy találtak 
rád?

A véletlen műve volt. Az osztályunk két 
csoportra van osztva, mindkettőt az Ope-
rettszínház egy-egy művésze tanítja, min-
ket Nádasi Verócs (Veronika) tanít. Egyszer 

a nyári szünetben felhívott, és azt mondta, 
hogy talált nekem valami érdekeset, men-
jek el a castingra. Laposkúszásban, szürke 
pulcsiban mentem be, nulla eséllyel. Éne-
keltem, megtanultam egy dalt és mond-
tam egy kis szöveget. Azt mondták, hogy 
köszönik, mehetek. Szólnak, ha lesz vala-
mi. Körülbelül három hónap múlva hív-
tak fel telefonon, és közölték velem, hogy 
enyém lett a szerep. 

• Amikor megérkeztél a castingra, tud-
tad, hogy mi a tét? 

Egyáltalán nem. Amikor megkaptam a 
szerepet, akkor pedig kétségbeestem. Arra 
gondoltam, hogy uram atyám, mi lesz, ha 
elrontom? És mi lesz, ha ez örökké én le-
szek…? Anyukám csitított, hogy nem lesz 
semmi baj, és így is volt.

• Sejtetted, hogy ez a megbízás milyen 
kemény munkával jár?

Valóban nehéz volt. Tudod, ha a színpadon 
állsz és át akarsz adni egy érzelmet, akkor 
mimikával, kezeddel, az egész testeddel 
közvetítesz. Ezt a közvetítő erőt a mikrofon 
nem adja át. Meg kellett tanulnom csak a 
hangommal játszani. Attól, hogy szorítot-
tam a kezemet, ugyan nagyon átéltem a 
szerepet, de a hangomon ez az átélés nem 
jött át. Ebbe nehéz volt beletanulni. 

• A film hősnőjének te vagy az ének-
hangja és a mesehang is egyben. Ez meg-
szokott dolog? 

A rendezők próbálnak törekedni arra, 
hogy ugyanaz az ember adja a beszédhan-

got és az énekhangot, de ez nem mindig 
valósul meg. Van, akinek az éneklés az 
erőssége, és van, akinek a próza. 

• Hogy kell elképzelni egy stúdiót?

Van egy vezérlőpultos szoba és van egy 
mikrofonos szoba. Középen hangszige-
telt üveg van. A fülemben hallom az ere-
deti hangot, illetve a rendezőt, aki utasít. 
Na meg persze közben látom a képet. 

• Mit élveztél a legjobban?

A dalokat énekelni. Nagyon rátaláltam 
erre a kislányra. Teljesen azonosulni 
tudtam vele. 

• Az életben is hasonlítasz a filmbéli 
karakterre? Te is egy hős alkat, vezér 
vagy?
A lány pont olyan, mint én: össze-vissza 
fecseg és énekelget. Én inkább jókedv-
felelősnek mondanám magam. Na meg 
persze mindig van bennem egy „ötperces 
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nek egy ölelés…

• Mi volt a legnehezebb? 

Félretenni a felesleges technikákat. 
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• Ez a tapasztalat menyiben befolyásol-
ja az életedet, a továbbtanulási szándé-
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Most már tudom, hogy mindenképpen a 
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• Hogy éled meg az ismertséget?

Mindig arra tanítottak, és azt láttam ma-
gam körül, hogy ezt tudni kell kezelni.

• Ennek a kihívásnak és sikernek mi a 
legnagyobb hozadéka?

Azóta másképp nézek minden filmet. 
Filmnézés közben arra gondolok, hogy 
ezt és ezt a jelenetet milyen nehéz lehetett 
szinkronizálni, figyelem, hogy a szink-
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izzad, élvezi? Vagy hogy csórikám milyen 
sokáig csinálhatta ezt a sírós részt… 

• Te magad hányszor 
nézted meg a filmet? 

Hat vagy hét alka-
lommal. Egyszer a 
moziban a barátnő-
immel táncolni kezd-
tünk… Egyébként 
nagyon kritikus va-
gyok magammal. 

• Van kilátásban 
másik feladat?

Mondták, hogy a 
hangom miatt bizto-
san szükség lesz még 
rám. Állok elébe!

BA

„Régebben úgy gondoltam, hogy az em-
berek azért dolgoznak, mert dolgozni 
kell. Most már úgy gondolom, ha valaki 
dolgozik, az megtiszteltetés! Szakmától 
függetlenül azt mondanám mindenki-
nek: csináld, nyomjad, szedd össze ma-
gad, csak felfele van! Úgyis többet ér, ha 
mosolyogsz, és úgy csinálod tovább!”  

Faluvégi Fanni
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B alázsról sokan tudják, hogy koráb-
ban főként autóalkatrészekkel ke-
reskedett, munkatársaival sok helyi 

szervizt láttak el alkatrészekkel és kenő-
olajokkal. Tavaly októbertől ez az állítás 
azonban már nem igaz, mert az Oriol Mo-
tornál megváltoztak a dolgok, és már csak 
a kenőolaj nagykereskedelme maradt meg 
fő profilként. Ezt az igen sok munkával 
és vesződéssel járó váltást sajnos a rally is 
megsínylette, de vendéglátóm derűsen látja 
a jövőt, és reménykedik abban, hogy a már-
cius végi idényindulásig több ideje lesz már 
a rallyzással foglalkozni.

Bár 1993 óta rendelkezik jogosítvány-
nyal, a versenyzésbe csak 2007-ben csöp-
pent bele a barátai révén. Kutas Attila és 
Krupp Zoltán már korábban is indultak 
futamokon, általuk kapott ő is kedvet arra, 
hogy megmérettesse magát ebben a műfaj-
ban. Azonban minden kezdet nehéz, így 
ez is az volt, hiszen tíz évvel ezelőtt még a 
műfaj követelményeinek minimális felsze-
reltségével vágott bele a megmérettetésekbe 
egy Suzukival. Egy évtized elteltével azon-
ban már nem a rally rendszerének legalján, 
hanem az első osztályban, a legnagyobb, 
egyben legnehezebb kategóriában kell a 
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nevét keresni. Ezt jelenleg kettes kategóri-
ának hívják a rallysok, de az elnevezés vi-
szonylag sokszor megváltozott már a múlt-
ban, így ez senkit ne tévesszen meg.

Természetesen az elmúlt esztendők so-
rán számos szép eredményt tudhat magáé-
nak, azonban kettőre igen büszke: 2011-ben 
a Rally II abszolút bajnoka volt a másod-
osztályban. Utána próbálkozott az első osz-
tályban is, kisebb-nagyobb sikerekkel. Elő-
fordult, hogy olyan autóval rótták a pályát, 
amely utólag visszagondolva kicsit nagy volt 
a csapat számára, de most a legnagyobb ka-
tegóriában, az abszolútban, a kétkerekesek 
között volt már második helyezett is, rá-
adásul úgy, hogy az idény utolsó futamán 

(amely egy pluszban kiírt versenynap volt az 
előzetesen meghirdetettekhez képest) nem 
tudott elindulni. A négykerekesek között 
ilyen szép eredményt még nem sikerült el-
érnie, de ezen a hozzáértők bizonyára nem 
csodálkoznak, hiszen a két kategória között 
óriási a különbség pénzben, tudásban, meg 
úgy általában mindenben…

Balázs két navigátorral szokott verse-
nyezni, Vrezgó Balázzsal és feleségével, 
Órai-Tallér Zsuzsannával. Biztosíthatom 
önöket, hogy nem elírás az előző mondat 
végén szereplő név, mert az Órai házaspár 
bizony sok esetben valóban együtt „szántja 
fel” a pályát.
– Nem volt nehéz „megfertőznöm” a rally 
szeretetével, de azóta, ha lehet, minden 
alkalmat megragad, hogy navigálhasson 
engem.

Zsuzsanna már 2007 óta együtt szere-
pel férjével, ám időközben a párnak há-
rom gyermeke született. Ez természetesen 
módosította a prioritásokat, így a magyar 
bajnoki versenyeken például a korábban 
már említett Vrezgó Balázs navigálja az 
Órai-járművet. Érdekesség, hogy élete ed-
digi legnagyobb esését feleségével élte át, 
de szerencsére mindketten megúszták a 
balesetet.

Jelenleg egy Mitsubishi Lancer EVO 
9-es kocsival versenyez, ám azt még nem 
tudja, hogy idén melyik kategóriában indul-
hat majd, ugyanis a követelményrendszer 
megváltozik. A tavalyi felállás szerint ezzel 
a „paripával” csak a szabályoknak megfele-
lő autók után rajtolhat el, ami akár vissza is 
vetheti az eredmények tekintetében, ezért 
az autó a márciusi kezdésig még könnyen 
meg is változhat. A rallyban sokkal inkább 
a vezetést, mintsem a kocsi állandó bütykö-
lését élvezi leginkább. Saját bevallása szerint 
utóbbi dologhoz nem is ért annyira, így ezt 
a feladatot meghagyja más számára a csa-
patban, amiben egyébként hárman vannak: 
ő, Velencei Ádám és Vincze Ferenc. Társai 
igen tehetséges versenyzőnek számítanak a 
magyar mezőnyben, annak ellenére, hogy 
még igen fiatalok. Úgy is mondhatjuk: az 
egész magyar rallyélet őket figyeli. Termé-
szetesen ilyen tehetséges társak mellett fel-
vetődik a jövő kérdése, amire Balázs igen 
pozitívan nyilatkozik: 
– Csinálni fogom, amíg úgy érek haza, 
hogy legközelebb is szívesen ülök be a vo-
lán mögé!

K. M.

Odakint minden jég alatt pihen, ám én egy kellemesen meleg irodában 
ülök a kanapén az Oriol Motor cég telephelyén, a város határában. A 
falon lévő polcokon különféle kupák büszkélkednek aranysárga szín-
ben pompázva. Vendéglátóm – Órai Balázs – a cég tulajdonosa, egyben 
üzletvezetője egy impozáns asztal mögött ülve válaszolgat kérdéseimre 
a rallyzással kapcsolatban, amely azért is igen aktuális, mert jövő hónap 
végén indul a magyar bajnokság!

A csapat tagjai: Asztalos Dávid, Bartl Bálint, Dombovári Ger-
gő, Dudusch Tihamér, Elekes Zsolt, Iflinger Dávid, Koós Már-
ton, Kunszt Ágoston, Kunszt Milán, Landauer Gábor, Metzger 
Barbnabás, Manhercz Erik, Murner Ádám, Nick Márk, Pel-
ler Ádám, Stéhli Dániel, Scheller Dominik, Tóth Szabolcs. 
A felvételről hiányzik Koós Márton.

Szeptembertől zajlanak a kézilabda utánpótlás-bajnokságok, 
amelyben a Pilisvörösvári Kézilabda Sportkör nyolc leány és 
hét fiú kategóriában nevezett be. Az Országos Gyermekbaj-

nokság fiú U-12-es korosztályában csapatunk eddigi szereplése 
minden várakozásunkon felül sikerült. Ebben a korosztályban az 
egész országot tekintve 153 csapat nevezett be. A csapatok régiók-
ban kezdték meg a küzdelmeket még tavaly ősszel. Budapest és 
Pest megye a nevezett csapatok nagy száma miatt önálló régiót al-
kot, míg a többi régió három megyéből tevődik össze. Pest megyé-
ben húsz csapat nevezett, melyet a szervezők egy hat és két hét csa-
patos csoportba osztottak, melyeken belül mindenki mindenkivel 
kétszer játszott. Ezt a csoportot sikerült hibátlan teljesítménnyel 
megnyernünk. Mindhárom csoport első három helyezettje jutott 
be a felsőházi rájátszásba úgy, hogy oda magával vitte a csoport-
ból továbbjutókkal szemben elért eredményeit. Az így kialakult 
felsőházból a végén az első három helyezett csapat fog bejutni az 
országos elődöntőbe, vagyis a legjobb 24 közé. Mivel a felsőházban 
eddig négy mérkőzés került lejátszásra, melyeken három győzel-
met és egy döntetlen eredményt értünk el, így a jelenlegi pozíciónk 
biztató, és minden esélyünk megvan a továbbjutásra. 

Eddigi jó szereplésünk azért is nagy bravúr, mert vetélytársaink 
valamennyien méretes sportcsarnokban tudnak készülni, míg mi 
sportcsarnok hiányában októbertől áprilisig csak a Schiller gimná-
zium és a Pilisszentiváni Általános Iskola kis tornatermeiben, míg 
tavasztól őszig a sporttelep szabadtéri aszfaltos pályáján tudunk 
edzeni. A szabadtéri kézilabdázás már közel húsz éve gyakorlatilag 
megszűnt, míg a kis termekben való gyakorlás nem teszi lehetővé 
a gyors ellentámadások és a szélsőjáték gyakorlását, ami mérkő-
zésenként akár 6-8 gól mínuszt is jelenthet csapatunk számára. Jó 
szereplésünk alapja, hogy mind a játékosok, mind pedig a szüleik 
partnerek a komoly munkában. Pándi Gábor

MINDENNAPI FÜGGŐSÉGEINK

A z országszerte ismert orvos-
toxikológus az írás címében sze-
replő előadással érkezett Pilisvö-

rösvárra február hetedik napján, kedden 
este, ahol saját bevallása szerint igen-igen 
meglepődött, amikor meglátta, hogy a Mű-
vészetek Házának színházterme bizony 
zsúfolásig megtelt emberekkel. No, nem-
csak idősebbekkel, de a fiatal, Facebook-
generáció” tagjaival is… A Honvéd Kór-
ház főorvosának megállapítása korántsem 
volt túlzó, mert több érdeklődőnek nem 
jutott már ülőhely, ezért nekik a terem há-
tulján állva kellett az előadást hallgatniuk.

Zacher Gábor könnyed hangulatban 
zajló, ám komoly témákat feszegető „nyílt 
tanórájára” többen úgy érkeztek, mintha 

valóban az iskolapadba készültek volna 
aznap este: jegyzetfüzettel és íróeszközzel. 
Bár a diás kivetítés az előadás negyedénél – 
a technika ördögének hála – félbeszakadt, 
ez a kis hiba sem csorbított az érdeklődők 
élményén. A témakörök között az olyan 
kézenfekvő függőségek mellett, mint a ni-
kotin-, a koffein- vagy a munkafüggőség, 
Zacher Gábor illusztrálta a saját életéből 
vett példákkal azt is, hogyan kellene bizo-
nyos szituációkban a szülőknek jól nevel-
niük a gyermekeiket. 

A Mindennapi függőségeink című elő-
adás teltháza jól mutatja, milyen hiánypót-
ló esemény volt, amely lehet, hogy megérne 
a közeljövőben egy repetát…

K.M.
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között volt már második helyezett is, rá-
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Órai-Tallér Zsuzsannával. Biztosíthatom 
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végén szereplő név, mert az Órai házaspár 
bizony sok esetben valóban együtt „szántja 
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– Nem volt nehéz „megfertőznöm” a rally 
szeretetével, de azóta, ha lehet, minden 
alkalmat megragad, hogy navigálhasson 
engem.
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pel férjével, ám időközben a párnak há-
rom gyermeke született. Ez természetesen 
módosította a prioritásokat, így a magyar 
bajnoki versenyeken például a korábban 
már említett Vrezgó Balázs navigálja az 
Órai-járművet. Érdekesség, hogy élete ed-
digi legnagyobb esését feleségével élte át, 
de szerencsére mindketten megúszták a 
balesetet.

Jelenleg egy Mitsubishi Lancer EVO 
9-es kocsival versenyez, ám azt még nem 
tudja, hogy idén melyik kategóriában indul-
hat majd, ugyanis a követelményrendszer 
megváltozik. A tavalyi felállás szerint ezzel 
a „paripával” csak a szabályoknak megfele-
lő autók után rajtolhat el, ami akár vissza is 
vetheti az eredmények tekintetében, ezért 
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meg is változhat. A rallyban sokkal inkább 
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utóbbi dologhoz nem is ért annyira, így ezt 
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patban, amiben egyébként hárman vannak: 
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igen tehetséges versenyzőnek számítanak a 
magyar mezőnyben, annak ellenére, hogy 
még igen fiatalok. Úgy is mondhatjuk: az 
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szetesen ilyen tehetséges társak mellett fel-
vetődik a jövő kérdése, amire Balázs igen 
pozitívan nyilatkozik: 
– Csinálni fogom, amíg úgy érek haza, 
hogy legközelebb is szívesen ülök be a vo-
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Odakint minden jég alatt pihen, ám én egy kellemesen meleg irodában 
ülök a kanapén az Oriol Motor cég telephelyén, a város határában. A 
falon lévő polcokon különféle kupák büszkélkednek aranysárga szín-
ben pompázva. Vendéglátóm – Órai Balázs – a cég tulajdonosa, egyben 
üzletvezetője egy impozáns asztal mögött ülve válaszolgat kérdéseimre 
a rallyzással kapcsolatban, amely azért is igen aktuális, mert jövő hónap 
végén indul a magyar bajnokság!

A csapat tagjai: Asztalos Dávid, Bartl Bálint, Dombovári Ger-
gő, Dudusch Tihamér, Elekes Zsolt, Iflinger Dávid, Koós Már-
ton, Kunszt Ágoston, Kunszt Milán, Landauer Gábor, Metzger 
Barbnabás, Manhercz Erik, Murner Ádám, Nick Márk, Pel-
ler Ádám, Stéhli Dániel, Scheller Dominik, Tóth Szabolcs. 
A felvételről hiányzik Koós Márton.

Szeptembertől zajlanak a kézilabda utánpótlás-bajnokságok, 
amelyben a Pilisvörösvári Kézilabda Sportkör nyolc leány és 
hét fiú kategóriában nevezett be. Az Országos Gyermekbaj-

nokság fiú U-12-es korosztályában csapatunk eddigi szereplése 
minden várakozásunkon felül sikerült. Ebben a korosztályban az 
egész országot tekintve 153 csapat nevezett be. A csapatok régiók-
ban kezdték meg a küzdelmeket még tavaly ősszel. Budapest és 
Pest megye a nevezett csapatok nagy száma miatt önálló régiót al-
kot, míg a többi régió három megyéből tevődik össze. Pest megyé-
ben húsz csapat nevezett, melyet a szervezők egy hat és két hét csa-
patos csoportba osztottak, melyeken belül mindenki mindenkivel 
kétszer játszott. Ezt a csoportot sikerült hibátlan teljesítménnyel 
megnyernünk. Mindhárom csoport első három helyezettje jutott 
be a felsőházi rájátszásba úgy, hogy oda magával vitte a csoport-
ból továbbjutókkal szemben elért eredményeit. Az így kialakult 
felsőházból a végén az első három helyezett csapat fog bejutni az 
országos elődöntőbe, vagyis a legjobb 24 közé. Mivel a felsőházban 
eddig négy mérkőzés került lejátszásra, melyeken három győzel-
met és egy döntetlen eredményt értünk el, így a jelenlegi pozíciónk 
biztató, és minden esélyünk megvan a továbbjutásra. 

Eddigi jó szereplésünk azért is nagy bravúr, mert vetélytársaink 
valamennyien méretes sportcsarnokban tudnak készülni, míg mi 
sportcsarnok hiányában októbertől áprilisig csak a Schiller gimná-
zium és a Pilisszentiváni Általános Iskola kis tornatermeiben, míg 
tavasztól őszig a sporttelep szabadtéri aszfaltos pályáján tudunk 
edzeni. A szabadtéri kézilabdázás már közel húsz éve gyakorlatilag 
megszűnt, míg a kis termekben való gyakorlás nem teszi lehetővé 
a gyors ellentámadások és a szélsőjáték gyakorlását, ami mérkő-
zésenként akár 6-8 gól mínuszt is jelenthet csapatunk számára. Jó 
szereplésünk alapja, hogy mind a játékosok, mind pedig a szüleik 
partnerek a komoly munkában. Pándi Gábor

MINDENNAPI FÜGGŐSÉGEINK

A z országszerte ismert orvos-
toxikológus az írás címében sze-
replő előadással érkezett Pilisvö-

rösvárra február hetedik napján, kedden 
este, ahol saját bevallása szerint igen-igen 
meglepődött, amikor meglátta, hogy a Mű-
vészetek Házának színházterme bizony 
zsúfolásig megtelt emberekkel. No, nem-
csak idősebbekkel, de a fiatal, Facebook-
generáció” tagjaival is… A Honvéd Kór-
ház főorvosának megállapítása korántsem 
volt túlzó, mert több érdeklődőnek nem 
jutott már ülőhely, ezért nekik a terem há-
tulján állva kellett az előadást hallgatniuk.

Zacher Gábor könnyed hangulatban 
zajló, ám komoly témákat feszegető „nyílt 
tanórájára” többen úgy érkeztek, mintha 

valóban az iskolapadba készültek volna 
aznap este: jegyzetfüzettel és íróeszközzel. 
Bár a diás kivetítés az előadás negyedénél – 
a technika ördögének hála – félbeszakadt, 
ez a kis hiba sem csorbított az érdeklődők 
élményén. A témakörök között az olyan 
kézenfekvő függőségek mellett, mint a ni-
kotin-, a koffein- vagy a munkafüggőség, 
Zacher Gábor illusztrálta a saját életéből 
vett példákkal azt is, hogyan kellene bizo-
nyos szituációkban a szülőknek jól nevel-
niük a gyermekeiket. 

A Mindennapi függőségeink című elő-
adás teltháza jól mutatja, milyen hiánypót-
ló esemény volt, amely lehet, hogy megérne 
a közeljövőben egy repetát…

K.M.



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG34 352017. FEBRUÁR  

A FŐZÉS  
NYELVÉN

Sokan tartják úgy, hogy a nyomta-
tott olvasnivalók – könyvek, újságok 
stb. – ideje a közelmúltban lejárhat, 

és helyettük az emberek az információt, a 
szórakoztatást inkább a digitális platfor-
mokon keresik majd. Hatványozottan igaz 
lehet ez a megállapítás a gasztronómia te-
rületén, ahol ahelyett, hogy drága pénzért 
különféle tematikájú szakácskönyveket vá-
sárolnánk, ingyen szerezhetünk recepteket 
a világ minden tájáról. Olyan ízvilágban 
válogathatunk a különféle fogások között, 
amilyenre csak fáj a fogunk! Az ilyen jel-
legű „kutatómunkában” nagy segítséget 
nyújthat a konyhában egy-egy főzéssel 
foglalkozó blog, úgynevezett gasztroblog 
rendszeres követése. Ebben az írásban a 
legkedveltebb hazai honlapokat gyűjtöttük 
csokorba:

Házisáfrány

Déri Szilvia nevével azok is találkozhattak 
már, akik a hagyományos, receptkönyves 
megoldással szoktak új ötletek után ku-
tatni, ugyanis a gasztrobloggernek 2015-
ben jelent meg a Főzni szexi kötete. Ha 
nem innen, akkor a nevét az úgynevezett 
randifőzések révén is ismerhetik, amelynek 
az a lényege, hogy a főzni nem tudó delik-
venst a randi napján meglátogatja a szakács 
asszony, és segít neki megfőzni a tökéletes 
ételt, amelyet meg is tanít a tanítványnak. 
Déri Szilvia ars poeticája egészen pontosan 
így hangzik: „A főzés szenvedély. Alkímia. 
Adott helyzetben meditatív tevékenység. És 
ott vannak az illatok. Az ízek. A színek. A 
formák. Az elégedett mormogás az asztal 
mellett. Az evőeszköz csilingelő hangja a 
már üres tányéron. Az angolok krízishely-
zetben mindig csinálnak egy teát. Én sü-
tök egy kenyeret. És utána minden sokkal 
jobb.”
A blog címe: http://hazisafrany.blog.hu/

Vöröskaktusz diétázik

Dosek Bogi tudatos táplálkozást segítő 
blogja saját „tragédiája” miatt indult útnak. 

ÉLETMÓD

Egy orvosi vizsgálat során kiderült, hogy a 
fiatal nőnek PCOS szindrómája van, amely 
betegségnek velejárója a meddőség és a cu-
korbetegség. Az orvos tanácsára Bogi azon-
ban nem adta fel, mert kellő diétával növel-
hette esélyeit a gyermekáldásra. Blogjában 
éppen ezért az úgynevezett három T-s 
módszerrel kategorizálja az ételeket. Van-
nak a Támogatott, a Tűrt és a Tiltott enni-
valók, amelyeket ő ráadásul a mai kornak 
megfelelően gluténmentes, laktózmentes, 
paleo és vegán kategóriákra is szétoszt, sőt 
arra is odafigyel, hogy az adott szezonnak 
megfelelő receptekkel kedveskedjen olvasói 
számára. 
A blog címe: http://voroskaktuszdietazik.
blogspot.hu

Csak a Puffin

Meg kell mondjam, ennél jobb címet nem 
is választhatott volna magának Kis-Varga 
Judit, hiszen már csak ezzel a névvel Bud 
Spencer- és Terence Hill-rajongók gar-
madáját késztette blogjának felkeresésére. 
Az elnevezés ugyanakkor becsapós, mert 
a hobbiból indított honlapon nem a két 
filmes ikonnal összekapcsolható ételekről 
esik szó. A blog főként, de nem kizárólag 
édességekkel foglalkozik, így elsősorban 
azok számára ajánlom, akik édesszájúnak 
vallják magukat. A szerzőről érdemes to-
vábbá tudni azt is, hogy 2015 áprilisától a 
Nők Lapja Cafe gasztronómiai rovatának 
vezetője.
A blog címe: http://csakapuffin.cafeblog.hu

Deliciously Ella

Végezetül plusz egyként azon olvasóink 
számára is ajánlunk egy blogot, akik tud-
nak angolul. Deliciously Ella a korábban 
említett Dosek Bogihoz hasonlóan saját 
betegsége miatt kezdett bele az egészséges 
ételekkel kapcsolatos blogba, amely Britan-
niában igen nagy népszerűségnek örvend. 
Alapvetően vegetáriánus ételekről van szó, 
de az írónő szerint nem kell ennek a fo-
galomnak a hallatán kétségbe esni, hiszen 
van élet a salátán túl is… Receptjeiben 
közös, hogy búzától és finomított cukortól 
mentesek, de nincs közük semmiféle dié-
tához sem. A könnyed, ugyanakkor egész-
séges ételek gyűjtőhelye ez a blog, amely 
jó támpontot adhat bárki számára, akit az 
egészséges étkezés komolyabban érdekel.
A blog címe: https://deliciouslyella.com

Kókai Márton

A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal

felvételre keres 
részmunkaidőben, határozatlan időre 

főépítészi asszisztensi munkakörbe 
1 fő munkatársat

Feladatok: a Főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15) Korm. rendelet 8. §-ban meghatározott 
főépítészi feladatokhoz kapcsolódó asszisztensi feladatok ellátása (előterjesztések előkészítése, részvétel 
az ügyfélfogadásban, a főépítészhez érkező beadványok, levelek, kérelmek kezelése, döntésre előkészíté-
se, települési vélemények előkészítése stb.) 

Elvárások: egyetemi vagy főiskolai szintű építész végzettség. Az illetmény a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott illetményrendszer szerint kerül meghatározásra. 

Jelentkezés: amennyiben az álláslehetőség felkeltette az Ön érdeklődését, és megfelel a pályázati fel-
tételeknek, kérjük, küldje el fényképes önéletrajzát. Pályakezdők, valamint gyed, gyes mellett dolgozni 
kívánó jelöltek jelentkezését is várjuk.

Jelentkezését személyesen leadhatja ügyfélszolgálatunkon vagy levélben elküldheti (2085 
Pilisvörösvár, Fő tér 1.) a pozíció megjelölésével.

Érdeklődni lehet: Kálmán Kinga főépítész asszonynál a 06-30-228-0264-es vagy Dandó-Kovács 
Rita HR referensnél a 06-26-331-688-as telefonszámon.

A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal

felvételre keres 
határozatlan időre egy részmunkaidős  
(4 óra) és egy teljes munkaidős (8 óra) 

építész kollégát
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:  
2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. személyesen vagy 

levélben,  a pozíció megjelölésével.
Érdeklődni lehet: Dandó-Kovács Rita  
HR referensnél:  Tel.: 06-26-331-688 

E-mail: kovacs.rita@pilisvorosvar.hu

Tűzesetek

Január 12-én kigyulladt egy elektromos 
szekrény egy családi ház falán az Attila ut-
cában. Az ott lakóknak még a tűzoltók kiér-
kezése előtt sikerült megfékezniük a tüzet. 
Tűzoltóink a lakók biztonsága érdekében 
hőkamerával ellenőrizték a kábeleket és a 
padlást, szunnyadó izzás után kutatva.

Január 14-én éjjel kigyulladt egy családi 
ház Pilisszentivánon, a Határ utcában. Ra-
junk a 4000 liter víz szállítására alkalmas 
Steyr tűzoltófecskendővel vonult a hely-
színre, hogy segítse az oltást. (Egyesüle-
tünktől a vízszállításban kértek segítséget, 
mivel a fagy miatt a kivonuló tűzoltók ne-
hezen fértek hozzá a tűzcsaphoz.)

Műszaki mentések
Február 1-jén az Attila utcában leszakadt 
egy faág. A raj kivonult, hogy a forgalmi 
akadályt elhárítsa. Mire azonban a hely-
színre értünk, a kárelhárítást a Városgond-
nokság emberei már nagyrészt elvégezték.

Február 6-án közúti balesethez riasz-
tottak minket a Fő utca és a Dózsa György 
utca kereszteződésébe, ahol kismotor és 
terepjáró ütközött. A baleset akkor követ-
kezett be, amikor a Piliscsaba felől érkező 
motoros elé kanyarodott a Dózsa György 
utcából kihajtó terepjáró. Az autó oldalá-
nak csapódott motorost kórházba szállí-
tották. A helyszínelést követően a forgalmi 
akadályt megszüntettük.

Riaszthatóság

Egyesületünk az év során eddig 836 órát 
volt rádión riasztható, melyből 404 óra a 
nappali, 432 óra az éjszakai órákra esett. 

Új műszaki mentőszer

A pomázi tűzoltók által megvásárolt VW 
Transporter könnyű műszaki mentősze-
rünk árából és anyagi tartalékainkból sike-
rült beszereznünk egy korszerű, összkerék-
meghajtású (!) Mercedes Vito gépjárművet. 
A 2008-as évjáratú jármű felszerelése folya-
matban van. Az új könnyű műszaki mentő-
szerünkkel nehéz terep- és időjárási viszo-
nyok mellett is gyors és hatékony segítséget 
tudunk majd nyújtani a lakosságnak. 

Köszönet

Kiss János 4 db gumiabroncsot adományo-
zott Dennis típusú gépjárművünkre. Az 
abroncsokat az Újvári Kft.-nél szerelték fel 
társadalmi munkában. Köszönjük szépen 
a felajánlásokat! 

Új honlap

Schuck Béla felajánlásának és munkájá-
nak köszönhetően megújult egyesületünk 
honlapja. A folyamatosan bővülő honla-
pot a http://vorosvartuzi.hu címen érhetik 
el a kedves olvasók. Ezúton is köszönjük 
Schuck Béla nagyszerű munkáját! 

A PILISVÖRÖSVÁRI ÖNKÉNTES 
TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI

Gyakorlat Észtországban

Február 27. és március 2. között a PÖTE 
mint a Huszár Önkéntes Mentőszervezet 
tagja katasztrófavédelmi gyakorlaton vesz 
részt Észtországban. Egyesületünket négy 
fő képviseli majd. A gyakorlaton való részvé-
tel szükséges ahhoz, hogy megújítsuk nem-
zetközileg elismert INSARAG minősítésün-
ket a városi kutató-mentő kategóriában. 

Kérjük, segítsenek!

Tisztelt olvasók! Kérjük, hogy adójuk 1%-
ának felajánlásával segítsék egyesületünk 
működését. 
„Segítsenek, hogy segíthessünk!” 
Támogatásukat előre is köszönjük!
Adószámunk: 18661040-1-13

Pilisvörösvári  
Önkéntes  
Tűzoltó  

Egyesület

Papik András főtörzsőrmester 
pilisvörösvári körzeti megbízott 

szolgálati száma: 06-70-400-7202

Dózsa György  
pilisvörösvári körzeti megbízott  

szolgálati száma: 06-20-489-6707

A Pilisvörösvári Önkéntes  
Tűzoltók telefonszáma:  

06-70-215-1909
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szórakoztatást inkább a digitális platfor-
mokon keresik majd. Hatványozottan igaz 
lehet ez a megállapítás a gasztronómia te-
rületén, ahol ahelyett, hogy drága pénzért 
különféle tematikájú szakácskönyveket vá-
sárolnánk, ingyen szerezhetünk recepteket 
a világ minden tájáról. Olyan ízvilágban 
válogathatunk a különféle fogások között, 
amilyenre csak fáj a fogunk! Az ilyen jel-
legű „kutatómunkában” nagy segítséget 
nyújthat a konyhában egy-egy főzéssel 
foglalkozó blog, úgynevezett gasztroblog 
rendszeres követése. Ebben az írásban a 
legkedveltebb hazai honlapokat gyűjtöttük 
csokorba:

Házisáfrány

Déri Szilvia nevével azok is találkozhattak 
már, akik a hagyományos, receptkönyves 
megoldással szoktak új ötletek után ku-
tatni, ugyanis a gasztrobloggernek 2015-
ben jelent meg a Főzni szexi kötete. Ha 
nem innen, akkor a nevét az úgynevezett 
randifőzések révén is ismerhetik, amelynek 
az a lényege, hogy a főzni nem tudó delik-
venst a randi napján meglátogatja a szakács 
asszony, és segít neki megfőzni a tökéletes 
ételt, amelyet meg is tanít a tanítványnak. 
Déri Szilvia ars poeticája egészen pontosan 
így hangzik: „A főzés szenvedély. Alkímia. 
Adott helyzetben meditatív tevékenység. És 
ott vannak az illatok. Az ízek. A színek. A 
formák. Az elégedett mormogás az asztal 
mellett. Az evőeszköz csilingelő hangja a 
már üres tányéron. Az angolok krízishely-
zetben mindig csinálnak egy teát. Én sü-
tök egy kenyeret. És utána minden sokkal 
jobb.”
A blog címe: http://hazisafrany.blog.hu/

Vöröskaktusz diétázik

Dosek Bogi tudatos táplálkozást segítő 
blogja saját „tragédiája” miatt indult útnak. 

ÉLETMÓD

Egy orvosi vizsgálat során kiderült, hogy a 
fiatal nőnek PCOS szindrómája van, amely 
betegségnek velejárója a meddőség és a cu-
korbetegség. Az orvos tanácsára Bogi azon-
ban nem adta fel, mert kellő diétával növel-
hette esélyeit a gyermekáldásra. Blogjában 
éppen ezért az úgynevezett három T-s 
módszerrel kategorizálja az ételeket. Van-
nak a Támogatott, a Tűrt és a Tiltott enni-
valók, amelyeket ő ráadásul a mai kornak 
megfelelően gluténmentes, laktózmentes, 
paleo és vegán kategóriákra is szétoszt, sőt 
arra is odafigyel, hogy az adott szezonnak 
megfelelő receptekkel kedveskedjen olvasói 
számára. 
A blog címe: http://voroskaktuszdietazik.
blogspot.hu

Csak a Puffin

Meg kell mondjam, ennél jobb címet nem 
is választhatott volna magának Kis-Varga 
Judit, hiszen már csak ezzel a névvel Bud 
Spencer- és Terence Hill-rajongók gar-
madáját késztette blogjának felkeresésére. 
Az elnevezés ugyanakkor becsapós, mert 
a hobbiból indított honlapon nem a két 
filmes ikonnal összekapcsolható ételekről 
esik szó. A blog főként, de nem kizárólag 
édességekkel foglalkozik, így elsősorban 
azok számára ajánlom, akik édesszájúnak 
vallják magukat. A szerzőről érdemes to-
vábbá tudni azt is, hogy 2015 áprilisától a 
Nők Lapja Cafe gasztronómiai rovatának 
vezetője.
A blog címe: http://csakapuffin.cafeblog.hu

Deliciously Ella

Végezetül plusz egyként azon olvasóink 
számára is ajánlunk egy blogot, akik tud-
nak angolul. Deliciously Ella a korábban 
említett Dosek Bogihoz hasonlóan saját 
betegsége miatt kezdett bele az egészséges 
ételekkel kapcsolatos blogba, amely Britan-
niában igen nagy népszerűségnek örvend. 
Alapvetően vegetáriánus ételekről van szó, 
de az írónő szerint nem kell ennek a fo-
galomnak a hallatán kétségbe esni, hiszen 
van élet a salátán túl is… Receptjeiben 
közös, hogy búzától és finomított cukortól 
mentesek, de nincs közük semmiféle dié-
tához sem. A könnyed, ugyanakkor egész-
séges ételek gyűjtőhelye ez a blog, amely 
jó támpontot adhat bárki számára, akit az 
egészséges étkezés komolyabban érdekel.
A blog címe: https://deliciouslyella.com

Kókai Márton

A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal

felvételre keres 
részmunkaidőben, határozatlan időre 

főépítészi asszisztensi munkakörbe 
1 fő munkatársat

Feladatok: a Főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15) Korm. rendelet 8. §-ban meghatározott 
főépítészi feladatokhoz kapcsolódó asszisztensi feladatok ellátása (előterjesztések előkészítése, részvétel 
az ügyfélfogadásban, a főépítészhez érkező beadványok, levelek, kérelmek kezelése, döntésre előkészíté-
se, települési vélemények előkészítése stb.) 

Elvárások: egyetemi vagy főiskolai szintű építész végzettség. Az illetmény a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott illetményrendszer szerint kerül meghatározásra. 

Jelentkezés: amennyiben az álláslehetőség felkeltette az Ön érdeklődését, és megfelel a pályázati fel-
tételeknek, kérjük, küldje el fényképes önéletrajzát. Pályakezdők, valamint gyed, gyes mellett dolgozni 
kívánó jelöltek jelentkezését is várjuk.

Jelentkezését személyesen leadhatja ügyfélszolgálatunkon vagy levélben elküldheti (2085 
Pilisvörösvár, Fő tér 1.) a pozíció megjelölésével.

Érdeklődni lehet: Kálmán Kinga főépítész asszonynál a 06-30-228-0264-es vagy Dandó-Kovács 
Rita HR referensnél a 06-26-331-688-as telefonszámon.

A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal

felvételre keres 
határozatlan időre egy részmunkaidős  
(4 óra) és egy teljes munkaidős (8 óra) 

építész kollégát
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:  
2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. személyesen vagy 

levélben,  a pozíció megjelölésével.
Érdeklődni lehet: Dandó-Kovács Rita  
HR referensnél:  Tel.: 06-26-331-688 

E-mail: kovacs.rita@pilisvorosvar.hu

Tűzesetek

Január 12-én kigyulladt egy elektromos 
szekrény egy családi ház falán az Attila ut-
cában. Az ott lakóknak még a tűzoltók kiér-
kezése előtt sikerült megfékezniük a tüzet. 
Tűzoltóink a lakók biztonsága érdekében 
hőkamerával ellenőrizték a kábeleket és a 
padlást, szunnyadó izzás után kutatva.

Január 14-én éjjel kigyulladt egy családi 
ház Pilisszentivánon, a Határ utcában. Ra-
junk a 4000 liter víz szállítására alkalmas 
Steyr tűzoltófecskendővel vonult a hely-
színre, hogy segítse az oltást. (Egyesüle-
tünktől a vízszállításban kértek segítséget, 
mivel a fagy miatt a kivonuló tűzoltók ne-
hezen fértek hozzá a tűzcsaphoz.)

Műszaki mentések
Február 1-jén az Attila utcában leszakadt 
egy faág. A raj kivonult, hogy a forgalmi 
akadályt elhárítsa. Mire azonban a hely-
színre értünk, a kárelhárítást a Városgond-
nokság emberei már nagyrészt elvégezték.

Február 6-án közúti balesethez riasz-
tottak minket a Fő utca és a Dózsa György 
utca kereszteződésébe, ahol kismotor és 
terepjáró ütközött. A baleset akkor követ-
kezett be, amikor a Piliscsaba felől érkező 
motoros elé kanyarodott a Dózsa György 
utcából kihajtó terepjáró. Az autó oldalá-
nak csapódott motorost kórházba szállí-
tották. A helyszínelést követően a forgalmi 
akadályt megszüntettük.

Riaszthatóság

Egyesületünk az év során eddig 836 órát 
volt rádión riasztható, melyből 404 óra a 
nappali, 432 óra az éjszakai órákra esett. 

Új műszaki mentőszer

A pomázi tűzoltók által megvásárolt VW 
Transporter könnyű műszaki mentősze-
rünk árából és anyagi tartalékainkból sike-
rült beszereznünk egy korszerű, összkerék-
meghajtású (!) Mercedes Vito gépjárművet. 
A 2008-as évjáratú jármű felszerelése folya-
matban van. Az új könnyű műszaki mentő-
szerünkkel nehéz terep- és időjárási viszo-
nyok mellett is gyors és hatékony segítséget 
tudunk majd nyújtani a lakosságnak. 

Köszönet

Kiss János 4 db gumiabroncsot adományo-
zott Dennis típusú gépjárművünkre. Az 
abroncsokat az Újvári Kft.-nél szerelték fel 
társadalmi munkában. Köszönjük szépen 
a felajánlásokat! 

Új honlap

Schuck Béla felajánlásának és munkájá-
nak köszönhetően megújult egyesületünk 
honlapja. A folyamatosan bővülő honla-
pot a http://vorosvartuzi.hu címen érhetik 
el a kedves olvasók. Ezúton is köszönjük 
Schuck Béla nagyszerű munkáját! 

A PILISVÖRÖSVÁRI ÖNKÉNTES 
TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI

Gyakorlat Észtországban

Február 27. és március 2. között a PÖTE 
mint a Huszár Önkéntes Mentőszervezet 
tagja katasztrófavédelmi gyakorlaton vesz 
részt Észtországban. Egyesületünket négy 
fő képviseli majd. A gyakorlaton való részvé-
tel szükséges ahhoz, hogy megújítsuk nem-
zetközileg elismert INSARAG minősítésün-
ket a városi kutató-mentő kategóriában. 

Kérjük, segítsenek!

Tisztelt olvasók! Kérjük, hogy adójuk 1%-
ának felajánlásával segítsék egyesületünk 
működését. 
„Segítsenek, hogy segíthessünk!” 
Támogatásukat előre is köszönjük!
Adószámunk: 18661040-1-13

Pilisvörösvári  
Önkéntes  
Tűzoltó  

Egyesület

Papik András főtörzsőrmester 
pilisvörösvári körzeti megbízott 

szolgálati száma: 06-70-400-7202

Dózsa György  
pilisvörösvári körzeti megbízott  

szolgálati száma: 06-20-489-6707

A Pilisvörösvári Önkéntes  
Tűzoltók telefonszáma:  

06-70-215-1909
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Megszülettek: 
 Elhunytak:

01.08.  Nagy-György Lajos, 84 év 
 Pilisvörösvár, Budai u. 8.

01.11. id. Varga János, 86 év  
 Pilisvörösvár, Báthori u. 6.

01.16. Breier Róbertné  
 szül. Altbäcker Rozália, 83 év 
 Pilisvörösvár, Báthori u. 17.

01.16. Stéhli Mátyás, 84 év  
 Pilisvörösvár, Csobánkai u. 8.

01.16. Szalai Jánosné 
 szül. Rauer Ilona, 80 év 
 Pilisvörösvár, Szt. János u. 46.

01.17. Róth István, 50 év 
 Pilisvörösvár, Tövis utca 10.

01.19. Kimmel Imre, 66 év 
 Pilisvörösvár, Béke u. 7.

01.19. Kozek Ferencné 
 szül. Wieszt Terézia, 67 év   
 Pilisvörösvár, Nagyváradi u. 10.

01.20. Mohácsi Márton, 70 év 
 Pilisvörösvár, Bem u. 1.

01.21. Stocker Jánosné 
 szül. Lieber Katalin, 73 év   
 Pilisvörösvár, Gesztenye u. 4.

01.21. Pándi Józsefné  
 szül. Mirk Mária, 93 év 
 Pilisvörösvár, Szegfű u. 18.

01.23. Péter Rudolf, 83 év 
 Pilisvörösvár, Erkel F. u. 8.

01.26. Czemmel Nándor, 55 év 
 Pilisvörösvár, Kisfaludy u. 22.

01.30. Babetta Józsefné  
 szül. Kovács Anna, 75 év 
 Pilisvörösvár, Kisfaludy u. 5.

02.01. Wenczl György, 95 év 
 Pilisvörösvár,  
 Szt. Erzsébet Otthon

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik Mohácsi Mártont 
utolsó útjára elkísérték, és mély gyá-
szunkban együttérzésükkel osztoz-
nak. Szeretetének és jóságának em-
léke örökre velünk marad.

A gyászoló család

2016. 
12.17.  Zilahi Ádám  
 Apa: Zilahi Róbert   
 Anya: Kozák Kitti

12.23. Vizsolyi Gréta  
 Apa: Vizsolyi Ákos   
 Anya: Kutas Katalin

12.27. Erdélyi Ádám  
 Apa: Erdélyi Gyula 
 Anya: Benkő Andrea

2017. 
01.10. Török Gergely Márton 
 Apa: Török Róbert   
 Anya: Milák Tímea Rita

01.10. Kosztka Balázs  
 Apa: Kosztka Róbert   
 Anya: Huber Éva

01.17. Nagy-Nándor Bernát  
 Apa: Nagy János Géza   
 Anya: Nándor Katalin

01.22. Faragó Mátyás  
 Apa: Faragó Gábor   
 Anya: Kósa Zsuzsanna

01.31. Izsák Ferenc 
 Apa: Izsák Ferenc   
 Anya: Horváth Erzsébet 

02.01. Bácsatyai Sára 
 Apa: Bácsatyai Dániel   
 Anya: Molnár Mirjam

Cserőháti Kovács István 1950-ben 
született Poroszlón. 1968-ban tett 
érettségit a Debreceni Református 

Kollégium Gimnáziumában. Középiskolai 
évei alatt tagja volt a Bíró Lajos és Félegyházi 
László festőművészek vezette debreceni 
képzőművészeti szakkörnek. Érettségi után 
nyomdász-kéziszedő szakmai képesítést 
szerzett Budapesten. 1976-ban megházaso-
dott, két gyermeke született. 1977-ben nép-
művelő-könyvtár szakos diplomát szerzett 
a Debreceni Tanítóképző Intézetben. 1977 
és 2010 között, nyugdíjba vonulásáig nép-
művelőként, kultúrház-igazgatóként, illetve 
nevelőtanárként dolgozott.

NEM HÓVIRÁG,  
HANEM TÖLGYFA 
CSERŐHÁTI KOVÁCS ISTVÁN EMLÉKÉRE

2016. december 9-én elhunyt Cserőháti Kovács István festőművész. Nem-
csak művészként ismerhettük őt; 1981-től 1985-ig a művelődési ház igaz-
gatójaként tevékenykedett. Ő, az Alföld szülötte sok éven át városunk 
lakója volt, a Bányatelepen élt egy szerény kis lakásban. Jó néhány éve 
élettársa hívására Budapestre költözött. Művészete, szellemisége azon-
ban most már mindörökre vörösvári marad… 

Cserőháti Kovács Istvántól Körmen-
di Lajos író szép és immár örök érvényű 
szavaival veszünk fájdalmas búcsút, aki a 
művész 50. születésnapján megnyílt kiál-
lításon így jellemezte művészetét:

„A képtelen világgal szemben úgy lehet 
védekezni, hogy az alkotó kikapcsolja a 
befolyásolható tudatot, az emberi helyett 
átadja magát az isteninek azzal, hogy ösz-
tönösen és tudattalanul kezd dolgozni. 
Cserőháti Kovács István ezt teszi, s ahogy 
múlnak az évek, egyre intenzívebben te-
szi ezt. A korosodó bölcsesség szabadság-
élménye ez: már nem érdekes a hírnév, a 
dicsőség, nem béklyózzák hiú ábrándok, 
nem húzza sárba a pénz utáni sóvárgás. 
A művészeti divatok nem kísértik meg, 
nem érdekli a könnyű siker, nem lovagol 
meg semmiféle irányzatot, hanem egysze-
rűen csak az, aki: egy realista festő, még 
akkor is, ha a művészeti élet hóvirágéletű 
bajnokaitól ezért csupán egy lenéző ajk-
biggyesztést kaphat. Csakhogy ő nem hó-
virágnak, hanem tölgyfának készül, lassan 
növeszti évgyűrűit. A maga természete 
szerint él, s maga természete szerint fest 
tájképeket, csendéleteket, portrékat. Azt 
hinnénk, magányos, pedig csak önmagá-
ra talált. A valóság igazságát és az igazság 
valóságát próbálja megjeleníteni.”
Isten veled, Pista! Nyugodj békében!

Fogarasy Attila

BÚCSÚ MIRK JÓZSEFTŐL

2017. január 13-án, pénteken délután 2 órakor, mínusz tíz fokos hidegben, nagyszámú rokon, barát, osztálytárs 
és ismerős jelenlétében, a római katolikus egyházközség képviselő-testületének tagjaiból álló gyertyavivőktől 
körülvéve kísérték utolsó útjára a 65 éves korában elhunyt Mirk Józsefet, a kiváló édesapát, az egyházközségi 
képviselő-testület tagját. A temetési szertartást Balla Sándor plébános úr végezte, aki búcsúbeszédében megha-
tódottan vett búcsút a mindenki által szeretett és tisztelt férfitól.

Mirk József Pilisvörösváron szü-
letett 1951-ben. Édesapja Mirk 
Mátyás bányász volt, édesanyja a 

vallásukat buzgón gyakorló „Paar-Müller” 

mai Katolikus Egyházközség képviselő-
testületébe, amelynek több mint húsz éven 
át, egészen haláláig aktív tagja volt. Nagy 
örömmel és buzgalommal vett részt az 
egyházi eseményeken és az egyházközségi 
képviselő-testületi munkában. Hétfőnként 
a perselypénzek számolásának egyik biz-
tos, megbízható végzője volt. Jó humorú, a 
nehézségek, megpróbáltatások és betegsé-
gek ellenére is optimista ember volt. Sokat 
viccelődött, halk, humoros megjegyzéseivel 
gyakran felvidította környezetét is. Az élet-
re és a halálra Isten jóságába és bölcsessé-
gébe vetett hittel tekintett. Alázatával és bé-
ketűrésével sokunknak mutatott követendő 
és követhető példát.

Gromon István  
polgármester

Házasságot kötöttek:
Molnár Tünde  

és Kovács Norbert
február 4.

Közben kiállításai nyíltak Poroszlón, 
Budapesten, Érden, Pilisvörösváron, 
Debrecenben, Sárospatakon, Tiszafüre-
den, Karcagon, Kiskőrösön, Miskolcon, 
Hatvanban és az ország más településein. 
2009-ben életmű-kiállítása nyílt a Magya-
rok Házában (Csontváry terem). 2016. 
december 9-én súlyos, gyógyíthatatlan be-
tegségben hunyt el.

Ennyi a szikár életrajz, de nem ennyi 
egy emberélet. Alaposan neki kell vesel-
kednie az embernek, ha alkotásainak gaz-
dag tárházát, kiállításainak hosszú sorát, 
a róla szóló cikkek garmadáját akár csak 
futólag is át akarja tekinteni. Hadd segít-
sem ebben a kedves olvasót!
A legtöbbet internetes honlapján tud-
hatjuk meg róla, a legtöbb alkotá-
sát is itt tekinthetjük meg: http://
cserohatikovacsistvan.hu. Tömörebb, 
lexikonszerű összefoglalót adok róla 
az emléke előtt tisztelgő Wikipédia-
szócikkemben: https://hu.wikipedia.org/
wiki/Cserőháti_Kovács_István. A Fetter 
Könyvesboltban kapható még az a portré-
kötet, amelyben hosszan vall önmagáról, 
családjáról és művészetéről: „Fogadj szí-
vedbe…” Portrékötet négy pilisvörösvári 
képzőművészről címmel (Pilisi Alkotó 
Kaptár Egyesület, Pilisvörösvár, 2010). 
A róla szóló fejezet itt érhető el az inter-
neten: http://fogarasy.hu/portrekotet%20
Cserohati.pdf

családból származó Müller Anna. Általá-
nos iskolai tanulmányait helyben végezte, 
majd középiskolába Budapestre járt, ahol 
síküvegcsiszoló végzettséget szerzett. Aktív 
évei alatt asztalos és más kétkezi szakmák-
ban is dolgozott.

1976-ban kötött házasságot Bellovits 
Teréziával, aki három fiúgyermekkel aján-
dékozta meg. Felesége 1995-ben egy súlyos 
betegségben meghalt, így ettől fogva a 
megözvegyült édesapára hárult a család-
fenntartás minden terhe, beleértve a ház-
tartási munkák elvégzését is. Három fiá-
nak eltartása és nevelése mellett rokkant 
öccsének, Jánosnak az ellátása, segítése is 
az ő feladata volt, ezt a szolgálatot is évti-
zedeken át végezte.

Mirk Józsefet feleségének halálával egy 
időben beválasztották a Pilisvörösvári Ró-

Szépkorúak köszöntése
A hagyományokhoz híven az ön-
kormányzat az elmúlt hónapban is 
felköszöntötte városunk szépkorú 
lakóit. A 90 éves Pataki Erzsébetet 
január 26-án otthonában köszön-
tötte Kimmelné Sziva Mária alpol-
gármester asszony. Pálffy Jánosnét 
január 30-án,  95. születésnapja al-
kalmából szintén az alpolgármester 
asszony köszöntötte a Szent Erzsé-
bet Otthonban. Az alpolgármester 
asszony mindkettőjüknek virágcsok-
rot és hivatalos oklevelet adott át.

Pataki Erzsébet 90 évesPálffy Jánosné 95 éves
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Megszülettek: 
 Elhunytak:

01.08.  Nagy-György Lajos, 84 év 
 Pilisvörösvár, Budai u. 8.

01.11. id. Varga János, 86 év  
 Pilisvörösvár, Báthori u. 6.

01.16. Breier Róbertné  
 szül. Altbäcker Rozália, 83 év 
 Pilisvörösvár, Báthori u. 17.

01.16. Stéhli Mátyás, 84 év  
 Pilisvörösvár, Csobánkai u. 8.

01.16. Szalai Jánosné 
 szül. Rauer Ilona, 80 év 
 Pilisvörösvár, Szt. János u. 46.

01.17. Róth István, 50 év 
 Pilisvörösvár, Tövis utca 10.

01.19. Kimmel Imre, 66 év 
 Pilisvörösvár, Béke u. 7.

01.19. Kozek Ferencné 
 szül. Wieszt Terézia, 67 év   
 Pilisvörösvár, Nagyváradi u. 10.

01.20. Mohácsi Márton, 70 év 
 Pilisvörösvár, Bem u. 1.

01.21. Stocker Jánosné 
 szül. Lieber Katalin, 73 év   
 Pilisvörösvár, Gesztenye u. 4.

01.21. Pándi Józsefné  
 szül. Mirk Mária, 93 év 
 Pilisvörösvár, Szegfű u. 18.

01.23. Péter Rudolf, 83 év 
 Pilisvörösvár, Erkel F. u. 8.

01.26. Czemmel Nándor, 55 év 
 Pilisvörösvár, Kisfaludy u. 22.

01.30. Babetta Józsefné  
 szül. Kovács Anna, 75 év 
 Pilisvörösvár, Kisfaludy u. 5.

02.01. Wenczl György, 95 év 
 Pilisvörösvár,  
 Szt. Erzsébet Otthon

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik Mohácsi Mártont 
utolsó útjára elkísérték, és mély gyá-
szunkban együttérzésükkel osztoz-
nak. Szeretetének és jóságának em-
léke örökre velünk marad.

A gyászoló család

2016. 
12.17.  Zilahi Ádám  
 Apa: Zilahi Róbert   
 Anya: Kozák Kitti

12.23. Vizsolyi Gréta  
 Apa: Vizsolyi Ákos   
 Anya: Kutas Katalin

12.27. Erdélyi Ádám  
 Apa: Erdélyi Gyula 
 Anya: Benkő Andrea

2017. 
01.10. Török Gergely Márton 
 Apa: Török Róbert   
 Anya: Milák Tímea Rita

01.10. Kosztka Balázs  
 Apa: Kosztka Róbert   
 Anya: Huber Éva

01.17. Nagy-Nándor Bernát  
 Apa: Nagy János Géza   
 Anya: Nándor Katalin

01.22. Faragó Mátyás  
 Apa: Faragó Gábor   
 Anya: Kósa Zsuzsanna

01.31. Izsák Ferenc 
 Apa: Izsák Ferenc   
 Anya: Horváth Erzsébet 

02.01. Bácsatyai Sára 
 Apa: Bácsatyai Dániel   
 Anya: Molnár Mirjam

Cserőháti Kovács István 1950-ben 
született Poroszlón. 1968-ban tett 
érettségit a Debreceni Református 

Kollégium Gimnáziumában. Középiskolai 
évei alatt tagja volt a Bíró Lajos és Félegyházi 
László festőművészek vezette debreceni 
képzőművészeti szakkörnek. Érettségi után 
nyomdász-kéziszedő szakmai képesítést 
szerzett Budapesten. 1976-ban megházaso-
dott, két gyermeke született. 1977-ben nép-
művelő-könyvtár szakos diplomát szerzett 
a Debreceni Tanítóképző Intézetben. 1977 
és 2010 között, nyugdíjba vonulásáig nép-
művelőként, kultúrház-igazgatóként, illetve 
nevelőtanárként dolgozott.

NEM HÓVIRÁG,  
HANEM TÖLGYFA 
CSERŐHÁTI KOVÁCS ISTVÁN EMLÉKÉRE

2016. december 9-én elhunyt Cserőháti Kovács István festőművész. Nem-
csak művészként ismerhettük őt; 1981-től 1985-ig a művelődési ház igaz-
gatójaként tevékenykedett. Ő, az Alföld szülötte sok éven át városunk 
lakója volt, a Bányatelepen élt egy szerény kis lakásban. Jó néhány éve 
élettársa hívására Budapestre költözött. Művészete, szellemisége azon-
ban most már mindörökre vörösvári marad… 

Cserőháti Kovács Istvántól Körmen-
di Lajos író szép és immár örök érvényű 
szavaival veszünk fájdalmas búcsút, aki a 
művész 50. születésnapján megnyílt kiál-
lításon így jellemezte művészetét:

„A képtelen világgal szemben úgy lehet 
védekezni, hogy az alkotó kikapcsolja a 
befolyásolható tudatot, az emberi helyett 
átadja magát az isteninek azzal, hogy ösz-
tönösen és tudattalanul kezd dolgozni. 
Cserőháti Kovács István ezt teszi, s ahogy 
múlnak az évek, egyre intenzívebben te-
szi ezt. A korosodó bölcsesség szabadság-
élménye ez: már nem érdekes a hírnév, a 
dicsőség, nem béklyózzák hiú ábrándok, 
nem húzza sárba a pénz utáni sóvárgás. 
A művészeti divatok nem kísértik meg, 
nem érdekli a könnyű siker, nem lovagol 
meg semmiféle irányzatot, hanem egysze-
rűen csak az, aki: egy realista festő, még 
akkor is, ha a művészeti élet hóvirágéletű 
bajnokaitól ezért csupán egy lenéző ajk-
biggyesztést kaphat. Csakhogy ő nem hó-
virágnak, hanem tölgyfának készül, lassan 
növeszti évgyűrűit. A maga természete 
szerint él, s maga természete szerint fest 
tájképeket, csendéleteket, portrékat. Azt 
hinnénk, magányos, pedig csak önmagá-
ra talált. A valóság igazságát és az igazság 
valóságát próbálja megjeleníteni.”
Isten veled, Pista! Nyugodj békében!

Fogarasy Attila

BÚCSÚ MIRK JÓZSEFTŐL

2017. január 13-án, pénteken délután 2 órakor, mínusz tíz fokos hidegben, nagyszámú rokon, barát, osztálytárs 
és ismerős jelenlétében, a római katolikus egyházközség képviselő-testületének tagjaiból álló gyertyavivőktől 
körülvéve kísérték utolsó útjára a 65 éves korában elhunyt Mirk Józsefet, a kiváló édesapát, az egyházközségi 
képviselő-testület tagját. A temetési szertartást Balla Sándor plébános úr végezte, aki búcsúbeszédében megha-
tódottan vett búcsút a mindenki által szeretett és tisztelt férfitól.

Mirk József Pilisvörösváron szü-
letett 1951-ben. Édesapja Mirk 
Mátyás bányász volt, édesanyja a 

vallásukat buzgón gyakorló „Paar-Müller” 

mai Katolikus Egyházközség képviselő-
testületébe, amelynek több mint húsz éven 
át, egészen haláláig aktív tagja volt. Nagy 
örömmel és buzgalommal vett részt az 
egyházi eseményeken és az egyházközségi 
képviselő-testületi munkában. Hétfőnként 
a perselypénzek számolásának egyik biz-
tos, megbízható végzője volt. Jó humorú, a 
nehézségek, megpróbáltatások és betegsé-
gek ellenére is optimista ember volt. Sokat 
viccelődött, halk, humoros megjegyzéseivel 
gyakran felvidította környezetét is. Az élet-
re és a halálra Isten jóságába és bölcsessé-
gébe vetett hittel tekintett. Alázatával és bé-
ketűrésével sokunknak mutatott követendő 
és követhető példát.

Gromon István  
polgármester

Házasságot kötöttek:
Molnár Tünde  

és Kovács Norbert
február 4.

Közben kiállításai nyíltak Poroszlón, 
Budapesten, Érden, Pilisvörösváron, 
Debrecenben, Sárospatakon, Tiszafüre-
den, Karcagon, Kiskőrösön, Miskolcon, 
Hatvanban és az ország más településein. 
2009-ben életmű-kiállítása nyílt a Magya-
rok Házában (Csontváry terem). 2016. 
december 9-én súlyos, gyógyíthatatlan be-
tegségben hunyt el.

Ennyi a szikár életrajz, de nem ennyi 
egy emberélet. Alaposan neki kell vesel-
kednie az embernek, ha alkotásainak gaz-
dag tárházát, kiállításainak hosszú sorát, 
a róla szóló cikkek garmadáját akár csak 
futólag is át akarja tekinteni. Hadd segít-
sem ebben a kedves olvasót!
A legtöbbet internetes honlapján tud-
hatjuk meg róla, a legtöbb alkotá-
sát is itt tekinthetjük meg: http://
cserohatikovacsistvan.hu. Tömörebb, 
lexikonszerű összefoglalót adok róla 
az emléke előtt tisztelgő Wikipédia-
szócikkemben: https://hu.wikipedia.org/
wiki/Cserőháti_Kovács_István. A Fetter 
Könyvesboltban kapható még az a portré-
kötet, amelyben hosszan vall önmagáról, 
családjáról és művészetéről: „Fogadj szí-
vedbe…” Portrékötet négy pilisvörösvári 
képzőművészről címmel (Pilisi Alkotó 
Kaptár Egyesület, Pilisvörösvár, 2010). 
A róla szóló fejezet itt érhető el az inter-
neten: http://fogarasy.hu/portrekotet%20
Cserohati.pdf

családból származó Müller Anna. Általá-
nos iskolai tanulmányait helyben végezte, 
majd középiskolába Budapestre járt, ahol 
síküvegcsiszoló végzettséget szerzett. Aktív 
évei alatt asztalos és más kétkezi szakmák-
ban is dolgozott.

1976-ban kötött házasságot Bellovits 
Teréziával, aki három fiúgyermekkel aján-
dékozta meg. Felesége 1995-ben egy súlyos 
betegségben meghalt, így ettől fogva a 
megözvegyült édesapára hárult a család-
fenntartás minden terhe, beleértve a ház-
tartási munkák elvégzését is. Három fiá-
nak eltartása és nevelése mellett rokkant 
öccsének, Jánosnak az ellátása, segítése is 
az ő feladata volt, ezt a szolgálatot is évti-
zedeken át végezte.

Mirk Józsefet feleségének halálával egy 
időben beválasztották a Pilisvörösvári Ró-

Szépkorúak köszöntése
A hagyományokhoz híven az ön-
kormányzat az elmúlt hónapban is 
felköszöntötte városunk szépkorú 
lakóit. A 90 éves Pataki Erzsébetet 
január 26-án otthonában köszön-
tötte Kimmelné Sziva Mária alpol-
gármester asszony. Pálffy Jánosnét 
január 30-án,  95. születésnapja al-
kalmából szintén az alpolgármester 
asszony köszöntötte a Szent Erzsé-
bet Otthonban. Az alpolgármester 
asszony mindkettőjüknek virágcsok-
rot és hivatalos oklevelet adott át.

Pataki Erzsébet 90 évesPálffy Jánosné 95 éves
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MÁRCIUSI  
PROGRAMOK

17.00 

Művészetek Háza (Fő utca 127.)március 4. szombat 
A KIS HAGYMAFIÚ TÖRTÉNETE 
A Maszk Bábszínház előadása.

20.00 

Hősök teremárcius 15. szerda
VÁROSI ÜNNEPSÉG az 1848–49-es forradalom  
és szabadságharc emlékére
A Templom téri iskola diákjainak műsora,  
Gromon István polgármester ünnepi beszéde,  
koszorúzás

19.00 

Művészetek Háza (Fő utca 127.)március 25. szombat
DUMASZÍNHÁZ

ESEMÉNYNAPTÁR

KREATÍV MŰHELY16.00

március 12. vasárnap Művészetek Háza (Fő utca 127.)

A HAZATÉRÉS (tragikomédia) 
A salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház előadása
Főszerepben: Mikó István
Jegyárak: 3000 Ft, 2500 Ft, 2000 Ft.  
Jegyek elővételben is vásárolhatók a Művészetek Háza  
portáján hétköznap 09.00−20.00 óráig.

19.00

március 11. szombat Művészetek Háza (Fő utca 127.)

M.É.Z. zenekar koncert és táncház (ír folk)19.00 

március 24. péntek Művészetek Háza (Fő utca 127.)

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
Vendég: Budai Lotti

18.00 

március 23. csütörtök Művészetek Háza (Fő utca 127.)

március 4. szombat 
BABAKIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA   
Plakát a részletekkel a 39. oldalon.

16.00 

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

Programjainkat figyelemmel kísérhetik megújult honlapunkon  
és Facebook-oldalunkon!  

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

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG38

• „LELKÜNK DOKTORAI A FILMEK”   
FILMKLUB  
Egy-egy film befolyásolja, megváltoztathatja az 
életünket, segíthet feldolgozni a nehézségein-
ket. A filmek megtekintése után csoportosan 
feldolgozzuk, megbeszéljük az adott filmet. 
 
Március 3. péntek  
18.30 Bazi nagy francia lagzik 
Március 17. péntek  
18.30 Florence − A tökéletlen hang 

 
• HONISMERETI KLUB 
Március 17. péntek 18.30  
Szeretettel várunk mindenkit, aki érdeklődik  
a helytörténet és a honismeret iránt.  

 
• SZÍNJÁTSZÓ KÖR PILISVÖRÖSVÁRON! 
Minden szombaton 9–12 óráig 
Még nem késő csatlakozni, a világot  
jelentő deszka mindenkit vár!  
Érdeklődni a 06 30 228 0270-es  
telefonszámon lehet. 

 
• TÁRSASJÁTÉK KLUB 
Március 11. szombat 15.00−18.00 

 
• FILMNÉZŐ 
Animációs filmek nem csak fiataloknak! 
Március 7. kedd 18.00 
Fel! című animációs film 

 
• FOLTVARRÁS
Szeretettel várunk 
minden alkotni vágyó 
érdeklődőt kéthetente KEDDEN 
18 órától 

 

• AGYKONTROLL-TANFOLYAM 
Időpont: 2017. március 18., 19., 25., 26.  
Előadók: Domján Gábor, Domján Sebestyén  
Ismertető előadás: 2017. február 21. kedd 17.00

KLUBJAINK 

IDŐPONTVÁLTOZÁS!
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