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Február végén eltemettük a farsangot és vele 
együtt remélhetőleg egy időre a telet is. Meleged-
nek a nappalok, lassan virágba borul a természet, 

és ez itt a Pilisben különösen szép tud lenni. Tavasszal 
pedig nemcsak a természet éled téli álmából, hanem 
kicsit mi, emberek is: többet járunk a természetbe, és 
megszaporodnak a városi programok is. Mostani szá-
munkban megpróbáltuk összefogni az elmúlt időszak 
legfontosabb eseményeit, történéseit.

Új fejlemények vannak M0-ás ügyében, melyhez kap-
csolódóan lakossági fórumot tartottak Vörösváron, aho-
va az érintett cégek vezetői is eljöttek. Hogy mi derült ki 
a fórumon, és milyen válaszok születtek a legfontosabb 
kérdésekben, azt a 25. oldalon olvashatják. Az is kide-
rül mostani számunkban, hogy milyen fejlesztéseket, 
beruházásokat tervez idén az önkormányzat, hiszen 
elfogadta a képviselő-testület az idei év költségvetését.

Színes oldalon számolunk be a farsangtemetésről, és 
még adósok voltunk egy ovis farsangi mulatsággal és 
a nyugdíjasok báljával, ami idén azért bírt különös 
jelentőséggel, mert itt zenélt utoljára együtt Vörösvár 
régi zenekara, a Bravi Buam. Természetesen a zenekar 
tagjaival is beszélgettünk az elmúlt évekről és döntésük 
okairól.

Elnökváltás történt a Kertbarát Kör élén, ennek kap-
csán a volt és a jelenlegi elnökkel készült egy-egy be-
szélgetés, ezeket a 28. oldalon olvashatják.

Született néhány önkormányzati rendelet az elmúlt 
időszakban, melyek valószínűleg sokakat érinthetnek 
(a közösségi együttélésről, a piacról, a zöldfelületekről), 
érdemes az ezekről megtalálható írásokat behatóbban 
tanulmányozni, mert sok minden változott, többek kö-
zött a szankciók is.

Természetesen, találnak rengeteg programot is, válo-
gassanak kedvükre! Jó olvasást és szép tavaszt kívánok 
minden kedves olvasónknak!

Palkovics Mária

PROGRAMOK
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Átadták a Gyógytorna  
és fizikoterápiás rendelőt

Március 9-én átadták az új fizikoterápiás 
rendelőt, amely a Fő utca 122-ben talál-
ható, a Szakorvosi rendelő és a gyógy-
szertár közelében. A felújítási munká-
latok 2016. augusztus 16-án kezdődtek 
meg, és 2017. január 26-án fejeződtek 
be, a kivitelező a T-Invest ’91 Építőipari 
Kft. volt. A felújítás keretében az épületet 
akadálymentesítették, megújult a hom-
lokzat, kicserélték a nyílászárókat, utó-
lagos vízszigetelést végeztek, kicserélték 
az összes burkolatot, festettek, mázoltak, 
az udvarra térkőburkolat került. A helyi 
értékvédelmi szempontok maximális fi-
gyelembevételével elvégzett beruházás 
összesen nettó 35,5, azaz bruttó 45 millió 
forintba került. A fizikoterápia – gyógy-
torna reggel 7 órától este 19 óráig áll a 
betegek rendelkezésére. A fizikoterápiás 
rendelő telefonszáma változatlan: 06-
30/268-1099. Az ünnepélyes megnyitóról, 
amelyre lapzártánk után került sor, továb-
bi részleteket, képekkel illusztrálva követ-
kező lapszámunkban olvashatnak.

Menetrendi változások  
a vasútvillamosítás miatt

A Budapest–Esztergom vasútvonalon vil-
lamosítási munkák miatt megváltozott a 
vonatok menetrendje. A korlátozásban 
érintett időszakok: március 1–31-ig, áp-
rilis 3–21-ig, április 24–28-ig. Ez idő alatt 
a Nyugati pályaudvarról Esztergomba öt 
perccel korábban indulnak a vonatok, míg 
az Esztergomból indulók öt-tíz perccel ké-
sőbb érkeznek meg Budapest-Nyugati pá-
lyaudvarra. 

Március 31-én 20:45-től április 3-án 3:00 
óráig, április 21-én 20:45-től 24-én 3:00 
óráig, április 28-án 20:45-től május 1-jén 
3:00 óráig pedig Pilisvörösvár és Esztergom 
között vonatpótló buszokkal kell utazni. 
További módosítások előfordulhatnak, kér-
jük, tájékozódjanak a MÁV-Start honlap-
ján, illetve a megállói hirdetményeken.

Új távolsági buszok közlekednek

Harminc új távolsági buszt állított forga-
lomba a Középnyugat-magyarországi Köz-
lekedési Központ Komárom-Esztergom és 
Fejér megyében. A www. infoesztergom.hu 

HÍREK
tájékoztatása szerint a járművekből több 
Esztergomba is érkezik, így az új autóbu-
szokkal az Esztergom–Budapest, illetve a 
Piliscsév–Budapest vonalon utazók is talál-
kozhatnak.

Tavaszi munkálatok

A kertészeti csoport januárban megkezdte 
Pilisvörösvár közterületein, közparkjai-
ban a fák, cserjék gallyazását, metszését, 
szőrözését. Az egyik legnagyobb feladat a 
„Lahmkruam” Helytörténeti Emlékpark 
tavaszi kertészeti előkészítése volt, itt a 
munkák öt napig tartottak. Egy másik je-
lentős feladat a bányatelepi utcákban ta-
lálható védett fasorok példányainak galy-
lyazása volt. Ennek keretében megtörtént 
a Gesztenye utcában, a Vájár utcában, a 
Budai N. Antal utcában, a Bányakápolna 
utcában és az Alkotmány utcában álló fák 
gallyazása. Ezek után került sor a Görgey 
utcai, a Zrínyi utcai, a Rákóczi utcai és a 
Lőcsei játszótereken az elburjánzott nö-
vényzet visszaszorítására. A munka a Fő 
utcai növényágyásokban található növé-
nyek metszésével, esetleges növénypótlá-
sával folytatódik.

Árok- és áteresztisztítás

A tavasz beköszöntével, a hó elolvadásá-
val egyidejűleg a városgondnokság sorban 
egymás után megtisztítja a nyílt vízelveze-

E L A D Ó  T E L E K
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1294 m2 beépítetlen, közmű vesítetlen 

ingatlan, 20%-os beépítettséggel.
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tő árkokat a télen bennük felhalmozódott 
hordaléktól. Elsőként a Búcsú téren, a 
Harcsa utcában, valamint a Táncsics Mi-
hály utcában lévő nagy átereszek kitisz-
títására került sor. A nagy átereszek után 
a kisebb átereszek, majd a burkolt utak 
felszíni vízelvezetését biztosító surrantók 
megtisztítása következik.

Éves karbantartási munkák  
a sporttelepen

Március elején a városgondnokság meg-
kezdte az éves karbantartási munkákat a 
sporttelepen. Az elmúlt napokban meg-
történt a gyepszellőztetés, az indító mű-
trágyázás, a sövények, bokrok visszamet-
szése. A hónap közepén indul a PUFC 
beruházásában a nagy műfüves pálya mű-
fű-burkolatának cseréje, melyhez a PUFC 
szerzett pályázati (TAO) támogatást, a 
pályázati önrészt (3,5 millió forint) pedig 
az önkormányzat adja.

Tavaszi nagytakarítás  
a temetőben

A tél elmúltával a városi köztemetőben is 
megkezdődött a tavaszi nagytakarítás. Két 
héten keresztül négy városgondnoksági 
alkalmazott metszette, illetve visszavágta 
a fákat, sövényeket, bokrokat, eltakarította 
a lehullott ágakat, leveleket, a télről visz-
szamaradt síkosságmentesítési anyagot. A 
tavaszi munkálatok a növények telepítésé-
vel folytatódnak majd.

 A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 30/2017. (II. 23.) Kt. sz. határozatával 
döntött arról, hogy a településképi arculati kézi-
könyv és a településképi rendelet elkészítését, va-
lamint a helyi építési szabályzat ehhez kapcsolódó 
módosítását megindítja.
Ezúton felhívom Pilisvörösvár polgárainak figyelmét 
arra, hogy a fenti eljárások tartalmáról előzetes tá-
jékoztatást adunk a Művészetek Házában (Fő. 
127.) a 2017. április 3-án 18 órakor kezdődő 
Fórumon.
Az arculati kézikönyv készítését a város lakói 
régi fényképekkel tudják segíteni.

Mindenkit kérünk és biztatunk arra, hogy ha van 
régi fényképe, amin akár csak a háttérben is látszik 
egy szép régi ház, azt beszkennelve küldje be hoz-
zánk (info@pilisvorosvar.hu). Ha valaki személyesen 
behoz régi fényképet a főépítészi fogadóórákra (hét-
főn 13−17 óra), akkor a képeket mi beszkenneljük, 
és rögtön vissza is adjuk.
Írásbeli javaslataikat, észrevételeiket, a régi fényké-
peket 2017. április 19-ig nyújthatják be a polgármes-
teri hivatalban (Pilisvörösvár, Fő tér 1.) vagy az alábbi 
e-mail-címre küldhetik el: info@pilisvorosvar.hu.

Gromon István polgármester

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köz-
nevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: 
Nkt) 50§ (7) bekezdése, valamint a nevelési, oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
22.§ (1)−(4) bekezdései alapján a Pilisvörösvári Járási Hi-
vatal az alábbiak szerint határozza meg:

A 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beiratko-
zásra az alábbi időpontokban kerül sor:
2017. április 20. (csütörtök) 8.00−19.00 óra között

2017. április 21. (péntek) 8.00−18.00 között

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. 
napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt 
követő tanévben tankötelessé válik. A szülő köteles a 
tanköteles korba lépő (2011. augusztus 31-ig született) 
gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a 
választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles 
bemutatni:

•  a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyer-
mek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyá-
ját), valamint

•  az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését ta-
núsító igazolást.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével 
kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés 
ellen jogorvoslattal élhet. A szülő az Nkt. 37.§ (2)−(3) 
bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksére-
lemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet 
a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az 
eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz kell benyúj-
tani. Amennyiben a szülő a választott iskola elutasított 
döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés 
jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles 
gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola 
első évfolyamára. A kötelező felvételt biztosító általános 
iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, 
aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügye-
lete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az 
iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem bizto-
sítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke 
a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban 
vegyen részt, szabálysértést követ el.

Sárfy Zsuzsa  
járási hivatalvezető

FÓRUM 
Pilisvörösvár településképi arculati kézikönyve  

és településképi rendelete elkészítésének  
megindításáról

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 
által a 2017/2018. tanévre meghatározott általános 
iskolai körzethatárok részletes utcajegyzéke megta-
lálható a www.pilisvorosvar.hu honlapon az „Aktuá-
lis” rovatban.  „Aktuális” rovatban.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy 2017. 
március hónaptól Kálmán Kinga főépítész ügyfélfo-
gadási rendje az alábbiak szerint változott:

Hétfő: 13:00−17:00
Főépítész asszony munkáját Sajtos-Kövesi Diána 
főépítész asszisztens segíti hétfői és keddi napokon 
(26-330-233/150-es mellék).
Az ügyfélfogadás helye változatlanul a műszaki osz-
tály épületének földszintjén lévő főépítészi iroda.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

A MÁV-Start Zrt. tájékoztatása szerint a 
Rákosrendező–Angyalföld állomások között vég-
zett pályakarbantartási munkák miatt a Buda-
pest-Nyugati–Esztergom vasútvonalon módosított 
menetrend szerint közlekednek a vonatok az alábbi 
időtartamokban:

2017. március 1-től 2017. március 31-ig, 
2017. április 3-tól 2017. április 21-ig és 
2017. április 24-től 2017. április 28-ig.

Részletes menetrend a https://www.mavcsoport.
hu/mav-start/belfoldi-utazas/vaganyzar oldalon 
található.

Gromon István polgármester

Beiskolázási körzetek 
2017/2018. tanév

Módosult a főépítész  
ügyfélfogadási rendje

Tájékoztató a vasúti  
menetrend változásáról

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről

A Vörösvári Újság az interneten:
vorosvariujsag.pilisvorosvar.hu

VÁROSI NAPOS OLDAL SZOCIÁLIS KÖZPONT

A Városi „Napos Oldal” Szociális Központ Családsegítő Szolgálata ezúton szeretné megkö-
szönni a „Piactér” szolgáltatás keretein belül nyújtott adományokat a pilisvörösvári védőnői 
szolgálatnak és külön köszönet névtelen felajánlóinknak is!
SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTHESSÜNK!
Használható állapotú konyha-, szoba- és fürdőszobabútorokat, háztartási gépeket keresünk 
KÖZVETÍTÉSI CÉLLAL rászoruló nyugdíjasoknak, egyedülálló szülőknek, gyermekes csa-
ládoknak! Felajánlásaikat várjuk a Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ 06-26/334-140-es telefonszámán.
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Átadták a Gyógytorna  
és fizikoterápiás rendelőt

Március 9-én átadták az új fizikoterápiás 
rendelőt, amely a Fő utca 122-ben talál-
ható, a Szakorvosi rendelő és a gyógy-
szertár közelében. A felújítási munká-
latok 2016. augusztus 16-án kezdődtek 
meg, és 2017. január 26-án fejeződtek 
be, a kivitelező a T-Invest ’91 Építőipari 
Kft. volt. A felújítás keretében az épületet 
akadálymentesítették, megújult a hom-
lokzat, kicserélték a nyílászárókat, utó-
lagos vízszigetelést végeztek, kicserélték 
az összes burkolatot, festettek, mázoltak, 
az udvarra térkőburkolat került. A helyi 
értékvédelmi szempontok maximális fi-
gyelembevételével elvégzett beruházás 
összesen nettó 35,5, azaz bruttó 45 millió 
forintba került. A fizikoterápia – gyógy-
torna reggel 7 órától este 19 óráig áll a 
betegek rendelkezésére. A fizikoterápiás 
rendelő telefonszáma változatlan: 06-
30/268-1099. Az ünnepélyes megnyitóról, 
amelyre lapzártánk után került sor, továb-
bi részleteket, képekkel illusztrálva követ-
kező lapszámunkban olvashatnak.

Menetrendi változások  
a vasútvillamosítás miatt

A Budapest–Esztergom vasútvonalon vil-
lamosítási munkák miatt megváltozott a 
vonatok menetrendje. A korlátozásban 
érintett időszakok: március 1–31-ig, áp-
rilis 3–21-ig, április 24–28-ig. Ez idő alatt 
a Nyugati pályaudvarról Esztergomba öt 
perccel korábban indulnak a vonatok, míg 
az Esztergomból indulók öt-tíz perccel ké-
sőbb érkeznek meg Budapest-Nyugati pá-
lyaudvarra. 

Március 31-én 20:45-től április 3-án 3:00 
óráig, április 21-én 20:45-től 24-én 3:00 
óráig, április 28-án 20:45-től május 1-jén 
3:00 óráig pedig Pilisvörösvár és Esztergom 
között vonatpótló buszokkal kell utazni. 
További módosítások előfordulhatnak, kér-
jük, tájékozódjanak a MÁV-Start honlap-
ján, illetve a megállói hirdetményeken.

Új távolsági buszok közlekednek

Harminc új távolsági buszt állított forga-
lomba a Középnyugat-magyarországi Köz-
lekedési Központ Komárom-Esztergom és 
Fejér megyében. A www. infoesztergom.hu 

HÍREK
tájékoztatása szerint a járművekből több 
Esztergomba is érkezik, így az új autóbu-
szokkal az Esztergom–Budapest, illetve a 
Piliscsév–Budapest vonalon utazók is talál-
kozhatnak.

Tavaszi munkálatok

A kertészeti csoport januárban megkezdte 
Pilisvörösvár közterületein, közparkjai-
ban a fák, cserjék gallyazását, metszését, 
szőrözését. Az egyik legnagyobb feladat a 
„Lahmkruam” Helytörténeti Emlékpark 
tavaszi kertészeti előkészítése volt, itt a 
munkák öt napig tartottak. Egy másik je-
lentős feladat a bányatelepi utcákban ta-
lálható védett fasorok példányainak galy-
lyazása volt. Ennek keretében megtörtént 
a Gesztenye utcában, a Vájár utcában, a 
Budai N. Antal utcában, a Bányakápolna 
utcában és az Alkotmány utcában álló fák 
gallyazása. Ezek után került sor a Görgey 
utcai, a Zrínyi utcai, a Rákóczi utcai és a 
Lőcsei játszótereken az elburjánzott nö-
vényzet visszaszorítására. A munka a Fő 
utcai növényágyásokban található növé-
nyek metszésével, esetleges növénypótlá-
sával folytatódik.

Árok- és áteresztisztítás

A tavasz beköszöntével, a hó elolvadásá-
val egyidejűleg a városgondnokság sorban 
egymás után megtisztítja a nyílt vízelveze-

E L A D Ó  T E L E K

Pataksor u. 1606. hrsz.
1294 m2 beépítetlen, közmű vesítetlen 

ingatlan, 20%-os beépítettséggel.

10 700 000 Ft
   Információ: 06-26-330-233 / 130. mellék

tő árkokat a télen bennük felhalmozódott 
hordaléktól. Elsőként a Búcsú téren, a 
Harcsa utcában, valamint a Táncsics Mi-
hály utcában lévő nagy átereszek kitisz-
títására került sor. A nagy átereszek után 
a kisebb átereszek, majd a burkolt utak 
felszíni vízelvezetését biztosító surrantók 
megtisztítása következik.

Éves karbantartási munkák  
a sporttelepen

Március elején a városgondnokság meg-
kezdte az éves karbantartási munkákat a 
sporttelepen. Az elmúlt napokban meg-
történt a gyepszellőztetés, az indító mű-
trágyázás, a sövények, bokrok visszamet-
szése. A hónap közepén indul a PUFC 
beruházásában a nagy műfüves pálya mű-
fű-burkolatának cseréje, melyhez a PUFC 
szerzett pályázati (TAO) támogatást, a 
pályázati önrészt (3,5 millió forint) pedig 
az önkormányzat adja.

Tavaszi nagytakarítás  
a temetőben

A tél elmúltával a városi köztemetőben is 
megkezdődött a tavaszi nagytakarítás. Két 
héten keresztül négy városgondnoksági 
alkalmazott metszette, illetve visszavágta 
a fákat, sövényeket, bokrokat, eltakarította 
a lehullott ágakat, leveleket, a télről visz-
szamaradt síkosságmentesítési anyagot. A 
tavaszi munkálatok a növények telepítésé-
vel folytatódnak majd.

 A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 30/2017. (II. 23.) Kt. sz. határozatával 
döntött arról, hogy a településképi arculati kézi-
könyv és a településképi rendelet elkészítését, va-
lamint a helyi építési szabályzat ehhez kapcsolódó 
módosítását megindítja.
Ezúton felhívom Pilisvörösvár polgárainak figyelmét 
arra, hogy a fenti eljárások tartalmáról előzetes tá-
jékoztatást adunk a Művészetek Házában (Fő. 
127.) a 2017. április 3-án 18 órakor kezdődő 
Fórumon.
Az arculati kézikönyv készítését a város lakói 
régi fényképekkel tudják segíteni.

Mindenkit kérünk és biztatunk arra, hogy ha van 
régi fényképe, amin akár csak a háttérben is látszik 
egy szép régi ház, azt beszkennelve küldje be hoz-
zánk (info@pilisvorosvar.hu). Ha valaki személyesen 
behoz régi fényképet a főépítészi fogadóórákra (hét-
főn 13−17 óra), akkor a képeket mi beszkenneljük, 
és rögtön vissza is adjuk.
Írásbeli javaslataikat, észrevételeiket, a régi fényké-
peket 2017. április 19-ig nyújthatják be a polgármes-
teri hivatalban (Pilisvörösvár, Fő tér 1.) vagy az alábbi 
e-mail-címre küldhetik el: info@pilisvorosvar.hu.

Gromon István polgármester

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köz-
nevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: 
Nkt) 50§ (7) bekezdése, valamint a nevelési, oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
22.§ (1)−(4) bekezdései alapján a Pilisvörösvári Járási Hi-
vatal az alábbiak szerint határozza meg:

A 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beiratko-
zásra az alábbi időpontokban kerül sor:
2017. április 20. (csütörtök) 8.00−19.00 óra között

2017. április 21. (péntek) 8.00−18.00 között

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. 
napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt 
követő tanévben tankötelessé válik. A szülő köteles a 
tanköteles korba lépő (2011. augusztus 31-ig született) 
gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a 
választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles 
bemutatni:

•  a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyer-
mek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyá-
ját), valamint

•  az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését ta-
núsító igazolást.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével 
kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés 
ellen jogorvoslattal élhet. A szülő az Nkt. 37.§ (2)−(3) 
bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksére-
lemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet 
a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az 
eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz kell benyúj-
tani. Amennyiben a szülő a választott iskola elutasított 
döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés 
jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles 
gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola 
első évfolyamára. A kötelező felvételt biztosító általános 
iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, 
aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügye-
lete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az 
iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem bizto-
sítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke 
a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban 
vegyen részt, szabálysértést követ el.

Sárfy Zsuzsa  
járási hivatalvezető

FÓRUM 
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gadási rendje az alábbiak szerint változott:
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főépítész asszisztens segíti hétfői és keddi napokon 
(26-330-233/150-es mellék).
Az ügyfélfogadás helye változatlanul a műszaki osz-
tály épületének földszintjén lévő főépítészi iroda.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

A MÁV-Start Zrt. tájékoztatása szerint a 
Rákosrendező–Angyalföld állomások között vég-
zett pályakarbantartási munkák miatt a Buda-
pest-Nyugati–Esztergom vasútvonalon módosított 
menetrend szerint közlekednek a vonatok az alábbi 
időtartamokban:

2017. március 1-től 2017. március 31-ig, 
2017. április 3-tól 2017. április 21-ig és 
2017. április 24-től 2017. április 28-ig.

Részletes menetrend a https://www.mavcsoport.
hu/mav-start/belfoldi-utazas/vaganyzar oldalon 
található.

Gromon István polgármester
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VÁROSI NAPOS OLDAL SZOCIÁLIS KÖZPONT

A Városi „Napos Oldal” Szociális Központ Családsegítő Szolgálata ezúton szeretné megkö-
szönni a „Piactér” szolgáltatás keretein belül nyújtott adományokat a pilisvörösvári védőnői 
szolgálatnak és külön köszönet névtelen felajánlóinknak is!
SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTHESSÜNK!
Használható állapotú konyha-, szoba- és fürdőszobabútorokat, háztartási gépeket keresünk 
KÖZVETÍTÉSI CÉLLAL rászoruló nyugdíjasoknak, egyedülálló szülőknek, gyermekes csa-
ládoknak! Felajánlásaikat várjuk a Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ 06-26/334-140-es telefonszámán.
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• Elfogadta a képviselő-testület a 2017-
es év költségvetését. Elsőként arra kérem, 
hogy néhány mondatban összefoglalva ér-
tékelje az elfogadott költségvetést.

A 2017. évi költségvetés mind tartalmát, 
mind nagyságrendjét tekintve eléggé ha-
sonlít a tavalyihoz. Úgy értem ezt, hogy a 
főösszege hasonló a tavalyihoz (2,2 milli-
árd forint), biztosítja a kötelező feladataink 
ellátásához, az intézményeink zavartalan 
működéséhez és a városüzemeltetéshez 
szükséges forrásokat, és szintén a tavalyi-
hoz hasonló összegben, mintegy 300 millió 
forintos nagyságrendben tartalmaz új, saját 
erős fejlesztéseket. Mindez nem kis dolog 
– nem mindenhol van így, és nálunk sem 
volt így mindig. Az előző évek eredményes 
gazdálkodásának, valamint annak a sta-
bilitásnak és erőnek köszönhető ez, ami a 
vörösvári polgárok jóvoltából a képviselő-
testületben hosszú évek óta biztosítva van.

• És akkor nézzük részletesebben. Hogy 
alakulnak az önkormányzat bevételei – 
adók, állami támogatás, állami elvonás stb.?

Pilisvörösvár tekintetében az állami támo-
gatás aránya sajnos évek óta folyamatosan 
csökken, mivel az adóerő-képességünk 
folyamatosan javul. Amelyik településen 
ugyanis nagyobb az adóerő-képesség, on-
nan az állam többet von el az elméletileg 
járó állami támogatásból. Tőlünk ezen sza-
bály alapján 2015-ben 143,9 millió forintot, 
2016-ban 160,9 millió forintot vontak el, 
2017-ben pedig ez az összeg már 172 mil-
lió forint. Amennyiben nem változnak a 
jogszabályok, 2018-ban már szolidaritási 
hozzájárulást is fizetnünk kell, ez további 
jelentős elvonás lesz. Az idei évben az ál-
lamtól kapott működési támogatás összesen 
617,9 millió forint.

Szerencsére a saját bevételeink, az ún. 
közhatalmi bevételek (amelyek lényegében 
és döntő mértékben a helyi adókat jelentik) 
nem csökkennek, sőt előirányzatuk a tava-
lyi évhez képest 12 millió forinttal emelke-
dik, összesen 631,5 millió forint.  Ennek az 
összegnek kb. a fele a kötelező feladataink 
napi ellátására megy el, az összeg másik fe-
lét tudjuk fejlesztésre fordítani. 

• Hogy néz ki a kiadási oldal?

A 2,2 milliárd forintos költségvetésünkből 
a személyi kiadások és a munkaadókat ter-
helő járulékok együttesen mintegy 958,2 
millió forintot tesznek ki (ez a teljes költ-
ségvetésünknek a 43,5%-a). Annak ellenére 
van ez így, hogy relatíve alacsonyak a bérek, 
és nagyon takarékosan bánunk a létszá-
mokkal is. Konkrét ok, hogy az idei évtől 
a minimálbéres munkavállalók számára a 
bérnek a megemelt minimálbérre való fel-
emelését biztosítani kell, s ez kb. 30 millió 
forint többletkiadást jelent az önkormány-
zatnak. Szintén konkrét ok, hogy miután az 
állam nyolc éve nem emelte az önkormány-
zati köztisztviselők bérét (miközben más 
ágazatokban, például a szociális területen, 
pedagógusoknál és az állami tisztviselőknél 
érdemi emelések voltak), a képviselő-testü-
let úgy döntött, hogy a polgármesteri hivatal 
köztisztviselői részére 10%-os béremelési 
keretet biztosít, ami a járulékokkal együtt 
éves szinten 21,5 millió forintos többletki-
adást jelent az önkormányzat számára. 

A második legnagyobb tétel kiadási ol-
dalon a dologi kiadások, amelynek összege 
városi szinten 616,4 millió forint. Ebből a 
legjelentősebb tételek: az óvodai és iskolai 
étkeztetés kb. 110 millió forint, a városüze-
meltetés kb. 100 millió forint, az intézmé-
nyek dologi kiadásai kb. 95,3 millió forint, 
az igazgatási tevékenység 52,5 millió forint.

Beruházásokra és felújításokra az idei 
évben összesen 303,9 millió forintot irá-
nyoztunk elő. Ebből az összegből igen je-
lentős részt, mintegy 160 millió forintot 
fordítunk útépítésekre. Folytatjuk a jár-
daépítési programot is, mintegy 20 millió 
forint értékben. A közvilágítás-fejlesztés is 
folytatódik, erre 12 millió forintot tervez-
tünk. Jelentős tétel az intézmények épüle-
teinek felújítására előirányzott mintegy 26 
millió forint. A későbbi fejlesztéseket meg-
alapozó újabb tervek készítésére 10 millió 
forintot terveztünk.

Mindezeken túl a költségvetésbe meg-
felelő összegű tartalékokat is beállítottunk, 
ezek közül jelentősebb összeg a pályázati 
önrésztartalék 10 millió forinttal, a fejlesz-
tési önrésztartalék szintén 10 millió forint-
tal és az általános tartalék 17 millió forinttal.

• Az olvasókat nyilván az érdekli legjob-
ban, hogy konkrétan hol, milyen fejlesz-
téseket, beruházásokat tervez az önkor-
mányzat idén. 

Az útépítési program keretében a 2017. év-
ben szeretnénk folytatni a 2010-ben meg-
kezdett Fő utcai felújítást a Hősök terétől a 
bányatelepi CBA-ig (a nyílt árok megszün-
tetése, zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés 
kiépítése, az úttal párhuzamos parkolók 
kialakítása, járdafelújítás). Sok-sok éves elő-
készítés után idén szeretnénk végre szilárd 
burkolattal ellátni a Kálvária utca felső sza-
kaszát, valamint a Báthory utca folytatását 
a tulajdonjogilag rendezett határig. Pilis-

szentiván önkormányzatával közösen meg-
építjük a Szentiváni-hegyen a Lahner Gy. 
utca szilárd burkolatát. A Csendbiztos utca, 
valamint a Fácán utca és az Ady E. köz szi-
lárd burkolatának megépítésére pályázatot 
nyújtottunk be, ezeknek az utaknak a meg-
építése nyertes pályázat esetén történik meg. 

A járdaépítési program keretében az idén 
a Fő utca bányatelepi szakaszán tervezzük 
a járda felújítását, a Gesztenye utca és az 
Ady E. utca közötti szakaszon, valamint a 
Karátsonyi-ligeten is lesz egy jelentős jár-
daépítés, a Nyár utca páros oldalán, teljes 
hosszon. Az Iskola utcai járda felújítására 
az idén kiviteli terveket készítünk, s remé-
lem, jövőre az a járdaépítés is megtörténhet. 

A közvilágítás-fejlesztést az idén a bá-
nyatavak környékén szeretnénk folytatni, 
a Bányató utca folytatásában, a Városli-
get sétány mentén. Ezzel a tavak mögötti 
dombon lévő halas-madaras utcák megkö-
zelítése válik könnyebbé a téli időszakban, 
illetve az esti, éjszaki órákban. Egyúttal ez 
a közvilágítás a Vörösvári Napok rendezvé-
nyei idején is jó szolgálatot tesz majd – a to-
vábbiakban nem lesz szükség a rendezvény 
idején ideiglenes közvilágítás kiépítésére.

Az intézményfelújítások közül hama-
rosan megkezdődik a Napos Oldal Szoci-
ális Központ Idősek átmeneti gondozóháza 
épületének energetikai felújítása (tetőhéja-
zat cseréje, hőszigetelés), valamint a Szak-
orvosi rendelő és az Attila utcai Egészség-
ház épületének energetikai felújítása, az 
összes nyílászáró cseréjével és hőszigete-
léssel. A zeneiskola udvarán egy új térbur-
kolatos rendezvényteret alakítunk ki, mivel 
a Schiller Gimnázium a kézilabdapályát 
műanyagborítással látja el, s így a pálya a 
jövőben már nem lesz rendezvényterület-
ként használható. Mindezeken túl az óvo-
dákban is lesznek az idén is kisebb-nagyobb 
felújítások, a Művészetek Házába pedig egy 
értékes hangversenyzongorát vásárolunk, 
valamint kialakítjuk a színházterem megfe-
lezését lehetővé tevő függönyrendszert.

• Van néhány függőben lévő pályázat is…

Jelenleg összesen hat elbírálásra váró pályá-
zatunk van, ebből kettőt még tavaly, négyet 
már az idén adtunk be.

A tavaly beadott pályázatok közül el-
bírálásra vár a „Négy sportpark létesítése 
Pilisvörösváron” c. pályázatunk a Nemzeti 
Szabadidős – Egészség Sportpark Program 
keretében. Ezen a pályázaton nem pénz-
támogatást nyerhetünk, hanem magukat a 
sportparkokat építenék meg állami pénz-
ből. Szintén tavaly óta elbírálásra vár a 
„Települést átszelő kerékpárút kialakítása 
Pilisvörösváron a fenntartható közleke-
désfejlesztés érdekében” c. pályázatunk, 
melynek keretében a Fő utca bányatelepi 
szakaszán kialakítandó kerékpárút és an-
nak csatlakozó létesítményei megépítésére 
pályáztunk, 282 760 704 Ft összegben. 

Az idei évben beadott pályázataink kö-
zül a legjelentősebb a Csendbiztos utca, 

illetve a Fácán utca és az Ady Endre köz 
szilárd burkolatának megépítésére be-
nyújtott bel területi útfejlesztési pályá-
zatunk, 150 000 000 Ft támogatási ösz-
szeggel, 32 092 057 Ft önerővel. Jelentős 
a két óvodafelújítási pályázatunk is. A 
„Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi 
Óvoda fejlesztése az óvodai ellátáshoz 
való hozzáférés javításának és a szolgálta-
tások minőségi fejlesztésének megvalósítá-
sa érdekében” c. pályázatunkkal 47 411 594 
Ft, a „Német Nemzetiségi Óvoda és tagóvo-
dáinak fejlesztése az óvodai szolgáltatások 
minőségi fejlesztésének megvalósítása ér-
dekében” c. pályázatunkkal 16 739 593 Ft 
támogatást igyekszünk megszerezni. Van 
még egy különleges pályázatunk is, a „Pi-
lisvörösvár Város Önkormányzata ASP 
központhoz való csatlakozása” c. pályá-
zat. Ezen a pályázaton 9 000 000 Ft támo-
gatást szeretnék kapni az ASP-rendszer ki-
építéshez, ami egyébként törvényben előírt 
kötelezettségünk.

Reményeink szerint ezeket a pályáza-
tokat egy-két hónapon belül elbírálják, s 
bízunk abban, hogy lesz köztük nyertes 
pályázat is.
• A 2017. évi partnerkapcsolati tervet is 
elfogadta már a képviselő-testület. Melyek 
lesznek az idei év legfontosabb partner-
kapcsolati eseményei?
Az idei partnerkapcsolati eseményeket a 
TRINA nemzetközi zenei találkozó és a 
gröbenzelli testvérvárosi kapcsolat  25. jubi-
leuma jegyében szervezzük meg. A TRINA-
találkozók sorozata az idei évben a francia-
országi Cébazat-ban folytatódik. Vörösvárról 
július 22-én egy 20 fős zenészdelegáció uta-
zik Cébazat-ba (ifjú muzsikusok és kísérő 
tanáraik). Az önkormányzat részéről az idén 
első ízben utazik Cébazat-ba önkormányza-
ti, illetve német nemzetiségi önkormányzati 
delegáció, összesen négy fővel.

Gröbenzell és Pilisvörösvár testvérvárosi 
kapcsolatának 25. évfordulóját augusztus-
ban, a Vörösvári Napok keretében ünne-
peljük meg. Augusztus 11 − 14-ig 45-50 
gröbenzelli vendéget fogadunk majd vá-
rosunkban: a gröbenzelli önkormányzat, a 
gröbenzelli táncegyesület és a gröbenzelli 
civil szervezetek képviselőit. A jubileumi 
ünnepségre meghívunk a többi testvérvá-
rosunkból is egy-egy kisebb delegációt.  

• Egy új törvény előírja az önkormányza-
tok részére a települési arculati kézikönyv 
és településképi rendelet megalkotását. 
Mit jelentenek ezek a fogalmak?

A települési arculati kézikönyv egy se-
gédeszköz az építkezők, a tervezők, a vá-
rosvezetés és a főépítész számára. Egyrészt 
a település karakteres területrészein a már 
kialakult jelleghez jól illő megoldásokat 
mutat be, másrészt a jellegtelen település-
részeken a kívánatos arculathoz kínál jó 
megoldásokat. 

A településképi rendelet az arculati ké-
zikönyvre támaszkodva összegyűjti azokat 

az előírásokat, amelyek a legfőbb, szabállyal 
is leírható elvárásokat tartalmazzák. Ilye-
nek lehetnek például az épület tömegére, a 
tetőhajlásra, a rikító színek használatának 
elkerülésére vonatkozó előírások. Ezeken 
kívül ebbe a rendeletbe kerülnek a helyi 
értékvédelem előírásai és a reklámtáblákra 
vonatkozó szabályok is.

• Ki készíti el, s milyen szempontok alap-
ján az arculati kézikönyvet?

Az arculati kézikönyvet a jogszabályban 
meghatározott szempontok alapján, olyan 
szakembereknek kell elkészíteniük, akik is-
merik a várost, felismerik az egyes városré-
szek sajátos tulajdonságait, és jellemezni is 
tudják azokat. Terveink szerint a főépítész 
végzi majd a kézikönyv elkészítésével és a 
rendeletmódosításokkal kapcsolatos eljárá-
sok koordinálását, a főépítészi munkatárs 
az ezzel kapcsolatos levelezést, valamint a 
Lechner Tudásközponttal való kapcsolat-
tartást. Mivel ez a feladat nagyságát tekintve 
a főépítész munkaidejét, illetve a főépítészi 
munkatárs munkaidejét és munkakörét is 
meghaladja, egy további szakember bevo-
nását is tervezzük.

A települési arculati kézikönyv elkészí-
téséhez alapvetően sok példa megkeresésére 
lesz szükség. A város történeti magjának a 
karakterét a régi fényképek vizsgálata alap-
ján lehet majd jól bemutatni, de legalább 
ilyen fontos azoknak az új házaknak a meg-
keresése és bemutatása is, amelyek a hely 
szelleméhez igazodva a hagyományokból 
harmonikus továbbfejlődéssel létrejött, 21. 
századi épületek. A munkában a város lakói 
is tudnak segíteni, mégpedig elsősorban régi 
fotókkal. Kérjük is, hogy akinek van olyan 
régi fényképe, amin – akár csak a háttérben is 
– látszik egy szép régi ház, azt beszkennelve 
küldje be az önkormányzathoz az info@
pilisvorosvar.hu címre. Személyesen is be 
lehet hozni régi fényképet a főépítészhez a 
fogadóóra idejében (hétfő 13−17 óra), az 
így behozott képeket mi beszkenneljük és 
rögtön vissza is adjuk.

Az esetleges aggodalmak eloszlatása ér-
dekében szeretném megjegyezni, hogy a régi 
fényképek vizsgálatának célja nem az, hogy 
a végén a városból skanzent csináljunk. Az 
arculati kézikönyv olyan kézikönyv lesz az 
építkezők számára, ami jó példák bemuta-
tásával útmutatót ad ahhoz, hogy új épüle-
tükkel hogyan tudnak illeszkedni városunk 
építészeti hagyományaihoz.

Mind az arculati kézikönyv, mind a tele-
pülésképi rendelet megalkotása előtt lakos-
sági egyeztetés is lesz, úgyhogy akit érdekel 
a téma, az írásban, vagy – az ezzel kapcsola-
tos fórumokon – szóban is tehet majd ész-
revételt, javaslatot. Úgy gondolom, hogy a 
szakemberek és a lakosság együttműködé-
sével sikerül majd olyan dokumentumokat 
megalkotni, amelyek érdemben segítik vá-
rosunk és városképünk további szépülését.

Palkovics Mária

INTERJÚ GROMON ISTVÁN 
POLGÁRMESTERREL

KÖLTSÉGVETÉS, 
2017. ÉVI BERUHÁZÁSOK, 
ARCULATI KÉZIKÖNYV
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• Elfogadta a képviselő-testület a 2017-
es év költségvetését. Elsőként arra kérem, 
hogy néhány mondatban összefoglalva ér-
tékelje az elfogadott költségvetést.

A 2017. évi költségvetés mind tartalmát, 
mind nagyságrendjét tekintve eléggé ha-
sonlít a tavalyihoz. Úgy értem ezt, hogy a 
főösszege hasonló a tavalyihoz (2,2 milli-
árd forint), biztosítja a kötelező feladataink 
ellátásához, az intézményeink zavartalan 
működéséhez és a városüzemeltetéshez 
szükséges forrásokat, és szintén a tavalyi-
hoz hasonló összegben, mintegy 300 millió 
forintos nagyságrendben tartalmaz új, saját 
erős fejlesztéseket. Mindez nem kis dolog 
– nem mindenhol van így, és nálunk sem 
volt így mindig. Az előző évek eredményes 
gazdálkodásának, valamint annak a sta-
bilitásnak és erőnek köszönhető ez, ami a 
vörösvári polgárok jóvoltából a képviselő-
testületben hosszú évek óta biztosítva van.

• És akkor nézzük részletesebben. Hogy 
alakulnak az önkormányzat bevételei – 
adók, állami támogatás, állami elvonás stb.?

Pilisvörösvár tekintetében az állami támo-
gatás aránya sajnos évek óta folyamatosan 
csökken, mivel az adóerő-képességünk 
folyamatosan javul. Amelyik településen 
ugyanis nagyobb az adóerő-képesség, on-
nan az állam többet von el az elméletileg 
járó állami támogatásból. Tőlünk ezen sza-
bály alapján 2015-ben 143,9 millió forintot, 
2016-ban 160,9 millió forintot vontak el, 
2017-ben pedig ez az összeg már 172 mil-
lió forint. Amennyiben nem változnak a 
jogszabályok, 2018-ban már szolidaritási 
hozzájárulást is fizetnünk kell, ez további 
jelentős elvonás lesz. Az idei évben az ál-
lamtól kapott működési támogatás összesen 
617,9 millió forint.

Szerencsére a saját bevételeink, az ún. 
közhatalmi bevételek (amelyek lényegében 
és döntő mértékben a helyi adókat jelentik) 
nem csökkennek, sőt előirányzatuk a tava-
lyi évhez képest 12 millió forinttal emelke-
dik, összesen 631,5 millió forint.  Ennek az 
összegnek kb. a fele a kötelező feladataink 
napi ellátására megy el, az összeg másik fe-
lét tudjuk fejlesztésre fordítani. 

• Hogy néz ki a kiadási oldal?

A 2,2 milliárd forintos költségvetésünkből 
a személyi kiadások és a munkaadókat ter-
helő járulékok együttesen mintegy 958,2 
millió forintot tesznek ki (ez a teljes költ-
ségvetésünknek a 43,5%-a). Annak ellenére 
van ez így, hogy relatíve alacsonyak a bérek, 
és nagyon takarékosan bánunk a létszá-
mokkal is. Konkrét ok, hogy az idei évtől 
a minimálbéres munkavállalók számára a 
bérnek a megemelt minimálbérre való fel-
emelését biztosítani kell, s ez kb. 30 millió 
forint többletkiadást jelent az önkormány-
zatnak. Szintén konkrét ok, hogy miután az 
állam nyolc éve nem emelte az önkormány-
zati köztisztviselők bérét (miközben más 
ágazatokban, például a szociális területen, 
pedagógusoknál és az állami tisztviselőknél 
érdemi emelések voltak), a képviselő-testü-
let úgy döntött, hogy a polgármesteri hivatal 
köztisztviselői részére 10%-os béremelési 
keretet biztosít, ami a járulékokkal együtt 
éves szinten 21,5 millió forintos többletki-
adást jelent az önkormányzat számára. 

A második legnagyobb tétel kiadási ol-
dalon a dologi kiadások, amelynek összege 
városi szinten 616,4 millió forint. Ebből a 
legjelentősebb tételek: az óvodai és iskolai 
étkeztetés kb. 110 millió forint, a városüze-
meltetés kb. 100 millió forint, az intézmé-
nyek dologi kiadásai kb. 95,3 millió forint, 
az igazgatási tevékenység 52,5 millió forint.

Beruházásokra és felújításokra az idei 
évben összesen 303,9 millió forintot irá-
nyoztunk elő. Ebből az összegből igen je-
lentős részt, mintegy 160 millió forintot 
fordítunk útépítésekre. Folytatjuk a jár-
daépítési programot is, mintegy 20 millió 
forint értékben. A közvilágítás-fejlesztés is 
folytatódik, erre 12 millió forintot tervez-
tünk. Jelentős tétel az intézmények épüle-
teinek felújítására előirányzott mintegy 26 
millió forint. A későbbi fejlesztéseket meg-
alapozó újabb tervek készítésére 10 millió 
forintot terveztünk.

Mindezeken túl a költségvetésbe meg-
felelő összegű tartalékokat is beállítottunk, 
ezek közül jelentősebb összeg a pályázati 
önrésztartalék 10 millió forinttal, a fejlesz-
tési önrésztartalék szintén 10 millió forint-
tal és az általános tartalék 17 millió forinttal.

• Az olvasókat nyilván az érdekli legjob-
ban, hogy konkrétan hol, milyen fejlesz-
téseket, beruházásokat tervez az önkor-
mányzat idén. 

Az útépítési program keretében a 2017. év-
ben szeretnénk folytatni a 2010-ben meg-
kezdett Fő utcai felújítást a Hősök terétől a 
bányatelepi CBA-ig (a nyílt árok megszün-
tetése, zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés 
kiépítése, az úttal párhuzamos parkolók 
kialakítása, járdafelújítás). Sok-sok éves elő-
készítés után idén szeretnénk végre szilárd 
burkolattal ellátni a Kálvária utca felső sza-
kaszát, valamint a Báthory utca folytatását 
a tulajdonjogilag rendezett határig. Pilis-

szentiván önkormányzatával közösen meg-
építjük a Szentiváni-hegyen a Lahner Gy. 
utca szilárd burkolatát. A Csendbiztos utca, 
valamint a Fácán utca és az Ady E. köz szi-
lárd burkolatának megépítésére pályázatot 
nyújtottunk be, ezeknek az utaknak a meg-
építése nyertes pályázat esetén történik meg. 

A járdaépítési program keretében az idén 
a Fő utca bányatelepi szakaszán tervezzük 
a járda felújítását, a Gesztenye utca és az 
Ady E. utca közötti szakaszon, valamint a 
Karátsonyi-ligeten is lesz egy jelentős jár-
daépítés, a Nyár utca páros oldalán, teljes 
hosszon. Az Iskola utcai járda felújítására 
az idén kiviteli terveket készítünk, s remé-
lem, jövőre az a járdaépítés is megtörténhet. 

A közvilágítás-fejlesztést az idén a bá-
nyatavak környékén szeretnénk folytatni, 
a Bányató utca folytatásában, a Városli-
get sétány mentén. Ezzel a tavak mögötti 
dombon lévő halas-madaras utcák megkö-
zelítése válik könnyebbé a téli időszakban, 
illetve az esti, éjszaki órákban. Egyúttal ez 
a közvilágítás a Vörösvári Napok rendezvé-
nyei idején is jó szolgálatot tesz majd – a to-
vábbiakban nem lesz szükség a rendezvény 
idején ideiglenes közvilágítás kiépítésére.

Az intézményfelújítások közül hama-
rosan megkezdődik a Napos Oldal Szoci-
ális Központ Idősek átmeneti gondozóháza 
épületének energetikai felújítása (tetőhéja-
zat cseréje, hőszigetelés), valamint a Szak-
orvosi rendelő és az Attila utcai Egészség-
ház épületének energetikai felújítása, az 
összes nyílászáró cseréjével és hőszigete-
léssel. A zeneiskola udvarán egy új térbur-
kolatos rendezvényteret alakítunk ki, mivel 
a Schiller Gimnázium a kézilabdapályát 
műanyagborítással látja el, s így a pálya a 
jövőben már nem lesz rendezvényterület-
ként használható. Mindezeken túl az óvo-
dákban is lesznek az idén is kisebb-nagyobb 
felújítások, a Művészetek Házába pedig egy 
értékes hangversenyzongorát vásárolunk, 
valamint kialakítjuk a színházterem megfe-
lezését lehetővé tevő függönyrendszert.

• Van néhány függőben lévő pályázat is…

Jelenleg összesen hat elbírálásra váró pályá-
zatunk van, ebből kettőt még tavaly, négyet 
már az idén adtunk be.

A tavaly beadott pályázatok közül el-
bírálásra vár a „Négy sportpark létesítése 
Pilisvörösváron” c. pályázatunk a Nemzeti 
Szabadidős – Egészség Sportpark Program 
keretében. Ezen a pályázaton nem pénz-
támogatást nyerhetünk, hanem magukat a 
sportparkokat építenék meg állami pénz-
ből. Szintén tavaly óta elbírálásra vár a 
„Települést átszelő kerékpárút kialakítása 
Pilisvörösváron a fenntartható közleke-
désfejlesztés érdekében” c. pályázatunk, 
melynek keretében a Fő utca bányatelepi 
szakaszán kialakítandó kerékpárút és an-
nak csatlakozó létesítményei megépítésére 
pályáztunk, 282 760 704 Ft összegben. 

Az idei évben beadott pályázataink kö-
zül a legjelentősebb a Csendbiztos utca, 

illetve a Fácán utca és az Ady Endre köz 
szilárd burkolatának megépítésére be-
nyújtott bel területi útfejlesztési pályá-
zatunk, 150 000 000 Ft támogatási ösz-
szeggel, 32 092 057 Ft önerővel. Jelentős 
a két óvodafelújítási pályázatunk is. A 
„Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi 
Óvoda fejlesztése az óvodai ellátáshoz 
való hozzáférés javításának és a szolgálta-
tások minőségi fejlesztésének megvalósítá-
sa érdekében” c. pályázatunkkal 47 411 594 
Ft, a „Német Nemzetiségi Óvoda és tagóvo-
dáinak fejlesztése az óvodai szolgáltatások 
minőségi fejlesztésének megvalósítása ér-
dekében” c. pályázatunkkal 16 739 593 Ft 
támogatást igyekszünk megszerezni. Van 
még egy különleges pályázatunk is, a „Pi-
lisvörösvár Város Önkormányzata ASP 
központhoz való csatlakozása” c. pályá-
zat. Ezen a pályázaton 9 000 000 Ft támo-
gatást szeretnék kapni az ASP-rendszer ki-
építéshez, ami egyébként törvényben előírt 
kötelezettségünk.

Reményeink szerint ezeket a pályáza-
tokat egy-két hónapon belül elbírálják, s 
bízunk abban, hogy lesz köztük nyertes 
pályázat is.
• A 2017. évi partnerkapcsolati tervet is 
elfogadta már a képviselő-testület. Melyek 
lesznek az idei év legfontosabb partner-
kapcsolati eseményei?
Az idei partnerkapcsolati eseményeket a 
TRINA nemzetközi zenei találkozó és a 
gröbenzelli testvérvárosi kapcsolat  25. jubi-
leuma jegyében szervezzük meg. A TRINA-
találkozók sorozata az idei évben a francia-
országi Cébazat-ban folytatódik. Vörösvárról 
július 22-én egy 20 fős zenészdelegáció uta-
zik Cébazat-ba (ifjú muzsikusok és kísérő 
tanáraik). Az önkormányzat részéről az idén 
első ízben utazik Cébazat-ba önkormányza-
ti, illetve német nemzetiségi önkormányzati 
delegáció, összesen négy fővel.

Gröbenzell és Pilisvörösvár testvérvárosi 
kapcsolatának 25. évfordulóját augusztus-
ban, a Vörösvári Napok keretében ünne-
peljük meg. Augusztus 11 − 14-ig 45-50 
gröbenzelli vendéget fogadunk majd vá-
rosunkban: a gröbenzelli önkormányzat, a 
gröbenzelli táncegyesület és a gröbenzelli 
civil szervezetek képviselőit. A jubileumi 
ünnepségre meghívunk a többi testvérvá-
rosunkból is egy-egy kisebb delegációt.  

• Egy új törvény előírja az önkormányza-
tok részére a települési arculati kézikönyv 
és településképi rendelet megalkotását. 
Mit jelentenek ezek a fogalmak?

A települési arculati kézikönyv egy se-
gédeszköz az építkezők, a tervezők, a vá-
rosvezetés és a főépítész számára. Egyrészt 
a település karakteres területrészein a már 
kialakult jelleghez jól illő megoldásokat 
mutat be, másrészt a jellegtelen település-
részeken a kívánatos arculathoz kínál jó 
megoldásokat. 

A településképi rendelet az arculati ké-
zikönyvre támaszkodva összegyűjti azokat 

az előírásokat, amelyek a legfőbb, szabállyal 
is leírható elvárásokat tartalmazzák. Ilye-
nek lehetnek például az épület tömegére, a 
tetőhajlásra, a rikító színek használatának 
elkerülésére vonatkozó előírások. Ezeken 
kívül ebbe a rendeletbe kerülnek a helyi 
értékvédelem előírásai és a reklámtáblákra 
vonatkozó szabályok is.

• Ki készíti el, s milyen szempontok alap-
ján az arculati kézikönyvet?

Az arculati kézikönyvet a jogszabályban 
meghatározott szempontok alapján, olyan 
szakembereknek kell elkészíteniük, akik is-
merik a várost, felismerik az egyes városré-
szek sajátos tulajdonságait, és jellemezni is 
tudják azokat. Terveink szerint a főépítész 
végzi majd a kézikönyv elkészítésével és a 
rendeletmódosításokkal kapcsolatos eljárá-
sok koordinálását, a főépítészi munkatárs 
az ezzel kapcsolatos levelezést, valamint a 
Lechner Tudásközponttal való kapcsolat-
tartást. Mivel ez a feladat nagyságát tekintve 
a főépítész munkaidejét, illetve a főépítészi 
munkatárs munkaidejét és munkakörét is 
meghaladja, egy további szakember bevo-
nását is tervezzük.

A települési arculati kézikönyv elkészí-
téséhez alapvetően sok példa megkeresésére 
lesz szükség. A város történeti magjának a 
karakterét a régi fényképek vizsgálata alap-
ján lehet majd jól bemutatni, de legalább 
ilyen fontos azoknak az új házaknak a meg-
keresése és bemutatása is, amelyek a hely 
szelleméhez igazodva a hagyományokból 
harmonikus továbbfejlődéssel létrejött, 21. 
századi épületek. A munkában a város lakói 
is tudnak segíteni, mégpedig elsősorban régi 
fotókkal. Kérjük is, hogy akinek van olyan 
régi fényképe, amin – akár csak a háttérben is 
– látszik egy szép régi ház, azt beszkennelve 
küldje be az önkormányzathoz az info@
pilisvorosvar.hu címre. Személyesen is be 
lehet hozni régi fényképet a főépítészhez a 
fogadóóra idejében (hétfő 13−17 óra), az 
így behozott képeket mi beszkenneljük és 
rögtön vissza is adjuk.

Az esetleges aggodalmak eloszlatása ér-
dekében szeretném megjegyezni, hogy a régi 
fényképek vizsgálatának célja nem az, hogy 
a végén a városból skanzent csináljunk. Az 
arculati kézikönyv olyan kézikönyv lesz az 
építkezők számára, ami jó példák bemuta-
tásával útmutatót ad ahhoz, hogy új épüle-
tükkel hogyan tudnak illeszkedni városunk 
építészeti hagyományaihoz.

Mind az arculati kézikönyv, mind a tele-
pülésképi rendelet megalkotása előtt lakos-
sági egyeztetés is lesz, úgyhogy akit érdekel 
a téma, az írásban, vagy – az ezzel kapcsola-
tos fórumokon – szóban is tehet majd ész-
revételt, javaslatot. Úgy gondolom, hogy a 
szakemberek és a lakosság együttműködé-
sével sikerül majd olyan dokumentumokat 
megalkotni, amelyek érdemben segítik vá-
rosunk és városképünk további szépülését.

Palkovics Mária

INTERJÚ GROMON ISTVÁN 
POLGÁRMESTERREL

KÖLTSÉGVETÉS, 
2017. ÉVI BERUHÁZÁSOK, 
ARCULATI KÉZIKÖNYV
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sének 70-90%-a. Vörösváron egy főállású 
alpolgármester helyett két társadalmi meg-
bízatású alpolgármester van, ők osztoznak 
a főállású alpolgármesternek járó fizetésen. 
A mostani döntés értelmében így a két al-
polgármester új bére 243 985 forint lesz, 
ami a jogszabály szerinti minimum. Az 
őket megillető költségtérítés ennek 15%-a, 
azaz 36 598 forint. (19/2017. határozat – 11 
igen, 20/2017. határozat – 11 igen)

Az önkormányzat  
2017. évi költségvetése

Elfogadta a képviselő-testület a 2017-es év 
költségvetését, melynek bevételi és kiadási 
főösszege 2 milliárd 239 millió 876 ezer 
forint. Az elfogadott költségvetés biztosítja 
az önkormányzat kötelező feladatainak el-
látásához, az önkormányzati intézmények 
működéséhez és a városüzemeltetéshez 
szükséges forrásokat, továbbá fedezetet 
nyújt jó néhány jelentős sajáterős fejlesztés-
hez is. Beruházásokra 280 millió 932 ezer 
forintot, felújításokra 26 millió 619 ezer fo-
rintot, tervek készítésére 23 millió 940 ezer 
forintot irányoz elő a rendelet. Mindezek 
mellett a költségvetés jelentős összegű ne-
vesített fejlesztési tartalékot (179 millió 675 
ezer forint) és 17 millió 100 ezer forintos 
átalános tartalékkeretet is tartalmaz. A ter-
vezett fejlesztések és felújítások részleteiről 
a polgármesteri interjúban és a hozzá mel-
lékelt táblázatokban olvashatnak. (3/2017. 
rendelet – 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

2017. évi partnerkapcsolati terv

Az idei év legkiemelkedőbb itthoni part-
nerkapcsolati eseménye a Gröbenzell és 
Pilisvörösvár közötti partnerkapcsolat 25. 

Emelkedtek a bérek a hivatalban

A köztisztviselői szférában Magyarorszá-
gon nyolc éve nem került sor a bérek eme-
lésére, míg több más ágazatban jelentő-
sen emelkedtek a fizetések. A jól képzett, 
tapasztalt munkaerőt így a polgármesteri 
hivatal nem tudja megtartani, hiszen nem 
tudnak versenyképes bért ajánlani. Ezért 
most úgy döntött a képviselő-testület, hogy 
az önkormányzat a teherbíróképességével 
arányban saját forrásból megemeli a hiva-
tali dolgozók bérét, és 10%-kal több bértö-
meget biztosít erre. (21/2017. határozat – 10 
igen, 1 tartózkodás)

Más okból, de emelkedett a polgármes-
ter illetménye és költségtérítése is. Az Mötv. 
2017. január 1-jétől hatályos rendelkezése 
értelmében a polgármesteri illetmény meg-
állapításánál az államtitkárok illetményét 
kell figyelembe venni. A polgármester bére 
10 001-30 000 fő lakosságszámú település 
esetében az államtitkár bérének 70%-a. Az 
államtitkárok jogszabályban meghatáro-
zott illetményének összege 995 858 forint, 
ennek 70%-a 697 100 Ft, ennyi lett tehát a 
polgármester új illetménye. A polgármes-
ter az illetményen felül költségtérítésre is 
jogosult, melynek összege az illetményé-
nek 15%-a, azaz 104 565 forint.  Mivel ezt 
a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvény szabályozza, így a képvise-
lő-testületnek az ügyben nincsen döntési 
lehetősége, csak a fedezetet kell biztosíta-
na. (17/2017. határozat – 11 igen, 18/2017. 
határozat – 11 igen)

Az Mötv. alapján a főállású alpolgár-
mesterek fizetése a polgármester fizeté-

évfordulójának megünneplése lesz. A ju-
bileumi ünnepséget a Vörösvári Napok 
idejére tervezi a képviselő-testület. Az 
ünnepségre mintegy 50 fős gröbenzelli de-
legáció, egy kb. 10 fős borszéki delegáció, 
valamint egy-egy 2-3 fős gerstetteni, illetve 
wehrheimi delegáció érkezése várható. 

A hagyományos TRINA rendezvényso-
rozat idei évadjának Gerstetten francia test-
vérvárosa, Cébazat ad otthont. Vörösvárról 
19 zenész és egy 4 fős önkormányzati, illet-
ve német nemzetiségi önkormányzati de-
legáció utazik. A két terv összköltsége 3,3 
millió forint, melyet fele-fele arányban a 
városi és a német nemzetiségi önkormány-
zat finanszíroz, illetve remény van pályá-
zati támogatásra is. (24/2017. határozat – 9 
igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

2017. FEBRUÁR 23. 
RENDES ÜLÉS 
A Szakorvosi Rendelőintézet éves 
beszámolója

Dr. Surjánné Dr. Tóth Margit intézmény-
vezető az előírásoknak megfelelően minden 
év februárjában írásos beszámolót készít az 
intézmény előző évi munkájáról. Az igaz-
gató asszony határidőre benyújtotta a Szak-
orvosi Rendelőintézet 2017-es munkatervét 
és az intézmény 2016-os szakmai beszámo-
lóját a képviselő-testület elé. A szakmai be-
számolóban bemutatta az intézmény finan-
szírozását, áttekintő képet adott a szakmai 
tevékenységekről, a 2016-os gazdálkodásá-
ról, ezen belül az intézményben elvégzett 
felújításokról és javításokról is. A beszámoló 
azt is tartalmazza, hogy milyen további fel-
újításokra lenne még szükség (nyílászá-
rók cseréje, elektromos hálózat felújítása, 
mosdóbeázás megszüntetése stb.), emellett 
részletesen ismerteti az intézmény 2017-es 
munkatervét. (25/2017. határozat – 11 igen)

A Művészetek Háza beszámolója

Berényi Ildikó intézményvezető szintén 
határidőre benyújtotta az intézmény 2016. 
évi közművelődési és könyvtári beszámo-
lóját, valamint 2017. évi munkatervét. Az 
igen részletes és tartalmas beszámoló főbb 
elemei: Az intézmény infrastrukturális 

ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS 

2017. FEBRUÁR 9.

FELÚJÍTÁSOK

Megnevezés: Önkormányzat  
2017. évi eredeti előirányzat

1 Városházán irodák parkettájának felújítása, fűtőtestcsere,  
melléképület felújítása 3 000 000 Ft

2 Puskin utca 8. belső felújítások 2 000 000 Ft

3 PUFC műfüves pálya műfűcseréje (hozzájárulás) 3 500 000 Ft

4 Napos Oldal Szociális Központ Idősek átmeneti gondozóháza 
épületének felújítása (ebből pályázati támogatás 13 582 000 Ft) 18 119 000 Ft

BERUHÁZÁSOK
Megnevezés 2017. évi eredeti előirányzat

1 Az öt tó környéke, a Vágóhíd utcai volt iskolai gyakorlókert területe 
és a Kálvária-domb útvonalai tájépítészeti koncepcióterve 1 143 000 Ft

2 Fácán utca, Kandó Kálmán utca útépítési terve 4 191 000 Ft
3 Báthory utca, Béke utca, Lahner György utca, Csendbiztos utca útépítési 

terve 2 395 000 Ft

4 Őr-hegy – Bányatavak, Hősök tere – Háziréti-patak csapadékvíz-elvezetés 
vízjogi engedélyes és kiviteli tervei 4 318 000 Ft

5 Pilisvörösvár, Fő utca járdafelújítása, kerékpárút és zárt csapadékcsatorna 
kiépítésének tervkiegészítése (VEKOP-5.3.2./15) 699 000 Ft

6 Szakorvosi rendelő és Egészségház épülete energetikai felújításának  
saját forrása (KEHOP-5.2.9/2016) 5 805 000 Ft

7 Ady Endre köz, Fácán utca, Csendbiztos utca szilárd burkolat építésének 
pályázati önrésze 32 092 000 Ft

8 Fő u. 122. felújítása, fizikoterápia kialakítása 26 738 000 Ft
9 Fő utca beruházás folytatása a Hősök terétől a CBA-ig 35 000 000 Ft

10 Közvilágítás-fejlesztés a Bánytó utca végétől a Városliget sétány mentén  
és a Sirály utcáig 12 500 000 Ft

11 Útépítés (Báthory utca folytatása a tulajdonjogilag rendezett határig,   
Kálvária utca felső szakasza, Lahner György utca Szentivánnal közösen,  
mart aszfaltos burkolat a Seregély és Gólya utca összekötéseként)

104 451 000 Ft

12 Járdaépítés a Nyár utca páros oldalán és átvezetés a Manhertz Erzsébet téren 10 000 000 Ft
13 Parkolóépítés a Posta részére a Puskin u. 8. udvarán, tereprendezéssel  

(bejárathoz viacolor burkolat készítése) 1 500 000 Ft

14 Támfalépítés és terepfeltöltés a Széchenyi utcai óvoda udvarán,  
a CBA köz mellett 1 000 000 Ft

15 Tereprendezés a temetőben az új temetőterv alapján 1 500 000 Ft
16 Csobánkai u. 3. épületbontás 6 000 000 Ft
17 Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium udvara térkövezéséhez 

önkormányzati hozzájárulás (121/2016. (VII.21.) Kt. sz. határozat) 2 000 000 Ft

18 A városi köztemető kertépítészeti terveinek elkészítése 1 194 000 Ft
19 Pozsonyi utca 46. szám alatti ingatlanon keresztül húzódó  

vízelvezető árok helyreállítása 3 000 000 Ft

20 Csendbiztos utcai átemelő megszüntetése 5 010 000 Ft
21 A Pilisvörösvár 095/113. hrsz. és a Pilisvörösvár 0114/5. hrsz. alatti  

szántó megnevezésű ingatlanok megvásárlása 2 003 000 Ft

22 Informatikai fejlesztési kiadásokra 4 000 000 Ft
23 Kis értékű tárgyi eszközök 2 640 000 Ft
24 Gépjármű vásárlása a polgármesteri hivatal részére 1 500 000 Ft
25 Főzőkonyha és melegítőkonyhák berendezéseinek cseréje 4 350 000 Ft
26 Városgondnokság tárgyieszköz-beszerzés  

(fűnyíró, fűkasza, lombszívó, gérvágó fűrész) 2 000 000 Ft

27 Vörösvári Újság tárgyi eszköz 250 000 Ft

28 Törzsbetétet (üzletrész)-átruházási szerződés   
a Zöld Bicske Nonprofit Kft.-vel 45 000 Ft

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYE

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

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

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

Kérjük, hogy szíveskedjenek figyelni a befizetési 
határidő pontos betartására, ellenkező esetben 
késedelmi pótlék kerül felszámításra. Felhívom 
a hátralékkal rendelkező adózóink figyelmét, 
hogy hivatalunk jogosult a lejárt tartozás össze-
gére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési 
megbízást, munkabér-, illetve nyugdíjletiltást, 
gépjármű forgalomból való kivonást, ingó- és 
ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést 
indítani.
Előre is köszönjük fegyelmezett adófizetői magatartá-
sát, mellyel hozzájárul városunk működési és fejlesztési 
kiadásainak finanszírozásához.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

ADÓFIZETÉSI HATÁRIDŐ! 

KÖLTSÉGVETÉSI TÁBLÁZATOK 2017
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sének 70-90%-a. Vörösváron egy főállású 
alpolgármester helyett két társadalmi meg-
bízatású alpolgármester van, ők osztoznak 
a főállású alpolgármesternek járó fizetésen. 
A mostani döntés értelmében így a két al-
polgármester új bére 243 985 forint lesz, 
ami a jogszabály szerinti minimum. Az 
őket megillető költségtérítés ennek 15%-a, 
azaz 36 598 forint. (19/2017. határozat – 11 
igen, 20/2017. határozat – 11 igen)

Az önkormányzat  
2017. évi költségvetése

Elfogadta a képviselő-testület a 2017-es év 
költségvetését, melynek bevételi és kiadási 
főösszege 2 milliárd 239 millió 876 ezer 
forint. Az elfogadott költségvetés biztosítja 
az önkormányzat kötelező feladatainak el-
látásához, az önkormányzati intézmények 
működéséhez és a városüzemeltetéshez 
szükséges forrásokat, továbbá fedezetet 
nyújt jó néhány jelentős sajáterős fejlesztés-
hez is. Beruházásokra 280 millió 932 ezer 
forintot, felújításokra 26 millió 619 ezer fo-
rintot, tervek készítésére 23 millió 940 ezer 
forintot irányoz elő a rendelet. Mindezek 
mellett a költségvetés jelentős összegű ne-
vesített fejlesztési tartalékot (179 millió 675 
ezer forint) és 17 millió 100 ezer forintos 
átalános tartalékkeretet is tartalmaz. A ter-
vezett fejlesztések és felújítások részleteiről 
a polgármesteri interjúban és a hozzá mel-
lékelt táblázatokban olvashatnak. (3/2017. 
rendelet – 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

2017. évi partnerkapcsolati terv

Az idei év legkiemelkedőbb itthoni part-
nerkapcsolati eseménye a Gröbenzell és 
Pilisvörösvár közötti partnerkapcsolat 25. 

Emelkedtek a bérek a hivatalban

A köztisztviselői szférában Magyarorszá-
gon nyolc éve nem került sor a bérek eme-
lésére, míg több más ágazatban jelentő-
sen emelkedtek a fizetések. A jól képzett, 
tapasztalt munkaerőt így a polgármesteri 
hivatal nem tudja megtartani, hiszen nem 
tudnak versenyképes bért ajánlani. Ezért 
most úgy döntött a képviselő-testület, hogy 
az önkormányzat a teherbíróképességével 
arányban saját forrásból megemeli a hiva-
tali dolgozók bérét, és 10%-kal több bértö-
meget biztosít erre. (21/2017. határozat – 10 
igen, 1 tartózkodás)

Más okból, de emelkedett a polgármes-
ter illetménye és költségtérítése is. Az Mötv. 
2017. január 1-jétől hatályos rendelkezése 
értelmében a polgármesteri illetmény meg-
állapításánál az államtitkárok illetményét 
kell figyelembe venni. A polgármester bére 
10 001-30 000 fő lakosságszámú település 
esetében az államtitkár bérének 70%-a. Az 
államtitkárok jogszabályban meghatáro-
zott illetményének összege 995 858 forint, 
ennek 70%-a 697 100 Ft, ennyi lett tehát a 
polgármester új illetménye. A polgármes-
ter az illetményen felül költségtérítésre is 
jogosult, melynek összege az illetményé-
nek 15%-a, azaz 104 565 forint.  Mivel ezt 
a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvény szabályozza, így a képvise-
lő-testületnek az ügyben nincsen döntési 
lehetősége, csak a fedezetet kell biztosíta-
na. (17/2017. határozat – 11 igen, 18/2017. 
határozat – 11 igen)

Az Mötv. alapján a főállású alpolgár-
mesterek fizetése a polgármester fizeté-

évfordulójának megünneplése lesz. A ju-
bileumi ünnepséget a Vörösvári Napok 
idejére tervezi a képviselő-testület. Az 
ünnepségre mintegy 50 fős gröbenzelli de-
legáció, egy kb. 10 fős borszéki delegáció, 
valamint egy-egy 2-3 fős gerstetteni, illetve 
wehrheimi delegáció érkezése várható. 

A hagyományos TRINA rendezvényso-
rozat idei évadjának Gerstetten francia test-
vérvárosa, Cébazat ad otthont. Vörösvárról 
19 zenész és egy 4 fős önkormányzati, illet-
ve német nemzetiségi önkormányzati de-
legáció utazik. A két terv összköltsége 3,3 
millió forint, melyet fele-fele arányban a 
városi és a német nemzetiségi önkormány-
zat finanszíroz, illetve remény van pályá-
zati támogatásra is. (24/2017. határozat – 9 
igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

2017. FEBRUÁR 23. 
RENDES ÜLÉS 
A Szakorvosi Rendelőintézet éves 
beszámolója

Dr. Surjánné Dr. Tóth Margit intézmény-
vezető az előírásoknak megfelelően minden 
év februárjában írásos beszámolót készít az 
intézmény előző évi munkájáról. Az igaz-
gató asszony határidőre benyújtotta a Szak-
orvosi Rendelőintézet 2017-es munkatervét 
és az intézmény 2016-os szakmai beszámo-
lóját a képviselő-testület elé. A szakmai be-
számolóban bemutatta az intézmény finan-
szírozását, áttekintő képet adott a szakmai 
tevékenységekről, a 2016-os gazdálkodásá-
ról, ezen belül az intézményben elvégzett 
felújításokról és javításokról is. A beszámoló 
azt is tartalmazza, hogy milyen további fel-
újításokra lenne még szükség (nyílászá-
rók cseréje, elektromos hálózat felújítása, 
mosdóbeázás megszüntetése stb.), emellett 
részletesen ismerteti az intézmény 2017-es 
munkatervét. (25/2017. határozat – 11 igen)

A Művészetek Háza beszámolója

Berényi Ildikó intézményvezető szintén 
határidőre benyújtotta az intézmény 2016. 
évi közművelődési és könyvtári beszámo-
lóját, valamint 2017. évi munkatervét. Az 
igen részletes és tartalmas beszámoló főbb 
elemei: Az intézmény infrastrukturális 

ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS 

2017. FEBRUÁR 9.

FELÚJÍTÁSOK

Megnevezés: Önkormányzat  
2017. évi eredeti előirányzat

1 Városházán irodák parkettájának felújítása, fűtőtestcsere,  
melléképület felújítása 3 000 000 Ft

2 Puskin utca 8. belső felújítások 2 000 000 Ft

3 PUFC műfüves pálya műfűcseréje (hozzájárulás) 3 500 000 Ft

4 Napos Oldal Szociális Központ Idősek átmeneti gondozóháza 
épületének felújítása (ebből pályázati támogatás 13 582 000 Ft) 18 119 000 Ft

BERUHÁZÁSOK
Megnevezés 2017. évi eredeti előirányzat

1 Az öt tó környéke, a Vágóhíd utcai volt iskolai gyakorlókert területe 
és a Kálvária-domb útvonalai tájépítészeti koncepcióterve 1 143 000 Ft

2 Fácán utca, Kandó Kálmán utca útépítési terve 4 191 000 Ft
3 Báthory utca, Béke utca, Lahner György utca, Csendbiztos utca útépítési 

terve 2 395 000 Ft

4 Őr-hegy – Bányatavak, Hősök tere – Háziréti-patak csapadékvíz-elvezetés 
vízjogi engedélyes és kiviteli tervei 4 318 000 Ft

5 Pilisvörösvár, Fő utca járdafelújítása, kerékpárút és zárt csapadékcsatorna 
kiépítésének tervkiegészítése (VEKOP-5.3.2./15) 699 000 Ft

6 Szakorvosi rendelő és Egészségház épülete energetikai felújításának  
saját forrása (KEHOP-5.2.9/2016) 5 805 000 Ft

7 Ady Endre köz, Fácán utca, Csendbiztos utca szilárd burkolat építésének 
pályázati önrésze 32 092 000 Ft

8 Fő u. 122. felújítása, fizikoterápia kialakítása 26 738 000 Ft
9 Fő utca beruházás folytatása a Hősök terétől a CBA-ig 35 000 000 Ft

10 Közvilágítás-fejlesztés a Bánytó utca végétől a Városliget sétány mentén  
és a Sirály utcáig 12 500 000 Ft

11 Útépítés (Báthory utca folytatása a tulajdonjogilag rendezett határig,   
Kálvária utca felső szakasza, Lahner György utca Szentivánnal közösen,  
mart aszfaltos burkolat a Seregély és Gólya utca összekötéseként)

104 451 000 Ft

12 Járdaépítés a Nyár utca páros oldalán és átvezetés a Manhertz Erzsébet téren 10 000 000 Ft
13 Parkolóépítés a Posta részére a Puskin u. 8. udvarán, tereprendezéssel  

(bejárathoz viacolor burkolat készítése) 1 500 000 Ft

14 Támfalépítés és terepfeltöltés a Széchenyi utcai óvoda udvarán,  
a CBA köz mellett 1 000 000 Ft

15 Tereprendezés a temetőben az új temetőterv alapján 1 500 000 Ft
16 Csobánkai u. 3. épületbontás 6 000 000 Ft
17 Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium udvara térkövezéséhez 

önkormányzati hozzájárulás (121/2016. (VII.21.) Kt. sz. határozat) 2 000 000 Ft

18 A városi köztemető kertépítészeti terveinek elkészítése 1 194 000 Ft
19 Pozsonyi utca 46. szám alatti ingatlanon keresztül húzódó  

vízelvezető árok helyreállítása 3 000 000 Ft

20 Csendbiztos utcai átemelő megszüntetése 5 010 000 Ft
21 A Pilisvörösvár 095/113. hrsz. és a Pilisvörösvár 0114/5. hrsz. alatti  

szántó megnevezésű ingatlanok megvásárlása 2 003 000 Ft

22 Informatikai fejlesztési kiadásokra 4 000 000 Ft
23 Kis értékű tárgyi eszközök 2 640 000 Ft
24 Gépjármű vásárlása a polgármesteri hivatal részére 1 500 000 Ft
25 Főzőkonyha és melegítőkonyhák berendezéseinek cseréje 4 350 000 Ft
26 Városgondnokság tárgyieszköz-beszerzés  

(fűnyíró, fűkasza, lombszívó, gérvágó fűrész) 2 000 000 Ft

27 Vörösvári Újság tárgyi eszköz 250 000 Ft

28 Törzsbetétet (üzletrész)-átruházási szerződés   
a Zöld Bicske Nonprofit Kft.-vel 45 000 Ft

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYE

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

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

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

Kérjük, hogy szíveskedjenek figyelni a befizetési 
határidő pontos betartására, ellenkező esetben 
késedelmi pótlék kerül felszámításra. Felhívom 
a hátralékkal rendelkező adózóink figyelmét, 
hogy hivatalunk jogosult a lejárt tartozás össze-
gére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési 
megbízást, munkabér-, illetve nyugdíjletiltást, 
gépjármű forgalomból való kivonást, ingó- és 
ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést 
indítani.
Előre is köszönjük fegyelmezett adófizetői magatartá-
sát, mellyel hozzájárul városunk működési és fejlesztési 
kiadásainak finanszírozásához.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

ADÓFIZETÉSI HATÁRIDŐ! 

KÖLTSÉGVETÉSI TÁBLÁZATOK 2017
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Egyéb rendeletek, határozatok:

21/2017. határozat – A Pilisvörösvári 
Polgármesteri Hivatalban dolgozók il-
letménykorrekciójához szükséges több-
let bérkeret biztosításáról

22/2017. határozat – Pilisvörösvár Vá-
ros Önkormányzata fizetési kötelezett-
ségeinek a 2017. évi költségvetési évet 
követő három évre várható összegének 
elfogadásáról

23/2017. határozat – A 2017. évi köz-
beszerzési terv elfogadásáról

26/2017. határozat – Pilisvörösvár 
Város Önkormányzatának Szakorvo-
si Rendelőintézete Alapító okiratának 
módosításáról, módosító okiratának 
elfogadásáról

29/2017. határozat – A Pilisvörösvári 
Tipegő Bölcsőde Szervezeti és működési 
szabályzata módosításának jóváhagyá-
sáról

4/2017. rendelet – A bölcsődei ellátá-
sokról, azok igénybevételéről és az in-
tézményi térítési díjak megállapításáról 
szóló önkormányzati rendelet módosí-
tása

25/2011. rendelet – A zöldfelületek 
fenntartásáról szóló önkormányzati 
rendelet módosítása (A rendeletről rész-
letesen olvashatnak az újság 12. olda-
lán)

33/2017. határozat – A 2588/1. hrsz. 
alatt nyilvántartott ingatlan (Lőcsei 
utcai játszótér és környéke) művelési 
ágának megváltoztatásáról

34/2017. határozat – A Pilisvörösvár 
6187. hrsz.-ú ingatlan belterületbe vo-
násáról

35/2017. határozat – A Fő u. 77. szám 
alatti önkormányzati tulajdonú épület 
bérbeadásáról

37/2017. határozat – A képviselő-tes-
tület 2017. évi munkatervének elfoga-
dásáról

38/2017. határozat – A 2017. évre vo-
natkozó igazgatási szünetek elrende-
léséről a Pilisvörösvári Polgármesteri 
Hivatalban

39/2017. határozat – A civil szervezetek 
2017. évi támogatási keretének felosztá-
sáról

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

adottságainak bemutatása – A program-
szervezés során használt hagyományos és 
új marketingeszközök bemutatása, további 
lehetőségek felvázolása – Személyi feltéte-
lek a feladatellátás tükrében –  A lezajlott 
programok bemutatása tematikus rendben 
– Az új állandó programok bemutatása – 
Kiállítások – Eseménynaptár – A 2016. évi 
Vörösvári Napok tapasztalatai – A Könyv-
tár munkája a számok tükrében: regisztrált 
olvasók, dokumentumkölcsönzések, a do-
kumentumállomány fejlesztése, nyilván-
tartása, könyvtári foglalkozások, rendez-
vények – A Helytörténeti gyűjteménnyel 
kapcsolatos 2016. évi tevékenységek, a Sváb 
Sarok programjai, kiállításai – Karbantar-
tási munkák – Megvalósult fejlesztések 
– Pályázatok – Fejlesztési lehetőségek. 
(25/2017. határozat – 12 igen)

Könyv a vörösvári svábok  
népviseletéről

Fogarasy Attila tanár, helytörténeti kuta-
tó 2008 óta szerkeszti társadalmi munká-
ban az Otthon a világban c. honismereti 
könyvsorozatot, melynek eddig hét kötete 
jelent meg. Zsámboki Szabolcs szerző és 
Fogarasy Attila tördelőszerkesztő elkészí-
tették a sorozat következő kötetét, és kér-
ték, hogy az önkormányzat támogassa a 
könyv 300 példányban való megjelenteté-
sét. A könyv a vörösvári német nemzetiség 
egykori és mai népviseletét mutatja be, gaz-
dag archív és friss fotóanyaggal illusztrálva. 
(28/2017. határozat – 12 igen)

Települési arculati kézikönyv 
készül

A településkép védelméről szóló 2016-os 
törvény bevezette a „települési arculati 
kézikönyv” (TAK) és a „településképi ren-
delet” fogalmát, és előírja a települési ön-
kormányzatok részére ezek elkészítését és 
elfogadását 2017. október 1-jéig. 

Pilisvörösvárnak 2011-ben elkészült 
a reklámrendelete és a módosított köz-
terület-használati rendelete, 2013-ban a 
településképi bejelentési és a településké-
pi véleményezési rendelete, 2014-ben az 
értékkataszter és az arra támaszkodó he-
lyi értékvédelmi rendelet, valamint az új 
helyi építési szabályzat. A településképi 
rendelet elkészítése során a fenti rende-
letek mindegyike érintett vagy módosul 
(közterülethasználati rendelet, HÉSZ, 
településképi bejelentési és véleményezési 
rendelet), vagy hatályon kívül helyezik, és 
beépül a településképi rendeletbe (reklám-
rendelet, értékvédelmi rendelet). 

A Pilisvörösváron 2014-ben és 2015-ben 
elkészült karaktervizsgálatok, a népi jel-
legű lakóház és kereskedőház jellegzetes 
tulajdonságait és elemeit bemutató leírá-
sok és ajánlások a készítendő arculati ké-
zikönyvhöz részben felhasználhatók. Az 
arculati kézikönyv szemléletformáló célt 

szolgál, amelyet a települési önkormányzat 
normatív határozata mellékleteként fogad 
el. A kézikönyv a település teljes közigaz-
gatási területére készül.

A településképi rendelet új eszköz az 
önkormányzat számára, amellyel a tele-
pülésképre vonatkozó követelményeket 
fogalmazhat meg. A településképi rende-
let szabályait mindennemű építés során 
figyelembe kell venni, tehát az építési en-
gedélyezési eljárás alól kivont, egyszerű 
bejelentési körbe tartozó építési, valamint 
az engedély és bejelentés nélkül végezhető 
építési tevékenységek esetén is.

A testület döntése alapján Kálmán 
Kinga főépítész végzi majd a kézikönyv 
elkészítésével és a rendeletmódosításokkal 
kapcsolatos eljárások koordinálását egy 
háromfős team élén. Ennek a csoportnak 
a feladata lesz a kézikönyv és a rendelet 
szakmai anyagának elkészítése, az ezzel 
kapcsolatos adminisztráció és levelezés, 
valamint a Lechner Tudásközponttal való 
kapcsolattartás. (30/2017. határozat – 9 
igen, 3 tartózkodás)

Partnerségi rendelet

A települési arculati kézikönyv és a tele-
pülésképi rendelet tartalmára vonatkozó-
an a Településkódex adja meg a részletes 
végrehajtási utasításokat. A Településkó-
dex szabályozza az arculati kézikönyv és 
a településképi rendelet elkészítésének el-
járási rendjét, amely előzetes tájékoztatást, 
valamint véleményezést is tartalmaz. Az 
eljárás egyik fontos mozzanata a partner-
ségi egyeztetés. Ennek szabályait be kel-
lett építeni a településrendezési eszközök 
készítésével, módosításával kapcsolatos 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
9/ 2013. (III. 12.) önkormányzati rende-
letbe. A képviselő-testület a módosítgatás 

helyett egy teljesen új rendeletet fogadott 
el, melynek címe: A településrendezési és 
településképi eszközök készítésével, módo-
sításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés 
szabályai. Az új rendelet tartalmazza töb-
bek között a települési arculati kézikönyv 
és a településképi rendelet készítéséhez 
kapcsolódó egyeztetési szabályokat, vala-
mint a településfejlesztési dokumentumok 
és a településrendezési eszközök partnersé-
gi egyeztetésével kapcsolatos szabályokat.  
(5/2017. rendelet – 12 igen)

A Pilis TV díjemelési kérelme

Sólyom Ágnes, a Pilis TV főszerkesztője 
azzal a kéréssel fordult a képviselő-tes-
tülethez, hogy a Pilisvörösvár Város Ön-
kormányzata által a Pilis TV-nek fizetett 
jelenlegi havi bruttó 406 400 forint műsor-
szolgáltatási díjat a képviselő-testület 20%-
kal emelje meg. A testület úgy döntött, 
hogy a Pilis TV kábeltelevíziós műsorszol-
gáltatási díját 10%-kal, azaz bruttó 401 600 
forintról havi bruttó 441 760 forintra emeli 
2017. március 1-jétől. (31/2017. határozat – 
9 igen, 2 tartózkodás)

Új közút kialakítása  
a Zsidótemető mellett

A helyi építési szabályzatról szóló önkor-
mányzati rendelet mellékletét képező sza-
bályozási tervben elfogadásra került, hogy 
a Lőcsei utca és környéke egy gyalogúttal 
összekötésre kerül a Kálvária utcával, az 
önkormányzat tulajdonában álló Pilis-
vörösvár 2518. hrsz. alatti ingatlanon ke-
resztül. Mivel azonban a 2518 hrsz. alatti 
teleknek nincsen közútkapcsolata, a szom-
szédos, 2519 hrsz. alatti ingatlanból szük-
séges két kisebb terület a közútkapcsolat 
kialakításához, melyeket a szabályozási 
terv közterületként határol le.

A képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert, hogy az ingatlan tulajdo-
nosaival tárgyalásokat kezdeményezzen és 
folytasson le az ingatlanrészek adásvétele/
cseréje tekintetében, és ha ez sikertelen, 
akkor a polgármester jogosult a változási 
vázrajzon megjelölt ingatlanrészek kisajá-
títása iránti eljárást az illetékes hatóságnál 
megindítani. (32/2017. határozat – 8 igen, 1 
nem, 1 tartózkodás)

Rendelet a helyi termelői piac 
működéséről

A képviselő-testület még 2009-ben hatá-
lyon kívül helyezte a piacról szóló 1996. 
évi rendeletét és az azt módosító rende-
leteket, mivel a felsőbb rendű jogszabály-
ban előírtaknak nem felelt meg a piacnak 
nevezett közterületi árusítás. A rendeletek 
hatályon kívül helyezése óta a piac terüle-
tén mostanáig „közterületen történő áru-
sítás” történt.

2013. július 30-án a helyi termelői pi-

acot hivatalosan nyilvántartásba vették. 
A piacot a nyilvántartásba vétel előtt a 
szakhatóságok is engedélyezték. Ezért, és 
mert a közterületek használatáról szóló 
rendelet nem tartalmazta átfogóan a piac 
működésének rendjét, indokolttá vált egy, 
a helyi termelői piacra vonatkozó átfo-
gó rendelet megalkotása, ami most meg 
is történt. Az új rendelet megalkotásával 
egyidejűleg a piaci helypénzt 390 Ft/m2-
ről 400 Ft/m2-re kerekítette a testület már-
cius 1-jétől. (A piacrendeletről részletes 
tájékoztatást a 37. oldalon olvashatnak). 
(7/2017. rendelet – 11 igen)

Büntethető a közösségi együttélés 
szabályainak megszegése

Bár több olyan rendelete is van az önkor-
mányzatnak, amely kötelező magatartási 
szabályokat ír elő vagy tilalmakat tartal-
maz, szankció hiányában ezeknek a sza-
bályoknak a betartatására, kikényszeríté-
sére eddig nem volt mód, mivel a jegyző 
ez irányú hatáskörét 2012-ben magasabb 
jogszabály megszüntette. 

A közelmúltban azonban az Mötv. 
lehetőséget adott arra, hogy a képviselő-
testület olyan rendeletet alkosson, amely 
meghatározza a közösségi együttélés 
alapvető szabályaival ellentétes magatar-
tásformákat, és megteremtse az elmarasz-
talás lehetőségét a szabályokat be nem 
tartókkal szemben. 

A most elfogadott rendelet a közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő cse-
lekményként, illetve mulasztásként azon 
magatartásformákat határozta meg, ame-
lyekre a többi helyi rendeletben (pl. közte-
rület-használat, zöldterületek fenntartása, 
zaj elleni védelem stb.) korábban már sza-
bályok kerültek meghatározásra. 

A közösségi együttélés szabályainak 
megszegéséért mostantól közigazgatá-
si bírság szabható ki, melynek összege 
természetes személy esetén kétszázezer 
forintig, jogi személy és jogi személyi-
séggel nem rendelkező szervezet esetén 
kétmillió forintig terjedhet. (A rendelet-
ről részletesen a 13. oldalon olvashatnak) 
(8/2017. rendelet – 10 igen)

Emelkedtek az önkormányzati 
lakásbérleti díjak

Módosította a képviselő-testület az önkor-
mányzati lakások és helyiségek bérletére vo-
natkozó rendeletét. Az elmúlt öt évben tény-
leges lakbéremelés nem volt, csak a lakbérek 
inflációs korrekciója történt meg, melynek 
keretében 2013-ban 5,7%-kal, 2014-ben 
1,7%-kal emelkedtek a lakbérek, az elmúlt 
két évben pedig, mivel nem volt infláció, 
lakbéremelés egyáltalán nem történt. 

2017 elején az önkormányzat elemzést 
végzett a lakbérek tekintetében, illetve 
összehasonlította az önkormányzati lak-
béreket az aktuális piaci lakbérekkel. E 

szerint az önkormányzati lakbérek a pi-
aci lakbérektől jelentősen elmaradnak, a 
piaci lakbérnek csupán a felét-harmadát 
teszik ki. Ezért a képviselő-testület az 
önkormányzati lakásbérleti díjakat 10%-
kal megemelte annak érdekében, hogy a 
pilisvörösvári önkormányzati lakbérek 
közelítsenek a piaci lakbérekhez. (9/2017. 
rendelet – 9 igen, 1 tartózkodás)

Megújul a Csobánkai utca 3.

Az önkormányzat tulajdonában van az 
1594 m2 alapterületű, Csobánkai u. 3. 
szám alatti ingatlan. Az ingatlanon jelen-
leg egy 6 lakásos (régi) és egy 4 lakásos 
(újabb) épület található.  A 340 m2 alapte-
rületű, 6 lakásos régi épület (volt Kolónia) 
az utcafronton helyezkedik el, és még az 
1900-as évek elején épült. Az épületből az 
utolsó lakó 2012-ben költözött ki, azóta 
üresen áll. A nyílászárók bedeszkázásra 
kerültek, mivel egy időben jogcím nélkü-
li lakáshasználók jutottak be az épületbe. 
Alapja és a falai vizesek, penészesek, ezért 
az elmúlt évtizedek során az épület romos 
állapotba került, lakhatásra teljes mérték-
ben alkalmatlan.

Az udvarban elhelyezkedő, 2000-ben 
épített új épületben 4 db 44 m2 alapte-
rületű lakás található. A lakások másfél 
szobából, teakonyhából, fürdőszobából és 
előszobából állnak. Ez az épület véglege-
sen 2015 januárjában vált üressé, azóta la-
katlan, de a benne lévő lakások viszonylag 
jó állapotban vannak. A lakások állagának 
megóvásáról, valamint az udvar takarításá-
ról, az ingatlan előtti járda takarításáról és 
síkosságmentesítésről a polgármesteri hiva-
tal dolgozói folyamatosan gondoskodnak.

Az elmúlt években már többször fel-
merült az öreg épület lebontásának gon-
dolata, tekintettel annak romos állapotá-
ra, valamint arra, hogy az épület felújítása 
aránytalanul nagy anyagi terhet róna az 
önkormányzatra, és a beruházás megtérü-
lése is igen kétséges lenne. Mivel azonban 
nem az önkormányzat volt az egyedüli 
tulajdonos – további 5 személlyel oszto-
zott a tulajdonjogon –, a bontást eddig 
nem tudták elvégezni. Mostanra a társtu-
lajdonosoktól sikerült megvásárolni tulaj-
donrészüket, így az ingatlan ma már 1/1 
tulajdoni hányadban az önkormányzat 
birtokában van. 

A jogilag rendeződött helyzetben azt a 
döntést hozta a testület, hogy az utcafronti 
öreg lakóépületet (volt Kolónia) elbontatja, 
az épület elbontását követően az ingatlanra 
társasház-alapítási dokumentációt készít-
tet annak érdekében, hogy a társasház-
alapítást követően a lakóépületben lévő la-
kások a tulajdoni lapon külön albetétként 
kerülhessenek feltüntetésre. Az így létrejö-
vő négy önálló társasházi lakást az önkor-
mányzat értékesíteni fogja. (36/2017. hatá-
rozat – 9 igen, 1 tartózkodás)
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Egyéb rendeletek, határozatok:

21/2017. határozat – A Pilisvörösvári 
Polgármesteri Hivatalban dolgozók il-
letménykorrekciójához szükséges több-
let bérkeret biztosításáról

22/2017. határozat – Pilisvörösvár Vá-
ros Önkormányzata fizetési kötelezett-
ségeinek a 2017. évi költségvetési évet 
követő három évre várható összegének 
elfogadásáról

23/2017. határozat – A 2017. évi köz-
beszerzési terv elfogadásáról

26/2017. határozat – Pilisvörösvár 
Város Önkormányzatának Szakorvo-
si Rendelőintézete Alapító okiratának 
módosításáról, módosító okiratának 
elfogadásáról

29/2017. határozat – A Pilisvörösvári 
Tipegő Bölcsőde Szervezeti és működési 
szabályzata módosításának jóváhagyá-
sáról

4/2017. rendelet – A bölcsődei ellátá-
sokról, azok igénybevételéről és az in-
tézményi térítési díjak megállapításáról 
szóló önkormányzati rendelet módosí-
tása

25/2011. rendelet – A zöldfelületek 
fenntartásáról szóló önkormányzati 
rendelet módosítása (A rendeletről rész-
letesen olvashatnak az újság 12. olda-
lán)

33/2017. határozat – A 2588/1. hrsz. 
alatt nyilvántartott ingatlan (Lőcsei 
utcai játszótér és környéke) művelési 
ágának megváltoztatásáról

34/2017. határozat – A Pilisvörösvár 
6187. hrsz.-ú ingatlan belterületbe vo-
násáról

35/2017. határozat – A Fő u. 77. szám 
alatti önkormányzati tulajdonú épület 
bérbeadásáról

37/2017. határozat – A képviselő-tes-
tület 2017. évi munkatervének elfoga-
dásáról

38/2017. határozat – A 2017. évre vo-
natkozó igazgatási szünetek elrende-
léséről a Pilisvörösvári Polgármesteri 
Hivatalban

39/2017. határozat – A civil szervezetek 
2017. évi támogatási keretének felosztá-
sáról

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

adottságainak bemutatása – A program-
szervezés során használt hagyományos és 
új marketingeszközök bemutatása, további 
lehetőségek felvázolása – Személyi feltéte-
lek a feladatellátás tükrében –  A lezajlott 
programok bemutatása tematikus rendben 
– Az új állandó programok bemutatása – 
Kiállítások – Eseménynaptár – A 2016. évi 
Vörösvári Napok tapasztalatai – A Könyv-
tár munkája a számok tükrében: regisztrált 
olvasók, dokumentumkölcsönzések, a do-
kumentumállomány fejlesztése, nyilván-
tartása, könyvtári foglalkozások, rendez-
vények – A Helytörténeti gyűjteménnyel 
kapcsolatos 2016. évi tevékenységek, a Sváb 
Sarok programjai, kiállításai – Karbantar-
tási munkák – Megvalósult fejlesztések 
– Pályázatok – Fejlesztési lehetőségek. 
(25/2017. határozat – 12 igen)

Könyv a vörösvári svábok  
népviseletéről

Fogarasy Attila tanár, helytörténeti kuta-
tó 2008 óta szerkeszti társadalmi munká-
ban az Otthon a világban c. honismereti 
könyvsorozatot, melynek eddig hét kötete 
jelent meg. Zsámboki Szabolcs szerző és 
Fogarasy Attila tördelőszerkesztő elkészí-
tették a sorozat következő kötetét, és kér-
ték, hogy az önkormányzat támogassa a 
könyv 300 példányban való megjelenteté-
sét. A könyv a vörösvári német nemzetiség 
egykori és mai népviseletét mutatja be, gaz-
dag archív és friss fotóanyaggal illusztrálva. 
(28/2017. határozat – 12 igen)

Települési arculati kézikönyv 
készül

A településkép védelméről szóló 2016-os 
törvény bevezette a „települési arculati 
kézikönyv” (TAK) és a „településképi ren-
delet” fogalmát, és előírja a települési ön-
kormányzatok részére ezek elkészítését és 
elfogadását 2017. október 1-jéig. 

Pilisvörösvárnak 2011-ben elkészült 
a reklámrendelete és a módosított köz-
terület-használati rendelete, 2013-ban a 
településképi bejelentési és a településké-
pi véleményezési rendelete, 2014-ben az 
értékkataszter és az arra támaszkodó he-
lyi értékvédelmi rendelet, valamint az új 
helyi építési szabályzat. A településképi 
rendelet elkészítése során a fenti rende-
letek mindegyike érintett vagy módosul 
(közterülethasználati rendelet, HÉSZ, 
településképi bejelentési és véleményezési 
rendelet), vagy hatályon kívül helyezik, és 
beépül a településképi rendeletbe (reklám-
rendelet, értékvédelmi rendelet). 

A Pilisvörösváron 2014-ben és 2015-ben 
elkészült karaktervizsgálatok, a népi jel-
legű lakóház és kereskedőház jellegzetes 
tulajdonságait és elemeit bemutató leírá-
sok és ajánlások a készítendő arculati ké-
zikönyvhöz részben felhasználhatók. Az 
arculati kézikönyv szemléletformáló célt 

szolgál, amelyet a települési önkormányzat 
normatív határozata mellékleteként fogad 
el. A kézikönyv a település teljes közigaz-
gatási területére készül.

A településképi rendelet új eszköz az 
önkormányzat számára, amellyel a tele-
pülésképre vonatkozó követelményeket 
fogalmazhat meg. A településképi rende-
let szabályait mindennemű építés során 
figyelembe kell venni, tehát az építési en-
gedélyezési eljárás alól kivont, egyszerű 
bejelentési körbe tartozó építési, valamint 
az engedély és bejelentés nélkül végezhető 
építési tevékenységek esetén is.

A testület döntése alapján Kálmán 
Kinga főépítész végzi majd a kézikönyv 
elkészítésével és a rendeletmódosításokkal 
kapcsolatos eljárások koordinálását egy 
háromfős team élén. Ennek a csoportnak 
a feladata lesz a kézikönyv és a rendelet 
szakmai anyagának elkészítése, az ezzel 
kapcsolatos adminisztráció és levelezés, 
valamint a Lechner Tudásközponttal való 
kapcsolattartás. (30/2017. határozat – 9 
igen, 3 tartózkodás)

Partnerségi rendelet

A települési arculati kézikönyv és a tele-
pülésképi rendelet tartalmára vonatkozó-
an a Településkódex adja meg a részletes 
végrehajtási utasításokat. A Településkó-
dex szabályozza az arculati kézikönyv és 
a településképi rendelet elkészítésének el-
járási rendjét, amely előzetes tájékoztatást, 
valamint véleményezést is tartalmaz. Az 
eljárás egyik fontos mozzanata a partner-
ségi egyeztetés. Ennek szabályait be kel-
lett építeni a településrendezési eszközök 
készítésével, módosításával kapcsolatos 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
9/ 2013. (III. 12.) önkormányzati rende-
letbe. A képviselő-testület a módosítgatás 

helyett egy teljesen új rendeletet fogadott 
el, melynek címe: A településrendezési és 
településképi eszközök készítésével, módo-
sításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés 
szabályai. Az új rendelet tartalmazza töb-
bek között a települési arculati kézikönyv 
és a településképi rendelet készítéséhez 
kapcsolódó egyeztetési szabályokat, vala-
mint a településfejlesztési dokumentumok 
és a településrendezési eszközök partnersé-
gi egyeztetésével kapcsolatos szabályokat.  
(5/2017. rendelet – 12 igen)

A Pilis TV díjemelési kérelme

Sólyom Ágnes, a Pilis TV főszerkesztője 
azzal a kéréssel fordult a képviselő-tes-
tülethez, hogy a Pilisvörösvár Város Ön-
kormányzata által a Pilis TV-nek fizetett 
jelenlegi havi bruttó 406 400 forint műsor-
szolgáltatási díjat a képviselő-testület 20%-
kal emelje meg. A testület úgy döntött, 
hogy a Pilis TV kábeltelevíziós műsorszol-
gáltatási díját 10%-kal, azaz bruttó 401 600 
forintról havi bruttó 441 760 forintra emeli 
2017. március 1-jétől. (31/2017. határozat – 
9 igen, 2 tartózkodás)

Új közút kialakítása  
a Zsidótemető mellett

A helyi építési szabályzatról szóló önkor-
mányzati rendelet mellékletét képező sza-
bályozási tervben elfogadásra került, hogy 
a Lőcsei utca és környéke egy gyalogúttal 
összekötésre kerül a Kálvária utcával, az 
önkormányzat tulajdonában álló Pilis-
vörösvár 2518. hrsz. alatti ingatlanon ke-
resztül. Mivel azonban a 2518 hrsz. alatti 
teleknek nincsen közútkapcsolata, a szom-
szédos, 2519 hrsz. alatti ingatlanból szük-
séges két kisebb terület a közútkapcsolat 
kialakításához, melyeket a szabályozási 
terv közterületként határol le.

A képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert, hogy az ingatlan tulajdo-
nosaival tárgyalásokat kezdeményezzen és 
folytasson le az ingatlanrészek adásvétele/
cseréje tekintetében, és ha ez sikertelen, 
akkor a polgármester jogosult a változási 
vázrajzon megjelölt ingatlanrészek kisajá-
títása iránti eljárást az illetékes hatóságnál 
megindítani. (32/2017. határozat – 8 igen, 1 
nem, 1 tartózkodás)

Rendelet a helyi termelői piac 
működéséről

A képviselő-testület még 2009-ben hatá-
lyon kívül helyezte a piacról szóló 1996. 
évi rendeletét és az azt módosító rende-
leteket, mivel a felsőbb rendű jogszabály-
ban előírtaknak nem felelt meg a piacnak 
nevezett közterületi árusítás. A rendeletek 
hatályon kívül helyezése óta a piac terüle-
tén mostanáig „közterületen történő áru-
sítás” történt.

2013. július 30-án a helyi termelői pi-

acot hivatalosan nyilvántartásba vették. 
A piacot a nyilvántartásba vétel előtt a 
szakhatóságok is engedélyezték. Ezért, és 
mert a közterületek használatáról szóló 
rendelet nem tartalmazta átfogóan a piac 
működésének rendjét, indokolttá vált egy, 
a helyi termelői piacra vonatkozó átfo-
gó rendelet megalkotása, ami most meg 
is történt. Az új rendelet megalkotásával 
egyidejűleg a piaci helypénzt 390 Ft/m2-
ről 400 Ft/m2-re kerekítette a testület már-
cius 1-jétől. (A piacrendeletről részletes 
tájékoztatást a 37. oldalon olvashatnak). 
(7/2017. rendelet – 11 igen)

Büntethető a közösségi együttélés 
szabályainak megszegése

Bár több olyan rendelete is van az önkor-
mányzatnak, amely kötelező magatartási 
szabályokat ír elő vagy tilalmakat tartal-
maz, szankció hiányában ezeknek a sza-
bályoknak a betartatására, kikényszeríté-
sére eddig nem volt mód, mivel a jegyző 
ez irányú hatáskörét 2012-ben magasabb 
jogszabály megszüntette. 

A közelmúltban azonban az Mötv. 
lehetőséget adott arra, hogy a képviselő-
testület olyan rendeletet alkosson, amely 
meghatározza a közösségi együttélés 
alapvető szabályaival ellentétes magatar-
tásformákat, és megteremtse az elmarasz-
talás lehetőségét a szabályokat be nem 
tartókkal szemben. 

A most elfogadott rendelet a közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő cse-
lekményként, illetve mulasztásként azon 
magatartásformákat határozta meg, ame-
lyekre a többi helyi rendeletben (pl. közte-
rület-használat, zöldterületek fenntartása, 
zaj elleni védelem stb.) korábban már sza-
bályok kerültek meghatározásra. 

A közösségi együttélés szabályainak 
megszegéséért mostantól közigazgatá-
si bírság szabható ki, melynek összege 
természetes személy esetén kétszázezer 
forintig, jogi személy és jogi személyi-
séggel nem rendelkező szervezet esetén 
kétmillió forintig terjedhet. (A rendelet-
ről részletesen a 13. oldalon olvashatnak) 
(8/2017. rendelet – 10 igen)

Emelkedtek az önkormányzati 
lakásbérleti díjak

Módosította a képviselő-testület az önkor-
mányzati lakások és helyiségek bérletére vo-
natkozó rendeletét. Az elmúlt öt évben tény-
leges lakbéremelés nem volt, csak a lakbérek 
inflációs korrekciója történt meg, melynek 
keretében 2013-ban 5,7%-kal, 2014-ben 
1,7%-kal emelkedtek a lakbérek, az elmúlt 
két évben pedig, mivel nem volt infláció, 
lakbéremelés egyáltalán nem történt. 

2017 elején az önkormányzat elemzést 
végzett a lakbérek tekintetében, illetve 
összehasonlította az önkormányzati lak-
béreket az aktuális piaci lakbérekkel. E 

szerint az önkormányzati lakbérek a pi-
aci lakbérektől jelentősen elmaradnak, a 
piaci lakbérnek csupán a felét-harmadát 
teszik ki. Ezért a képviselő-testület az 
önkormányzati lakásbérleti díjakat 10%-
kal megemelte annak érdekében, hogy a 
pilisvörösvári önkormányzati lakbérek 
közelítsenek a piaci lakbérekhez. (9/2017. 
rendelet – 9 igen, 1 tartózkodás)

Megújul a Csobánkai utca 3.

Az önkormányzat tulajdonában van az 
1594 m2 alapterületű, Csobánkai u. 3. 
szám alatti ingatlan. Az ingatlanon jelen-
leg egy 6 lakásos (régi) és egy 4 lakásos 
(újabb) épület található.  A 340 m2 alapte-
rületű, 6 lakásos régi épület (volt Kolónia) 
az utcafronton helyezkedik el, és még az 
1900-as évek elején épült. Az épületből az 
utolsó lakó 2012-ben költözött ki, azóta 
üresen áll. A nyílászárók bedeszkázásra 
kerültek, mivel egy időben jogcím nélkü-
li lakáshasználók jutottak be az épületbe. 
Alapja és a falai vizesek, penészesek, ezért 
az elmúlt évtizedek során az épület romos 
állapotba került, lakhatásra teljes mérték-
ben alkalmatlan.

Az udvarban elhelyezkedő, 2000-ben 
épített új épületben 4 db 44 m2 alapte-
rületű lakás található. A lakások másfél 
szobából, teakonyhából, fürdőszobából és 
előszobából állnak. Ez az épület véglege-
sen 2015 januárjában vált üressé, azóta la-
katlan, de a benne lévő lakások viszonylag 
jó állapotban vannak. A lakások állagának 
megóvásáról, valamint az udvar takarításá-
ról, az ingatlan előtti járda takarításáról és 
síkosságmentesítésről a polgármesteri hiva-
tal dolgozói folyamatosan gondoskodnak.

Az elmúlt években már többször fel-
merült az öreg épület lebontásának gon-
dolata, tekintettel annak romos állapotá-
ra, valamint arra, hogy az épület felújítása 
aránytalanul nagy anyagi terhet róna az 
önkormányzatra, és a beruházás megtérü-
lése is igen kétséges lenne. Mivel azonban 
nem az önkormányzat volt az egyedüli 
tulajdonos – további 5 személlyel oszto-
zott a tulajdonjogon –, a bontást eddig 
nem tudták elvégezni. Mostanra a társtu-
lajdonosoktól sikerült megvásárolni tulaj-
donrészüket, így az ingatlan ma már 1/1 
tulajdoni hányadban az önkormányzat 
birtokában van. 

A jogilag rendeződött helyzetben azt a 
döntést hozta a testület, hogy az utcafronti 
öreg lakóépületet (volt Kolónia) elbontatja, 
az épület elbontását követően az ingatlanra 
társasház-alapítási dokumentációt készít-
tet annak érdekében, hogy a társasház-
alapítást követően a lakóépületben lévő la-
kások a tulajdoni lapon külön albetétként 
kerülhessenek feltüntetésre. Az így létrejö-
vő négy önálló társasházi lakást az önkor-
mányzat értékesíteni fogja. (36/2017. hatá-
rozat – 9 igen, 1 tartózkodás)
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SÖVÉNYEK ÉS FÁK  
A HÁZUNK ELŐTT
Változtak a zöldfelületek  
fenntartásával kapcsolatos szabályok

ÁPRILISTÓL  
SZANKCIONÁLJUK  
A KÖZÖSSÉGELLENES  
MAGATARTÁSOKAT

KÖZTERÜLETI RONGÁLÁSOK

Városunk többnyire szűk utcáiban 
sok esetben akadályozzák a köz-
lekedést, a parkolást, illetve a ke-

reszteződésekben a beláthatóságot a köz-
területen ültetett fák, sövények. Az út és 
a járda között telepített virágágyások sok 
esetben jelentős területet sajátítanak ki az 

amúgy is szűkös közterületből. Az egy-
mástól nem megfelelő távolságra ültetett 
fák közé nem lehet beparkolni. Az évtize-
dekkel ezelőtt ültetett sövények sok helyen 
nagyra nőttek, s a gyalogos közlekedést 
megnehezítik azzal, hogy leszűkítik a jár-
dát. A hóeltakarítást is akadályozzák, mert 

a sövények miatt a járdáról nincs hová 
belapátolni a havat, illetve az úttestről a 
hótóló autó nem tudja hova túrni a havat. 

Fentiek miatt Pilisvörösvár Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete mó-
dosította a zöldfelületek fenntartásáról 
szóló 25/2011. (IX. 30.) számú önkor-
mányzati rendeletét. 

A módosított rendelet 2017. március 
1-jén lépett hatályba, s a közterületen ülte-
tett fák és sövények ügyében az alábbi sza-
bályokat tartalmazza:
– Az ingatlan előtti közterületen több fa 
ültetése esetén a fákat egymástól minimum 
7 méter távolságra kell ültetni (a korábban 
ültetett, egymáshoz ennél közelebb álló fák 
megmaradhatnak).
– A közterületen régebben ültetett sövé-
nyeket az érintett ingatlantulajdonosoknak 
2017. december 31-ig vissza kell vágniuk 
80 cm magasságig és 60 cm szélességig. 
– A továbbiakban közterületre cserje és sö-
vény nem ültethető.
További módosítások:
– Fakivágás a vegetációs időszakon kívül 
csak indokolt esetben lehetséges. 
– Fapótlási kötelezettségének az ingatlan 
tulajdonosa az őszi időszakban köteles ele-

Március első hétvégéjén, szombatról 
vasárnapra virradóra ismeretlen 
tettesek barbár módon feldúlták 

a Bányász Emlékparkot. A bányászcsilléből 
kiemeltek egy 20 kilós követ, mellyel teljesen 
szétvertek egy padot, majd a mellette lévő 
szemetest úgy kidöntötték, hogy a térburko-
latból több kő is kifordult a helyéről. 

Nem ez az első eset városunkban. Pár 
éve a frissen felújított Fő teret rongálták meg 
vandál módon. A Vásár téren és a Templom 
téren is rendszeresen történtek hasonló, ki-
sebb esetek. A KRESZ-táblák kihúzgálásá-
ból, elhajlításából valósággal sportot űznek 
egyesek. Ezen károk helyreállítása a város-
gondnoksági osztály munkatársainak rend-
szeresen leköti az idejét, energiáját, míg a 
súlyosan megrongált utcabútorok pótlására 
éves szinten több százezer forintot kell for-
dítanunk.

A 2012. április 15-én hatályba 
lépett új Szabálysértési tör-
vény megszüntette a jegyző 

szabálysértési hatósági hatáskörét, így 
azóta – bár több olyan rendelete is van 
önkormányzatunknak, amely kötelező 
magatartási szabályokat ír elő vagy tilal-
makat tartalmaz – ezeknek a szabályok-
nak a betartatására, kikényszerítésére 
gyakorlatilag nem volt mód.

A szankcionálatlanság következmé-
nyei a mindennapi életben erősen meg-
mutatkoznak: az együttélési normákat 
sokan nem tartják be (pl. megszegik a 
közlekedési szabályokat, a közterület 
használatával, a zöldterületek fenntartá-
sával, a zaj elleni védelemmel kapcsolatos 
szabályokat, vagy egyenesen rongálnak).

A jóérzésű, törvénytisztelő polgárok-
tól évek óta sok bejelentés és panasz ér-
kezik az önkormányzathoz, melyekben 
erős igény fogalmazódik meg arra, hogy 
az önkormányzat kényszerítse ki a kö-
zösségi együttélés szabályainak betartá-
sát. Sajnos eddig törvényi felhatalmazás 
híján az önkormányzatnak nem volt ér-
demi eszköze arra, hogy a közterületek 
rendjére, illetve a környezet védelmére 
vonatkozó előírások betartását kikény-
szerítse, ahogy arra sem, hogy a lakosság 
nyugalmát zavaró vagy a köz- és közbiz-
tonságérzetet más módon negatívan be-
folyásoló magatartások ellen hatékonyan 
fellépjen.

Ezen a helyzeten változtatott a Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szó-
ló CLXXXIX. törvény, amely kimondja, 
hogy a helyi közösség tagjai a helyi önkor-
mányzás alanyaként kötelesek betartani 
és betartatni a közösségi együttélés alap-
vető szabályait, és felhatalmazást ad az 
önkormányzatoknak arra, hogy rendelet-
ben határozzák meg a közösségi együtt-
élés alapvető szabályait, valamint ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeit.

Élve a lehetőséggel, Pilisvörösvár 
Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megalkotta a közösségi együtt-
élés alapvető szabályairól, valamint ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 8/2017. (II. 27) számú önkormány-
zati rendeletét, mely 2017. április 1-jén 
lép hatályba.

A rendelet a közösségi együttélés alap-
vető szabályait sértő cselekményként, il-
letve mulasztásként azon magatartásfor-
mákat határozta meg, amelyeket a helyi 
rendeleteinkben (pl. közterület-haszná-
lat, zöldterületek fenntartása, zaj elleni 
védelem stb.) korábban már szabályoz-
tunk, továbbá minden ilyen cselekmény-
hez megfelelő összegű bírságot is ren-
del. Április elsejét követően a közösségi 
együttélés alapvető szabályainak meg-
szegőjével szemben természetes személy 
esetén 200 000 forintig, jogi személyek és 
jogi személyiséggel nem rendelkező szer-
vezetek esetén 2 000 000 forintig terjedő 
közigazgatási bírság szabható ki.

Bírságolható például, ha valaki a ját-
szóterek, a sportpályák, a sporttelep, a 
közterek és a közkertek használati rend-
jére vonatkozó szabályokat megszegi, a 
közterületet a jogszabályban meghatáro-
zott rendeltetésétől eltérően, a jogszabály-
ban előírt engedély vagy hozzájárulás nél-
kül vagy rendeltetéstől eltérően használja.

Bírságolható továbbá, ha valaki az in-
gatlana előtti járdaszakaszon nem takarít-
ja el a havat, illetve nem végzi el a járda 
síkosságmentesítését, takarítását. Bírsá-
golható az, aki a tűzgyújtásra vonatko-
zó vagy a köztisztasági szabályokat nem 
tartja be. Aki az ingatlana előtti közterü-
leten lévő árok, nyitott csatorna, folyóka, 
áteresz tisztántartásáról, a fűfélék rend-
szeres kaszálásáról, vágásáról nem gon-
doskodik vagy az árkot betemeti, szintén 
bírságolható.

Természetesen nem a bírságolás a cél, a 
bírság csak eszköze annak, hogy elérjük a 
helyi rendeletben foglalt, a békés egymás 
mellett élés érdekében fontos közösségi 
szabályok betartását.

A rendelet teljes szövege megtekint-
hető az önkormányzat honlapján (www.
pilisvorosvar.hu) a Városi önkormányzat / 
Rendeletek menüpont alatt.

 Gromon István  
polgármester

További probléma az utóbbi években, 
hogy több közterületi szemetesbe vagy 
amellé egyes polgárok a háztartásukban ke-
letkező kommunális hulladékukat helyezik 
el sötétedés után, sokszor nagyobb zsákok-
ban. Pilisvörösváron az ország városai közül 
az egyik legolcsóbb a szemétszállítási díj, 
egyesek sajnálatos módon még így is inkább 
ezt a megoldást választják.

Felvetődik a kérdés, hogyan lehetne 
megakadályozni vagy csökkenteni a közte-
rületi vandalizmust és szemetelést? Elsőre 
mindenki a ma divatos térfigyelő kamerák 
kihelyezését javasolná. Önkormányzatunk 
utánajárt: csak a legforgalmasabb helyek-
re telepített kamerák esetén is tízmilliós 
nagyságrendbe kerülne a rendszer kiépítése. 
Szakemberek szerint azoknak a térfigyelő 
rendszereknek jó a hatásfoka, amelyekben 
a kamerák által közvetített képet folyama-

tosan figyelik, és amennyiben gyanús 
személyeket látnak, azonnal küldik a jár-
őröket a helyszínre. Egy ilyen rendszer 
üzemeltetése biztosan meghaladja váro-
sunk anyagi lehetőségeit.

Véleményem szerint a lakosság odafi-
gyelése és a felelős állampolgári magatar-
tás nagyban segíthet a probléma megoldá-
sában. Arra kérem városunk lakóit, hogy 
amennyiben olyan jeleket tapasztalnak, 
amelyek közterületi rongálásokra utalhat-
nak (pl. éjszaka hangoskodó, ittas fiata-
lok), kérem, vegyék a fáradságot és hívják 
fel a rendőrséget. Sajnos – a környékbeli 
polgármesterek tiltakozása ellenére – a 
Pilisvörösvári Rendőrőrsön megszüntet-
ték az éjszakai ügyeletet, így csak a rend-
őrség központi száma, a 107 hívható, s a 
szolgálatban lévő járőrautót a központból 
küldik a helyszínre. A rendőrök kiérkezé-
séig esetlegesen több szomszéd határozott 
fellépésével a vandálok eltéríthetők a szán-
dékuktól.

Pándi Gábor  
alpolgármester

get tenni, szeptember 15. és december 15. 
között. A pótlás során közterületen kizá-
rólag lombhullató fa ültethető. 
– A telken belül a sövényt – a rendeletben 
meghatározott növénytelepítési távolsá-
gokon belül – csak az érintett szomszé-
dos ingatlantulajdonos írásos beleegye-
zésével lehet telepíteni.

A rendelet teljes szövege megtekint-
hető az önkormányzat honlapján (www.
pilisvorosvar.hu) a Városi önkormányzat 
/ Rendeletek menüpont alatt.

Kérem minden ingatlantulajdonos-
nak a megértését, és egyben az együtt-
működését annak érdekében, hogy az 
önkormányzatnak a közterületi rend 
kialakításával kapcsolatos erőfeszítései 
eredményesek lehessenek.

Gromon István polgármester 
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SÖVÉNYEK ÉS FÁK  
A HÁZUNK ELŐTT
Változtak a zöldfelületek  
fenntartásával kapcsolatos szabályok

ÁPRILISTÓL  
SZANKCIONÁLJUK  
A KÖZÖSSÉGELLENES  
MAGATARTÁSOKAT

KÖZTERÜLETI RONGÁLÁSOK

Városunk többnyire szűk utcáiban 
sok esetben akadályozzák a köz-
lekedést, a parkolást, illetve a ke-

reszteződésekben a beláthatóságot a köz-
területen ültetett fák, sövények. Az út és 
a járda között telepített virágágyások sok 
esetben jelentős területet sajátítanak ki az 

amúgy is szűkös közterületből. Az egy-
mástól nem megfelelő távolságra ültetett 
fák közé nem lehet beparkolni. Az évtize-
dekkel ezelőtt ültetett sövények sok helyen 
nagyra nőttek, s a gyalogos közlekedést 
megnehezítik azzal, hogy leszűkítik a jár-
dát. A hóeltakarítást is akadályozzák, mert 

a sövények miatt a járdáról nincs hová 
belapátolni a havat, illetve az úttestről a 
hótóló autó nem tudja hova túrni a havat. 

Fentiek miatt Pilisvörösvár Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete mó-
dosította a zöldfelületek fenntartásáról 
szóló 25/2011. (IX. 30.) számú önkor-
mányzati rendeletét. 

A módosított rendelet 2017. március 
1-jén lépett hatályba, s a közterületen ülte-
tett fák és sövények ügyében az alábbi sza-
bályokat tartalmazza:
– Az ingatlan előtti közterületen több fa 
ültetése esetén a fákat egymástól minimum 
7 méter távolságra kell ültetni (a korábban 
ültetett, egymáshoz ennél közelebb álló fák 
megmaradhatnak).
– A közterületen régebben ültetett sövé-
nyeket az érintett ingatlantulajdonosoknak 
2017. december 31-ig vissza kell vágniuk 
80 cm magasságig és 60 cm szélességig. 
– A továbbiakban közterületre cserje és sö-
vény nem ültethető.
További módosítások:
– Fakivágás a vegetációs időszakon kívül 
csak indokolt esetben lehetséges. 
– Fapótlási kötelezettségének az ingatlan 
tulajdonosa az őszi időszakban köteles ele-

Március első hétvégéjén, szombatról 
vasárnapra virradóra ismeretlen 
tettesek barbár módon feldúlták 

a Bányász Emlékparkot. A bányászcsilléből 
kiemeltek egy 20 kilós követ, mellyel teljesen 
szétvertek egy padot, majd a mellette lévő 
szemetest úgy kidöntötték, hogy a térburko-
latból több kő is kifordult a helyéről. 

Nem ez az első eset városunkban. Pár 
éve a frissen felújított Fő teret rongálták meg 
vandál módon. A Vásár téren és a Templom 
téren is rendszeresen történtek hasonló, ki-
sebb esetek. A KRESZ-táblák kihúzgálásá-
ból, elhajlításából valósággal sportot űznek 
egyesek. Ezen károk helyreállítása a város-
gondnoksági osztály munkatársainak rend-
szeresen leköti az idejét, energiáját, míg a 
súlyosan megrongált utcabútorok pótlására 
éves szinten több százezer forintot kell for-
dítanunk.

A 2012. április 15-én hatályba 
lépett új Szabálysértési tör-
vény megszüntette a jegyző 

szabálysértési hatósági hatáskörét, így 
azóta – bár több olyan rendelete is van 
önkormányzatunknak, amely kötelező 
magatartási szabályokat ír elő vagy tilal-
makat tartalmaz – ezeknek a szabályok-
nak a betartatására, kikényszerítésére 
gyakorlatilag nem volt mód.

A szankcionálatlanság következmé-
nyei a mindennapi életben erősen meg-
mutatkoznak: az együttélési normákat 
sokan nem tartják be (pl. megszegik a 
közlekedési szabályokat, a közterület 
használatával, a zöldterületek fenntartá-
sával, a zaj elleni védelemmel kapcsolatos 
szabályokat, vagy egyenesen rongálnak).

A jóérzésű, törvénytisztelő polgárok-
tól évek óta sok bejelentés és panasz ér-
kezik az önkormányzathoz, melyekben 
erős igény fogalmazódik meg arra, hogy 
az önkormányzat kényszerítse ki a kö-
zösségi együttélés szabályainak betartá-
sát. Sajnos eddig törvényi felhatalmazás 
híján az önkormányzatnak nem volt ér-
demi eszköze arra, hogy a közterületek 
rendjére, illetve a környezet védelmére 
vonatkozó előírások betartását kikény-
szerítse, ahogy arra sem, hogy a lakosság 
nyugalmát zavaró vagy a köz- és közbiz-
tonságérzetet más módon negatívan be-
folyásoló magatartások ellen hatékonyan 
fellépjen.

Ezen a helyzeten változtatott a Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szó-
ló CLXXXIX. törvény, amely kimondja, 
hogy a helyi közösség tagjai a helyi önkor-
mányzás alanyaként kötelesek betartani 
és betartatni a közösségi együttélés alap-
vető szabályait, és felhatalmazást ad az 
önkormányzatoknak arra, hogy rendelet-
ben határozzák meg a közösségi együtt-
élés alapvető szabályait, valamint ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeit.

Élve a lehetőséggel, Pilisvörösvár 
Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megalkotta a közösségi együtt-
élés alapvető szabályairól, valamint ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 8/2017. (II. 27) számú önkormány-
zati rendeletét, mely 2017. április 1-jén 
lép hatályba.

A rendelet a közösségi együttélés alap-
vető szabályait sértő cselekményként, il-
letve mulasztásként azon magatartásfor-
mákat határozta meg, amelyeket a helyi 
rendeleteinkben (pl. közterület-haszná-
lat, zöldterületek fenntartása, zaj elleni 
védelem stb.) korábban már szabályoz-
tunk, továbbá minden ilyen cselekmény-
hez megfelelő összegű bírságot is ren-
del. Április elsejét követően a közösségi 
együttélés alapvető szabályainak meg-
szegőjével szemben természetes személy 
esetén 200 000 forintig, jogi személyek és 
jogi személyiséggel nem rendelkező szer-
vezetek esetén 2 000 000 forintig terjedő 
közigazgatási bírság szabható ki.

Bírságolható például, ha valaki a ját-
szóterek, a sportpályák, a sporttelep, a 
közterek és a közkertek használati rend-
jére vonatkozó szabályokat megszegi, a 
közterületet a jogszabályban meghatáro-
zott rendeltetésétől eltérően, a jogszabály-
ban előírt engedély vagy hozzájárulás nél-
kül vagy rendeltetéstől eltérően használja.

Bírságolható továbbá, ha valaki az in-
gatlana előtti járdaszakaszon nem takarít-
ja el a havat, illetve nem végzi el a járda 
síkosságmentesítését, takarítását. Bírsá-
golható az, aki a tűzgyújtásra vonatko-
zó vagy a köztisztasági szabályokat nem 
tartja be. Aki az ingatlana előtti közterü-
leten lévő árok, nyitott csatorna, folyóka, 
áteresz tisztántartásáról, a fűfélék rend-
szeres kaszálásáról, vágásáról nem gon-
doskodik vagy az árkot betemeti, szintén 
bírságolható.

Természetesen nem a bírságolás a cél, a 
bírság csak eszköze annak, hogy elérjük a 
helyi rendeletben foglalt, a békés egymás 
mellett élés érdekében fontos közösségi 
szabályok betartását.

A rendelet teljes szövege megtekint-
hető az önkormányzat honlapján (www.
pilisvorosvar.hu) a Városi önkormányzat / 
Rendeletek menüpont alatt.

 Gromon István  
polgármester

További probléma az utóbbi években, 
hogy több közterületi szemetesbe vagy 
amellé egyes polgárok a háztartásukban ke-
letkező kommunális hulladékukat helyezik 
el sötétedés után, sokszor nagyobb zsákok-
ban. Pilisvörösváron az ország városai közül 
az egyik legolcsóbb a szemétszállítási díj, 
egyesek sajnálatos módon még így is inkább 
ezt a megoldást választják.

Felvetődik a kérdés, hogyan lehetne 
megakadályozni vagy csökkenteni a közte-
rületi vandalizmust és szemetelést? Elsőre 
mindenki a ma divatos térfigyelő kamerák 
kihelyezését javasolná. Önkormányzatunk 
utánajárt: csak a legforgalmasabb helyek-
re telepített kamerák esetén is tízmilliós 
nagyságrendbe kerülne a rendszer kiépítése. 
Szakemberek szerint azoknak a térfigyelő 
rendszereknek jó a hatásfoka, amelyekben 
a kamerák által közvetített képet folyama-

tosan figyelik, és amennyiben gyanús 
személyeket látnak, azonnal küldik a jár-
őröket a helyszínre. Egy ilyen rendszer 
üzemeltetése biztosan meghaladja váro-
sunk anyagi lehetőségeit.

Véleményem szerint a lakosság odafi-
gyelése és a felelős állampolgári magatar-
tás nagyban segíthet a probléma megoldá-
sában. Arra kérem városunk lakóit, hogy 
amennyiben olyan jeleket tapasztalnak, 
amelyek közterületi rongálásokra utalhat-
nak (pl. éjszaka hangoskodó, ittas fiata-
lok), kérem, vegyék a fáradságot és hívják 
fel a rendőrséget. Sajnos – a környékbeli 
polgármesterek tiltakozása ellenére – a 
Pilisvörösvári Rendőrőrsön megszüntet-
ték az éjszakai ügyeletet, így csak a rend-
őrség központi száma, a 107 hívható, s a 
szolgálatban lévő járőrautót a központból 
küldik a helyszínre. A rendőrök kiérkezé-
séig esetlegesen több szomszéd határozott 
fellépésével a vandálok eltéríthetők a szán-
dékuktól.

Pándi Gábor  
alpolgármester

get tenni, szeptember 15. és december 15. 
között. A pótlás során közterületen kizá-
rólag lombhullató fa ültethető. 
– A telken belül a sövényt – a rendeletben 
meghatározott növénytelepítési távolsá-
gokon belül – csak az érintett szomszé-
dos ingatlantulajdonos írásos beleegye-
zésével lehet telepíteni.

A rendelet teljes szövege megtekint-
hető az önkormányzat honlapján (www.
pilisvorosvar.hu) a Városi önkormányzat 
/ Rendeletek menüpont alatt.

Kérem minden ingatlantulajdonos-
nak a megértését, és egyben az együtt-
működését annak érdekében, hogy az 
önkormányzatnak a közterületi rend 
kialakításával kapcsolatos erőfeszítései 
eredményesek lehessenek.

Gromon István polgármester 



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG14 152017. MÁRCIUSKÖZÉLET FEJLESZTÉSEK

HIRDETÉS FELVÉTEL:  
06/30-228-0262

MEGÚJUL  
A SZAKORVOSI  
RENDELŐ  
ÉS AZ EGÉSZSÉGHÁZ

A kivitelezésre még 2016 nyarán, egy feltételes közbeszer-
zési eljárás keretében kötöttünk vállalkozási szerződést 
az Épkomplex Kft.-vel. A szerződés szerint a kivitele-

zésnek 2017. november 14. napjáig kell befejeződnie. A szakren-
delő energetikai felújításának bruttó értéke 46 616 774 forint, az 
Attila utcai Egészségházé 11 429 740 forint. A 60 590 209 forintos 
pályázati támogatás a kiviteli költségeken túl az egyéb járulékos 
elszámolható költségek fedezetét is tartalmazza, mint pl. a köz-
beszerzési eljárás költségei, a tervezés és műszaki ellenőr költ-
ségei stb.

A Szakorvosi Rendelőintézet Fő utca 188. szám alatti épüle-
tének energiahatékonysági felújítása mind a három szintet és a 
beépített tetőteret is érinti majd. A beruházás keretében az épület 
régi, elhasználódott, rosszul záródó és nem energiatakarékos, fém-
szerkezetű nyílászáróit műanyag nyílászárókra cseréljük, a hom-
lokzat teljes hőszigetelést kap, klinkertéglával díszített vakolattal. 

Az Attila utcai Egészségház energiahatékonysági felújítása 
keretében az épület régi fa nyílászáróit hőszigetelt műanyag nyí-
lászárókra cseréljük, és a teljes homlokzatot, valamint a födémet 
hőszigeteléssel és új vakolattal látjuk el.

A beruházás alatt mindkét intézménynek zökkenőmentesen 
működnie kell. Ez nehezíti majd a kivitelezést, s nagy szervező-
munkát igényel a rendelőintézet dolgozóitól, a beruházást ko-
ordináló köztisztviselőktől és a kivitelezőtől egyaránt. A betegek 
türelmét is kérjük, mivel előfordulhat, hogy egy-egy rendelést át-
menetileg a megszokotthoz képest más helyiségben érnek majd el. 

Nagy öröm, hogy az önkormányzati forrásból 2014-ben fel-
épített lift után most a Szakorvosi Rendelőintézet és az Egész-
ségház épületeiben egy átfogó fejlesztésre is sor kerülhet, még-
hozzá állami és uniós forrásból. Külön öröm, hogy az elmúlt 
napokban sor kerülhetett az önkormányzati forrásból kialakított 
új gyógytorna és fizikoterápiás rendelő átadására is. 

Bízom abban, hogy a felújított egészségügyi intézmények ha-
tékonyan hozzájárulnak városunk polgárai egészségnek megőr-
zéséhez, illetve helyreállításához.

Gromon István polgármester

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

Február végével véget ért az az egyéves közfoglalkoz-
tatási program, melyre 2016. március 16-tól 2017. 
február 28-ig állt szerződésben Pilisvörösvár Város Ön-
kormányzata a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi 
Járási Hivatalával. 

Az önkormányzat a szerződés keretében 13 fő regiszt-
rált álláskereső, valamint foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra jogosult személyt foglalkoztatott, s a pro-
jekt megvalósításához 13 310 969 forint összegű vissza 
nem térítendő céltámogatásban részesült. A szerződés 

Közfoglalkoztatás 

keretében az önkormányzat 2 fő hivatalsegédet kéz-
besítőként, 9 főt közterületi takarítóként, 2 főt egyéb 
munkakörben foglalkoztatott. 

A közfoglalkoztatási programmal az önkormányzat 
olyan napi feladatokat tudott hatékonyabban és költ-
ségtakarékosabban megoldani, mint a közterületek, a 
parkok, a köztemető folyamatos tisztán tartása, fenn-
tartása, valamint a téli időszakban a közterületek, jár-
dák takarítása, síkosságmentesítése. 

A program ideje alatt néhány közfoglalkoztatott el tu-
dott helyezkedni, helyettük új személyek jöttek, így az 
egyéves időtartam alatt a közfoglalkoztatással érintett 
munkavállalók létszáma összesen 18 fő volt. 

2017. március 20-tól újraindul a közfoglalkoztatási 
program, mely nagy segítséget jelent a közterületeink 
tisztán tartásában, a temető fenntartásában és egyéb 
önkormányzati létesítmények üzemeltetésében.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

2017. február 21. napján érkezett az örömteli hír, 
miszerint a Szakorvosi Rendelőintézet és az Egész-
ségház épületeinek energiahatékonysági felújítására 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz benyújtott 
KEHOP-5.2.9-16-2016-00056 azonosító számú pá-
lyázatunkat támogatásban részesítették. A pályáza-
ton 60,59 millió forint pályázati támogatást nyer-
tünk, ami 100%-os pályázati finanszírozást jelent.

Tisztelt Polgármester Úr!

Társaságunkhoz 2017. február 16-án érkezett 01-75-10/2017. ügyiratszámú le-
velének első pontjában leírta, hogy Pilisvörösvár, Szabadság utca Fő utcától Lő-
csei utcáig terjedő szakaszán gyakori a csőtörés, ezért az utca lakói nevében kéri 
a vezetékszakasz cseréjét. Ezen kívül tájékoztatott arról, hogy az Önkormányzat 
a Szabadság utca ezen szakaszán, az utca mindkét oldalán parkolóhelyek kiala-
kítását, valamint járda építését tervezi legkésőbb a jövő évben.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a tárgyi vezetékszakasz-rekonstrukció végrehajtá-
sa sajnos rajtunk kívülálló okok és jogi szabályozások miatt nem csak a DMRV 
Zrt. döntésén múlik, mivel Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
VKEFFO_2016/8824-9/2016 ügyiratszámú levelében a DMRV Zrt. víziközmű-
szolgáltatás végzésére közérdekű üzemeltetőként jelölte ki. A DMRV Zrt. 2013. 
óta a Duna Jobbparti Regionális Ivóvízellátó Rendszer által ellátott települések 
tekintetében közérdekű üzemeltetői jogviszonyban áll. A Hivatalnak beadott 
működési engedély iránti kérelmünket minden évben elutasítják. Ezáltal a 2013. 
óta a Gördülő Fejlesztési Tervünkben (GFT) szereplő érintett vezetékszakaszok 
rekonstrukciójának jóváhagyása szintén nem történik meg.

Ahhoz, hogy a tárgyi utcában lévő ivóvíz vezetékszakasz rekonstrukciója megva-
lósuljon, az alábbi eljárás lefolytatására van szükség – amennyiben a rekonst-
rukció alá vont vezetékszakasz állami vagyonkezelésben van – 

• a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV 
Zrt.) hozzájárulása,

• a működési engedély kiadása az elfogadott GFT-vel.

A fentiek teljesüléséig a rekonstrukció megvalósításához az 58/2013. (ll. 27.) 
Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról 18. § (7) bekezdése szerint: „Az előre nem ter-
vezhető, halaszthatatlan víziközmű felújítási, beruházási munkákról, a beavat-
kozás indoka és a felmerüIt költségigény megadásával a közérdekű üzemeltető 
a Hivatalt negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig tájékoztatja.” 
(A Hivatal ügyintézési határideje a 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgálta-
tásról 4. § (2) bekezdése szerint alakul.)

Az adott rekonstrukció végrehajtásához a jogszabályi rendelkezés szerint egyedi 
engedélyeztetésre van szükség a HivataInál.

Természetesen a fentiekben leírt eljárást betartva szeretnénk a tárgyi vezeték-
szakasz rekonstrukcióját elvégezni, amelyre jelenleg csak külső forrás bevoná-
sával van lehetőségünk. A várható adminisztratív akadályok elhárulása után 
körülbelül 8 hónap szükséges.

A levelében a második és harmadik pontban részletezett úthelyreállítással, illet-
ve csőtörések során keletkező hordalékkal kapcsolatos felvetéseire az illetékes 
szervezeti egységünk a DMRV/2826-2/2017/FSU iktatószámú válaszlevelében 
adott tájékoztatást.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását és szíves megértését a probléma meg-
oldásával kapcsolatosan! 

Üdvözlettel,

Farkas Egonné  
főmérnök

Bartos Violetta Katalin 
üzemvezető

ÚJABB DMRV LEVÉL 
CSŐTÖRÉS-ÜGYBEN

Előző számunkban közöltük, hogy Gromon István polgár-
mester – már többedik alkalommal – a DMRV vezérigazga-
tójához fordult a Szabadság utcai vízvezeték ügyében, kérve 

a Vásár téri iskolától a Lőcsei utcáig tartó szakasz teljes cseréjét. A 
levélre a DMRV nevében Farkas Egonné főmérnök és Bartos Violetta 
Katalin üzemvezető az alábbi választ adta.
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Attila utcai Egészségházé 11 429 740 forint. A 60 590 209 forintos 
pályázati támogatás a kiviteli költségeken túl az egyéb járulékos 
elszámolható költségek fedezetét is tartalmazza, mint pl. a köz-
beszerzési eljárás költségei, a tervezés és műszaki ellenőr költ-
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A Szakorvosi Rendelőintézet Fő utca 188. szám alatti épüle-
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Gromon István polgármester

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE
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Közfoglalkoztatás 
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önkormányzati létesítmények üzemeltetésében.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző
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ton 60,59 millió forint pályázati támogatást nyer-
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Tisztelt Polgármester Úr!
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a Hivatalt negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig tájékoztatja.” 
(A Hivatal ügyintézési határideje a 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgálta-
tásról 4. § (2) bekezdése szerint alakul.)

Az adott rekonstrukció végrehajtásához a jogszabályi rendelkezés szerint egyedi 
engedélyeztetésre van szükség a HivataInál.
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A levelében a második és harmadik pontban részletezett úthelyreállítással, illet-
ve csőtörések során keletkező hordalékkal kapcsolatos felvetéseire az illetékes 
szervezeti egységünk a DMRV/2826-2/2017/FSU iktatószámú válaszlevelében 
adott tájékoztatást.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását és szíves megértését a probléma meg-
oldásával kapcsolatosan! 

Üdvözlettel,

Farkas Egonné  
főmérnök

Bartos Violetta Katalin 
üzemvezető

ÚJABB DMRV LEVÉL 
CSŐTÖRÉS-ÜGYBEN

Előző számunkban közöltük, hogy Gromon István polgár-
mester – már többedik alkalommal – a DMRV vezérigazga-
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a Vásár téri iskolától a Lőcsei utcáig tartó szakasz teljes cseréjét. A 
levélre a DMRV nevében Farkas Egonné főmérnök és Bartos Violetta 
Katalin üzemvezető az alábbi választ adta.
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NAGY-
KORÚAK  
LETTÜNK!

Március 4-én immár tizennyol-
cadik alkalommal rendezte meg 
a Kőfaragó és Műkőkészítő Vál-
lalkozók Országos Ipartestülete a 
Nemzetközi Kőkonferenciát. Az 
idei konferencián mintegy kétszáz 
szakmabeli vett részt, számos eu-
rópai országból érkeztek érdeklő-
dők, köztük az idén először Ko-
szovóból is.

Szikrázó napsütés és Molnár Sándor 
ipartestületi alelnök, helyi kőfaragó 
mester hatalmas kőtojása várta a vendé-

geket a helyi gimnázium fellobogózott bejá-
rata előtt ezen a szombat délelőttön. A távol-
ról s közelről érkezett mesterek nemcsak az 
időjárásra és a fogadtatásra nem panaszkod-
hattak, hanem a változatos programra sem.

A konferenciát, melynek védnöke 
Dall’Asta Arnold örökös tiszteletbeli elnök 
volt, Kampfl János ipartestületi elnök nyitot-
ta meg, e szavakkal köszöntve a közönséget: 
„Nagykorúak lettünk!” 18 évvel ezelőtt a 
köves szakmán belüli tapasztalatcsere előse-
gítésére, a nemzetközi kapcsolatok ápolásá-
ra és a mesterségbeli tudás gyarapítására jött 
létre ez a fórum. „A tudás gyarapítása, a kap-
csolatok ápolása ma is a legfontosabb célja 
a konferenciának” – hangsúlyozta az elnök.

A legnagyobb érdeklődés Csepreghy 
Nándor parlamenti államtitkár, miniszter-
helyettes A hazai mikro-, kis- és középvál-
lalkozók versenyképességét elősegítő pályá-
zati források és kormányzati intézkedések 
címmel meghirdetett előadását előzte meg. 
Államtitkár úr előadásának első felében 
történelmi távlatokat is megnyitva, általá-
nosságban beszélt a kormány gazdaságpo-
litikájáról, amelynek sikeressége szorosan 
összefügg a nemzeti szuverenitással. En-
nek három pillére a pénzügyi, gazdasági és 
energiapolitikai önállóság megteremtése és 
fenntartása, továbbá fontos, hogy az állam-
apparátus is hathatósan támogassa mindezt. 
Ennek érdekében tovább kell csökkenteni a 
bürokráciát. „Uralkodó állam helyett szol-
gáltató állammá kell válni” – jelentette ki.

A pályázati forrásokkal kapcsolatban 
tájékoztatást adott arról, hogy a most meg-
nyíló EU-s források 60%-át a vállalkozások 
nyerhetik el, és csak 40%-át használhatja fel 
az állam. Új lehetőségként említette, hogy 
Európában egyedülállóan az állam 30% 
előleget biztosít a vállalkozásoknak sikeres 
pályázat esetén.

A hozzászólók leginkább a pályázati 
rendszer nehézkességét, bonyolultságát ki-
fogásolták. „Túl nagyok a megpályázandó 
összegek, túl nagy a kockázat!” – tette szó-
vá az egyik vállalkozó. Egy másik pedig 
azt, hogy Pest megyében nagyon kevés a 
pályázati lehetőség. Az államtitkár válaszá-
ban elmondta, hogy a kis- és közepes vállal-
kozások tőkehiányát orvosolandó a tervek 
közt szerepel az a megoldás is, hogy az ál-
lam tőkéstársként beszáll a vállalkozásokba. 
Később a vállalkozók az állami tőkerészt 
visszavásárolhatják. Pest megyével kapcso-
latban elmondta: a tervek szerint 2020-tól 
különválasztják a fővárostól.

A szakmai előadások során többek között 
megismerhettük Koszovó természeti kin-
cseit, a több millió köbmétert kitevő már-
ványkészleteit és dekorációs kő iparágának 
fejlődését, hallhattunk a süttői és a kiskun-
félegyházai kőfaragó fesztiválról, a tömb-
kövek felhasználásáról műemlékeink újra-
építésénél, az erdélyi andezitbányákról és a 
természetes kőburkolatok trendjéről.

A konferencia leglelkesebb külföldi ven-
dége Davor Cuk, a R. E. D. Graniti SpA 
területi kereskedelmi vezetője, aki saját el-
mondása szerint az eddigi 18-ból 17 alka-
lommal vett részt a vörösvári konferencián. 
Cuk úr a rendezvény egyik legérdekesebb 
előadását tartotta meg az általa képviselt cég 
bemutatásával. A filmbejátszásokkal kísért 
előadásból megtudhattuk, hogy a carrarai 
központú cégnek két hatalmas kőraktára 
van Massában és Veronában (Olaszország), 
ahová a szélrózsa minden irányából érkez-
nek a saját bányákból kitermelt tömbkövek. 
A cégnek saját kőbányái vannak például 
Zimbabwéban, Namíbiában, Madagaszká-
ron, Brazíliában és Finnországban. Külön 
kisfilmben ismerkedhettünk meg azzal a co-
loradói bányával, amit nemrégiben vásárol-
tak meg. A nagy múltra visszatekintő bánya 
köveiből épült meg például a washingtoni 
Fehér Ház is. Még további száz évre ele-

gendő kifejthető kő található itt. A bányával 
a környezetvédők is elégedettek lehetnek, 
hiszen mélyművelésű: nem okoz gyógyítha-
tatlan tájsebeket. (Lásd Pilis!) Szárszó Tibor 
ágazatvezető a Magyar Nemzeti Kereske-
dőház tevékenységét mutatta be. Az MNK 
„kulcsot” jelenthet a vállalkozások számára. 
Rendkívül kiterjedt információs hálózattal 
rendelkezik: 47 kereskedőházzal tartanak 
kapcsolatot világszerte, a szomszédos orszá-
gokban pedig 23 regionális irodát tartanak 
fent. Az előadó szellemes fordulattal zárta a 
bemutatkozást: „Hajózni muszáj, exportál-
ni pedig mindenképpen kő!”

A hagyományokhoz híven az idén is több 
kitüntetést adtak át a köves szakma legjobb-
jainak. Közülük is kiemelkedik a szakma 
„doyenje”, Dall’Asta Arnold, aki a magyar 
államtól kapott lovagkeresztje mellé ezút-
tal az European Master of Craft – Európai 
Mester címet kapta meg. 

Fogarasy Attila
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szakmabeli vett részt, számos eu-
rópai országból érkeztek érdeklő-
dők, köztük az idén először Ko-
szovóból is.

Szikrázó napsütés és Molnár Sándor 
ipartestületi alelnök, helyi kőfaragó 
mester hatalmas kőtojása várta a vendé-

geket a helyi gimnázium fellobogózott bejá-
rata előtt ezen a szombat délelőttön. A távol-
ról s közelről érkezett mesterek nemcsak az 
időjárásra és a fogadtatásra nem panaszkod-
hattak, hanem a változatos programra sem.

A konferenciát, melynek védnöke 
Dall’Asta Arnold örökös tiszteletbeli elnök 
volt, Kampfl János ipartestületi elnök nyitot-
ta meg, e szavakkal köszöntve a közönséget: 
„Nagykorúak lettünk!” 18 évvel ezelőtt a 
köves szakmán belüli tapasztalatcsere előse-
gítésére, a nemzetközi kapcsolatok ápolásá-
ra és a mesterségbeli tudás gyarapítására jött 
létre ez a fórum. „A tudás gyarapítása, a kap-
csolatok ápolása ma is a legfontosabb célja 
a konferenciának” – hangsúlyozta az elnök.

A legnagyobb érdeklődés Csepreghy 
Nándor parlamenti államtitkár, miniszter-
helyettes A hazai mikro-, kis- és középvál-
lalkozók versenyképességét elősegítő pályá-
zati források és kormányzati intézkedések 
címmel meghirdetett előadását előzte meg. 
Államtitkár úr előadásának első felében 
történelmi távlatokat is megnyitva, általá-
nosságban beszélt a kormány gazdaságpo-
litikájáról, amelynek sikeressége szorosan 
összefügg a nemzeti szuverenitással. En-
nek három pillére a pénzügyi, gazdasági és 
energiapolitikai önállóság megteremtése és 
fenntartása, továbbá fontos, hogy az állam-
apparátus is hathatósan támogassa mindezt. 
Ennek érdekében tovább kell csökkenteni a 
bürokráciát. „Uralkodó állam helyett szol-
gáltató állammá kell válni” – jelentette ki.

A pályázati forrásokkal kapcsolatban 
tájékoztatást adott arról, hogy a most meg-
nyíló EU-s források 60%-át a vállalkozások 
nyerhetik el, és csak 40%-át használhatja fel 
az állam. Új lehetőségként említette, hogy 
Európában egyedülállóan az állam 30% 
előleget biztosít a vállalkozásoknak sikeres 
pályázat esetén.

A hozzászólók leginkább a pályázati 
rendszer nehézkességét, bonyolultságát ki-
fogásolták. „Túl nagyok a megpályázandó 
összegek, túl nagy a kockázat!” – tette szó-
vá az egyik vállalkozó. Egy másik pedig 
azt, hogy Pest megyében nagyon kevés a 
pályázati lehetőség. Az államtitkár válaszá-
ban elmondta, hogy a kis- és közepes vállal-
kozások tőkehiányát orvosolandó a tervek 
közt szerepel az a megoldás is, hogy az ál-
lam tőkéstársként beszáll a vállalkozásokba. 
Később a vállalkozók az állami tőkerészt 
visszavásárolhatják. Pest megyével kapcso-
latban elmondta: a tervek szerint 2020-tól 
különválasztják a fővárostól.

A szakmai előadások során többek között 
megismerhettük Koszovó természeti kin-
cseit, a több millió köbmétert kitevő már-
ványkészleteit és dekorációs kő iparágának 
fejlődését, hallhattunk a süttői és a kiskun-
félegyházai kőfaragó fesztiválról, a tömb-
kövek felhasználásáról műemlékeink újra-
építésénél, az erdélyi andezitbányákról és a 
természetes kőburkolatok trendjéről.

A konferencia leglelkesebb külföldi ven-
dége Davor Cuk, a R. E. D. Graniti SpA 
területi kereskedelmi vezetője, aki saját el-
mondása szerint az eddigi 18-ból 17 alka-
lommal vett részt a vörösvári konferencián. 
Cuk úr a rendezvény egyik legérdekesebb 
előadását tartotta meg az általa képviselt cég 
bemutatásával. A filmbejátszásokkal kísért 
előadásból megtudhattuk, hogy a carrarai 
központú cégnek két hatalmas kőraktára 
van Massában és Veronában (Olaszország), 
ahová a szélrózsa minden irányából érkez-
nek a saját bányákból kitermelt tömbkövek. 
A cégnek saját kőbányái vannak például 
Zimbabwéban, Namíbiában, Madagaszká-
ron, Brazíliában és Finnországban. Külön 
kisfilmben ismerkedhettünk meg azzal a co-
loradói bányával, amit nemrégiben vásárol-
tak meg. A nagy múltra visszatekintő bánya 
köveiből épült meg például a washingtoni 
Fehér Ház is. Még további száz évre ele-

gendő kifejthető kő található itt. A bányával 
a környezetvédők is elégedettek lehetnek, 
hiszen mélyművelésű: nem okoz gyógyítha-
tatlan tájsebeket. (Lásd Pilis!) Szárszó Tibor 
ágazatvezető a Magyar Nemzeti Kereske-
dőház tevékenységét mutatta be. Az MNK 
„kulcsot” jelenthet a vállalkozások számára. 
Rendkívül kiterjedt információs hálózattal 
rendelkezik: 47 kereskedőházzal tartanak 
kapcsolatot világszerte, a szomszédos orszá-
gokban pedig 23 regionális irodát tartanak 
fent. Az előadó szellemes fordulattal zárta a 
bemutatkozást: „Hajózni muszáj, exportál-
ni pedig mindenképpen kő!”

A hagyományokhoz híven az idén is több 
kitüntetést adtak át a köves szakma legjobb-
jainak. Közülük is kiemelkedik a szakma 
„doyenje”, Dall’Asta Arnold, aki a magyar 
államtól kapott lovagkeresztje mellé ezút-
tal az European Master of Craft – Európai 
Mester címet kapta meg. 

Fogarasy Attila



ESEMÉNYEK

RENDES 
FIÚK

Mirk Tamás (harmonika), Bogár At-
tila (harsona) és Peller Zoltán ál-
talános iskola hetedik osztályában, 

énektanáruk biztatására ragadott hangszert 
és fogott bele a „csörömpölésbe”. Akkori-
ban számos suli-buli zenekart alapítottak 
országszerte az iskolákban, így természetes 
volt, hogy mindez Vörösváron is elkezdőd-
jön. Az első fellépésre az iskola tanárijában 
került sor 1980. március 8-án, ahol a fiúk 12 
számból álló műsort adtak elő nőnap alkal-
mából a tanárnők tiszteletére.

– A Ziegler fúvószenekar lábdobját 
használtam, ami kétszer akkora volt, mint 
amelyen játszottam akkoriban. Spárgával 
kötöttük oda a székhez, hogy ne mozduljon 
el előlem – emlékszik vissza Zoltán. Ezzel 
a sajátos „koncerttel” elindult valami. Az 
eseményt számos másik követte: farsangi 
buli, évzáró bál, születésnap, névnap stb. 
Ekkor még név nélkül működött a trió.

Zoltán táncolt a helyi tánccsoportban, 
amelyben Tamás is részt vett harmonikás-
ként. Az egyik próbára aztán a helyi dobos 
nem tudott eljönni, ezért Zozót kérték fel a 
helyettesítésre, ami még több kedvet adott 
számára a zenéléshez. Bogár Attila nyolca-
dik után a zenei pályát választotta, és ide-
jébe nem fért már bele a sok próba. Ekkor 
csatlakozott a formációhoz Vörös Tibor, aki 
jelenleg az Operettszínház trombitása és a 
helyi zeneiskola tanára. A hármast végül 
dr. Árendt Ágost egészítette ki klarinéttal, 
a fiatalok pedig még jobban ráálltak a sváb 
zenei vonalra, körvonalazódott számukra, 
milyen célokat akarnak elérni zenéjükkel.

A nyugati slágerzenéket próbálták meg 
átültetni a helyi autentikus, sváb zenei élet-
be. Nagy segítségükre volt mindebben a 
Szívküldi című német rádióműsor, amely-
lyel a családjaiktól elszakított disszidáló 
rokonok üzentek egymásnak egy-egy dal 
segítségével. Ezeket a fiatal zenészek szala-
gos magnóval rögzítették, majd megpróbál-
ták lekottázni őket és megtanulni.
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2017. február végén, majd har-
minchét évnyi zenélés után letette 
a lantot Pilisvörösvár legismer-
tebb zenekara, a Bravi Buam. Az 
együttes egyik alapítójával, Peller 
Zoltánnal – becenevén Zozóval –, 
a zenekar dobosával beszélgettem 
a banda történetéről, amely 1980-
ban vette kezdetét egy énekórán.

Mindeközben a tánccsoport miatt egyre 
több lehetőséget kaptak, ugyanis bárhová 
mentek táncolni, a hivatalos fellépés után 
mindig előkerültek a hangszerek, és kezde-
tét vette a buli. Akármerre léptek fel, egyre 
nagyobb közönségsikernek örvendtek, ami 
még inkább motiválta a fiatalokat zenei 
készségeik továbbfejlesztésében. Ekkori-
ban 1985 környékén járunk, a zenekar pe-
dig a táncolás révén eljutott az egykor volt 
Német Szövetségi Köztársaság területére 
is. A külföldi találkozók során kapcsolatok 
és barátságok szövődtek, amelyek alapján 
aztán a tánccsoport – és így a zenekar is – 
eljutott Franciaországba, Lengyelországba, 
valamint Németország számos más pontjá-
ra. Idővel a tánc azonban elmaradt a fiata-
lok életéből, 1986-ban pedig többüknek be 
kellett vonulnia.

Ne higgyék azt, hogy ezzel a zenekar 
pihenőpályára került volna, sőt! A tagok-
nak többségében sikerült hazajönniük a 
kötelező szolgálatból azokra az esemé-
nyekre – jellemzően esküvőkre és bálok-
ra –, amelyekre meghívták őket fellépni. 
Koncert sosem maradt el, mert legrosszabb 
esetben is beugrott a bandába egy kisegítő 
ember. A honvédség után megpróbálkoztak 

életük első házi hangfelvételével, amelyet a 
Kultúrházban rögzítettek. Ez a hanganyag 
valójában sohasem jelent meg hivatalosan, 
de napjaink közösségi médiától átitatott 
világában mégiscsak nyilvánosságra került. 
Bár hétpecsétes titokként őrizték ezt a fel-
vételt, mégis büszkék rá a mai napig.

Időközben bekerült a zenekarba Zol-
tán unokaöccse, Botzheim Tamás, aki 
szintén táncosként kezdte a karrierjét, 
egyébként pedig zongorán és harmonikán 
játszott, de mivel a formációnak akkori-
ban basszistára volt szüksége, átképezte 
magát tubássá. Ugyancsak ekkoriban csat-
lakozott trombitával a zenekarhoz Breier 
Zoltán (becenevén: Hugó) is. Majdnem 
két éven át játszottak ezzel a felállással. 
1987-ben, Zozó testvérének esküvője esté-
jén a szentiváni Nyírő Károly „leragadt” 
egy sör erejéig a lagzi helyszínéül szolgáló 
Kultúrház bejáratánál, hiszen jól ismerte 
a násznép tagjait. Éppen nála volt a tenor 
hangszere, így a banda tagjai felhívták őt 
a színpadra, hogy pár dal erejéig csatla-
kozzon hozzájuk. Az alkalmi tagfelvétel 
végül annyira jól működött, hogy Károly 
bent maradt a bandában, így alakult ki az 
első „hetes fogat”.

A zenekar neve időközben alakult ki. 
Elsőként Ágost tanácsára Reflex néven 
működtek. Ekkor nagyjából 1984 lehe-
tett. A számos helyi esküvői fellépés során 
a zenészek az esketés óráját a régi Milcsi 
Presszóban töltötték, hogy rápihenjenek a 
rájuk váró muzsikálásra. Itt mondták ne-
kik a helyi bőszoknyás nénik svábul, hogy 
milyen rendes, normális fiúk, akik például 
nem rongálással vannak elfoglalva. Ekkor 
ugrott be a srácoknak a tökéletes zenekar-
név: Bravi Buam, magyarán „rendes fiúk”.

Fellépést fellépés követett. Időközben a 
hangszerparkot és az egyéb felszereléseket 
is be kellett szerezni, ezeket pedig szállíta-
ni is kellett. Utóbbi feladatban eleinte a srá-
cok szülei segédkeztek, majd később – mi-
után megszerezték a jogsit – kölcsönkapott 
autókkal jutottak el a fellépések helyszíné-
re. Volt olyan bál, ahová a fiatal zenészek 

ba költözött, Vörös Tibi Ausztriába ment 
továbbtanulni, Ágost pedig egyetemre 
ment a fővárosba. Tibi helyére a Soroksári 
Fúvósban játszó Székely Ákos érkezett, aki 
elődjéhez hasonlóan szintén a budapesti 
konziban végzett. Ekkor még bajban vol-
tak, mert klarinétra nem volt emberük, de a 
sors ezt is elintézte, mert a Pilisszentivánon 
élő, egyébként máriahalmi Korycki Tamás 
belépett a bandába.

Ekkor már igen sokan noszogatták a 
srácokat, hogy jelentessenek meg valamifé-
le hanganyagot, az abajgatás pedig beérett. 
A fiúk a helyi OTP-fiók akkori vezetője ré-
vén hitelt vettek fel (erről persze a szülők 
vajmi keveset tudtak), amiből megcsinálták 
az első kazettájukat 7000 példányban. Ez a 
hatalmas mennyiség elég hamar elfogyott, 
amely sikeren felbuzdulva csináltak 1993-
ban még egy kazettát.

találtak rá a pilisszántói Lovász Zsoltra. 
Ez a felállás 2005-ig tartott, amikor a 25 
éves jubileumi koncertet a zenekar a tíz 
évvel ezelőttinél nagyobb sörsátor alatt, a 
Kempingben ülte meg. Ennek az évnek 
a végén Nyírő Károly úgy döntött, hogy 
befejezi zenészi pályafutását, így tehát a 
Bravi Buam hat taggal működött tovább 
egészen 2011-ig. Lovász Zsolt ekkor ka-
pott egy németországi munkalehetőséget, 
így új gitárosra lett szüksége a bandának. 
És hogy milyen nagy történetmesélő az 
élet: ekkor került vissza a zenekarba Vörös 
Tibor. Ugyancsak ekkor került képbe Ka-
szás Sándor és Kovács László is, akikkel 
egy olyan nyolcas fogat alakult ki, amely 
egészen idén február végéig működött. 

És hogy miért lett vége? Zoltán nagyot 
sóhajtva válaszolja meg ezt a kérdést:

– Többen betöltjük idén az ötvenet. 
Egyre nehezebben tudunk megfelelni ko-
runk elvárásainak a civil életben, ráadásul 
mindenki családot alapított, és a szerette-
ink számára igen nehezek voltak azok a 
napok, amikor úton voltunk. Mi pedig a 
zenélés miatt igen sokat utaztunk mindig 
is…

A Bravi Buam zenekar Magyaror-
szágon kívül fellépett Ausztriában, 
Né   metországban, Franciaországban, 
Olasz  országban, Lengyelországban, 
Csehszlovákiában, és háromszor eljutot-
tak az Amerikai Egyesült Államokba is. 
Zoltán alapítótársa, Tamás segítségével 
1989-től szorgosan jegyzetelte a koncertek 
dátumait, így nagyjából tudható, meny-
nyi koncertje volt a Bravi Buamnak. Ez a 
szám (a ’89-es évet megelőző időszakot és 
az 1991-es elveszített feljegyzéseket nem 
számítva) eléri a kettőezret. Ebből Né-
metországban nagyjából négyszáz alka-
lommal álltak színpadra.

– Köszönet a közönségnek, akik min-
ket mindig biztatva kitartottak mellettünk 
közel négy évtizeden keresztül. Reméljük, 
hogy a zene iránti szeretetünkkel és alá-
zatunkkal sok fiatalnak példát mutathat-
tunk!

KoMa

kézben cipelték el otthonról a hangfalakat, 
Zozó pedig 1985-ig hetente a szomszéd-
ja nyulaskocsiját kölcsönkérve húzta fel a 
földúton a dobszettjét a Kultúrházban lévő 
próbákra…

A zenekar 1985-ben volt először a tánc-
csoporttól függetlenül külföldön. Mindez 
azzal járt, hogy Budapestről két pártem-
bert magukkal kellett vinniük, akiknek 
mindenről tételesen be kellett számolniuk. 
Elsandt György, egy vörösvári vállalkozó 
biztosította a srácok számára a mikrobuszt, 
így jutottak ki Wehrheimbe, az első önálló, 
határainkon túli koncertjükre. Az esemény 
a helyi „kuliban” kapott helyet, a németek 
számára pedig igazi ínyencségnek mutat-
kozott a Bravi zenéje, hiszen egy olyan 
sváb kultúrát mutattak meg a vörösváriak, 
amelyet ők nem ismertek, de száz százalé-
kig azonosulni tudtak vele, annak ellenére, 
hogy a zenének más volt a temperamentu-
ma és az „íze”. Ekkor indult be igazából a 
zenekar, mert a hírük szájról szájra kezdett 
terjedni. Játszottak 1500 fős sörsátorban is.

Az első hetes fogat 1990-ig tartott. A 
trombitán játszó Breier Zoli Németország-

1995-ben ünnepelte a banda 15 eszten-
dős fennállását, a bulit még ma is emlegetik 
Vörösvár-szerte. Akkora sátor állt a Vásár 
téri iskola udvarán, mint amekkora napja-
inkban a focipálya az iskola hátuljánál. A 
négynapos bulinak akadt olyan estéje, ami-
kor majd kétezren ünnepeltek a Vásár tér-
nél. Az emberek kint táncoltak a Szabad-
ság utca útburkolatán… Ekkoriban már 
külföldön is igen ismert volt a banda, amit 
mi sem bizonyít jobban, mint hogy Né-
metországból két busznyi fan érkezett az 
eseményre saját gyártású Bravi Buam pó-
lóban! Ez a németországi siker nem meg-
lepő, hiszen a kitelepített emberek 30-40 év 
távlatából olyan dalokat hallhattak viszont 
a Bravi legénységétől, amelyekkel utoljá-
ra gyermekként találkoztak. A vörösvári 
Lahmkruam tradicionális sváb polka pél-
dául kifejezetten közönségkedvencnek 
számított. Kintről pedig az ottani slágere-
ket hozták el a fiatalok a vörösváriaknak, 
ekkoriban több száz dalból állt a „rendes 
srácok” repertoárja. 

A jubileumuk után érezték, hogy szük-
séges lenne a zenébe egy gitár is, ekkor 
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Mirk Tamás (harmonika), Bogár At-
tila (harsona) és Peller Zoltán ál-
talános iskola hetedik osztályában, 

énektanáruk biztatására ragadott hangszert 
és fogott bele a „csörömpölésbe”. Akkori-
ban számos suli-buli zenekart alapítottak 
országszerte az iskolákban, így természetes 
volt, hogy mindez Vörösváron is elkezdőd-
jön. Az első fellépésre az iskola tanárijában 
került sor 1980. március 8-án, ahol a fiúk 12 
számból álló műsort adtak elő nőnap alkal-
mából a tanárnők tiszteletére.

– A Ziegler fúvószenekar lábdobját 
használtam, ami kétszer akkora volt, mint 
amelyen játszottam akkoriban. Spárgával 
kötöttük oda a székhez, hogy ne mozduljon 
el előlem – emlékszik vissza Zoltán. Ezzel 
a sajátos „koncerttel” elindult valami. Az 
eseményt számos másik követte: farsangi 
buli, évzáró bál, születésnap, névnap stb. 
Ekkor még név nélkül működött a trió.

Zoltán táncolt a helyi tánccsoportban, 
amelyben Tamás is részt vett harmonikás-
ként. Az egyik próbára aztán a helyi dobos 
nem tudott eljönni, ezért Zozót kérték fel a 
helyettesítésre, ami még több kedvet adott 
számára a zenéléshez. Bogár Attila nyolca-
dik után a zenei pályát választotta, és ide-
jébe nem fért már bele a sok próba. Ekkor 
csatlakozott a formációhoz Vörös Tibor, aki 
jelenleg az Operettszínház trombitása és a 
helyi zeneiskola tanára. A hármast végül 
dr. Árendt Ágost egészítette ki klarinéttal, 
a fiatalok pedig még jobban ráálltak a sváb 
zenei vonalra, körvonalazódott számukra, 
milyen célokat akarnak elérni zenéjükkel.

A nyugati slágerzenéket próbálták meg 
átültetni a helyi autentikus, sváb zenei élet-
be. Nagy segítségükre volt mindebben a 
Szívküldi című német rádióműsor, amely-
lyel a családjaiktól elszakított disszidáló 
rokonok üzentek egymásnak egy-egy dal 
segítségével. Ezeket a fiatal zenészek szala-
gos magnóval rögzítették, majd megpróbál-
ták lekottázni őket és megtanulni.

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG18 2017. MÁRCIUS 19

2017. február végén, majd har-
minchét évnyi zenélés után letette 
a lantot Pilisvörösvár legismer-
tebb zenekara, a Bravi Buam. Az 
együttes egyik alapítójával, Peller 
Zoltánnal – becenevén Zozóval –, 
a zenekar dobosával beszélgettem 
a banda történetéről, amely 1980-
ban vette kezdetét egy énekórán.

Mindeközben a tánccsoport miatt egyre 
több lehetőséget kaptak, ugyanis bárhová 
mentek táncolni, a hivatalos fellépés után 
mindig előkerültek a hangszerek, és kezde-
tét vette a buli. Akármerre léptek fel, egyre 
nagyobb közönségsikernek örvendtek, ami 
még inkább motiválta a fiatalokat zenei 
készségeik továbbfejlesztésében. Ekkori-
ban 1985 környékén járunk, a zenekar pe-
dig a táncolás révén eljutott az egykor volt 
Német Szövetségi Köztársaság területére 
is. A külföldi találkozók során kapcsolatok 
és barátságok szövődtek, amelyek alapján 
aztán a tánccsoport – és így a zenekar is – 
eljutott Franciaországba, Lengyelországba, 
valamint Németország számos más pontjá-
ra. Idővel a tánc azonban elmaradt a fiata-
lok életéből, 1986-ban pedig többüknek be 
kellett vonulnia.

Ne higgyék azt, hogy ezzel a zenekar 
pihenőpályára került volna, sőt! A tagok-
nak többségében sikerült hazajönniük a 
kötelező szolgálatból azokra az esemé-
nyekre – jellemzően esküvőkre és bálok-
ra –, amelyekre meghívták őket fellépni. 
Koncert sosem maradt el, mert legrosszabb 
esetben is beugrott a bandába egy kisegítő 
ember. A honvédség után megpróbálkoztak 

életük első házi hangfelvételével, amelyet a 
Kultúrházban rögzítettek. Ez a hanganyag 
valójában sohasem jelent meg hivatalosan, 
de napjaink közösségi médiától átitatott 
világában mégiscsak nyilvánosságra került. 
Bár hétpecsétes titokként őrizték ezt a fel-
vételt, mégis büszkék rá a mai napig.

Időközben bekerült a zenekarba Zol-
tán unokaöccse, Botzheim Tamás, aki 
szintén táncosként kezdte a karrierjét, 
egyébként pedig zongorán és harmonikán 
játszott, de mivel a formációnak akkori-
ban basszistára volt szüksége, átképezte 
magát tubássá. Ugyancsak ekkoriban csat-
lakozott trombitával a zenekarhoz Breier 
Zoltán (becenevén: Hugó) is. Majdnem 
két éven át játszottak ezzel a felállással. 
1987-ben, Zozó testvérének esküvője esté-
jén a szentiváni Nyírő Károly „leragadt” 
egy sör erejéig a lagzi helyszínéül szolgáló 
Kultúrház bejáratánál, hiszen jól ismerte 
a násznép tagjait. Éppen nála volt a tenor 
hangszere, így a banda tagjai felhívták őt 
a színpadra, hogy pár dal erejéig csatla-
kozzon hozzájuk. Az alkalmi tagfelvétel 
végül annyira jól működött, hogy Károly 
bent maradt a bandában, így alakult ki az 
első „hetes fogat”.

A zenekar neve időközben alakult ki. 
Elsőként Ágost tanácsára Reflex néven 
működtek. Ekkor nagyjából 1984 lehe-
tett. A számos helyi esküvői fellépés során 
a zenészek az esketés óráját a régi Milcsi 
Presszóban töltötték, hogy rápihenjenek a 
rájuk váró muzsikálásra. Itt mondták ne-
kik a helyi bőszoknyás nénik svábul, hogy 
milyen rendes, normális fiúk, akik például 
nem rongálással vannak elfoglalva. Ekkor 
ugrott be a srácoknak a tökéletes zenekar-
név: Bravi Buam, magyarán „rendes fiúk”.

Fellépést fellépés követett. Időközben a 
hangszerparkot és az egyéb felszereléseket 
is be kellett szerezni, ezeket pedig szállíta-
ni is kellett. Utóbbi feladatban eleinte a srá-
cok szülei segédkeztek, majd később – mi-
után megszerezték a jogsit – kölcsönkapott 
autókkal jutottak el a fellépések helyszíné-
re. Volt olyan bál, ahová a fiatal zenészek 

ba költözött, Vörös Tibi Ausztriába ment 
továbbtanulni, Ágost pedig egyetemre 
ment a fővárosba. Tibi helyére a Soroksári 
Fúvósban játszó Székely Ákos érkezett, aki 
elődjéhez hasonlóan szintén a budapesti 
konziban végzett. Ekkor még bajban vol-
tak, mert klarinétra nem volt emberük, de a 
sors ezt is elintézte, mert a Pilisszentivánon 
élő, egyébként máriahalmi Korycki Tamás 
belépett a bandába.

Ekkor már igen sokan noszogatták a 
srácokat, hogy jelentessenek meg valamifé-
le hanganyagot, az abajgatás pedig beérett. 
A fiúk a helyi OTP-fiók akkori vezetője ré-
vén hitelt vettek fel (erről persze a szülők 
vajmi keveset tudtak), amiből megcsinálták 
az első kazettájukat 7000 példányban. Ez a 
hatalmas mennyiség elég hamar elfogyott, 
amely sikeren felbuzdulva csináltak 1993-
ban még egy kazettát.

találtak rá a pilisszántói Lovász Zsoltra. 
Ez a felállás 2005-ig tartott, amikor a 25 
éves jubileumi koncertet a zenekar a tíz 
évvel ezelőttinél nagyobb sörsátor alatt, a 
Kempingben ülte meg. Ennek az évnek 
a végén Nyírő Károly úgy döntött, hogy 
befejezi zenészi pályafutását, így tehát a 
Bravi Buam hat taggal működött tovább 
egészen 2011-ig. Lovász Zsolt ekkor ka-
pott egy németországi munkalehetőséget, 
így új gitárosra lett szüksége a bandának. 
És hogy milyen nagy történetmesélő az 
élet: ekkor került vissza a zenekarba Vörös 
Tibor. Ugyancsak ekkor került képbe Ka-
szás Sándor és Kovács László is, akikkel 
egy olyan nyolcas fogat alakult ki, amely 
egészen idén február végéig működött. 

És hogy miért lett vége? Zoltán nagyot 
sóhajtva válaszolja meg ezt a kérdést:

– Többen betöltjük idén az ötvenet. 
Egyre nehezebben tudunk megfelelni ko-
runk elvárásainak a civil életben, ráadásul 
mindenki családot alapított, és a szerette-
ink számára igen nehezek voltak azok a 
napok, amikor úton voltunk. Mi pedig a 
zenélés miatt igen sokat utaztunk mindig 
is…

A Bravi Buam zenekar Magyaror-
szágon kívül fellépett Ausztriában, 
Né   metországban, Franciaországban, 
Olasz  országban, Lengyelországban, 
Csehszlovákiában, és háromszor eljutot-
tak az Amerikai Egyesült Államokba is. 
Zoltán alapítótársa, Tamás segítségével 
1989-től szorgosan jegyzetelte a koncertek 
dátumait, így nagyjából tudható, meny-
nyi koncertje volt a Bravi Buamnak. Ez a 
szám (a ’89-es évet megelőző időszakot és 
az 1991-es elveszített feljegyzéseket nem 
számítva) eléri a kettőezret. Ebből Né-
metországban nagyjából négyszáz alka-
lommal álltak színpadra.

– Köszönet a közönségnek, akik min-
ket mindig biztatva kitartottak mellettünk 
közel négy évtizeden keresztül. Reméljük, 
hogy a zene iránti szeretetünkkel és alá-
zatunkkal sok fiatalnak példát mutathat-
tunk!

KoMa

kézben cipelték el otthonról a hangfalakat, 
Zozó pedig 1985-ig hetente a szomszéd-
ja nyulaskocsiját kölcsönkérve húzta fel a 
földúton a dobszettjét a Kultúrházban lévő 
próbákra…

A zenekar 1985-ben volt először a tánc-
csoporttól függetlenül külföldön. Mindez 
azzal járt, hogy Budapestről két pártem-
bert magukkal kellett vinniük, akiknek 
mindenről tételesen be kellett számolniuk. 
Elsandt György, egy vörösvári vállalkozó 
biztosította a srácok számára a mikrobuszt, 
így jutottak ki Wehrheimbe, az első önálló, 
határainkon túli koncertjükre. Az esemény 
a helyi „kuliban” kapott helyet, a németek 
számára pedig igazi ínyencségnek mutat-
kozott a Bravi zenéje, hiszen egy olyan 
sváb kultúrát mutattak meg a vörösváriak, 
amelyet ők nem ismertek, de száz százalé-
kig azonosulni tudtak vele, annak ellenére, 
hogy a zenének más volt a temperamentu-
ma és az „íze”. Ekkor indult be igazából a 
zenekar, mert a hírük szájról szájra kezdett 
terjedni. Játszottak 1500 fős sörsátorban is.

Az első hetes fogat 1990-ig tartott. A 
trombitán játszó Breier Zoli Németország-

1995-ben ünnepelte a banda 15 eszten-
dős fennállását, a bulit még ma is emlegetik 
Vörösvár-szerte. Akkora sátor állt a Vásár 
téri iskola udvarán, mint amekkora napja-
inkban a focipálya az iskola hátuljánál. A 
négynapos bulinak akadt olyan estéje, ami-
kor majd kétezren ünnepeltek a Vásár tér-
nél. Az emberek kint táncoltak a Szabad-
ság utca útburkolatán… Ekkoriban már 
külföldön is igen ismert volt a banda, amit 
mi sem bizonyít jobban, mint hogy Né-
metországból két busznyi fan érkezett az 
eseményre saját gyártású Bravi Buam pó-
lóban! Ez a németországi siker nem meg-
lepő, hiszen a kitelepített emberek 30-40 év 
távlatából olyan dalokat hallhattak viszont 
a Bravi legénységétől, amelyekkel utoljá-
ra gyermekként találkoztak. A vörösvári 
Lahmkruam tradicionális sváb polka pél-
dául kifejezetten közönségkedvencnek 
számított. Kintről pedig az ottani slágere-
ket hozták el a fiatalok a vörösváriaknak, 
ekkoriban több száz dalból állt a „rendes 
srácok” repertoárja. 

A jubileumuk után érezték, hogy szük-
séges lenne a zenébe egy gitár is, ekkor 
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CSŐTÖRÉS UTÁN…
MEGÚJULT A GRADUS TAGÓVODA

A farsangi időszak lezárásaként tél-
búcsúztató mulatságot tartottunk 
óvodánkban. Ezen a napon nem a 

jelmezbe öltözés volt fontos. Vidám énekkel 
és tánccal, nagy zajongással örvendeztünk a 
tél végének, a tavasz jöttének. S hogy mi tör-
tént a bú-baj madzaggal? A rossz dolgot rá-
kötöttük, mind egy szálig elégettük. Mold-
vai táncmuzsika és táncos lábú kecskebáb 
gondoskodtak jókedvünkről.

Dobi Pál óvodapedagógus

2017. február 13. reggelén kétségbeejtő lát-
vány fogadta a Gradus Tagóvodát nyitó 
karbantartót, dajkát és óvodapedagógust. 
10-15 cm mély vízben gázolva keresték a baj 
forrását, melyet a konyhában meg is talál-
tak: elrepedt a mosogatógép vízlágyítójának 
adagolója. A kifolyó víz elárasztotta az alsó 
két csoportszobát, a folyosót, a felnőttek öl-
tözőjét és a konyhát. 

Az első sokk után gyorsan megtörtént a 
vezetés és a fenntartó (polgármester, alpol-
gármester, jegyző, műszaki osztályvezető, 
városgondnokság vezetője) értesítése és 
helyszíni tájékoztatása, a szülők értesítése, a 
gyerekek elhelyezése a Rákóczi utcai óvodá-
ban. Minden érintett segítőkészen, együtt-
működően tette a dolgát, vette ki a részét a 
tennivalókban. Az óvoda technikai dolgozói 
azonnal nekiláttak a víz kimeréséhez, ki-
hordták az elázott bútorokat, szőnyegeket. A 
megmenthető játékokat és bútorokat a szá-
razon maradt csoportszobába hordták. Az 
óvodapedagógusok és pedagógiai asszisz-
tensek a Rákóczi utcai óvodában fogadták a 
gyerekeket, ahol az egyik csoportszobát és a 
hozzá tartozó öltözőt rendezték be a vendé-
gek részére. A fenntartó képviselői azonnal 
értesítették a biztosító kárszakértőjét és az 
ÁNTSZ munkatársát. A károk felmérése 

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

HIRDETÉSI DÍJAK A VÖRÖSVÁRI ÚJSÁGBAN

A hirdetések grafikai 

tervezését is vállaljuk a 

hirdetési díj 30%-áért. 

Az árak ÁFA-val együtt 

értendők.

apróhirdetés:  500 Ft  (max. 200 karakter)

Nagy sikerű farsangi bált rendezett 
a Nyugdíjas Klub február 26-án 
a Művészetek Házában. A Bravi 

Buam zenekar tagjai − akik már évek óta 
játszottak a klubnak − bejelentették, hogy 
ezen a bálon búcsúznak a közönségüktől, 
37 év után leteszik a lantot, így a belépője-
gyeket már elővételben elkapkodták, és telt 
házas volt a bál. Késő estig vidáman roptuk 
a táncot, nagyon jól éreztük magunkat! Na-
gyon sajnáljuk a zenekar elhatározását, és jó 
egészséget kívánunk a további életükben! 

Prohászka István a Nyugdíjas Klub elnöke

OTTHONA-DOKTORA
KERTI MUNKÁK

Fűkaszálás, fakivágás,  
telektakarítás, stb.

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

Kis költöztetés, lomtalanítás
Érdeklődni: Pinczés István 

06302707464

után elkezdődhettek azok a munkálatok, 
melyek eredményeként óvodánk teljesen 
megújult.

A karbantartók és a városgondnokság em-
berei Páva Gábor osztályvezető irányításával 
felszedték a felázott parkettát, elhordták azt, 
és nagy teljesítményű szárító berendezéseket 
hoztak, hogy minél hamarabb kiszáradjon 
a beton. Közben a polgármesteri hivatalban 
azonnali értekezletet tartottak a tennivalók 
megbeszélése, egyeztetése céljából, melyen 
részt vett Gromon István polgármester úr, dr. 
Krupp Zsuzsanna jegyző asszony, Krausz 
Valéria, a GESZ vezetője, Váradi Zoltánné, a 
műszaki osztály vezetője, Solti Kinga, a biz-
tosítási ügyek szakértője, Páva Gábor, a vá-
rosgondnokság vezetője, valamint Juhászné 
Ligeti Katalin, a Pilisvörösvári Német Nem-
zetiségi Óvoda vezetője és Kovácsné Somlai 
Nikolett, a Gradus Tagóvoda vezetője. Meg-
beszéltük az azonnali munkálatokat, a tönk-
rement eszközök költségeit. A hivatal vezetői 
teljes egyetértésben támogatták a festés, par-
kettázás, bútorcsere, szőnyegcsere, új porszí-
vó, új hűtőszekrény, új vízlágyító adagoló, 
rozsdamentes konyhai asztal beszerzését, és 
biztosították a helyreállításhoz szükséges fe-
dezetet. (Az eszközök pótlása 497 115 Ft-ba, 
a bútorok pótlása 658 690 Ft-ba került.)

Az anyagi fedezet birtokában megren-
deltük, megvettük a szükséges eszközö-
ket. Karbantartóink és a gradusos kollégák 
családtagjai 2 szülő segítségével kifestették 
a helyiségeket, lerakták a parkettákat, a 
városgondnokság nagyobbra cserélte a le-
folyórendszert, megvettük a szőnyegeket, 
a porszívót, a Gradus Tagóvoda dolgozói 
folyamatosan takarítottak, megoldva a Rá-
kóczi utcai óvodában a gradusos gyermekek 
nevelését is. Közben szülői és egyesületi 
támogatások is érkeztek az óvodának. A 
TEVŐ Egyesület páraelszívóval és hűtő-
szekrénnyel, szintén ők és az Oxigén Úszó-
iskola a Solymári Játszóházzal karöltve 
játszóházi belépővel, a Hofstädter Kft. lam-
bériával, a Butorg Kft. faanyaggal, a Szent 
Erzsébet Otthon fotelokkal és hintaszékkel, 
Cser András asztalos munkával és pénzado-
mánnyal, és több szülő pénzadománnyal 
támogatta a felújítást.

Az óriási összefogásnak köszönhetően 
Gradus Tagóvodánk szebb, mint valaha! 
Megújult két csoportszoba, a konyha, a fel-
nőtt öltöző és a folyosó. Az új bútorokkal, 
szőnyegekkel és a pénzadományokból vásá-
rolt függönyökkel felszerelt barátságos cso-
portok újra várják a gyerekeket és a szülőket.

Köszönjük a szülők türelmét, a fenntartó 
gyors anyagi és tevőleges segítségét, köszön-
jük Bartl Péter karbantartó, a gradusos kol-
légák és családtagjaik áldozatos munkáját, 
és köszönet mindenkinek, aki támogatásá-
val hozzájárult ahhoz, hogy tagóvodánk 4 
hét után ismét megnyithatja kapuit.

Juhászné Ligeti Katalin óvodavezető
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vány fogadta a Gradus Tagóvodát nyitó 
karbantartót, dajkát és óvodapedagógust. 
10-15 cm mély vízben gázolva keresték a baj 
forrását, melyet a konyhában meg is talál-
tak: elrepedt a mosogatógép vízlágyítójának 
adagolója. A kifolyó víz elárasztotta az alsó 
két csoportszobát, a folyosót, a felnőttek öl-
tözőjét és a konyhát. 
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ban. Minden érintett segítőkészen, együtt-
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tennivalókban. Az óvoda technikai dolgozói 
azonnal nekiláttak a víz kimeréséhez, ki-
hordták az elázott bútorokat, szőnyegeket. A 
megmenthető játékokat és bútorokat a szá-
razon maradt csoportszobába hordták. Az 
óvodapedagógusok és pedagógiai asszisz-
tensek a Rákóczi utcai óvodában fogadták a 
gyerekeket, ahol az egyik csoportszobát és a 
hozzá tartozó öltözőt rendezték be a vendé-
gek részére. A fenntartó képviselői azonnal 
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                         FEKETE-FEHÉR SZÍNES
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Nagy sikerű farsangi bált rendezett 
a Nyugdíjas Klub február 26-án 
a Művészetek Házában. A Bravi 

Buam zenekar tagjai − akik már évek óta 
játszottak a klubnak − bejelentették, hogy 
ezen a bálon búcsúznak a közönségüktől, 
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a táncot, nagyon jól éreztük magunkat! Na-
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Prohászka István a Nyugdíjas Klub elnöke

OTTHONA-DOKTORA
KERTI MUNKÁK

Fűkaszálás, fakivágás,  
telektakarítás, stb.

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

Kis költöztetés, lomtalanítás
Érdeklődni: Pinczés István 

06302707464

után elkezdődhettek azok a munkálatok, 
melyek eredményeként óvodánk teljesen 
megújult.

A karbantartók és a városgondnokság em-
berei Páva Gábor osztályvezető irányításával 
felszedték a felázott parkettát, elhordták azt, 
és nagy teljesítményű szárító berendezéseket 
hoztak, hogy minél hamarabb kiszáradjon 
a beton. Közben a polgármesteri hivatalban 
azonnali értekezletet tartottak a tennivalók 
megbeszélése, egyeztetése céljából, melyen 
részt vett Gromon István polgármester úr, dr. 
Krupp Zsuzsanna jegyző asszony, Krausz 
Valéria, a GESZ vezetője, Váradi Zoltánné, a 
műszaki osztály vezetője, Solti Kinga, a biz-
tosítási ügyek szakértője, Páva Gábor, a vá-
rosgondnokság vezetője, valamint Juhászné 
Ligeti Katalin, a Pilisvörösvári Német Nem-
zetiségi Óvoda vezetője és Kovácsné Somlai 
Nikolett, a Gradus Tagóvoda vezetője. Meg-
beszéltük az azonnali munkálatokat, a tönk-
rement eszközök költségeit. A hivatal vezetői 
teljes egyetértésben támogatták a festés, par-
kettázás, bútorcsere, szőnyegcsere, új porszí-
vó, új hűtőszekrény, új vízlágyító adagoló, 
rozsdamentes konyhai asztal beszerzését, és 
biztosították a helyreállításhoz szükséges fe-
dezetet. (Az eszközök pótlása 497 115 Ft-ba, 
a bútorok pótlása 658 690 Ft-ba került.)

Az anyagi fedezet birtokában megren-
deltük, megvettük a szükséges eszközö-
ket. Karbantartóink és a gradusos kollégák 
családtagjai 2 szülő segítségével kifestették 
a helyiségeket, lerakták a parkettákat, a 
városgondnokság nagyobbra cserélte a le-
folyórendszert, megvettük a szőnyegeket, 
a porszívót, a Gradus Tagóvoda dolgozói 
folyamatosan takarítottak, megoldva a Rá-
kóczi utcai óvodában a gradusos gyermekek 
nevelését is. Közben szülői és egyesületi 
támogatások is érkeztek az óvodának. A 
TEVŐ Egyesület páraelszívóval és hűtő-
szekrénnyel, szintén ők és az Oxigén Úszó-
iskola a Solymári Játszóházzal karöltve 
játszóházi belépővel, a Hofstädter Kft. lam-
bériával, a Butorg Kft. faanyaggal, a Szent 
Erzsébet Otthon fotelokkal és hintaszékkel, 
Cser András asztalos munkával és pénzado-
mánnyal, és több szülő pénzadománnyal 
támogatta a felújítást.

Az óriási összefogásnak köszönhetően 
Gradus Tagóvodánk szebb, mint valaha! 
Megújult két csoportszoba, a konyha, a fel-
nőtt öltöző és a folyosó. Az új bútorokkal, 
szőnyegekkel és a pénzadományokból vásá-
rolt függönyökkel felszerelt barátságos cso-
portok újra várják a gyerekeket és a szülőket.

Köszönjük a szülők türelmét, a fenntartó 
gyors anyagi és tevőleges segítségét, köszön-
jük Bartl Péter karbantartó, a gradusos kol-
légák és családtagjaik áldozatos munkáját, 
és köszönet mindenkinek, aki támogatásá-
val hozzájárult ahhoz, hogy tagóvodánk 4 
hét után ismét megnyithatja kapuit.

Juhászné Ligeti Katalin óvodavezető
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GEMEINSAM WIE EINE GROSFAMILIE
FASCHINGSBEGRÄBNIS 2017  
IM HAUS DER KÜNSTE IN WERISCHWAR

Zu den alten Sitten gehört im 
deutschsprachigen Raum und so 
auch bei den Ungarndeutschen 

das so genannte Faschingsbegräbnis, mit 
dem der Fasching bzw. Karneval zu Ende 

geht und die Fastenzeit eingeläutet wird. 
Gemeinsam ist in dieser Tradition, dass 
in der Nacht vor Aschermittwoch der Fa-
sching zum Abschluss einer ausgelassenen, 
fröhlichen, nicht selten freizügigen Feier 

verabschiedet wird. An manchen Orten 
wird eine den Fasching symbolisierende 
Strohpuppe verbrannt, andernorts wird sie 
zu Grabe getragen. In Werischwar existiert 
diese Tradition in der Form des Begräb-
nisses von Fasching Toni, den eine Puppe 
symbolisierte.

Die Deutsche Nationalitäten-
selbstverwaltung von Werischwar lud am 
28. Februar 2017 in den Theatersaal im 
Haus der Künste zu dem traditionellen 
und lustigen Faschingsbegräbnis ein. Im 
Vorfeld war nur soviel bekannt, dass die 
„Bergländer Buam“ spielen würden, an-
sonsten sollten sich die Besucher von dem 
Programm überraschen lassen. Da das Fa-
schingsbegräbnis schon seit langen Jahren 
in dieser Form von der Deutschen Nati-
onalitätenselbstverwaltung veranstaltet 
wird, war es für die zahlreichen Besucher 
der Veranstaltung klar, dass ihnen – so 
wie in all den Jahren zuvor – erneut Lus-
tiges und Unterhaltendes geboten würde. 
Die Besucher erschienen in derart großer 
Zahl, dass nicht alle in den Theatersaal 
hineinpassten, und einige von ihnen – 

gezwungenermaßen – im Foyer sich mit 
den Dienstleistungen des Buffets trösten 
mussten.

Der Abend startete mit dem Programm 
der Werischwarer Blasmusikkapelle, die im 
Laufe ihres 45 Minuten umfassenden Auf-
tritts Gelegenheit hatte, dem dankbaren 
Publikum verschiedenste Register ihres mu-
sikalischen Könnens vorzustellen. Die gute 
Stimmung zeigte sich auch darin, wie vor 
der Bühne auf dem Tanzparkett eine ganze 
Reihe von Kindern ausgelassen tanzten, he-
rumsprangen und hin- und herliefen.

Die Tanzgruppe Margarete und ihre 
Rentner präsentierten danach einen iro-
nisch-modern anmutenden Auftritt, zu 
dem sich die Damen in ihren karierten 
Hemden offensichtlich von der amerikani-
schen Countrytanztradition und von sol-
chen Videoclips wie Madonnas „Don‘t Tell 
Me“ haben inspirieren lassen.

Es folgte der sorgfältig durchkomponier-
te Auftritt der Kindergärtnerinnen des Lige-
ti Cseperedő Kindergartens, in deren Ver-
lauf sie eine Art Hexensabbat nachstellten 
und mit viel Tanz und beschwingter Musik 
(u.a. Rock‘n‘Roll und Twist) eine Geschich-
te erzählten, in der ein Zaubertrank gebraut 
wurde, mit dessen Hilfe am Ende ein schon 
reiferer Herr aus dem Publikum zu einem 
kleinen Jungen verjüngt wurde – da aber die 
Gattin auf die ursprüngliche Gestalt ihres 
Ehemannes bestand, musste er zurückver-
wandelt werden.

Hiernach unterhielt die Kindertanz-
gruppe die Anwesenden mit einer an-
spruchsvollen Choreographie. Für manch 
einen Zuschauer mag es auch eine Weile 
gedauert haben, bis er erkennen konnte: 
Die Rollen der Mädchen und der Burschen 
waren getauscht worden. In den männli-
chen Kleidern tanzten – mit aufgemalten 
Schnurrbärten – die Mädchen, während 
die Jungs in den Mädchenkleidern üppige 
Perücken trugen.

In der althergebrachten Tradition des 
etwas deftigen Humors der Faschingszeit 

stand die von den Damen des Deutschen 
Nationalitätengemischtchors zu Heint-
jes Schlager „Oma so lieb“ aus dem Jahre 
1968 vorgetragene Szene, in der das mor-
gendliche Waschen in einem Altersheim 
mit all seinen Beschränkungen (z.B. nur 
ein Wachlappen für alle) dargestellt wurde.

Deutlich traditioneller fiel die Dar-
bietung der Rentner der Nostalgie Tanz-
gruppe aus, die – von István Baksa auf der 
Harmonika begleitet – einige Lieder vor-
trugen, wobei dem närrischen Anlass mit 
einem Gesang Tribut gezollt wurde, in 
dem es neben pikanteren Details auch um 
die „haarigen Beine“ einer Dame ging.

Die Kindergärtnerinnen des Gradus 
Kindergartens nutzten die Möglichkeiten 
der Hell-Dunkel-Effekte und trugen mit-
hilfe von Schwarzlicht – u.a. zu Klängen 
von Stayin‘ Alive, Highway to Hell, der 
Muppets Show und I Feel Good – einen 
Gruppentanz von weißen Phantasiefigu-
ren auf, die sie an ihrer schwarzen Klei-
dung, durch die sie für die Zuschauer un-
sichtbar blieben, befestigt waren.

Einer humorvollen, von Mitgliedern 

des Heimatwerks vorgetragenen Szene, 
in der sie ein aus Aufziehpuppen beste-
hendes kleines Orchester mimten, folgte 
die musikalische Darbietung der Berg-
länder Buam und schließlich das bereits 
erwähnte Faschingsbegräbnis, das der 
Höhepunkt der Veranstaltung war und 
als lustig-ironische Zeremonie, u.a. mit 
geistlicher Verabschiedung des Verbli-
chenen Fasching Toni vom Werischwarer 
Heimatwerk offensichtlich zum großen 
Vergnügen des Publikums gestaltet wur-
de.

Das Faschingsbegräbnis 2017 war in 
Werischwar eine mehr als nur gelungene 
Veranstaltung, in der nicht nur die unter-
haltsamen Darbietungen betont werden 
sollten, sondern auch der Umstand, wie 
der gesamte Querschnitt der Bevölke-
rung, von Kleinkindern bis zu den Ur-
großeltern vertreten war und gemeinsam 
in guter Laune und fröhlich den Abend 
verbrachten, so, wie man sich gemeinhin 
eine Großfamilie der „guten alten Zeit“ 
vorstellt.

Ibolya Sax – Dr. Gábor Kerekes
Fotók: Preszl Gábor
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Lakossági fórumot tartottak 2017. február 16-án a Művészetek Háza dísztermében az M0-ás autóút északi 
szektor 11. sz. főút és 10. sz. főút közötti szakaszának építési engedélyezési eljárásával kapcsolatban. A fó-
rumot Gromon István polgármester kezdeményezte és hívta össze, bevonva a beruházó és a tervező cégek 
képviselőit, a környező települések polgármestereit és lakosságát is.  

LAKOSSÁGI FÓRUM AZ M0-ÁSRÓL  
AZ M10-ESÉRT
Előzmények

A fórum indítékát az adta, hogy 2016 ok-
tóberében elkészültek az M0 északi szek-
tor 11. sz. főút − 10. sz. főút közötti sza-
kaszának és kapcsolódó létesítményeinek 
engedélyezési tervei, és megindult az en-
gedélyezési eljárás. Pilisvörösvárt ebben a 
szakaszban nem tekintették érintettnek, 
mivel a tervezett nyomvonal nem halad 
keresztül városunk közigazgatási területén. 
Gromon István polgármester, amikor tudo-
mást szerzett a folyamatban lévő eljárásról, 
hivatalos levélben jelezte a Nemzeti Közle-
kedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási 
Hivatala hivatalvezetőjének, Bíró József-
nek, hogy bár a tervezett út nyomvona-
la nem érinti Pilisvörösvár közigazgatási 
területét, Pilisvörösvár nagyon is érintett 
az ügyben, mert a hatásterületen van, hi-
szen ha a körgyűrű ezen szakasza meg-
épül, de a nyugati szektor nem (tehát ha 
a körgyűrű nem zárul be), akkor az északi 
szektor megépítése tovább növelné a 10-es 

út amúgy is túlterhelt forgalmát. Fenti-
ek miatt a polgármester kérelmezte, hogy 
Vörösvár önkormányzata kapjon az enge-
délyezési eljárásban ügyféli jogkört, amit 
sikerült is elérni.

A 2016. december 16-án megtartott ha-
tósági szemle keretében Gromon István 
felhívta a beruházó (Nemzeti Infrastruk-
túrafejlesztő Zrt. − NIF) és az engedélye-
ző hatóság (Nemzeti Közlekedési Ható-
ság – NKH) figyelmét arra, hogy az M10 
Budapest–Kesztölc szakaszának (azaz 
a Pilisvörösvárt elkerülő új 10-es útnak) 
mindenképpen előbb kell megvalósulnia, 
mint az M0 Solymárig való kiépítésének, 
mert ha ez nem így történne, akkor az új 
M0-szakasz rávezetné a 10-es útra az M0 
forgalmát, és ezzel ellehetetlenítené Pilis-
vörösvár és a 10-es út mentén elhelyezkedő 
többi település életét. Javasolta egy pilisvö-
rösvári lakossági fórum összehívását is, de a 
fórum összehívására a hatóság nem vállal-
kozott, mert erre nem kötelezi őket jogsza-
bály. A fórumot ezért maga a polgármester 

szervezte meg, s levélben kérte a NIF ve-
zérigazgatóját, hogy a fórumon a beruházó 
is képviseltesse magát, ami meg is történt. 

A fórum résztvevői

Február 16-án, csütörtökön a Művészetek 
Házában tartották meg a fórumot. Eljött 
a NIF Zrt. részéről Szabóné Tóth Ildikó 
projektvezető és Bodó Imre, valamint a 
tervező cégek közül az UNITEF ’83 Zrt. 
részéről Kőrösi Gábor irodaigazgató és Ko-
vácsné Németh Klára műszaki igazgató, a 
FŐMTERV Zrt.-től Takács Miklós közle-
kedéstervezési igazgató és Csordás Erika 
irányító tervező. Jelen voltak a vörösvári 
képviselő-testület tagjai, valamint Vörösvár 
és a környékbeli települések érdeklődő pol-
gárai. A fórumra 19 érintett település pol-
gármestere kapott meghívást, ebből 13 el is 
jött vagy küldött valakit maga helyett. Jelen 
volt: Balogh Kálmán (Tök polgármestere), 
Bányai József (Pilisjászfalu polgármeste-
re), Csicsmanczai Tamásné (Pilisszántó 

Dátum Program
Január 19. Az elűzetés emléknapja 
Január 26. A magyar kultúra napja
Február 17. Wass Albert felolvasóest
Február 18. Farsangi sváb bál
Február 19. Asszonybál
Február 25. Színházi előadás
Február 26. Farsangi bál
Február 28. Farsangtemetés
Március 1. Hamvazószerda
Március 4. Babakiállítás
Március 11. Színházi előadás
Március 11. V. Pilisi ifjúsági fúvóstalálkozó
Március 15. Nemzeti ünnep 
Március 19. A Fúvószenekar tavaszi koncertje
Március 24. M. É. Z. ír folk koncert és táncház

Március 25. Iskolakóstoló 
a Vásár Téri Általános Iskolában

Április 9 Virágvasárnap - barkaszentelés
Április 13. Nagycsütörtök
Április 13. A magyar költészet napja

Április 14. Nagypéntek. Keresztútjárás  
a Kálvárián

Április 15. Nagyszombat.  
Feltámadási körmenet

Április 16. Húsvétvasárnap

Április 17. Nyugdíjas locsolóbál

Dátum Program
Április 17. Húsvéthétfő, Locsolóbál
Április 17. Nyugdíjas locsolóbál
Április 26. Nyílt nap a leendő óvodásainknak
Április 28. IV. Művészeti iskolai találkozó 
április 30 Májusfaállítás 
Május 1. MAJÁLIS 
Május 21. Elsőáldozás
Május 26. Sommerfest
Május. 27. Tűzoltók gyermeknapja
Május 27. Hősök napja 
Május 28. Gyermeknap. Bérmálás.
Május 31. Májusfabontás 
Június 2. Sommerfest
Június 4. Pünkösdi bál

Június 5. Pünkösdhétfő  
– Az Erdei kápolna búcsúja  

Június 9. Udvari vigadalom, énekverseny
Június 17. Juniális

Június 18. Úrnapja. Virágszőnyeg-készítés, 
körmenet.

Június 19. Tanévzáró
Június 24 Ballagás, tanévzáró

Augusztus 11. VÖRÖSVÁRI NAPOK 
megnyitó ünnepség

Augusztus 12. VÖRÖSVÁRI NAPOK  
templomi koncert

Dátum Program

Augusztus 13. VÖRÖSVÁRI NAPOK 
Búcsúvasárnap 

Augusztus 14. VÖRÖSVÁRI NAPOK  
Búcsúhétfő 

Augusztus 15. A nagytemplom búcsúja

Augusztus 20. VÖRÖSVÁRI NAPOK Államala-
pító Szent István király ünnepe

Szeptember 4. Bányásznapi ünnepség
Szeptember 30. Szüreti felvonulás és bál
Október 1. Idősek világnapja
Október 7. Pilisvörösvári virágtalálkozó
Október 14. Wenczl József-emlékest

Október 23. 
Az 1956-os forradalom és  
szabadságharc emléknapja.  
Fáklyás felvonulás. 

November 1. Mindenszentek ünnepe
November 10. Márton-napi felvonulás
November 18. Nyugdíjas évzáró
November 19. Nemzetiségi délután
November 25. Katalin-bál
December ? A zeneiskola karácsonyi koncertje
December 22. Városi karácsonyi műsor

December 24. Szenteste. Pásztorjáték. Éjféli 
mise

December 25. Karácsony
December 26. Karácsony másodnapja
December 31. Szilveszter. Év végi hálaadás.

VÁROSI PROGRAMOK 2017.



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG24 252017. MÁRCIUSPROGRAMOK KÖZLEKEDÉS

Lakossági fórumot tartottak 2017. február 16-án a Művészetek Háza dísztermében az M0-ás autóút északi 
szektor 11. sz. főút és 10. sz. főút közötti szakaszának építési engedélyezési eljárásával kapcsolatban. A fó-
rumot Gromon István polgármester kezdeményezte és hívta össze, bevonva a beruházó és a tervező cégek 
képviselőit, a környező települések polgármestereit és lakosságát is.  

LAKOSSÁGI FÓRUM AZ M0-ÁSRÓL  
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Előzmények
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szen ha a körgyűrű ezen szakasza meg-
épül, de a nyugati szektor nem (tehát ha 
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polgármestere), Ohr Alajos (Budakeszi 
alpolgármestere), Farkas András (Piliscsa-
ba polgármestere), Hanzelik Gábor (Le-
ányvár polgármestere), Reményi László 
(Csolnok alpolgármestere), Kosztkáné Ro-
kolya Bernadett (Piliscsév polgármestere), 
Krix Lajos Mihály (Tinnye polgármestere), 
Szathmáry Gergely (Remeteszőlős pol-
gármestere), dr. Szente Kálmán (Solymár 
polgármestere), Varga László (Perbál pol-
gármestere), Kesztölcről pedig a Virágzó 
Kesztölcért Egyesület elnöke.

A tervekről

Az engedélyezési eljárás ismertetéseként 
Szabóné Tóth Ildikó projektvezető el-
mondta, hogy a tavalyi év végére készültek 
el az M0 északi szektor 11. sz. főút − 10. 
sz. főút közötti szakaszának engedélyezési 
tervei, és hogy jelenleg folyamatban van az 
engedélyezési eljárás, amely várhatóan az 
idei év végére be is fejeződik. 

Az M0 északi szektorának a Megyeri-hí-
dig tartó szakaszát 2008-ban átadták. Ettől 
a ponttól kezdve a 10-es útig terjed az M0 
mostani tervezési szakasza, 7,6 km-en, két-
szer két sávon. A tervek 90 km/h tervezési 
sebességre készültek. A nyomvonaltervet 
részleteiben Csordás Erika irányító terve-

ző ismertette. Takács Miklós közlekedés-
tervezési igazgató egy részletes forgalmi 
vizsgálatot ismertetett, s arról beszélt, hogy 
a beruházással milyen forgalmi változások 
várhatóak a Pilisi-, illetve a Zsámbéki-
medencében. Elmondta, hogy az M0-ás 
autóút több lépcsőben valósul meg, így a 
különböző szakaszokban más-más forga-
lomnövekedésre, illetve -csökkenésre lehet 
számítani az érintett településeken.  

A forgalmi vizsgálatokról

A projekt megvalósulása esetén a 10-es út 
forgalma sajnos a jelenlegi 21 000 jármű/
napról 2031-re 33 000 jármű/napra fog 
nő ni, már-már élhetetlenné téve az érin-
tett településeket, köztük Pilisvörösvárt 
is. A projekt előnye viszont, hogy a forga-
lom gyorsulni fog, a jelenlegi dugók meg-
szűnnek, hiszen lesz egy Vörösvárt elha-
gyó kétsávos út, ami szétnyílik egy M0-ás 
kapcsolatra és egy Bécsi úti kapcsolatra, 
csomópontok nélkül. Takács Miklós el-
mondta, hogy már a mostani forgalom is 
olyan mértékű Vörösváron és a többi 10-
es út menti településen, hogy azt elkerülő 
úttal csökkenteni szakmailag indokolt. A 
10-es út menti települések problémáit az 
M10-es oldaná meg, az M10-es megépíté-
se azonban jelenleg nincsen napirenden, 
a sok alagút és környezetvédelmi terület 
miatt a megvalósítása igen drága. Mivel az 
M10 teljes szakaszának megépítése több 
száz milliárd forintos beruházás lenne, 
erre reális esély nincs. Ezért nagyon fontos, 
hogy az M10-re valamiféle ütemezési terv 
készüljön, melynek minden eleme illesz-
kedik majd a teljes M0-ás gyűrű megvaló-
sításába. Takács Miklós a bemutató végén 
kiemelte, hogy jelenleg a NIF Zrt. feladata 

az M0 északi szektor engedélyes terveinek 
elkészítése, elkészíttetése, de az út tényle-
ges megépítésére elkülönített forrás jelen-
leg még nincs. Ez annyiban jó, hogy még 
van lehetőség az együttgondolkodásra, az 
összefogásra az M10 ügyében. 

Közös kérések, közös célok

Ennek a fórumnak talán az egyik legna-
gyobb hozadéka – túl azon, hogy renge-
teg információval szolgált – az volt, hogy 
elindult egy komoly összefogás a környék 
települései között, amire nagyon régen 
volt példa. Gromon István polgármester 
az érintett települések polgármestereivel 
közösen fogja kérni dr. Homolya Róbert 
közlekedésért felelős államtitkárt a követ-
kezőkre:

1. Az M10-es út tervezésének és engedé-
lyeztetésének folyamatát gyorsítsák fel. 
(Az M10-es gyorsforgalmi út megépíté-
sének előkészületei az utóbbi 8 évben le-
lassultak. 2008-ban már a kiviteli tervek 
készültek, amikor az előkészületek szinte 
teljesen leálltak. 2014-ben elkészült az új 
környezetvédelmi engedély, de a tervezés 
és az engedélyeztetés jelenleg nem halad 
párhuzamosan az M0 északi szektor 11. 
sz. főút – 10. sz. főút közötti szakaszával.)

2. Az M0 északi szektor 11. sz. főút – 10. sz. 
főút közötti szakaszának projektjén belül 
készüljön egy olyan tanulmány, amely azt 

vizsgálja, hogy a körgyűrű ezen szakasza 
a megépítését követően milyen hatással 
lesz a Pilisi-medence és a Zsámbéki-me-
dence településeire. A tanulmány adjon 
az NFM-mel, a Magyar Közút NZrt.-vel 
és velünk egyeztetett megoldásokat az M0 
északi szektor 11. sz. főút – 10. sz. főút 
közötti szakaszának megépülése miatt a 
térségünkben jelentősen megnövekedő 
forgalom megterhelő hatásainak csök-
kentésére (M10-es út megépítésének üte-
mekre bontása, bizonyos csomópontok, 
veszélyes vagy szűk útszakaszok átépíté-
se körforgalmi vagy jelzőlámpás csomó-

ponttá, új gyalogátkelőhelyek kialakítása, 
illetve egyéb forgalombiztonsági beavat-
kozások). 

3. Az 1. pont szerint elkészülő tanulmány-
ban foglalt beruházások még az M0 észa-
ki szektor 11. sz. főút – 10. sz. főút közötti 
szakaszának megépülése előtt vagy legké-
sőbb azzal egy időben készüljenek el. 

A polgármesterek személyes találko-
zást és egyeztetési lehetőséget is kérnek az 
államtitkártól. Az egyeztetés eredményé-
ről beszámolunk.

Palkovics Mária

Csordás Erika irányító tervező, FŐMTERV Zrt.
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a beruházással milyen forgalmi változások 
várhatóak a Pilisi-, illetve a Zsámbéki-
medencében. Elmondta, hogy az M0-ás 
autóút több lépcsőben valósul meg, így a 
különböző szakaszokban más-más forga-
lomnövekedésre, illetve -csökkenésre lehet 
számítani az érintett településeken.  

A forgalmi vizsgálatokról

A projekt megvalósulása esetén a 10-es út 
forgalma sajnos a jelenlegi 21 000 jármű/
napról 2031-re 33 000 jármű/napra fog 
nő ni, már-már élhetetlenné téve az érin-
tett településeket, köztük Pilisvörösvárt 
is. A projekt előnye viszont, hogy a forga-
lom gyorsulni fog, a jelenlegi dugók meg-
szűnnek, hiszen lesz egy Vörösvárt elha-
gyó kétsávos út, ami szétnyílik egy M0-ás 
kapcsolatra és egy Bécsi úti kapcsolatra, 
csomópontok nélkül. Takács Miklós el-
mondta, hogy már a mostani forgalom is 
olyan mértékű Vörösváron és a többi 10-
es út menti településen, hogy azt elkerülő 
úttal csökkenteni szakmailag indokolt. A 
10-es út menti települések problémáit az 
M10-es oldaná meg, az M10-es megépíté-
se azonban jelenleg nincsen napirenden, 
a sok alagút és környezetvédelmi terület 
miatt a megvalósítása igen drága. Mivel az 
M10 teljes szakaszának megépítése több 
száz milliárd forintos beruházás lenne, 
erre reális esély nincs. Ezért nagyon fontos, 
hogy az M10-re valamiféle ütemezési terv 
készüljön, melynek minden eleme illesz-
kedik majd a teljes M0-ás gyűrű megvaló-
sításába. Takács Miklós a bemutató végén 
kiemelte, hogy jelenleg a NIF Zrt. feladata 

az M0 északi szektor engedélyes terveinek 
elkészítése, elkészíttetése, de az út tényle-
ges megépítésére elkülönített forrás jelen-
leg még nincs. Ez annyiban jó, hogy még 
van lehetőség az együttgondolkodásra, az 
összefogásra az M10 ügyében. 

Közös kérések, közös célok

Ennek a fórumnak talán az egyik legna-
gyobb hozadéka – túl azon, hogy renge-
teg információval szolgált – az volt, hogy 
elindult egy komoly összefogás a környék 
települései között, amire nagyon régen 
volt példa. Gromon István polgármester 
az érintett települések polgármestereivel 
közösen fogja kérni dr. Homolya Róbert 
közlekedésért felelős államtitkárt a követ-
kezőkre:

1. Az M10-es út tervezésének és engedé-
lyeztetésének folyamatát gyorsítsák fel. 
(Az M10-es gyorsforgalmi út megépíté-
sének előkészületei az utóbbi 8 évben le-
lassultak. 2008-ban már a kiviteli tervek 
készültek, amikor az előkészületek szinte 
teljesen leálltak. 2014-ben elkészült az új 
környezetvédelmi engedély, de a tervezés 
és az engedélyeztetés jelenleg nem halad 
párhuzamosan az M0 északi szektor 11. 
sz. főút – 10. sz. főút közötti szakaszával.)

2. Az M0 északi szektor 11. sz. főút – 10. sz. 
főút közötti szakaszának projektjén belül 
készüljön egy olyan tanulmány, amely azt 

vizsgálja, hogy a körgyűrű ezen szakasza 
a megépítését követően milyen hatással 
lesz a Pilisi-medence és a Zsámbéki-me-
dence településeire. A tanulmány adjon 
az NFM-mel, a Magyar Közút NZrt.-vel 
és velünk egyeztetett megoldásokat az M0 
északi szektor 11. sz. főút – 10. sz. főút 
közötti szakaszának megépülése miatt a 
térségünkben jelentősen megnövekedő 
forgalom megterhelő hatásainak csök-
kentésére (M10-es út megépítésének üte-
mekre bontása, bizonyos csomópontok, 
veszélyes vagy szűk útszakaszok átépíté-
se körforgalmi vagy jelzőlámpás csomó-

ponttá, új gyalogátkelőhelyek kialakítása, 
illetve egyéb forgalombiztonsági beavat-
kozások). 

3. Az 1. pont szerint elkészülő tanulmány-
ban foglalt beruházások még az M0 észa-
ki szektor 11. sz. főút – 10. sz. főút közötti 
szakaszának megépülése előtt vagy legké-
sőbb azzal egy időben készüljenek el. 

A polgármesterek személyes találko-
zást és egyeztetési lehetőséget is kérnek az 
államtitkártól. Az egyeztetés eredményé-
ről beszámolunk.

Palkovics Mária

Csordás Erika irányító tervező, FŐMTERV Zrt.
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ELNÖKI ÜGYEK
Önállóvá válni  
– beszélgetés Ludvig Károllyal

• Mióta tölti be az elnöki pozíciót?

2008. április 26-a óta, ekkor választottak 
meg hivatalosan is, mert lényegében már 
2007-ben is elláttam az elnöki tisztséggel 
járó feladatokat. 

• Milyen állapotban volt a kör, amikor át-
vette a „stafétabotot”?

A kinevezésem előtti esztendőben hatszáz 
forint volt az éves tagsági díj, amelyet a ve-
zetés kétszáz forinttal meg akart növelni. 
Sosem fogom elfelejteni, milyen ellenszenv 
fogadta ezt az emelési kísérletet! Amikor a 
következő évben elnökké választottak, én 
ellátogattam minden tagunkhoz és meg-
próbáltam mindenkivel megértetni, hogy 
mi egy országos szervezet önellátó tagjai 
vagyunk, így szükséges a fenntartáshoz a 
tagdíjemelés. Ekkor lett a tagdíj egy eszten-
dőre 2400 forint. Ez az összeg a mai napig 
ennyi! Mindemellett létrehoztuk a bizalmi 
rendszert is.

• Ez pontosan mit jelent?

A kertbarát bizalmi egy olyan pozíció, 
amely alá 20-25 tag is tartozhat, és a mun-
kát ellátó személynek a legfontosabb fel-
adata a tagtársak segítése, informálása. 
Ugyancsak fontos megemlíteni, hogy meg-
csináltuk a kör alapszabályát, és bevezettük 
az éves program fogalmát is, így egy eszten-
dőre előre tudjuk már, milyen események-
kel kell kalkuláljunk.

• Hány tagjuk volt ekkoriban?

Nagyjából hatvanan lehettünk. A kör tagja-
inak átlagéletkora már akkor is igen magas 
volt. Természetesen a fiatalítás mindig is 
célunk volt, ám valahogy sohasem tudtuk 
ezt a célunkat véghez vinni.

• Mit gondol, miért nem jött össze mind-
ez?

Amíg fiatalok vagyunk, tanulunk, isko-
lák után a fiatalok a szerelmet keresik, a 
házasság után pedig az egzisztencia fel-
építése a cél. Sokaknak tehát jellemzően 
nincs idejük arra, hogy olyan szabadidős 
tevékenyégeknek hódoljanak, mint a ker-
tészkedés. A szülőket egyébiránt úgy gon-
dolom, hogy a gyerekeken keresztül lehet 
megszólítani, ezért számukra létrehoztuk 
Az én kertem rajzpályázatot, amelyet min-
den évben kiírunk iskolások és óvodások 
számára is. A legszebb konyhakertek című 
pályázatunkra is felhívnám a figyelmet, 
amelyben nemcsak a kör tagjait, hanem 
Vörösvár lakosságát is próbáltuk aktivizál-
ni.

• Milyen egyéb célokat tűztek ki még 
anno maguk elé?

Az első és legfontosabb feladatunk az ön-
ellátás elérése volt, amelyet sikerült is meg-
valósítani. Ebben nemcsak a tagdíjrendszer 
megreformálása, hanem a helyi vállalko-
zók és az önkormányzat patronálása is igen 
fontos szerepet játszott.

• Említette A legszebb konyhakertek nevű 
pályázatot. Mióta vesz részt Pilisvörösvár 
ebben az országos megmérettetésben?

Városunk a megmérettetés első évében 
nem indult, de a másodikban már igen, én 

pedig a mini kategóriában első helyen vé-
geztem országos viszonylatban.

• Mit jelent pontosan jelen esetben a 
„mini” szó?

Ötven négyzetméternyi haszonterületnél 
kisebb zöldségeskertet értünk ezalatt.

• Ludvig úr kertjében jellemzően mik ta-
lálhatók?

Szeretem a gyümölcsfákat, így alma, körte, 
őszibarack és szilva is található a kertem-
ben, a zöldségek közül pedig a répa, a zel-
ler, a paprika, a paradicsom, a borsó és a 
másodvetésű dolgok teremnek meg.

A kertészkedés szépségei  
– beszélgetés Gemela Elvirával

• Mikor lépett be a kertbarát körbe?

2008-ban, amikor Ludvig Károly átvette 
Schreck Jánostól a kör vezetését, felkere-
sett, hogy lenne-e kedvem a kertbarátok-
hoz csatlakozni és szakmai tanácsokkal 
ellátni a tagokat.

• Egyébként mióta foglalkozik kertészke-
déssel?

Már gyerekkoromban is a mindennapok 
részét képezte ez a tevékenység. A nagy-
szüleim a házikertben a család számára 
megtermelték a zöldséget, gyümölcsöt, a 
felesleget pedig értékesítették a friss ter-
mény iránt érdeklődőknek. Az így szerzett 
élmények vezettek el oda, hogy elvégez-
tem az akkori Kertészeti és Élelmiszeripa-
ri Egyetem Kertészeti Főiskolai Karán a 
zöldség- és dísznövénytermesztés szakot.

A 46 esztendős Kovács László Kert-
barát Kör a vörösvári kulturális élet 
egyik üde színfoltja, tevékenysége 
nélkül városunk is kevesebb lenne. 
A körnek majd tíz esztendő után új 
elnöke lett, mi pedig arra gondol-
tunk, hogy Ludvig Károly leköszö-
nő elnökkel és utódjával, Gemela 
Elvirával is leülünk beszélgetni.

TAVASZVÁRÓ KERTI MUNKÁK

Végre itt a várva várt tavasz, lassan 
kezd éledni a természet.

A nyugalmi állapot után kis-
kertünkben célszerű elvégezni az idősza-
kos kerti munkákat. Kezdjük először a 
díszfák és cserjék, valamint a gyümölcs-
fák metszésével. Fontos, hogy a 2 cm-nél 
nagyobb metszési felületet kezeljük le 
fasebkezelővel. Ezután következhet a le-

mosó permetezés, melyet rügyfakadás előtt 
el kell végezni. Lehetőség szerint igyekez-
zünk tápanyag-utánpótlással elősegíteni a 
növények ébredését, hogy erőteljes növeke-
déssel induljanak, és a megfelelő időben vi-
rágözönnel lássák el kiskertünket. Nagyon 
kellemes munkát kívánok mindenkinek!

Göldner Zsolt kertészeti csoportvezető

• Pár szóban bemutatná az olvasóknak a 
kertjét? 

Mivel saját fogyasztásra termesztem a nö-
vényeket, ezért igyekszem a vegyszerek 
használatát minimálisra csökkenteni. Ezen 
megfontolás alapján elengedhetetlen részét 
képezi a kertnek a komposztkészítés is. 
Hiszem, hogy nemcsak a testünknek, de a 
lelkünknek is szüksége van táplálékra, így a 
gyümölcsök, zöldségek és fűszernövények 
mellett a dísznövények is helyet kaptak a 
kertben. Sokan nem is gondolnák, hogy 
ezek között a dísznövények között sok 
ehető fajta is megtalálható. Ilyen például 
az orgona, a sásliliom, a fukszia, a tátika, a 
sarkantyúka vagy a dália. Van, amelyeknek 
csak a virága fogyasztható, ezért mielőtt 
valaki lelkesen megkóstolná őket, tájéko-
zódjon, hogy mely részük alkalmas emberi 
fogyasztásra. A zöldségnövények között 
is igyekszem a Magyarországon újdon-
ságnak számító különlegességeket kipró-
bálni. Így a megszokott zöldségek mellett 
termesztek földicseresznyét, egérdinnyét, 
földimandulát, shungikut, tindát, nyugat-
indiai uborkát is.

• Volt vagy van valaki az életében, aki 
megtanította a különféle praktikákra?

Már gyerekként rengeteg titkot elleshet-
tem Pekó Józseftől, aki nagyon sokáig volt 
a kör szakmai vezetője is. Főiskolásként 
pedig Szauter Gyulánál tölthettem a szak-
mai gyakorlatomat, akitől szintén sokat 
tanulhattam. Nem mehetek el szó nélkül 
amellett sem, hogy a kertbarátok kertjeit 
látogatva is sok apró trükköt figyelhettem 
meg, amely egy másik oldalát mutatta meg 
a kertészkedésnek, mint amit a főiskolán 
tanultam.

• Emlékszik még az első kiállítására?

A kiállítás mindig egy jelentős esemény a 
kertbarát kör életében. Itt mutatjuk meg, 
mit is sikerült az adott évhez alkalmazkod-
va megtermelnünk. Nagy izgalommal ren-
deztük be a termet, hogy minden kertbarát 
terményét a leglátványosabban tudjuk elhe-
lyezni. A legelső kiállításra egy Abelmoschus 
manihot növényt vittem, amely egy tányér-
nyi, sárga virágú hibiszkusz.

• Van kedvenc zöldsége, gyümölcse?

Erre azt mondanám, mindig a legújabb 
szerzemény az aktuális kedvenc. Leg-
először egy fűszernövénnyel kezdeném a 
felsorolást, amely nem más, mint a bazsa-
likom. Közel 30 fajta bazsalikomot tartok, 
melyek igen változatos képet mutatnak 
mind szín, íz, méret és forma tekintetében. 
Minden ételhez lehet találni egy vele har-
monizáló, az ízeket kiemelő fajtát. A zöld-
ségek közül most, hogy itt a tavasz, már 
naponta lesem, mikor lehet a mustársaláta 
leveleit lecsipegetni. Gyümölcsből pedig az 
alpesi fehér szamóca áll a dobogó legfelső 
fokán, ami hihetetlen aromájával a régi 
erdei séták alkalmával szüretelt szamócák 
ízvilágát lopja vissza a mai hétköznapokba.

• Ha jól számolom, akkor egy 46 eszten-
dős kör elnökeként tevékenykedik tovább.
Milyen célokat tűzött ki maga és a baráti 
kör elé?

Természetesen elődeink nyomdokain ha-
ladva fontosnak tartjuk a vörösvári kerté-
szeti és borkultúra hagyományainak meg-
őrzését és ápolását, melyet szeretnénk a 
minket követő nemzedéknek megőrizni és 
átadni. Elengedhetetlen feladat a házikerti 
termesztés népszerűsítése és megbecsü-
lésének visszaállítása is. Sajnos hazánkra 
jellemző, hogy kertészeti termesztés terén 
nem vagyunk nyitottak az újdonságokra, 
ezért is tűztük ki célul a biológiai sokféle-
ség bemutatását és elterjesztését.

• Jelenleg hány tagja van a körnek?

Most éppen 98 tagja van a kertbarát kör-
nek. Minden hónap első vasárnapját köve-
tő második hétfőn 17 órától tartjuk a gyű-
lésünket a Művészetek Házában. Ekkor a 
kertészet valamely területéhez kapcsoló-
dó témában kérünk fel előadókat, melyre 
minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

• Mivel készül a kertbarát kör a 2017-es 
esztendőre?

A nagyközönség számára is látványos és 
egyben a legnagyobb rendezvényünk a 
Vörösvári Napok keretében helyet kapó 
terménykiállítás. Idén a paradicsom lesz 
a főszereplője a kiállításunknak. A kert-
barátok közösen építenek egy sarkot, ahol 
igyekszünk bemutatni ennek a Magyar-
országon oly népszerű zöldségnek a vál-

tozatosságát. Szeretnénk bemutatni, hogy 
nem csak a piros paradicsom létezik, és a 
többi fajta is tud ízében kellemes megle-
petést okozni a fogyasztójának. Fontosnak 
tartjuk, hogy a jövő nemzedék megismer-
kedjen a kertészet szépségeivel, ezen okból 
idén is meghirdetjük az óvodások részére 
Az én kertem rajzpályázatot. Minden év 
szerves részét képezi a borverseny, ahol a 
kertbarátok bemutatják, mit is sikerült el-
érniük a borászat terén az adott évben. Bár 
ez az esemény zártkörű rendezvény, de a 
vörösváriaknak sem kell elkeseredniük, 
mert a szüreti felvonuláson a hagyományo-
kat követve most is fogunk bort kínálni az 
eseményen részt vevőknek.

• Úgy tudom, hogy nemcsak a vörösvári 
kertbarátoknál, hanem egy Pest megyei 
szervezetnél is új pozíciót lát el. Mesélne 
erről?

2016 novemberétől én látom el a Kertészek 
és Kertbarátok Országos Szövetsége Pest 
megyei szervezetének elnöki tisztségét. 
Legfontosabb feladataim közé tarozik a me-
gyében található kertbarát körök összefogá-
sa, segítése, a kertkultúra és a kertművelés 
fejlesztése, a természet- és környezettuda-
tos fogyasztói szokások terjesztése szakmai 
előadók, kiállítások és egyéb rendezvények 
segítségével, valamint a fiatalok bevonása 
és aktivizálása a kertészet által a közösségi 
munkába. Mindezen célok teljesülésének 
elengedhetetlen feltétele a szoros együtt-
működés kialakítása az önkormányzatok-
kal és más civil szervezetekkel. Örömmel 
mondhatom, hogy mind a megyei vezetés-
ben, mind a Pilisvörösvár Kovács László 
Kertbarát Körben nagyszerű emberekkel 
dolgozhatom együtt mindezen feladatok 
megvalósításához.

Kókai Márton

A LAKI  
ÉPÜLETSZOBRÁSZ Zrt. 

pilisszentiváni telephelyére  
keresünk  

dolgozókat  
betanított munkára. 

Érdeklődni személyesen:  
Pilisszentiván, Ipartelep u. 2. 

(6.00-14.30-ig)

Telefonon:  
0630/5152891  
Tokodi Zoltán  
üzemvezető,  

vagy  
0630/2795179  

Vrhovina Gábor  
üzemvezető helyettes
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meg hivatalosan is, mert lényegében már 
2007-ben is elláttam az elnöki tisztséggel 
járó feladatokat. 
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vette a „stafétabotot”?

A kinevezésem előtti esztendőben hatszáz 
forint volt az éves tagsági díj, amelyet a ve-
zetés kétszáz forinttal meg akart növelni. 
Sosem fogom elfelejteni, milyen ellenszenv 
fogadta ezt az emelési kísérletet! Amikor a 
következő évben elnökké választottak, én 
ellátogattam minden tagunkhoz és meg-
próbáltam mindenkivel megértetni, hogy 
mi egy országos szervezet önellátó tagjai 
vagyunk, így szükséges a fenntartáshoz a 
tagdíjemelés. Ekkor lett a tagdíj egy eszten-
dőre 2400 forint. Ez az összeg a mai napig 
ennyi! Mindemellett létrehoztuk a bizalmi 
rendszert is.

• Ez pontosan mit jelent?

A kertbarát bizalmi egy olyan pozíció, 
amely alá 20-25 tag is tartozhat, és a mun-
kát ellátó személynek a legfontosabb fel-
adata a tagtársak segítése, informálása. 
Ugyancsak fontos megemlíteni, hogy meg-
csináltuk a kör alapszabályát, és bevezettük 
az éves program fogalmát is, így egy eszten-
dőre előre tudjuk már, milyen események-
kel kell kalkuláljunk.

• Hány tagjuk volt ekkoriban?

Nagyjából hatvanan lehettünk. A kör tagja-
inak átlagéletkora már akkor is igen magas 
volt. Természetesen a fiatalítás mindig is 
célunk volt, ám valahogy sohasem tudtuk 
ezt a célunkat véghez vinni.

• Mit gondol, miért nem jött össze mind-
ez?

Amíg fiatalok vagyunk, tanulunk, isko-
lák után a fiatalok a szerelmet keresik, a 
házasság után pedig az egzisztencia fel-
építése a cél. Sokaknak tehát jellemzően 
nincs idejük arra, hogy olyan szabadidős 
tevékenyégeknek hódoljanak, mint a ker-
tészkedés. A szülőket egyébiránt úgy gon-
dolom, hogy a gyerekeken keresztül lehet 
megszólítani, ezért számukra létrehoztuk 
Az én kertem rajzpályázatot, amelyet min-
den évben kiírunk iskolások és óvodások 
számára is. A legszebb konyhakertek című 
pályázatunkra is felhívnám a figyelmet, 
amelyben nemcsak a kör tagjait, hanem 
Vörösvár lakosságát is próbáltuk aktivizál-
ni.

• Milyen egyéb célokat tűztek ki még 
anno maguk elé?

Az első és legfontosabb feladatunk az ön-
ellátás elérése volt, amelyet sikerült is meg-
valósítani. Ebben nemcsak a tagdíjrendszer 
megreformálása, hanem a helyi vállalko-
zók és az önkormányzat patronálása is igen 
fontos szerepet játszott.

• Említette A legszebb konyhakertek nevű 
pályázatot. Mióta vesz részt Pilisvörösvár 
ebben az országos megmérettetésben?

Városunk a megmérettetés első évében 
nem indult, de a másodikban már igen, én 

pedig a mini kategóriában első helyen vé-
geztem országos viszonylatban.

• Mit jelent pontosan jelen esetben a 
„mini” szó?

Ötven négyzetméternyi haszonterületnél 
kisebb zöldségeskertet értünk ezalatt.

• Ludvig úr kertjében jellemzően mik ta-
lálhatók?

Szeretem a gyümölcsfákat, így alma, körte, 
őszibarack és szilva is található a kertem-
ben, a zöldségek közül pedig a répa, a zel-
ler, a paprika, a paradicsom, a borsó és a 
másodvetésű dolgok teremnek meg.

A kertészkedés szépségei  
– beszélgetés Gemela Elvirával

• Mikor lépett be a kertbarát körbe?

2008-ban, amikor Ludvig Károly átvette 
Schreck Jánostól a kör vezetését, felkere-
sett, hogy lenne-e kedvem a kertbarátok-
hoz csatlakozni és szakmai tanácsokkal 
ellátni a tagokat.

• Egyébként mióta foglalkozik kertészke-
déssel?

Már gyerekkoromban is a mindennapok 
részét képezte ez a tevékenység. A nagy-
szüleim a házikertben a család számára 
megtermelték a zöldséget, gyümölcsöt, a 
felesleget pedig értékesítették a friss ter-
mény iránt érdeklődőknek. Az így szerzett 
élmények vezettek el oda, hogy elvégez-
tem az akkori Kertészeti és Élelmiszeripa-
ri Egyetem Kertészeti Főiskolai Karán a 
zöldség- és dísznövénytermesztés szakot.

A 46 esztendős Kovács László Kert-
barát Kör a vörösvári kulturális élet 
egyik üde színfoltja, tevékenysége 
nélkül városunk is kevesebb lenne. 
A körnek majd tíz esztendő után új 
elnöke lett, mi pedig arra gondol-
tunk, hogy Ludvig Károly leköszö-
nő elnökkel és utódjával, Gemela 
Elvirával is leülünk beszélgetni.

TAVASZVÁRÓ KERTI MUNKÁK

Végre itt a várva várt tavasz, lassan 
kezd éledni a természet.

A nyugalmi állapot után kis-
kertünkben célszerű elvégezni az idősza-
kos kerti munkákat. Kezdjük először a 
díszfák és cserjék, valamint a gyümölcs-
fák metszésével. Fontos, hogy a 2 cm-nél 
nagyobb metszési felületet kezeljük le 
fasebkezelővel. Ezután következhet a le-

mosó permetezés, melyet rügyfakadás előtt 
el kell végezni. Lehetőség szerint igyekez-
zünk tápanyag-utánpótlással elősegíteni a 
növények ébredését, hogy erőteljes növeke-
déssel induljanak, és a megfelelő időben vi-
rágözönnel lássák el kiskertünket. Nagyon 
kellemes munkát kívánok mindenkinek!

Göldner Zsolt kertészeti csoportvezető

• Pár szóban bemutatná az olvasóknak a 
kertjét? 

Mivel saját fogyasztásra termesztem a nö-
vényeket, ezért igyekszem a vegyszerek 
használatát minimálisra csökkenteni. Ezen 
megfontolás alapján elengedhetetlen részét 
képezi a kertnek a komposztkészítés is. 
Hiszem, hogy nemcsak a testünknek, de a 
lelkünknek is szüksége van táplálékra, így a 
gyümölcsök, zöldségek és fűszernövények 
mellett a dísznövények is helyet kaptak a 
kertben. Sokan nem is gondolnák, hogy 
ezek között a dísznövények között sok 
ehető fajta is megtalálható. Ilyen például 
az orgona, a sásliliom, a fukszia, a tátika, a 
sarkantyúka vagy a dália. Van, amelyeknek 
csak a virága fogyasztható, ezért mielőtt 
valaki lelkesen megkóstolná őket, tájéko-
zódjon, hogy mely részük alkalmas emberi 
fogyasztásra. A zöldségnövények között 
is igyekszem a Magyarországon újdon-
ságnak számító különlegességeket kipró-
bálni. Így a megszokott zöldségek mellett 
termesztek földicseresznyét, egérdinnyét, 
földimandulát, shungikut, tindát, nyugat-
indiai uborkát is.

• Volt vagy van valaki az életében, aki 
megtanította a különféle praktikákra?

Már gyerekként rengeteg titkot elleshet-
tem Pekó Józseftől, aki nagyon sokáig volt 
a kör szakmai vezetője is. Főiskolásként 
pedig Szauter Gyulánál tölthettem a szak-
mai gyakorlatomat, akitől szintén sokat 
tanulhattam. Nem mehetek el szó nélkül 
amellett sem, hogy a kertbarátok kertjeit 
látogatva is sok apró trükköt figyelhettem 
meg, amely egy másik oldalát mutatta meg 
a kertészkedésnek, mint amit a főiskolán 
tanultam.

• Emlékszik még az első kiállítására?

A kiállítás mindig egy jelentős esemény a 
kertbarát kör életében. Itt mutatjuk meg, 
mit is sikerült az adott évhez alkalmazkod-
va megtermelnünk. Nagy izgalommal ren-
deztük be a termet, hogy minden kertbarát 
terményét a leglátványosabban tudjuk elhe-
lyezni. A legelső kiállításra egy Abelmoschus 
manihot növényt vittem, amely egy tányér-
nyi, sárga virágú hibiszkusz.

• Van kedvenc zöldsége, gyümölcse?

Erre azt mondanám, mindig a legújabb 
szerzemény az aktuális kedvenc. Leg-
először egy fűszernövénnyel kezdeném a 
felsorolást, amely nem más, mint a bazsa-
likom. Közel 30 fajta bazsalikomot tartok, 
melyek igen változatos képet mutatnak 
mind szín, íz, méret és forma tekintetében. 
Minden ételhez lehet találni egy vele har-
monizáló, az ízeket kiemelő fajtát. A zöld-
ségek közül most, hogy itt a tavasz, már 
naponta lesem, mikor lehet a mustársaláta 
leveleit lecsipegetni. Gyümölcsből pedig az 
alpesi fehér szamóca áll a dobogó legfelső 
fokán, ami hihetetlen aromájával a régi 
erdei séták alkalmával szüretelt szamócák 
ízvilágát lopja vissza a mai hétköznapokba.

• Ha jól számolom, akkor egy 46 eszten-
dős kör elnökeként tevékenykedik tovább.
Milyen célokat tűzött ki maga és a baráti 
kör elé?

Természetesen elődeink nyomdokain ha-
ladva fontosnak tartjuk a vörösvári kerté-
szeti és borkultúra hagyományainak meg-
őrzését és ápolását, melyet szeretnénk a 
minket követő nemzedéknek megőrizni és 
átadni. Elengedhetetlen feladat a házikerti 
termesztés népszerűsítése és megbecsü-
lésének visszaállítása is. Sajnos hazánkra 
jellemző, hogy kertészeti termesztés terén 
nem vagyunk nyitottak az újdonságokra, 
ezért is tűztük ki célul a biológiai sokféle-
ség bemutatását és elterjesztését.

• Jelenleg hány tagja van a körnek?

Most éppen 98 tagja van a kertbarát kör-
nek. Minden hónap első vasárnapját köve-
tő második hétfőn 17 órától tartjuk a gyű-
lésünket a Művészetek Házában. Ekkor a 
kertészet valamely területéhez kapcsoló-
dó témában kérünk fel előadókat, melyre 
minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

• Mivel készül a kertbarát kör a 2017-es 
esztendőre?

A nagyközönség számára is látványos és 
egyben a legnagyobb rendezvényünk a 
Vörösvári Napok keretében helyet kapó 
terménykiállítás. Idén a paradicsom lesz 
a főszereplője a kiállításunknak. A kert-
barátok közösen építenek egy sarkot, ahol 
igyekszünk bemutatni ennek a Magyar-
országon oly népszerű zöldségnek a vál-

tozatosságát. Szeretnénk bemutatni, hogy 
nem csak a piros paradicsom létezik, és a 
többi fajta is tud ízében kellemes megle-
petést okozni a fogyasztójának. Fontosnak 
tartjuk, hogy a jövő nemzedék megismer-
kedjen a kertészet szépségeivel, ezen okból 
idén is meghirdetjük az óvodások részére 
Az én kertem rajzpályázatot. Minden év 
szerves részét képezi a borverseny, ahol a 
kertbarátok bemutatják, mit is sikerült el-
érniük a borászat terén az adott évben. Bár 
ez az esemény zártkörű rendezvény, de a 
vörösváriaknak sem kell elkeseredniük, 
mert a szüreti felvonuláson a hagyományo-
kat követve most is fogunk bort kínálni az 
eseményen részt vevőknek.

• Úgy tudom, hogy nemcsak a vörösvári 
kertbarátoknál, hanem egy Pest megyei 
szervezetnél is új pozíciót lát el. Mesélne 
erről?

2016 novemberétől én látom el a Kertészek 
és Kertbarátok Országos Szövetsége Pest 
megyei szervezetének elnöki tisztségét. 
Legfontosabb feladataim közé tarozik a me-
gyében található kertbarát körök összefogá-
sa, segítése, a kertkultúra és a kertművelés 
fejlesztése, a természet- és környezettuda-
tos fogyasztói szokások terjesztése szakmai 
előadók, kiállítások és egyéb rendezvények 
segítségével, valamint a fiatalok bevonása 
és aktivizálása a kertészet által a közösségi 
munkába. Mindezen célok teljesülésének 
elengedhetetlen feltétele a szoros együtt-
működés kialakítása az önkormányzatok-
kal és más civil szervezetekkel. Örömmel 
mondhatom, hogy mind a megyei vezetés-
ben, mind a Pilisvörösvár Kovács László 
Kertbarát Körben nagyszerű emberekkel 
dolgozhatom együtt mindezen feladatok 
megvalósításához.

Kókai Márton

A LAKI  
ÉPÜLETSZOBRÁSZ Zrt. 

pilisszentiváni telephelyére  
keresünk  

dolgozókat  
betanított munkára. 

Érdeklődni személyesen:  
Pilisszentiván, Ipartelep u. 2. 

(6.00-14.30-ig)

Telefonon:  
0630/5152891  
Tokodi Zoltán  
üzemvezető,  

vagy  
0630/2795179  

Vrhovina Gábor  
üzemvezető helyettes
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Gondolatok a víz világnapján

Köztudott, hogy víz nélkül nincs 
élet. Március 22-én erre emléke-
zünk. A sok-sok égitest között mi, 

földi lények vagyunk a legszerencséseb-
bek. Kék bolygónk pazar vízkészlete éle-
tünk bölcsője. Már az anyaméhben dús-
kálunk a vízben, testünk nagy részét is ez 
az elem alkotja. Magyarország szerencsés, 
gazdag föld alatti és felszíni vízkészlet-
ben. Van bőven termál-, ásvány- és meg-
becsülendő, csapból folyó tiszta vizünk. 
De vajon még meddig? 

A 2016-os november végi Budapesti Víz 
Világtalálkozón többek között a klímavál-
tozás következményeire hívták fel a figyel-
met. Napjainkban egyre szélsőségesebb 
az időjárás. Míg a világ egyik felét aszály 
sújtja, addig másutt hatalmas esőzések, vi-
harok tombolnak.

Már semmi sem a régi, sóhajtozunk... 
Valóban, őseink még jóval egyszerűbben, 
természetközeli módon éltek az újkor 
emberével szemben. Kemény munkával 
teremtették elő javaikat, megbecsülve azo-
kat. A kútról hordták a vizet, teknőben 
mostak, lavórban tisztálkodtak − bányász 
elődeink napi 12 órai föld alatti szolgálat 
után −, hisz a fürdőszoba még csak a jó-
módúak kiváltsága volt.

A mai kor embere elkényelmesedett. 
Modern gépek mosnak, mosogatnak he-
lyettünk. Olyan természetes, hogy folyik 
a csapból a víz... Legyünk a fogyasztá-
sunkban mértékletesek, környezettudato-
sabbak, járjunk elöl jó példával ebben a 
gyermekek előtt!

A fent már említett vízkonferencia záró 
dokumentumában többek között megfo-
galmazták a világ és velük együtt hazánk 
vezető képviselői: az oktatás fejlesztésére 
még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a jövő-
ben, különösen egyik sarkalatos pontjára, a 
környezeti nevelésre. Fontos feladat a felvi-
lágosítás, az ismeretterjesztés, a környezet-
kultúra, a helyes gondolkodás, jó szokások 
alapozása. A nem túl távoli jövőben vár-
hatóan beköszönt a világban a vízválság, 
melynek felmerülő problémáit, azok keze-
lését, enyhítését már a fiatalabb nemzedé-
keknek kell megoldaniuk.

Zöld óvodánkban ennek jegyében fo-
kozott figyelmet fordítunk a mindennap-
jainkban arra, hogy a felnőttek példáján 
keresztül a kisgyermekek megtanulják a 
körültekintő, mértékletes fogyasztást, a víz 
lehetőség szerinti újrahasznosítását, a taka-

2015-ben nyertes, 11 pedagógus tovább-
képzését lehetővé tevő Erasmus+ mobi-
litási pályázatunk után 2016 februárjában 
újabb projekttervet nyújtottam be az isko-
lavezetés támogatásával a Tempus Köz-
alapítványhoz. Májusban nagy örömmel 
vettük a hírt, miszerint a tervezetünket 
elfogadták. Országosan összesen 381 ta-
nár kapott lehetőséget arra, hogy külföldi 
tanfolyamokon vegyen részt, ebből 10 fő a 

mi tantestületünkből került ki. Kollégáim 
mindegyike nyári kurzust választott.

Az előző pályázat megvalósításával el-
értük, hogy minden nyelvtanárunk és ta-
nítónk járt és tanult a célnyelvi országban.

A nyelvtanárok módszertani képzé-
sét jelenleg is kiemelt helyen kezeljük. A 
nyelvtudás fontosságát szem előtt tartva 
három tanár vett részt nyelvi kurzuson. 
Örvendetes, hogy nőtt az idegen nyelven 

beszélő, nem nyelvszakos pedagógusok 
részvétele a projektben. Ők a szaktárgyuk-
hoz kapcsolódó vagy általános módszer-
tani ismereteiket bővítő továbbképzéseket 
választottak.

A projekt jelenlegi szakaszában zajlik a 
tanultak kipróbálása, alkalmazása és meg-
osztása a tantestület többi tagjával.

Krizsánné Ferenczi Ildikó 
angol nyelvtanító, projekt koordinátor

rékos vízfelhasználást. Pozitív megerősítés-
sel, sok-sok dicsérettel megalapozzuk a kap-
csolódó jó gyakorlatot, a helyes szokásokat.

Az aktuális víz világnapja projekthetün-
kön többek között ellátogatunk a közeli bá-
nyatavakhoz, melyek gyönyörű környezetű 
vizes élőhelyek. A „vizes” énekek, zenék, 
mondókák, versek, találós kérdések gya-
korlása mellett a gyerekek közös mozgásos 
és környezeti játékokon keresztül a felszíni 
és föld alatti vizek jellemzőit, a természeti 
ok-okozati összefüggéseket is megisme-
rik. Tapasztalatokat szereznek vízminták 
felismerésével, egyszerű kísérletezgeté-
sekkel, szenzitív játékokkal (papírhajó-, 
tavirózsa-úsztatás, zenélés víziorgonán 
stb.). Interaktív mesével zárjuk ezt az él-
ménypedagógiával átitatott hetet. S ami a 
leglényegesebb, hogy figyeljük folyamato-
san a vízcsap halk üzenetét: „Csepp, csepp, 
csepegek, zárjatok el, gyerekek!”

Ziegler Tiborné  
óvodai környezeti nevelő

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

A magánszemélyek kommunális adójával kapcso-
latban felhívom figyelmüket, hogy amennyiben a 
kommunális adófizetési kötelezettség alá tartozó 
ingatlan eladásra, vételre, öröklésre, ajándékozásra, 
kisajátításra, telekalakításra, összevonásra kerül, úgy 
azt a polgármesteri hivatal adócsoportjához magán-
személyek kommunális adóbevallási nyomtatványon 
be kell jelenteni.

A tulajdonosok körében történő személyi változásokat, 
illetve a vagyoni értékű jog jogosítottjai körében bekö-
vetkező személyi változásokat szintén be kell jelenteni. 

Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos bejelentési kötelezettségek

Amennyiben a kommunális adó alanyának (tulaj-
donosként vagy haszonélvezőként) bejelentett címe 
megváltozik, úgy azt kérjük a polgármesteri hivatal 
adócsoportjához a változást követő 15 napon belül 
bevallási nyomtatvány benyújtásával jelezni szívesked-
jenek.

A változás jellegét (adókötelezettség keletkezése, adó-
kötelezettség változása, adókötelezettség megszűné-
se) a bevalláson a II. pontban a bevallás benyújtásának 
okánál tudják jelölni. A változást igazoló dokumentum 
másolatát kérjük, mellékelni szíveskedjenek. 

A bevallási nyomtatvány a www.pilisvorosvar.hu web-
oldalon a Vörösvári (környékbeli) vagyok / Polgármes-
teri Hivatal / Letölthető dokumentumok / Gazdálkodási 
osztály dokumentumainál letölthető, illetve a polgár-
mesteri hivatal ügyfélszolgálatán vagy adócsoportjá-
ban is beszerezhető.

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

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző
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Új pályázati hírek a Templom Téri Német Nemzetiségi Iskolából

Gondolatok a víz világnapján

Köztudott, hogy víz nélkül nincs 
élet. Március 22-én erre emléke-
zünk. A sok-sok égitest között mi, 

földi lények vagyunk a legszerencséseb-
bek. Kék bolygónk pazar vízkészlete éle-
tünk bölcsője. Már az anyaméhben dús-
kálunk a vízben, testünk nagy részét is ez 
az elem alkotja. Magyarország szerencsés, 
gazdag föld alatti és felszíni vízkészlet-
ben. Van bőven termál-, ásvány- és meg-
becsülendő, csapból folyó tiszta vizünk. 
De vajon még meddig? 

A 2016-os november végi Budapesti Víz 
Világtalálkozón többek között a klímavál-
tozás következményeire hívták fel a figyel-
met. Napjainkban egyre szélsőségesebb 
az időjárás. Míg a világ egyik felét aszály 
sújtja, addig másutt hatalmas esőzések, vi-
harok tombolnak.

Már semmi sem a régi, sóhajtozunk... 
Valóban, őseink még jóval egyszerűbben, 
természetközeli módon éltek az újkor 
emberével szemben. Kemény munkával 
teremtették elő javaikat, megbecsülve azo-
kat. A kútról hordták a vizet, teknőben 
mostak, lavórban tisztálkodtak − bányász 
elődeink napi 12 órai föld alatti szolgálat 
után −, hisz a fürdőszoba még csak a jó-
módúak kiváltsága volt.

A mai kor embere elkényelmesedett. 
Modern gépek mosnak, mosogatnak he-
lyettünk. Olyan természetes, hogy folyik 
a csapból a víz... Legyünk a fogyasztá-
sunkban mértékletesek, környezettudato-
sabbak, járjunk elöl jó példával ebben a 
gyermekek előtt!

A fent már említett vízkonferencia záró 
dokumentumában többek között megfo-
galmazták a világ és velük együtt hazánk 
vezető képviselői: az oktatás fejlesztésére 
még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a jövő-
ben, különösen egyik sarkalatos pontjára, a 
környezeti nevelésre. Fontos feladat a felvi-
lágosítás, az ismeretterjesztés, a környezet-
kultúra, a helyes gondolkodás, jó szokások 
alapozása. A nem túl távoli jövőben vár-
hatóan beköszönt a világban a vízválság, 
melynek felmerülő problémáit, azok keze-
lését, enyhítését már a fiatalabb nemzedé-
keknek kell megoldaniuk.

Zöld óvodánkban ennek jegyében fo-
kozott figyelmet fordítunk a mindennap-
jainkban arra, hogy a felnőttek példáján 
keresztül a kisgyermekek megtanulják a 
körültekintő, mértékletes fogyasztást, a víz 
lehetőség szerinti újrahasznosítását, a taka-

2015-ben nyertes, 11 pedagógus tovább-
képzését lehetővé tevő Erasmus+ mobi-
litási pályázatunk után 2016 februárjában 
újabb projekttervet nyújtottam be az isko-
lavezetés támogatásával a Tempus Köz-
alapítványhoz. Májusban nagy örömmel 
vettük a hírt, miszerint a tervezetünket 
elfogadták. Országosan összesen 381 ta-
nár kapott lehetőséget arra, hogy külföldi 
tanfolyamokon vegyen részt, ebből 10 fő a 

mi tantestületünkből került ki. Kollégáim 
mindegyike nyári kurzust választott.

Az előző pályázat megvalósításával el-
értük, hogy minden nyelvtanárunk és ta-
nítónk járt és tanult a célnyelvi országban.

A nyelvtanárok módszertani képzé-
sét jelenleg is kiemelt helyen kezeljük. A 
nyelvtudás fontosságát szem előtt tartva 
három tanár vett részt nyelvi kurzuson. 
Örvendetes, hogy nőtt az idegen nyelven 

beszélő, nem nyelvszakos pedagógusok 
részvétele a projektben. Ők a szaktárgyuk-
hoz kapcsolódó vagy általános módszer-
tani ismereteiket bővítő továbbképzéseket 
választottak.

A projekt jelenlegi szakaszában zajlik a 
tanultak kipróbálása, alkalmazása és meg-
osztása a tantestület többi tagjával.

Krizsánné Ferenczi Ildikó 
angol nyelvtanító, projekt koordinátor

rékos vízfelhasználást. Pozitív megerősítés-
sel, sok-sok dicsérettel megalapozzuk a kap-
csolódó jó gyakorlatot, a helyes szokásokat.

Az aktuális víz világnapja projekthetün-
kön többek között ellátogatunk a közeli bá-
nyatavakhoz, melyek gyönyörű környezetű 
vizes élőhelyek. A „vizes” énekek, zenék, 
mondókák, versek, találós kérdések gya-
korlása mellett a gyerekek közös mozgásos 
és környezeti játékokon keresztül a felszíni 
és föld alatti vizek jellemzőit, a természeti 
ok-okozati összefüggéseket is megisme-
rik. Tapasztalatokat szereznek vízminták 
felismerésével, egyszerű kísérletezgeté-
sekkel, szenzitív játékokkal (papírhajó-, 
tavirózsa-úsztatás, zenélés víziorgonán 
stb.). Interaktív mesével zárjuk ezt az él-
ménypedagógiával átitatott hetet. S ami a 
leglényegesebb, hogy figyeljük folyamato-
san a vízcsap halk üzenetét: „Csepp, csepp, 
csepegek, zárjatok el, gyerekek!”

Ziegler Tiborné  
óvodai környezeti nevelő

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

A magánszemélyek kommunális adójával kapcso-
latban felhívom figyelmüket, hogy amennyiben a 
kommunális adófizetési kötelezettség alá tartozó 
ingatlan eladásra, vételre, öröklésre, ajándékozásra, 
kisajátításra, telekalakításra, összevonásra kerül, úgy 
azt a polgármesteri hivatal adócsoportjához magán-
személyek kommunális adóbevallási nyomtatványon 
be kell jelenteni.

A tulajdonosok körében történő személyi változásokat, 
illetve a vagyoni értékű jog jogosítottjai körében bekö-
vetkező személyi változásokat szintén be kell jelenteni. 

Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos bejelentési kötelezettségek

Amennyiben a kommunális adó alanyának (tulaj-
donosként vagy haszonélvezőként) bejelentett címe 
megváltozik, úgy azt kérjük a polgármesteri hivatal 
adócsoportjához a változást követő 15 napon belül 
bevallási nyomtatvány benyújtásával jelezni szívesked-
jenek.

A változás jellegét (adókötelezettség keletkezése, adó-
kötelezettség változása, adókötelezettség megszűné-
se) a bevalláson a II. pontban a bevallás benyújtásának 
okánál tudják jelölni. A változást igazoló dokumentum 
másolatát kérjük, mellékelni szíveskedjenek. 

A bevallási nyomtatvány a www.pilisvorosvar.hu web-
oldalon a Vörösvári (környékbeli) vagyok / Polgármes-
teri Hivatal / Letölthető dokumentumok / Gazdálkodási 
osztály dokumentumainál letölthető, illetve a polgár-
mesteri hivatal ügyfélszolgálatán vagy adócsoportjá-
ban is beszerezhető.

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

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző
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FÁBIÁN JANKA ÍRÓNŐVEL

A pilisvörösvári Liget Cseperedő  
Német Nemzetiségi Óvoda  

pályázatot hirdet  
NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODAPEDAGÓGUS  

munkakör betöltésére, teljes munkaidőre, 
határozatlan időre.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: főiskolai végzettség (német 

nemzetiségi óvodapedagógus), felhasználói 
szintű MS Windows NT/2000/XP.

Elvárt kompetenciák: jó szintű együttműködő 
készség, tolerancia, közösségi munkára való 

alkalmasság.
A pályázatot 2017. március 31-ig lehet 

benyújtani Lovász Ferencné részére e-mailen 
(ligetovi@ligeticseperedoovoda.hu) vagy szemé-

lyesen (2085 Pilisvörösvár, Zrínyi u. 48.).
További információ:  

www.ligeticseperedoovoda.hu
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ELADÓ ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELKEK 

Cím Ajánlati ár (Ft) Ajánlati 
biztosíték (1%) Műszaki jellemzők

Szent 
Erzsébet 
u. 170.

6 900 000 Ft 69 000 Ft 500 m2 alapterületű bel-
területi, üres, építési te-
lek. Közművek az ingat-
lan előtt megtalálhatók.

Cím Ajánlati ár (Ft) Ajánlati 
biztosíték (1%) Műszaki jellemzők
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6 900 000 Ft 69 000 Ft 500 m2 alapterületű bel
területi, üres, építési te
lek. Közművek az ingat
lan előtt megtalálhatók.

KIADÓ ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN 

Cím Alsó limit  
bérleti díj

Ajánlati  
biztosíték 
(1%)

A területrész 
műszaki jellemzői

Pilisvörösvár, 
Fő u. 77.  

1800 Ft/hó/m2

(367 200 Ft/hó)
100 000 Ft 204 m2 alapterületű, földszin

tes épület, mely a városköz
pontban, a Fő utcán, frek
ventált helyen fekszik. A 
bér   lemény korábban bankfiók
ként üzemelt, a belső kialakí
tása ennek megfelelően ügy
féltérből, irodákból, valamint 
kiszolgáló helyiségekből áll.
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A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYE

Ezúton tájékoztatom tisztelt szálláshely-szolgáltatóin-
kat, hogy 2017-től az adóbeszedést követő hónap 
15. napjáig kötelesek az önkormányzati adóha-
tósághoz adóbevallást benyújtani, és az idegen-
forgalmi adót megfizetni.
A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a városi honlap 
Vállalkozó vagyok / Nyomtatványok vagy a Polgármes-
teri Hivatal / Letölthető dokumentumok rész alól egy-
aránt elérhető.
A február havi idegenforgalmi adó bevallásának és 
befizetésének határideje: 

2017. március 16.
A beszedett idegenforgalmi adó befizetésére a 
Sberbank Mo. Zrt.-nél vezetett

14100024-11787949-13000008 számú  
Idegenforgalmi adó beszedési számla szolgál. 

Az adó mértéke személyenként és vendégéjsza-
kánként 300 Ft. A szállásadót befizetési kötelezett-
ség akkor is terheli, ha annak beszedését elmulasztot-
ta. Az adó megfizetése az adóbevallást nem pótolja.
Amennyiben az idegenforgalmi adóval kapcsolatban 
kérdése van, forduljon bizalommal az adócsoport kol-
légáihoz, akiket telefonon a 06-26-330-233/108, 109, 
110, 111-es mellékeken érhet el. Szálláshely-szolgál-
tatási tevékenység folytatásával kapcsolatos kérdéseit 
az ipar-, kereskedelemmel foglalkozó kollégánk várja 
a 06-26-330-233/124-es melléken. Személyesen ügy-
félfogadási időben (hétfőn 13:00−17:00-ig, szerdán 
8:00−12:00 és 13:00−17:00-ig) a Pilisvörösvári Pol-
gármesteri Hivatalban is kérhet segítséget.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

IDEGENFORGALMI ADÓ 
BEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI 

HATÁRIDŐ 

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI  

KÖNYVTÁRBAN

Harlan Coben:  
Hazatérsz  
Napjaink egyik legnép-
szerűbb krimiírójának új 
thrillere, ez alkalommal 
emberrablásról 

Jodi Picoult: 
Magányos farkas

Könyv hazugságról, 
kirekesztettségről, 

miközben a főhősnek 
szembe kell néznie a 

múlt elvarratlan  
szálaival is…

Colm Tóibín: Brooklyn  
Egy lányról, 
aki kivándorol 
Írországból New Yorkba.  
Egy történet a köteles-
ségről, a szerelemről

 

Lee Child: Esti iskola
Egy eredeti, hamisítatlan, 
letehetetlen Jack Reacher-

történet

 

Edward Rutherfurd: 
New York
A város, ahol az álmok 
születnek   
New York küzdelmei, 
felemelkedése, tragédiá-
ja. Városrajz, emberek  
és családok sorsa 

 
Murakami Haruki: 

Hallgasd a szél dalát 
Kisregény egy egyetemis-

ta fiúról, a diákmozgal-
makról, botladozásokról, 
szexuális merengésekről

Fejős Éva: Újra veled, 
Sydney-ben
A szerző nagy sikerű 
Bűnös Budapest  
című regényének  
előzménytörténete

A z országszerte ismert írónő febru-
ár 24-én volt vendégünk a Városi 
Könyvtárban. Fábián Janka nosz-

talgikus történelmi regényei a magyar ro-
mantikus irodalom legszebb hagyományait 
idézik, melyek a történelmi múltba repíte-
nek minket vissza, legyen szó a boldog bé-
keidőkről, a boszorkányperekről vagy a 18. 
századi bécsi udvarról, mégis, olyan színe-
sen és részletesen mesél a színfalak mögül, 
mintha csak az emlékeit jegyezné le.

Az írónőnek nagyon rövid idő alatt je-
lentek meg komplett sorozatai. Beszélget-
tünk arról, hogyan lett író, milyen nehéz-
ségekkel kellett szembenéznie a könyvek 

kiadásánál, hogyan születik meg egy-egy 
regény, hogyan választja ki a témáját, miért 
pont a történelem a háttere a könyveinek, 
mennyi időt vesz igénybe egy-egy könyv 
megírása. Mesélt arról is, hogy milyen ku-
tatómunka előzi meg a regények megírá-
sát. A kérdések között szerepelt, hogy van-e 
kedvenc történelmi korszaka, kedvenc írá-
sa, mikor jelenik meg a legújabb könyve, 
milyen tervei vannak a jövőre nézve.

A beszélgetés után az írónő dedikálta a 
könyveit. Nagyon kellemes hangulatú estét 
tölthettek el az érdeklődők. 

Berényi Ildikó

HIRDETÉSFELVÉTEL  

A VÖRÖSVÁRI  

ÚJSÁGBA: 
06/30-228-0262
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Pilisvörösvár, 
Fő u. 77.  

1800 Ft/hó/m2

(367 200 Ft/hó)
100 000 Ft 204 m2 alapterületű, földszin

tes épület, mely a városköz
pontban, a Fő utcán, frek
ventált helyen fekszik. A 
bér   lemény korábban bankfiók
ként üzemelt, a belső kialakí
tása ennek megfelelően ügy
féltérből, irodákból, valamint 
kiszolgáló helyiségekből áll.

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYE

Ezúton tájékoztatom tisztelt szálláshely-szolgáltatóin-
kat, hogy 2017-től az adóbeszedést követő hónap 
15. napjáig kötelesek az önkormányzati adóha-
tósághoz adóbevallást benyújtani, és az idegen-
forgalmi adót megfizetni.
A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a városi honlap 
Vállalkozó vagyok / Nyomtatványok vagy a Polgármes-
teri Hivatal / Letölthető dokumentumok rész alól egy-
aránt elérhető.
A február havi idegenforgalmi adó bevallásának és 
befizetésének határideje: 

2017. március 16.
A beszedett idegenforgalmi adó befizetésére a 
Sberbank Mo. Zrt.-nél vezetett

14100024-11787949-13000008 számú  
Idegenforgalmi adó beszedési számla szolgál. 

Az adó mértéke személyenként és vendégéjsza-
kánként 300 Ft. A szállásadót befizetési kötelezett-
ség akkor is terheli, ha annak beszedését elmulasztot-
ta. Az adó megfizetése az adóbevallást nem pótolja.
Amennyiben az idegenforgalmi adóval kapcsolatban 
kérdése van, forduljon bizalommal az adócsoport kol-
légáihoz, akiket telefonon a 06-26-330-233/108, 109, 
110, 111-es mellékeken érhet el. Szálláshely-szolgál-
tatási tevékenység folytatásával kapcsolatos kérdéseit 
az ipar-, kereskedelemmel foglalkozó kollégánk várja 
a 06-26-330-233/124-es melléken. Személyesen ügy-
félfogadási időben (hétfőn 13:00−17:00-ig, szerdán 
8:00−12:00 és 13:00−17:00-ig) a Pilisvörösvári Pol-
gármesteri Hivatalban is kérhet segítséget.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

IDEGENFORGALMI ADÓ 
BEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI 

HATÁRIDŐ 

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI  

KÖNYVTÁRBAN

Harlan Coben:  
Hazatérsz  
Napjaink egyik legnép-
szerűbb krimiírójának új 
thrillere, ez alkalommal 
emberrablásról 

Jodi Picoult: 
Magányos farkas

Könyv hazugságról, 
kirekesztettségről, 

miközben a főhősnek 
szembe kell néznie a 

múlt elvarratlan  
szálaival is…

Colm Tóibín: Brooklyn  
Egy lányról, 
aki kivándorol 
Írországból New Yorkba.  
Egy történet a köteles-
ségről, a szerelemről

 

Lee Child: Esti iskola
Egy eredeti, hamisítatlan, 
letehetetlen Jack Reacher-

történet

 

Edward Rutherfurd: 
New York
A város, ahol az álmok 
születnek   
New York küzdelmei, 
felemelkedése, tragédiá-
ja. Városrajz, emberek  
és családok sorsa 

 
Murakami Haruki: 

Hallgasd a szél dalát 
Kisregény egy egyetemis-

ta fiúról, a diákmozgal-
makról, botladozásokról, 
szexuális merengésekről

Fejős Éva: Újra veled, 
Sydney-ben
A szerző nagy sikerű 
Bűnös Budapest  
című regényének  
előzménytörténete

A z országszerte ismert írónő febru-
ár 24-én volt vendégünk a Városi 
Könyvtárban. Fábián Janka nosz-

talgikus történelmi regényei a magyar ro-
mantikus irodalom legszebb hagyományait 
idézik, melyek a történelmi múltba repíte-
nek minket vissza, legyen szó a boldog bé-
keidőkről, a boszorkányperekről vagy a 18. 
századi bécsi udvarról, mégis, olyan színe-
sen és részletesen mesél a színfalak mögül, 
mintha csak az emlékeit jegyezné le.

Az írónőnek nagyon rövid idő alatt je-
lentek meg komplett sorozatai. Beszélget-
tünk arról, hogyan lett író, milyen nehéz-
ségekkel kellett szembenéznie a könyvek 

kiadásánál, hogyan születik meg egy-egy 
regény, hogyan választja ki a témáját, miért 
pont a történelem a háttere a könyveinek, 
mennyi időt vesz igénybe egy-egy könyv 
megírása. Mesélt arról is, hogy milyen ku-
tatómunka előzi meg a regények megírá-
sát. A kérdések között szerepelt, hogy van-e 
kedvenc történelmi korszaka, kedvenc írá-
sa, mikor jelenik meg a legújabb könyve, 
milyen tervei vannak a jövőre nézve.

A beszélgetés után az írónő dedikálta a 
könyveit. Nagyon kellemes hangulatú estét 
tölthettek el az érdeklődők. 

Berényi Ildikó

HIRDETÉSFELVÉTEL  

A VÖRÖSVÁRI  

ÚJSÁGBA: 
06/30-228-0262
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• Milyen téli felkészülés áll a mostani si-
kere mögött?

Őszintén szólva e mögött nemcsak egy téli 
felkészülés áll, hanem úgy érzem, hogy 
a sokéves munka, amit elvégeztem, most 
érett be. Természtesen ehhez kellett az is, 
hogy a téli felkészülésem közel hibátlan-
ra sikerült, nem hátráltatott sem betegség, 
sem sérülés, így minden munkát el tudtam 
végezni. Ahhoz azonban, hogy valaki oda-
érjen a legelejéhez, nem elég egy vagy két 
esztendő felkészülés. Azt gondolom, hogy 
nekem a sokéves egymásra épülő munka 
most végre meghozhatja a várva vár gyü-
mölcsét.

• A megmérettetés harmadik napján, ami-
kor maga mögé utasított két olimpiai baj-
nokot is, azt nyilatkozta, hogy ezt az ered-
ményt még „emésztenie kell”. Sikerült 
azóta átgondolni ezt az élményt? Milyen 
érzés legyőzni egy olimpikont?

Persze! Természetesen nem mindennapi 
dolog két akkora legendát magam mögé 
utasítani, mint Gunn-Rita és Sabine. Ez 
egy olyan pillanat volt a karrierem során, 
amit soha nem fogok elfelejteni. Nagyon 
jó, mert ezekre az élményekre mindig lehet 
építkezni, és energiát adnak majd a nehéz 
időkben. Ugyanakkor hatalmas motivációk 
is, hisz látom, hogy jó irányban haladunk 
és van miért dolgozni, valamint ismét az 
emlékezetembe véshettem, hogy senki sem 
verhetetlen.

• Mesélne kicsit a versenyről részleteseb-
ben? Miként képzeljék el a vörösváriak 
azokat a pályákat, amelyeken ezúttal meg 

SPORT

kellett méretnie a versenytársaival szem-
ben?

Ez egy négynapos, négyszakaszos kiemelt 
kategóriás viadal, amin mindig sok világ-
sztár megjelenik. Egyrészt, mert Cipruson 
ilyenkor már várhatóan jó idő van, nem 
úgy, mint a kontinensen, másrészt pont az 
erős mezőny miatt ez egy remek felmérő, 
hol tart az ember a téli felkészülés után, ki-
váló intenzív edzésblokk. Nem utolsósor-
ban, ha jól megy az ember, akkor rengeteg 
világranglista pontot szerezhet. Nagy ha-
gyományokkal bír, most rendezték meg 20. 
alkalommal. Az első szakasz egy prológ, 
ami idén 15 km volt. Egyenkénti indításos 
verseny, értelemszerűen aki a leggyorsab-

ban teljesíti a pályát, az vette fel a sárga tri-
kót, ami az összetettben vezetőnek jár. Én itt 
4. helyen zártam, mindössze 12 másodperc-
cel elmaradva a győztestől. A 2. szakasz 55 
km volt, 2300 méter szintkülönbséggel, tehát 
ennyit kellett megmásznunk a nap során. Itt 
már egyben rajtolt az egész mezőny. Szintén 
4. lettem, de összetettben feljöttem a 2. hely-
re. Az idők összeadódnak a napok során, és 
így jön ki az összetett eredmény. A 3. szakasz 
volt a királyetap, 66 km és 2200 méter szint. 
Ezt sikerült megnyernem. Sprintbefutó volt, 
négyen maradtunk az élbolyban, és szeren-
csére bennem maradt annyi tartalék, hogy 
minden erőmet összeszedve lesprinteljem a 
többieket. A szakasz után viszont elkövettem 

Benkó Barbara február végén 
a négynapos ciprusi Sunshine 
Cupon összetettben a dobogó har-
madik fokára állhatott fel a kerék-
párosok év eleji megmérettetésén. 
A fiatal sportolóval erről és az előt-
te álló kihívásokról is beszélget-
tünk pár nappal a verseny után.

egy komoly hibát, nem figyeltem az evésre, 
elvittek doppingvizsgálatra, de valamiért 
nem engedték, hogy egyek, csak vizet ihat-
tam, amit ők adtak (ilyenkor ezeket szigo-
rúan veszik, pedig egy többnapos versenyen 
kulcskérdés az energiapótlás), így későn ju-
tottam normális táplálékhoz, a szervezetem 
meg nem tudott rendesen regenerálódni. 
Ebbe akkor még bele sem gondoltam, nem 
éreztem semmit, de másnap már tudtam, 
hogy nem vagyok a topon. Az utolsó szakasz 
egy xco (olimpiai cross) verseny volt, ami a 
klasszik távunk, egy körpályán zajlik, nagy-
jából másfél-két óra a versenyidő. Igazából 
nagyon boldog vagyok, 6. lettem vasárnap, 
3. összetettben, de nagyon szoros volt. Ez a 
verseny így is felülmúlta minden elképzelé-
seinket, teljesen kihajtottam magam, ennél 
több nem volt bennem, úgyhogy a maximu-
mot kihoztam belőle, örülök neki!

• Hogyan regenerálódott a verseny után? 
Mennyi ideje van pihenni a következő 
megmérettetésig?

Március első hétvégéjén ismét versenyzem 
itt Cipruson, úgyhogy itt maradtunk. Ki-
használva a jó időjárási viszonyokat, foly-
tattam az edzéseket, szerintem sikerült 
pihennem is, de ez most még csak egy állo-
más a tavaszi világkupák felé.

• Egyes szakmai újságírók igen jó idényt 
jósolnak önnek. Ön hogy érzi, mennyiben 
lesz ez az év más az eddigiekhez képest?

A kerékpársport annyira kiszámíthatatlan, 
így nem bocsátkoznék semmilyen jóslatba. 
Tény, hogy olyan számokat produkáltam 
edzésen a télen, amiket eddig még soha, 
és jól is sikerült a felkészülésem, bár ezt 

nem tudom, a szakújságírók honnan tud-
ják… Ha egészséges maradok és minden 
rendben lesz, akkor biztosan előrébb tudok 
lépni, mindenképp ez a terv. Továbbra is 
célom, hogy a világkupákon állandóan jól 
szerepeljek, és a világbajnokságra kijussak.

• Pontosan milyen versenyeken drukkol-
hatnak idén önnek a szurkolói?

A német csapatommal az összes világku-
pa-állomás kötelező versenynek számít, 
és remélem, szeptemberben a világbaj-
nokság is összejön Ausztráliában. Ezenkí-
vül egy szponzor miatt az olasz kupában 
is el kell indulnunk, illetve indulok majd 
több nemzetközi versenyen Ausztriában 
és a környező országokban is. Természe-
tesen a Magyar Bajnokság nagyon fontos, 
amire júliusban kerül sor Zalaegerszegen, 
de benne van a pakliban, hogy ez lesz az 
egyetlen itthoni versenyem… Ez még picit 
képlékeny, egyelőre biztosan május végéig 
látom a programom, utána újra tervezzük 
a szezon hátralevő részét. Ha minden jól 
megy, akkor az idény vége felé országúton 
is fogok versenyezni egy szlovén csapattal 
kölcsönszerződéssel.

• Szokott arra vágyni, hogy a következő 
olimpiára a világ legjobbjai között tartsák 
majd számon? Mit kell ezért a célért ten-
nie egy sportembernek?

Nagyon remélem, a cél mindenfélekép-
pen ez! Négy év sok idő, de valójában 
mégsem, hiszen olyan hamar elrepül… 
Rengeteg lemondással és munkával jár az, 
hogy valaki a világ élvonalába kerüljön, de 
én nagyon szeretem csinálni, valahol ez a 
lényeg: amíg szeretem, addig nem teher a 

sok áldozat. Próbálom élvezni az utat, ami 
a céljaim felé visz. Mindig találok valamit, 
amiért megéri küzdeni, ami jelen esetben 
Tokió! De nemcsak kijutni szeretnék a vi-
lágversenyre, hanem komoly eredményre 
esélyesként utazni…

• A versenyzés kapcsán bizonyára sokszor 
van úton. Milyen gyakran tud hazajárni 
Vörösvárra pihenni egy kicsit?

Nagyon szeretek Vörösváron lakni, és a Pi-
lis a kedvenc edzőhelyem. Mindig várom, 
hogy hazajöjjek, még akkor is, ha jól ér-
zem magam külföldön. Szerencsére ősszel 
és télen kimondottan sokat tudtam itthon 
lenni, szinte végig, és a szezonban is igyek-
szem minél többet hazajönni, amikor csak 
tehetem. Két-három hétnél többet az idény 
közben sem nagyon vagyok távol otthontól, 
és ez nekem nagyon fontos, mert mindig 
otthon érzem magam a legjobban!

Kókai Márton
Fotók: Armin M. Küstenbrück 

RUBÓK-SCHILLER TEREMTORNA 2017

Február 25-én, a záró fordulóval vé-
get ért a Rubók-Schiller teremtorna 
2017-es rendezvénysorozata. A régió 

egyik legjelentősebb labdarúgó utánpótlás-
eseményére ezúttal is Pilisvörösváron, a 
Friedrich Schiller Gimnáziumban került 
sor, január és február hat hétvégéjén a Pi-
lisvörösvári UFC szervezésében. Az egyre 
népesebb mezőnyben a már hagyományo-
san részt vevő Piliscsaba SE, Pilisszentiván 
SE, Solymár, Pilisszántó, Nagykovácsi 

USE, Nyergesújfalu és Pilisvörösvári UFC 
játékosai mellett már a Zsámbéki-me-
dencéből is érkeztek csapatok a Palánták 
UNSE és a Pátyi SE képviseletében.

Rövid összegzés: a tornán 7 korosz-
tályban (a legfiatalabbak a 2010-ben szü-
letettek, míg a legidősebbek a 2003-asok 
voltak) 9 egyesületből 38 csapat kapott 
játéklehetőséget. A hat játéknapon össze-
sen 174 mérkőzést rendeztünk. Ez több 
mint 300 focistapalánta és megannyi szü-

lő hétvégi programjait jelentette. Habár az 
eredményeket írtuk, úgy gondolom, hogy a 
fenti számok legalább oly beszédesek, mint 
a tabellák, melyek megtekinthetők a www.
pufc.hu weboldalon, ahogy a korosztályos 
bajnokcsapatok és különdíjasok is.

Azt hiszem, nyugodtan kijelenthetjük, 
hogy a torna idén is megőrizte azt az évek 
óta immár megszokottnak mondható sport-
szerű hangulatát, melyben nagy szerepet kap 
az ifjú labdarúgók szakmai képzése mellett 
az egymás tiszteletére való nevelés is. 

Köszönjük mindenkinek, aki egyesületi 
vezetőként, edzőként, játékosként, szurko-
lóként, játékvezetőként, fotósként, szerve-
zőként, rendezőként vagy akár háttérmun-
kásként hozzájárult az eseménysorozat 
sikeréhez! 

A januári játéknapok videója megtekint-
hető a következő YouTube-linken: http://
pufc.hu/video-2/

Engerth Csaba



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG34 352017. MÁRCIUS  

A MUNKA GYÜMÖLCSE
• Milyen téli felkészülés áll a mostani si-
kere mögött?
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építkezni, és energiát adnak majd a nehéz 
időkben. Ugyanakkor hatalmas motivációk 
is, hisz látom, hogy jó irányban haladunk 
és van miért dolgozni, valamint ismét az 
emlékezetembe véshettem, hogy senki sem 
verhetetlen.

• Mesélne kicsit a versenyről részleteseb-
ben? Miként képzeljék el a vörösváriak 
azokat a pályákat, amelyeken ezúttal meg 
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kellett méretnie a versenytársaival szem-
ben?

Ez egy négynapos, négyszakaszos kiemelt 
kategóriás viadal, amin mindig sok világ-
sztár megjelenik. Egyrészt, mert Cipruson 
ilyenkor már várhatóan jó idő van, nem 
úgy, mint a kontinensen, másrészt pont az 
erős mezőny miatt ez egy remek felmérő, 
hol tart az ember a téli felkészülés után, ki-
váló intenzív edzésblokk. Nem utolsósor-
ban, ha jól megy az ember, akkor rengeteg 
világranglista pontot szerezhet. Nagy ha-
gyományokkal bír, most rendezték meg 20. 
alkalommal. Az első szakasz egy prológ, 
ami idén 15 km volt. Egyenkénti indításos 
verseny, értelemszerűen aki a leggyorsab-

ban teljesíti a pályát, az vette fel a sárga tri-
kót, ami az összetettben vezetőnek jár. Én itt 
4. helyen zártam, mindössze 12 másodperc-
cel elmaradva a győztestől. A 2. szakasz 55 
km volt, 2300 méter szintkülönbséggel, tehát 
ennyit kellett megmásznunk a nap során. Itt 
már egyben rajtolt az egész mezőny. Szintén 
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re. Az idők összeadódnak a napok során, és 
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Ezt sikerült megnyernem. Sprintbefutó volt, 
négyen maradtunk az élbolyban, és szeren-
csére bennem maradt annyi tartalék, hogy 
minden erőmet összeszedve lesprinteljem a 
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madik fokára állhatott fel a kerék-
párosok év eleji megmérettetésén. 
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te álló kihívásokról is beszélget-
tünk pár nappal a verseny után.

egy komoly hibát, nem figyeltem az evésre, 
elvittek doppingvizsgálatra, de valamiért 
nem engedték, hogy egyek, csak vizet ihat-
tam, amit ők adtak (ilyenkor ezeket szigo-
rúan veszik, pedig egy többnapos versenyen 
kulcskérdés az energiapótlás), így későn ju-
tottam normális táplálékhoz, a szervezetem 
meg nem tudott rendesen regenerálódni. 
Ebbe akkor még bele sem gondoltam, nem 
éreztem semmit, de másnap már tudtam, 
hogy nem vagyok a topon. Az utolsó szakasz 
egy xco (olimpiai cross) verseny volt, ami a 
klasszik távunk, egy körpályán zajlik, nagy-
jából másfél-két óra a versenyidő. Igazából 
nagyon boldog vagyok, 6. lettem vasárnap, 
3. összetettben, de nagyon szoros volt. Ez a 
verseny így is felülmúlta minden elképzelé-
seinket, teljesen kihajtottam magam, ennél 
több nem volt bennem, úgyhogy a maximu-
mot kihoztam belőle, örülök neki!

• Hogyan regenerálódott a verseny után? 
Mennyi ideje van pihenni a következő 
megmérettetésig?

Március első hétvégéjén ismét versenyzem 
itt Cipruson, úgyhogy itt maradtunk. Ki-
használva a jó időjárási viszonyokat, foly-
tattam az edzéseket, szerintem sikerült 
pihennem is, de ez most még csak egy állo-
más a tavaszi világkupák felé.

• Egyes szakmai újságírók igen jó idényt 
jósolnak önnek. Ön hogy érzi, mennyiben 
lesz ez az év más az eddigiekhez képest?

A kerékpársport annyira kiszámíthatatlan, 
így nem bocsátkoznék semmilyen jóslatba. 
Tény, hogy olyan számokat produkáltam 
edzésen a télen, amiket eddig még soha, 
és jól is sikerült a felkészülésem, bár ezt 

nem tudom, a szakújságírók honnan tud-
ják… Ha egészséges maradok és minden 
rendben lesz, akkor biztosan előrébb tudok 
lépni, mindenképp ez a terv. Továbbra is 
célom, hogy a világkupákon állandóan jól 
szerepeljek, és a világbajnokságra kijussak.

• Pontosan milyen versenyeken drukkol-
hatnak idén önnek a szurkolói?

A német csapatommal az összes világku-
pa-állomás kötelező versenynek számít, 
és remélem, szeptemberben a világbaj-
nokság is összejön Ausztráliában. Ezenkí-
vül egy szponzor miatt az olasz kupában 
is el kell indulnunk, illetve indulok majd 
több nemzetközi versenyen Ausztriában 
és a környező országokban is. Természe-
tesen a Magyar Bajnokság nagyon fontos, 
amire júliusban kerül sor Zalaegerszegen, 
de benne van a pakliban, hogy ez lesz az 
egyetlen itthoni versenyem… Ez még picit 
képlékeny, egyelőre biztosan május végéig 
látom a programom, utána újra tervezzük 
a szezon hátralevő részét. Ha minden jól 
megy, akkor az idény vége felé országúton 
is fogok versenyezni egy szlovén csapattal 
kölcsönszerződéssel.

• Szokott arra vágyni, hogy a következő 
olimpiára a világ legjobbjai között tartsák 
majd számon? Mit kell ezért a célért ten-
nie egy sportembernek?

Nagyon remélem, a cél mindenfélekép-
pen ez! Négy év sok idő, de valójában 
mégsem, hiszen olyan hamar elrepül… 
Rengeteg lemondással és munkával jár az, 
hogy valaki a világ élvonalába kerüljön, de 
én nagyon szeretem csinálni, valahol ez a 
lényeg: amíg szeretem, addig nem teher a 

sok áldozat. Próbálom élvezni az utat, ami 
a céljaim felé visz. Mindig találok valamit, 
amiért megéri küzdeni, ami jelen esetben 
Tokió! De nemcsak kijutni szeretnék a vi-
lágversenyre, hanem komoly eredményre 
esélyesként utazni…

• A versenyzés kapcsán bizonyára sokszor 
van úton. Milyen gyakran tud hazajárni 
Vörösvárra pihenni egy kicsit?

Nagyon szeretek Vörösváron lakni, és a Pi-
lis a kedvenc edzőhelyem. Mindig várom, 
hogy hazajöjjek, még akkor is, ha jól ér-
zem magam külföldön. Szerencsére ősszel 
és télen kimondottan sokat tudtam itthon 
lenni, szinte végig, és a szezonban is igyek-
szem minél többet hazajönni, amikor csak 
tehetem. Két-három hétnél többet az idény 
közben sem nagyon vagyok távol otthontól, 
és ez nekem nagyon fontos, mert mindig 
otthon érzem magam a legjobban!

Kókai Márton
Fotók: Armin M. Küstenbrück 

RUBÓK-SCHILLER TEREMTORNA 2017

Február 25-én, a záró fordulóval vé-
get ért a Rubók-Schiller teremtorna 
2017-es rendezvénysorozata. A régió 

egyik legjelentősebb labdarúgó utánpótlás-
eseményére ezúttal is Pilisvörösváron, a 
Friedrich Schiller Gimnáziumban került 
sor, január és február hat hétvégéjén a Pi-
lisvörösvári UFC szervezésében. Az egyre 
népesebb mezőnyben a már hagyományo-
san részt vevő Piliscsaba SE, Pilisszentiván 
SE, Solymár, Pilisszántó, Nagykovácsi 

USE, Nyergesújfalu és Pilisvörösvári UFC 
játékosai mellett már a Zsámbéki-me-
dencéből is érkeztek csapatok a Palánták 
UNSE és a Pátyi SE képviseletében.

Rövid összegzés: a tornán 7 korosz-
tályban (a legfiatalabbak a 2010-ben szü-
letettek, míg a legidősebbek a 2003-asok 
voltak) 9 egyesületből 38 csapat kapott 
játéklehetőséget. A hat játéknapon össze-
sen 174 mérkőzést rendeztünk. Ez több 
mint 300 focistapalánta és megannyi szü-

lő hétvégi programjait jelentette. Habár az 
eredményeket írtuk, úgy gondolom, hogy a 
fenti számok legalább oly beszédesek, mint 
a tabellák, melyek megtekinthetők a www.
pufc.hu weboldalon, ahogy a korosztályos 
bajnokcsapatok és különdíjasok is.

Azt hiszem, nyugodtan kijelenthetjük, 
hogy a torna idén is megőrizte azt az évek 
óta immár megszokottnak mondható sport-
szerű hangulatát, melyben nagy szerepet kap 
az ifjú labdarúgók szakmai képzése mellett 
az egymás tiszteletére való nevelés is. 

Köszönjük mindenkinek, aki egyesületi 
vezetőként, edzőként, játékosként, szurko-
lóként, játékvezetőként, fotósként, szerve-
zőként, rendezőként vagy akár háttérmun-
kásként hozzájárult az eseménysorozat 
sikeréhez! 

A januári játéknapok videója megtekint-
hető a következő YouTube-linken: http://
pufc.hu/video-2/

Engerth Csaba
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Elhunytak:

02.12.  Kimmel Ferencné  
 szül. Virsinger Erzsébet, 93 év 
 Munkácsy M. u. 8.

02.17. Nógrádi Simon, 78 év  
 Gesztenye u. 6.

02.18. Manhercz Mihály, 63 év 
 Fő u. 79.

02.18. Dömötör László, 61 év,  
 Őrhegy u. 6209 hrsz.

02.20. Feith Károly, 86 év 
  Petőfi S. u. 35.

02.21. Bertán József, 74 év 
 Szondy u. 1.

02.24. Heinrich István, 85 év   
 Kisfaludy u. 29.

02.25. Manhertz János, 80 év 
 Fő u. 125/a

03.05. Fetter Ferencné,  
 szül. Kálózi Mária, 77 év 
 Szt. István u. 11.

Köszönet a támogatóknak
A Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub köszönetét fejezi ki az alábbi támogatóknak, sze-
mélyeknek, akik segítették, támogatták a klub rendezvényeit tombola-felajánlá-
saikkal: Szamos Marcipán, Molnár Sándorné, Molnár Mária, Holicska Norbert, 
Sberbank, Marlok ruhatisztító, Kerék László, Müller Kávéház, Schreck lakástextil, 
Körmöndi Ica, Skoda József, Pfeiffer Jánosné, Ziegler szőrmés, Krausz mezőgaz-
dasági bolt, Gondola pizzéria, Feit Károly, Euro diszkont (Fő út 96.), Szontágné 
Wenczl Mónika virágos, Pierre Flower Shop Kft. virág-ajándék, Mátrai Mátyás, 
Takarékszövetkezet, Margit minimarket, Fetter György fodrász, Ceglédi Tibor pa-
pír- és írószerbolt, Müller Gábor autómosó, Halmschláger Trade, Zsámboki Ti-
borné fodrász, Huj Zsuzsi (Szabadság út 10.), Scheffer János húsüzem, Feldhoffer 
Johannes festőművész, Vízöntő Gyógyszertár, Izsák Márton villanyszerelési bolt, 
Dvorán villanyszerelési bolt, Krivinger zöldséges, Feldhofferné virágos, Elektró 
Dokk Kreisz János, Müller Márton festékbolt, Sikari Gyógyszertár, valamint min-
den ismeretlen felajánlónak köszönjük a támogatást!

Megszülettek: 

02.06.  Nagy Patrik  
 Apa: Nagy Tamás   
 Anya: Mohácsi Edina

02.16. Vásák Adél  
 Apa: Vásák Péter   
 Anya: Spiegelberger Adrienn

Vízkár az óvodában

Az elmúlt egy hónap szinte eseménytelenül 
telt a vörösvári tűzoltóknál a riasztások szá-
mát tekintve.

Sajnos egy komoly káreseményről mégis 
be kell számolnunk. Február 13-án a Hő-
sök téri Gradus Óvodába riasztották a rajt, 
ahol a mosogatókonyha csőrendszerének 
meghibásodás miatt az egész óvodát 3-4 cm 
magasságban víz lepte el. A meghibásodást 
az óvoda dolgozói csak a hétvégét követően 
vették észre, amikorra a padlózat már jóvá-
tehetetlenül károsodott. A raj a kiérkezés 
után áramtalanította az óvodát, és nekilá-
tott a káresemény felszámolásának. 

Február 21-én egy vörösvári vaskereske-
déshez riasztották a rajt, de kivonulás köz-
ben kiderült, hogy csak a tűzjelző hibáso-
dott meg, tűzeset nem történt.

Riaszthatóság
Egyesületünk az év során eddig 1347 órát 
volt rádión riasztható, melyből 646 óra a 
nappali, 701 óra az éjszakai órákra esett.

Sikeres gyakorlat Észtországban

Február 27. és március 2. között a PÖTE 

a Huszár Önkéntes Mentőszervezet tag-
jaként katasztrófavédelmi gyakorlaton vett 
részt Észtországban. Egyesületünket négy 
fő képviselte. Észt, osztrák, cseh és svéd 
katasztrófavédelmi egységekkel együtt sike-
resen teljesítettük az embert próbáló felada-
tokat.

A gyakorlat rendezői egy képzeletbeli 
ország, Faultland területén földrengés utá-
ni helyzetet szimuláltak. A romokkal borí-
tott területről kellett különböző technikák-
kal kimentenünk az ott rekedt embereket. 

A gyakorlaton való sikeres részvétel szük-
séges volt ahhoz, hogy megújítsuk nemzet-
közileg elismert INSARAG minősítésünket 
a városi kutató-mentő kategóriában.

Az INSARAG minősítést az ENSZ írja 
elő azon civil, illetve hivatásos szervezetek-
nek, akik a világ bármely pontján beavat-
koznak, beavatkozhatnak egy esetleges ka-
tasztrófa utáni mentési munkálatokba. 

Hazánknak két ilyen csapata van, az 
egyik a HUNOR, ők hivatásosok, és a 
már említett HUSZÁR (H - USAR), ők 
az önkéntesek. Mindkét csapatot az OKF 
irányítja, és abban az esetben vethetők be, 
ha a katasztrófa sújtotta ország kormánya 
segítséget kér, és ezt a kérést a mindenkori 
magyar kormány felé is megteszi. 

A PILISVÖRÖSVÁRI ÖNKÉNTES 
TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI

Tűzgyújtási tilalom

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy már-
cius 3-tól visszavonásig tűzgyújtási tilalom 
van érvényben az erdőterületeken, valamint 
a fásításokban és az ezek 200 méteres kör-
zetén belül lévő külterületi ingatlanokon. 
Ide értendők a felsorolt területeken található 
tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásí-
tások, de tilos a parlag- és gazégetés is. 
 

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

KÖZBIZTONSÁG

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

Az ország teljes területén lévő erdőkre és fásításokra, 
valamint az erdők és fásítások határától számított 200 
méteren belüli területre 2017. március 3. napjától − át-
meneti időre − általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el 
a földművelési miniszter.

Tilos a tűzgyújtás a felsorolt területeken a kijelölt tűzra-
kó helyeken is, valamint a közút és vasút menti fásítá-
sokban, beleértve a parlag- és gazégetést is.

„A Földművelésügyi Minisztérium arra kéri az erdőben 
kirándulókat, a mezőgazdasági területeken dolgozókat, 
valamint a közúton és vasúton utazókat, hogy az erdő-
tüzek megelőzése érdekében járjanak el körültekintő-
en, égő cigarettát ne dobjanak el, azt minden esetben 
oltsák el. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, 
erdővédelmi bírsággal sújtható” – olvasható az FM Saj-
tóiroda közleményében.

Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes. 
Az aktuális tűzgyújtási tilalmakról, valamint az erdőtűz 
megelőzésével kapcsolatos hasznos tudnivalókról a 
www.erdotuz.hu oldalon is lehet tájékozódni.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendeletével megalkotta a he-
lyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről szóló rendeletét, mely 2017. március 1-jétől lép hatályba. 

A rendelet személyi hatálya a piac fenntartójára, üzemeltetőjére (polgármesteri hivatal), a piacon kereskedelmi és értékesí-
tési tevékenységet folytatókra és a piac területén tartózkodó magánszemélyekre, vásárlókra terjed ki. 

A rendelet hatálya alá tartozó piaci területeken folytatott kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységeknek meg kell fe-
lelniük a jogszabályban előírt kereskedelmi, építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszerhigiéniai, 
állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek. 

Az üzemeltető gondoskodik a piac területén lévő közös helyiségek tisztán tartásáról, a megfelelő hulladéktároló elhelye-
zéséről, ürítéséről, a piac megnyitásáról, az odaérkező árusok elhelyezéséről, a piac rendjének fenntartásáról, a kapcsolódó 
jogszabályi rendelkezések folyamatos betartásának ellenőrzéséről és a helypénz beszedéséről.

A piac nyitvatartási ideje: szombati napokon

– október 1. és február 28. között 6.00 órától 12.00 óráig, 

– március 1. és szeptember 30. között 5.00 órától 12.00 óráig.

A piac termelői piac, melyen elsősorban az alábbi termékek hozhatók forgalomba: 

Saját gazdaságban (illetve az élelmiszerek előállítására és forgalmazására és a kistermelő által a vonatkozó jogszabályi 
előírások szerint) előállított zöldség; gyümölcs; virág; nem hőkezelt savanyított termékek; méz; tej; tejtermék; tojás; ser-
téshúsból előállított füstölt hús; étkezési zsír; sertés, juh, kecske és szarvasmarha feldolgozása útján előállított húskészít-
mények; élő állat (házi és haszonállat). A szabad helyek függvényében van lehetőség egyéb kereskedelmi tevékenység 
folytatására, valamint iparcikk és ruházati termékek árusítására is.

A piacot mind az árusok, mind pedig a vásárlók kötelesek a közegészségügyi rendelkezéseknek megfelelően tisztán tartani, 
mindennemű szemetet, hulladékot összegyűjteni és azt a piac területének elhagyását megelőzően a kijelölt hulladékgyűj-
tőkbe elhelyezni.

A piacon árusítást kezdeni a rendelet mellékletét képező adatlap kitöltésével és a piacfelügyelők részére történő átadásával, 
a helykiosztást és a helypénz megfizetését követően lehet. (A helykiosztásnál előnyt élveznek a pilisvörösvári illetőségű 
termelők.)

A helypénz összege az elfoglalt terület nagysága alapján kerül megállapításra, összege 2017. március 1-jétől 400 Ft/m2. Minden 
megkezdett négyzetméter egy egész négyzetméternek számít. A helypénz megállapításánál az áruval elfoglalt terület kerül 
felmérésre. A helypénzt az üzemeltető megbízásából a piacfelügyelők helyben kiállított számla alapján szedik be. 

Aki a piacon engedély nélkül foglal el elárusítóhelyet, és azt a piacfelügyelő felszólítására sem hagyja el, a piacról legfeljebb 
6 hónapra kitiltható. Ismételt szabályszegés esetén a kitiltás ismételten alkalmazható.

A 2017. március 1. napjától hatályos új rendelet megtekinthető a www.pilisvorosvar.hu honlap Városi Önkormányzat / Do-
kumentumok / Rendeletek része alatt.

Gromon István polgármester

Országos tűzgyújtási  
tilalom 

Változtak a tűzgyújtásra vonatkozó helyi szabályok

Tájékoztató a helyi termelői piac szabályozásáról

Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az avar 
és a kerti zöldhulladék égetésével kapcsolatos elő-
írások a képviselő-testület döntése alapján 2017. 
március 1. napjától az alábbiak szerint módosultak:

Avart és a kerti hulladékot csak október 1. és 
november 30. között, valamint március 1. és 
május 15 között, pénteki napokon, 12.00 órá-
tól 20.00 óráig, jól kialakított tűzrakó helyen és 
telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egész-
séget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés 
hősugárzása kárt ne okozzon.

Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más 
kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, 
veszélyes hulladék).

A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést 
használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére 
veszélyt ne jelentsen.

A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőbe-
rendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély 

esetén vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el 
kell oltani.

A tüzelés, illetve a tüzelőberendezés használatá-
nak színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket 
kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terje-
dése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom 
alól a fenti rendelet nem ad felmentést.

Az avar és a kerti hulladékok nyílt téri égetését a 
helyi környezet védelméről, a közterületek és az 
ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról és a 
szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás köte-
lező igénybevételéről szóló 3/2015. (II. 06.) önkor-
mányzati rendelet szabályozza, amely megtalál-
ható a www.pilisvorosvar.hu városi önkormányzat 
/ rendeletek menüpont alatt.

Dr. Krupp Zsuzsanna 
jegyző

A PILISTV MŰSORAI
Ha a fenti piktogramot látják egy cikk 

mellett, akkor az azt jelenti,  
hogy a rendezvényen a PilisTV stábja is 

jelen volt.  
A felvételeket keressék a tévében  

vagy az interneten:  
www.pilistelevizio.hu,  

facebook.com – Pilis Televízió
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Elhunytak:

02.12.  Kimmel Ferencné  
 szül. Virsinger Erzsébet, 93 év 
 Munkácsy M. u. 8.

02.17. Nógrádi Simon, 78 év  
 Gesztenye u. 6.

02.18. Manhercz Mihály, 63 év 
 Fő u. 79.

02.18. Dömötör László, 61 év,  
 Őrhegy u. 6209 hrsz.

02.20. Feith Károly, 86 év 
  Petőfi S. u. 35.

02.21. Bertán József, 74 év 
 Szondy u. 1.

02.24. Heinrich István, 85 év   
 Kisfaludy u. 29.

02.25. Manhertz János, 80 év 
 Fő u. 125/a

03.05. Fetter Ferencné,  
 szül. Kálózi Mária, 77 év 
 Szt. István u. 11.

Köszönet a támogatóknak
A Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub köszönetét fejezi ki az alábbi támogatóknak, sze-
mélyeknek, akik segítették, támogatták a klub rendezvényeit tombola-felajánlá-
saikkal: Szamos Marcipán, Molnár Sándorné, Molnár Mária, Holicska Norbert, 
Sberbank, Marlok ruhatisztító, Kerék László, Müller Kávéház, Schreck lakástextil, 
Körmöndi Ica, Skoda József, Pfeiffer Jánosné, Ziegler szőrmés, Krausz mezőgaz-
dasági bolt, Gondola pizzéria, Feit Károly, Euro diszkont (Fő út 96.), Szontágné 
Wenczl Mónika virágos, Pierre Flower Shop Kft. virág-ajándék, Mátrai Mátyás, 
Takarékszövetkezet, Margit minimarket, Fetter György fodrász, Ceglédi Tibor pa-
pír- és írószerbolt, Müller Gábor autómosó, Halmschláger Trade, Zsámboki Ti-
borné fodrász, Huj Zsuzsi (Szabadság út 10.), Scheffer János húsüzem, Feldhoffer 
Johannes festőművész, Vízöntő Gyógyszertár, Izsák Márton villanyszerelési bolt, 
Dvorán villanyszerelési bolt, Krivinger zöldséges, Feldhofferné virágos, Elektró 
Dokk Kreisz János, Müller Márton festékbolt, Sikari Gyógyszertár, valamint min-
den ismeretlen felajánlónak köszönjük a támogatást!

Megszülettek: 

02.06.  Nagy Patrik  
 Apa: Nagy Tamás   
 Anya: Mohácsi Edina

02.16. Vásák Adél  
 Apa: Vásák Péter   
 Anya: Spiegelberger Adrienn

Vízkár az óvodában

Az elmúlt egy hónap szinte eseménytelenül 
telt a vörösvári tűzoltóknál a riasztások szá-
mát tekintve.

Sajnos egy komoly káreseményről mégis 
be kell számolnunk. Február 13-án a Hő-
sök téri Gradus Óvodába riasztották a rajt, 
ahol a mosogatókonyha csőrendszerének 
meghibásodás miatt az egész óvodát 3-4 cm 
magasságban víz lepte el. A meghibásodást 
az óvoda dolgozói csak a hétvégét követően 
vették észre, amikorra a padlózat már jóvá-
tehetetlenül károsodott. A raj a kiérkezés 
után áramtalanította az óvodát, és nekilá-
tott a káresemény felszámolásának. 

Február 21-én egy vörösvári vaskereske-
déshez riasztották a rajt, de kivonulás köz-
ben kiderült, hogy csak a tűzjelző hibáso-
dott meg, tűzeset nem történt.

Riaszthatóság
Egyesületünk az év során eddig 1347 órát 
volt rádión riasztható, melyből 646 óra a 
nappali, 701 óra az éjszakai órákra esett.

Sikeres gyakorlat Észtországban

Február 27. és március 2. között a PÖTE 

a Huszár Önkéntes Mentőszervezet tag-
jaként katasztrófavédelmi gyakorlaton vett 
részt Észtországban. Egyesületünket négy 
fő képviselte. Észt, osztrák, cseh és svéd 
katasztrófavédelmi egységekkel együtt sike-
resen teljesítettük az embert próbáló felada-
tokat.

A gyakorlat rendezői egy képzeletbeli 
ország, Faultland területén földrengés utá-
ni helyzetet szimuláltak. A romokkal borí-
tott területről kellett különböző technikák-
kal kimentenünk az ott rekedt embereket. 

A gyakorlaton való sikeres részvétel szük-
séges volt ahhoz, hogy megújítsuk nemzet-
közileg elismert INSARAG minősítésünket 
a városi kutató-mentő kategóriában.

Az INSARAG minősítést az ENSZ írja 
elő azon civil, illetve hivatásos szervezetek-
nek, akik a világ bármely pontján beavat-
koznak, beavatkozhatnak egy esetleges ka-
tasztrófa utáni mentési munkálatokba. 

Hazánknak két ilyen csapata van, az 
egyik a HUNOR, ők hivatásosok, és a 
már említett HUSZÁR (H - USAR), ők 
az önkéntesek. Mindkét csapatot az OKF 
irányítja, és abban az esetben vethetők be, 
ha a katasztrófa sújtotta ország kormánya 
segítséget kér, és ezt a kérést a mindenkori 
magyar kormány felé is megteszi. 

A PILISVÖRÖSVÁRI ÖNKÉNTES 
TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI

Tűzgyújtási tilalom

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy már-
cius 3-tól visszavonásig tűzgyújtási tilalom 
van érvényben az erdőterületeken, valamint 
a fásításokban és az ezek 200 méteres kör-
zetén belül lévő külterületi ingatlanokon. 
Ide értendők a felsorolt területeken található 
tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásí-
tások, de tilos a parlag- és gazégetés is. 
 

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

KÖZBIZTONSÁG

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

Az ország teljes területén lévő erdőkre és fásításokra, 
valamint az erdők és fásítások határától számított 200 
méteren belüli területre 2017. március 3. napjától − át-
meneti időre − általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el 
a földművelési miniszter.

Tilos a tűzgyújtás a felsorolt területeken a kijelölt tűzra-
kó helyeken is, valamint a közút és vasút menti fásítá-
sokban, beleértve a parlag- és gazégetést is.

„A Földművelésügyi Minisztérium arra kéri az erdőben 
kirándulókat, a mezőgazdasági területeken dolgozókat, 
valamint a közúton és vasúton utazókat, hogy az erdő-
tüzek megelőzése érdekében járjanak el körültekintő-
en, égő cigarettát ne dobjanak el, azt minden esetben 
oltsák el. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, 
erdővédelmi bírsággal sújtható” – olvasható az FM Saj-
tóiroda közleményében.

Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes. 
Az aktuális tűzgyújtási tilalmakról, valamint az erdőtűz 
megelőzésével kapcsolatos hasznos tudnivalókról a 
www.erdotuz.hu oldalon is lehet tájékozódni.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendeletével megalkotta a he-
lyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről szóló rendeletét, mely 2017. március 1-jétől lép hatályba. 

A rendelet személyi hatálya a piac fenntartójára, üzemeltetőjére (polgármesteri hivatal), a piacon kereskedelmi és értékesí-
tési tevékenységet folytatókra és a piac területén tartózkodó magánszemélyekre, vásárlókra terjed ki. 

A rendelet hatálya alá tartozó piaci területeken folytatott kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységeknek meg kell fe-
lelniük a jogszabályban előírt kereskedelmi, építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszerhigiéniai, 
állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek. 

Az üzemeltető gondoskodik a piac területén lévő közös helyiségek tisztán tartásáról, a megfelelő hulladéktároló elhelye-
zéséről, ürítéséről, a piac megnyitásáról, az odaérkező árusok elhelyezéséről, a piac rendjének fenntartásáról, a kapcsolódó 
jogszabályi rendelkezések folyamatos betartásának ellenőrzéséről és a helypénz beszedéséről.

A piac nyitvatartási ideje: szombati napokon

– október 1. és február 28. között 6.00 órától 12.00 óráig, 

– március 1. és szeptember 30. között 5.00 órától 12.00 óráig.

A piac termelői piac, melyen elsősorban az alábbi termékek hozhatók forgalomba: 

Saját gazdaságban (illetve az élelmiszerek előállítására és forgalmazására és a kistermelő által a vonatkozó jogszabályi 
előírások szerint) előállított zöldség; gyümölcs; virág; nem hőkezelt savanyított termékek; méz; tej; tejtermék; tojás; ser-
téshúsból előállított füstölt hús; étkezési zsír; sertés, juh, kecske és szarvasmarha feldolgozása útján előállított húskészít-
mények; élő állat (házi és haszonállat). A szabad helyek függvényében van lehetőség egyéb kereskedelmi tevékenység 
folytatására, valamint iparcikk és ruházati termékek árusítására is.

A piacot mind az árusok, mind pedig a vásárlók kötelesek a közegészségügyi rendelkezéseknek megfelelően tisztán tartani, 
mindennemű szemetet, hulladékot összegyűjteni és azt a piac területének elhagyását megelőzően a kijelölt hulladékgyűj-
tőkbe elhelyezni.

A piacon árusítást kezdeni a rendelet mellékletét képező adatlap kitöltésével és a piacfelügyelők részére történő átadásával, 
a helykiosztást és a helypénz megfizetését követően lehet. (A helykiosztásnál előnyt élveznek a pilisvörösvári illetőségű 
termelők.)

A helypénz összege az elfoglalt terület nagysága alapján kerül megállapításra, összege 2017. március 1-jétől 400 Ft/m2. Minden 
megkezdett négyzetméter egy egész négyzetméternek számít. A helypénz megállapításánál az áruval elfoglalt terület kerül 
felmérésre. A helypénzt az üzemeltető megbízásából a piacfelügyelők helyben kiállított számla alapján szedik be. 

Aki a piacon engedély nélkül foglal el elárusítóhelyet, és azt a piacfelügyelő felszólítására sem hagyja el, a piacról legfeljebb 
6 hónapra kitiltható. Ismételt szabályszegés esetén a kitiltás ismételten alkalmazható.

A 2017. március 1. napjától hatályos új rendelet megtekinthető a www.pilisvorosvar.hu honlap Városi Önkormányzat / Do-
kumentumok / Rendeletek része alatt.

Gromon István polgármester

Országos tűzgyújtási  
tilalom 

Változtak a tűzgyújtásra vonatkozó helyi szabályok

Tájékoztató a helyi termelői piac szabályozásáról

Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az avar 
és a kerti zöldhulladék égetésével kapcsolatos elő-
írások a képviselő-testület döntése alapján 2017. 
március 1. napjától az alábbiak szerint módosultak:

Avart és a kerti hulladékot csak október 1. és 
november 30. között, valamint március 1. és 
május 15 között, pénteki napokon, 12.00 órá-
tól 20.00 óráig, jól kialakított tűzrakó helyen és 
telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egész-
séget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés 
hősugárzása kárt ne okozzon.

Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más 
kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, 
veszélyes hulladék).

A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést 
használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére 
veszélyt ne jelentsen.

A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőbe-
rendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély 

esetén vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el 
kell oltani.

A tüzelés, illetve a tüzelőberendezés használatá-
nak színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket 
kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terje-
dése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom 
alól a fenti rendelet nem ad felmentést.

Az avar és a kerti hulladékok nyílt téri égetését a 
helyi környezet védelméről, a közterületek és az 
ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról és a 
szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás köte-
lező igénybevételéről szóló 3/2015. (II. 06.) önkor-
mányzati rendelet szabályozza, amely megtalál-
ható a www.pilisvorosvar.hu városi önkormányzat 
/ rendeletek menüpont alatt.

Dr. Krupp Zsuzsanna 
jegyző

A PILISTV MŰSORAI
Ha a fenti piktogramot látják egy cikk 

mellett, akkor az azt jelenti,  
hogy a rendezvényen a PilisTV stábja is 

jelen volt.  
A felvételeket keressék a tévében  

vagy az interneten:  
www.pilistelevizio.hu,  

facebook.com – Pilis Televízió
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ÁPRILISI  
PROGRAMOK

17.00 

Művészetek Háza (Fő utca 127.)április 23. vasárnap 
MOZI 
TÉKASZTORIK című magyar film  
(a GOLDENBLOG-díjas blog alapján)
Belépő: 800 Ft

ESEMÉNYNAPTÁR

KÖLTÉSZET NAPJA18.00

április 21. péntek Művészetek Háza (Fő utca 127.)

Locsolóbál a DIE ADLERSTEINER zenekarral
Belépő: 1500 Ft

20.00−03.00 

április 16. vasárnap Művészetek Háza (Fő utca 127.)

Családi matiné: MAZSOLA ÉS TÁDÉ16.00 

április 29. szombat Művészetek Háza (Fő utca 127.)

április 7. péntek 
A SZÍNHÁZI ÉVAD UTOLSÓ ELŐADÁSA! 
Peter Quilter: MR. és MRS. Pár-bajok 5 színben 
Szereplők: Pindroch Csaba és Verebes Linda
Jegyárak: 3100 Ft, 2600 Ft, 2100 Ft. Jegyek elővételben is  
vásárolhatók a Művészetek Háza portáján március 11-től  
hétköznap 08.00−20.00 óráig

19.00 

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

Programjainkat figyelemmel kísérhetik megújult honlapunkon  
és Facebook-oldalunkon!  

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

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG38

TÁRSASJÁTÉK KLUB 
Április 8. szombat 16.00−19.00

• „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 31. péntek   
18.30 A boldogság nyomában 
Április 28. péntek 
18.30

 
• IFI FILMKLUB 
Április 6. csütörtök 18.00 

 
• SZÍNJÁTSZÓ KÖR 
Minden szombaton 9–12 óráig 
Érdeklődni a 06 30 228 0270-es  
telefonszámon lehet. 

 
• FOLTVARRÁS
Szeretettel várunk minden alkotni vágyó érdek-
lődőt kéthetente KEDDEN 18 órától

KLUBJAINK 

16.00−19.00 

Művészetek Háza (Fő utca 127.)április 9. vasárnap 
KREATÍV KÉZMŰVES MŰHELY − húsvéti készülődés

17.00 LOCHER MÓNIKA  Korhatár nélkül című kiállításának megnyitója.
A kiállítás május 8-ig tekinthető meg nyitvatartási időben.

MOZI 

Április 2
3., vasárnap
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MOZI 
TÉKASZTORIK című magyar film  
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20.00−03.00 
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Családi matiné: MAZSOLA ÉS TÁDÉ16.00 

április 29. szombat Művészetek Háza (Fő utca 127.)

április 7. péntek 
A SZÍNHÁZI ÉVAD UTOLSÓ ELŐADÁSA! 
Peter Quilter: MR. és MRS. Pár-bajok 5 színben 
Szereplők: Pindroch Csaba és Verebes Linda
Jegyárak: 3100 Ft, 2600 Ft, 2100 Ft. Jegyek elővételben is  
vásárolhatók a Művészetek Háza portáján március 11-től  
hétköznap 08.00−20.00 óráig

19.00 

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

Programjainkat figyelemmel kísérhetik megújult honlapunkon  
és Facebook-oldalunkon!  

www.mhpv.hu,  
Facebook: Művészetek Háza, Pilisvörösvár
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TÁRSASJÁTÉK KLUB 
Április 8. szombat 16.00−19.00

• „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 31. péntek   
18.30 A boldogság nyomában 
Április 28. péntek 
18.30

 
• IFI FILMKLUB 
Április 6. csütörtök 18.00 

 
• SZÍNJÁTSZÓ KÖR 
Minden szombaton 9–12 óráig 
Érdeklődni a 06 30 228 0270-es  
telefonszámon lehet. 

 
• FOLTVARRÁS
Szeretettel várunk minden alkotni vágyó érdek-
lődőt kéthetente KEDDEN 18 órától

KLUBJAINK 

16.00−19.00 

Művészetek Háza (Fő utca 127.)április 9. vasárnap 
KREATÍV KÉZMŰVES MŰHELY − húsvéti készülődés

17.00 LOCHER MÓNIKA  Korhatár nélkül című kiállításának megnyitója.
A kiállítás május 8-ig tekinthető meg nyitvatartási időben.

MOZI 

Április 2
3., vasárnap
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FARSANG A SZABADSÁG UTCAI OVIBAN


