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KEDVES OLVASÓK!

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG2

Végre beköszöntött a nyár, és kezdetét vette a 
nyári szünet! Az elmúlt egy hónap azonban 
még bővelkedett mind kulturális, mind köz-

életi eseményekben, ezeket idézzük vissza mostani 
számunkban.

Bizonyára már sokan tudják, hogy a környékünket 
elkerülő M10-es út megépítéséből jó ideig nem lesz 
semmi. Mostani számunkban közöljük azt a levelet, 
melyet tizenhárom település polgármestere írt az ügy-
ben illetékes minisztériumnak, és azt a válaszlevelet 
is, amelyet erre kaptak.

Már lapzártánk után érkezett a hír, hogy Vörösvár is 
nyert pályázati támogatást városi tanuszoda létreho-
zására. Sajnos ez e havi számunkba már nem fért bele, 
de a jövő hónapban megpróbáljuk alaposan körbejárni 
a témát.

Beszámolunk azonban a hagyományos május végi, 
június eleji rendezvényekről, mint pl. a hősök napja, 
a gyermeknap, az erdei kápolna búcsúja vagy a Pilisi 
Lovas Majális.

Májusban volt Fogarasy-Fetter Mihály születésének 
100. évfordulója, ez alkalomból nagyszabású ünnep-
séget rendeztek a Művészetek Házában, és néhány 
nappal később itt mutatkozott be az intézmény új 
zongorája, melyről szintén beszámolunk. Interjút ol-
vashatnak a posta vezetőjével, Kepplerné Jószai Haj-
nalkával a posta működéséről és feladatellátásáról, és 
egy érdekes cikket is találnak egy régi présről Zsámbo-
ki Szabolcs tollából.

A július mindig kevesebb programot tartogat, de már 
mostani számunkban megtalálják a Vörösvári Napok 
teljes programját, így már most tudnak mazsolázni a 
színes kínálatból.

Szép nyarat és jó pihenést kívánok a nyárra minden 
Kedves Olvasónknak!

Palkovics Mária

ÉN KIS KERTET  
KERTELTEM…
AMIKOR EGY ÖTLET VALÓRA VÁLIK

A Gradus Óvoda udvara nem túl 
nagy, de mégis számos lehető-
séget tud biztosítani az ide járó 

gyermekek számára. A környezettudatos 
magatartás kialakítása, az érzékenyítés 
már az óvodáskorban elkezdődik.

Mi, nevelők az óvodában fontosnak 
találjuk, hogy az udvari élet is bőven kí-
náljon a gyermekek számára ismeret- és 
tapasztalatszerzési lehetőségeket. Ennek 
tükrében szeretnénk az óvodai udvart 
folyamatosan bővíteni és átalakítani. Az 
első lépéseket tavaszra sikerült megva-
lósítanunk. Kialakítottunk egy külső 
foglalkoztatót a gyermekeknek, ahol ár-
nyékolóval ellátott területen kínálha-
tunk nekik lehetőséget barkácsoláshoz, 
kézműveskedéshez és egyéb tevékenysé-
gekhez. Átkerült a fűszeres- és vetemé-
nyeskertünk új szép ágyásokba, ahol a 
Föld napja alkalmából palántákat ültet-
tünk a gyermekekkel. A tabajdi ötlet min-
tájára saját mezítlábas „parkunk” lett, alig 
várjuk a főpróbát! 

Hiába a jó ötlet, ha nincs, aki támogat-
ja és megvalósítja. Milyen szerencse, hogy 
óvodásaink szülei támogatják, és karban-
tartó ezermesterünk segíti elképzelésein-
ket, így az ötletek nem csak a fejünkben 
kavarognak, hanem megvalósulnak! Még 
nincs vége a terveink sorának, ősszel to-
vább mesélem, mi minden kerülhet még 
egy óvodai udvarra.

Kovácsné Somlai Nikolett 
Gradus Óvoda tagóvoda-vezető

Fotók:  
Jakucs Claudia  

és Somlai Nikolett

József Attila: 

NYÁR

Aranyos lapály, gólyahír,
áramló könnyűségű rét.
Ezüst derűvel ráz a nyír
egy szellőcskét és leng az ég.
Jön a darázs, jön, megszagol,
dörmög s a vadrózsára száll.
A mérges rózsa meghajol -
vörös, de karcsú még a nyár.

Ám egyre több lágy buggyanás.
Vérbő eper a homokon,
bóbiskol, zizzen a kalász.
Vihar gubbaszt a lombokon.

Ily gyorsan betelik nyaram.
Ördögszekéren hord a szél -
csattan a menny és megvillan
kék, tünde fénnyel fönn a tél.
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Átmenetileg megváltozott  
a vasúti menetrend

A Budapest–Esztergom vasútvonalon vil-
lamosítási munkák miatt megváltozott a 
menetrend. Július 29-ig Budapest, Árpád 
híd autóbuszállomás és Esztergom között 
autóbuszok pótolják a napi utolsó, illetve 
utolsó előtti vonatokat: az Esztergomból 
Budapest felé 22:10-kor, illetve a Nyuga-
ti pályaudvarról Esztergomba 22:20-kor 
és 23:20-kor induló vonatok helyett az E 
jelzésű vonatpótlók Pilisvörösvár vasútál-
lomás, Bányatelep és Solymár elágazásnál 
(Auchan áruház), az S jelzésű vonatpótló 
buszok a pilisszentiváni községházánál 
és Solymár vasútállomásnál veszik fel az 
utasokat.

Befejeződtek a tavaszi útjavítások

Május közepén befejeződött a szilárd bur-
kolatú utak 2017. május 5-én megkezdett 
kátyúzása. A megbízott cég a munkála-
tok keretében nemcsak a forgalmi igény-
bevétel és a környezeti hatások nyomán 

létrejött burkolathibákat javította ki, ha-
nem a csatornafedlapok körüli hibák és 
az aszfaltútsüllyedésből eredő hibák ki-
javítását is elvégezte. Az aszfaltutak javí-
tása a műszaki osztály előzetes felmérése 
alapján, mintegy 70 m2-nyi útfelületen, a 
térkőburkolatos utak és fedlapok javítása 
pedig mintegy 121,5 m2-nyi felületen tör-
tént meg.

Fő utcai úthiba javítása

Hosszú ideje okozott problémát a Városhá-
za közelében lévő zebránál található egyik 
csapadékvíz-elvezető csatorna víznyelő rá-
csa. Heteken át kerülgették az autósok és 
gyalogosok a figyelmeztető táblával meg-
jelölt úthibát, amelyet legutóbb is a rács 
elmozdulása okozott. Az önkormányzat 
többször jelezte már a 10-es út kezelésé-

HÍREK

ért felelős Magyar Közútkezelő Zrt.-nek 
a visszatérő problémát, s a csatornarács 
okozta úthibát már többször javították. A 
többtonnás teherautó- és a folyamatos sze-
mélygépjármű-forgalom okozta állandó 
igénybevétel miatt azonban a csatornarács 
állandóan kilazult.

A visszatérő probléma megoldódni lát-
szik, mert május végén az egymás melletti 
víznyelőkből megszüntették azt, amelyik 
az autók kerekeinek útjába esett. A rács 
megszüntetése a vízelvezetés szempont-
jából nem okoz gondot, mivel a leaszfal-
tozott víznyelő mellett közvetlenül három 
másik víznyelő is található.

Tavaszi kaszálás

Május 18-án kezdődött meg az önkor-
mányzati tulajdonban lévő, nem közterü-
leti jellegű ingatlanok kaszálása. Az áraján-
latok alapján kiválasztott vállalkozóval az 
önkormányzat 2017-ben kétszeri, szükség 
esetén háromszori kaszálásra szerződött. 
Az első (tavaszi) kaszálási munkálatok be-
fejezését a vállalkozó június 15-ig vállalta, 
a második (nyári) kaszálásra pedig augusz-
tus 1. és 20. között kerül sor.  Ha szükséges, 

a harmadik (őszi) kaszálást a szeptemberi 
állapot függvényében vagy a vállalkozó, 
vagy az önkormányzat munkatársai végzik 
majd el.

A vállalkozó május 16-án bejárta az ön-
kormányzat munkatársával az érintett terü-
leteket, s a szemle alapján a Klapka utcánál 
kezdték, majd a Vágóhíd utcánál folytatták 

a munkákat. A kaszálást végző cég 4-10 fő-
vel végezte el a feladatot. A nagy területeken 
és utcaszéleken traktorral (Bányatavak kör-
nyéke, Pataksor u., Egressy Béni u., Szamos 
üzem melletti terület, Klapka u., Báthory u. 
fasor oldala, Fácán u. teteje, összesen mint-
egy 82 500 m2), máshol kézi kaszákkal (pl. 
Táncsics u., Mátyás kir. u., Szentiváni u., 
Zsidó temető mögötti rész, Fecske u., Iskola 
kert, Madách u., Muskátli u., Béke u. árok, 
Klapka u. – Görgey u. sarok, Sirály u., Mus-
kátli köz, Vadrózsa u., Szapolyai ingatlanok, 
Jegenye u., összesen mintegy 24 500 m2).

A nem közterületi területek kaszálását 
végző külsős vállalkozóval párhuzamosan 
a városgondnokság az egyéb önkormány-
zati telkek kaszálását végezte el, a kertésze-
ti csoport pedig folyamatosan gondoskodik 
közparkjaink gondozásáról.

Virágosítás

Május 11-én kezdték meg városunk főbb 
közterületein az egynyári növények tele-
pítését. A tavaszi virágültetés keretében 
mintegy 7500 egynyári növény elülteté-
sére került sor. A növényeket ajánlatké-
rési eljárás eredményeként egy külsős cég 
szerezte be és telepítette. Az önkormány-
zat kertészeti csoportja végezte a talaj 

előkészítését, az ágyások formájának és 
színvilágának megtervezését, a beülte-
tés irányítását, valamint a telepítés után 
szükséges locsolást. A virágágyásokban 
begónia, hamvaska, petúnia, futó petú-
nia, büdöske, margaréta, bojtocska, va-
lamint díszfű kapott helyet, hogy egész 
nyáron üde színfoltjai legyenek Pilisvö-
rösvár közterületeinek.
Megszépült a 10-es úti körforgalom, a 
Hősök tere, a Vásár tér, a Fő utca néhány 
szakasza, valamint a Házasságkötő terem 
udvara is. A Fő utca cserjés zöldszigete-
inek gyommentesítése, megszépítése fo-
lyamatosan zajlik. 

Eltávolították a balesetveszélyes 
tűztövis sövényt a Zrínyi utcai 
játszótérről

A Zrínyi utcai játszótér 2009. évi átadása 
óta sok gondot okozott az aszfaltos pálya 
hosszanti oldala mellett haladó szép, de 

a labdákra és a kisgyermekekre veszélyes 
tűztövis sövény. A labdák megmentése és 
a gyermekek biztonsága érdekében május 
utolsó, illetve június első napjaiban eltávo-
lították a szomszéd telek betonkerítése mel-
lett húzódó bokrokat. A növénysor ugyan 
nem közvetlenül a játékelemek közelében, 
hanem azoktól távolabb, a járda mentén, 
a szomszéd kerítése tövében húzódott, de 
így is sok sérülést okozott az utóbbi időben, 
ezért szükségessé vált a szúrós, tövises sö-
vény megszüntetése. A kertészeti csoport 
irányításával először a bokrok ágait vágták 
le, majd a növények alsó részeit ásták ki. A 
kiszedett bokrok helyére új, veszélytelen 
növényzet kerül majd.

Épületbontás és udvarrendezés a 
Csobánkai u. 3.-ban

A képviselő-testület 2017. február 23-i 
határozata alapján május 17-én kezdődött 
meg a Csobánkai u. 3. szám alatti ingatlan 
utcafrontján elhelyezkedő, utcaképet rontó, 
bedeszkázott ablakú, romos épület (volt Ko-
lónia) bontása. Az épületet a Budapestvidéki 

vel a felújítás költségei aránytalanul nagyok 
lennének. A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy az épületet elbontatja, s a helyén egy 
rendezett udvart alakít ki. Az ingatlan ud-
varán a 2000-ben épített, jó állapotban lévő 
„új” épület megmarad. Ebben 4 db, egyen-
ként 44 m2 alapterületű lakás található. A 
régi épület elbontását követően az önkor-
mányzat az ingatlanra társasházat alapít, s 
a meglévő 4 lakást társasházi lakásként ter-
vezi értékesíteni.

Késik a hulladékszállítás

Napokat késett júniusban a szelektív és a 
zöldhulladék elszállítása a városban. A ké-
sedelem oka a kapacitáshiány – mondta el 
lapunknak Teszár Tamás, a Zöld Bicske 
Nonprofit Kft. ügyvezetője. A hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatási rendszer országos 
átalakítása többletfeladatokat rótt a szolgál-
tatóra, többek között minden településen az 
eddiginél sűrűbben, havi gyakorisággal kell 
összegyűjtenie a zöldhulladékot. „Az eszkö-
zeink és a munkavállalói állományunk bőví-
tése nélkül csak túlórát elrendelve, szombat-
ra tudtuk beilleszteni a zöldhulladékgyűjtést, 
így viszont jónéhány sofőrnek és rakodónak 
már május végére elfogyott az éves túlórake-
rete” – nyilatkozta Teszár Tamás. A pilisi tér-
ség többi településén is vannak elmaradások. 
Az áldatlan állapotot munkaerőfelvétellel és 
újabb használt járművek vásárlásával pró-
bálják orvosolni. Pilisvörösváron is várják 
rakodók és sofőrök jelentkezését, utóbbiakat 
nemcsak C-, hanem B-kategóriás jogosít-
vánnyal is. Addig is kérik, hogy hagyjunk 
minden el nem szállított hulladékot az in-
gatlan előtt, mert előfordul, hogy este 8-9 óra 
körül vagy csak másnap érnek oda a jármű-
vek. Bővebben olvashatnak majd a hulladék-
szállítási problémákról újságunk következő 
(júliusi) lapszámában.

Változik a buszmenetrend  
július 1-től

A Volánbusz ezúton is értesíti tisztelt utasa-
it, hogy a Budapest–Esztergom vasútvonal 
fejlesztése kapcsán megváltozott a 10-es 
számú főút térségében közlekedő autóbu-
szok utasforgalma, ezért július 1-jétől mó-
dosul a 800-as, 805-ös, 810-es, 811-es, 815-
ös, 820-as, 830-as, 831-es, 832-es és 840-es 
autóbuszvonalak menetrendje. A módosí-
tott menetrendeket keressék a megállóhe-
lyeken kihelyezett indulási jegyzékeken, 
az ingyenes menetrendi kiadványokban, 
a www.volanbusz.hu és a www.menetren-
dek.hu oldalakon. Júniustól egyébként a 
Volán-társaság menetrendi adatai is elérhe-
tők a Google Térkép adatbázisában, vagyis a 
maps.google.com oldalon távolsági busszal 
is megtervezhetjük az utazásunkat.

VÁROSI NAPOS OLDAL  
SZOCIÁLIS KÖZPONT 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Városi „Napos Oldal” Szociális Köz-
pont Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 
ezúton szeretné megköszönni a „Piactér” 
szolgáltatás keretein belül nyújtott adomá-
nyokat Köble Andrásné Katalinnak, és kü-
lön köszönet névtelen felajánlóinknak is!

SEGÍTSEN,  
hogy SEGÍTHESSÜNK!

Használható állapotú konyha-, szoba- és 
fürdőszobabútorokat, háztartási gépe-
ket keresünk KÖZVETÍTÉSI CÉLLAL 
rászoruló nyugdíjasoknak, egyedülálló 
szülőknek, gyermekes családoknak! Fel-
ajánlásaikat várjuk a Városi Napos Oldal 
Szociális Központ, Pilisvörösvár Család- és 
Gyermekjóléti Központ 06-26/334-140-es 
telefonszámán.

Péntek Beáta  
intézményvezető

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYE

Felhívás  
idegenforgalmi adó  

bevallási és befizetési  
határidőre

Felhívom tisztelt szálláshely-szolgáltatóink figyel-
mét, hogy 2017-től az adóbeszedést követő 
hónap 15. napjáig kötelesek az önkormány-
zati adóhatósághoz adóbevallást benyújtani 
és az idegenforgalmi adót megfizetni.

A május havi idegenforgalmi adó bevallásának és 
befizetésének határideje: 

2017. június 15.

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

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

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a városi hon-
lap Vállalkozó vagyok / Nyomtatványok, illetve a 
Polgármesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok 
vagy a Kiemelt információk / Idegenforgalmi adó 
bevezetése menüpont alól egyaránt elérhető, letölt-
hető és elektronikusan kitölthető formában is, illet-
ve a hivatal adócsoportjánál és ügyfélszolgálatán is 
beszerezhető. Az elektronikusan kitöltött bevallást 
is eredeti aláírással ellátva kell benyújtani.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Kőszénbánya Rt. építtette az 1900-as évek 
elején, az ország más részeiből itt munká-
ba álló bányászok számára, bányászlakás-
nak. (Egykor „Alsó kolóniá”-nak nevezték, 
megkülönböztetve a később épült „Öreg 
kolóniá”-tól és a még később épült „Új ko-
lóniá”-tól.) Az épület 1940-ig, a bánya be-
zárásáig bányászlakásként funkcionált. A II. 
világháború után a lakásokat államosították, 
attól kezdve tanácsi lakásként üzemeltek. A 
legrégebbi lakásbérleti szerződést a Községi 
Tanács VB. kötötte 1959. 01. 02-án, az utol-
sót 1985-ben a Nagyközségi Tanács Költ-
ségvetési Üzeme.

Az épület 2012 óta üresen áll, falai a 
talajvíz miatt vizesek, penészesek, romos 
állapota miatt lakhatásra teljes mértékben 
alkalmatlan. Felújítani nem érdemes, mi-
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Átmenetileg megváltozott  
a vasúti menetrend

A Budapest–Esztergom vasútvonalon vil-
lamosítási munkák miatt megváltozott a 
menetrend. Július 29-ig Budapest, Árpád 
híd autóbuszállomás és Esztergom között 
autóbuszok pótolják a napi utolsó, illetve 
utolsó előtti vonatokat: az Esztergomból 
Budapest felé 22:10-kor, illetve a Nyuga-
ti pályaudvarról Esztergomba 22:20-kor 
és 23:20-kor induló vonatok helyett az E 
jelzésű vonatpótlók Pilisvörösvár vasútál-
lomás, Bányatelep és Solymár elágazásnál 
(Auchan áruház), az S jelzésű vonatpótló 
buszok a pilisszentiváni községházánál 
és Solymár vasútállomásnál veszik fel az 
utasokat.

Befejeződtek a tavaszi útjavítások

Május közepén befejeződött a szilárd bur-
kolatú utak 2017. május 5-én megkezdett 
kátyúzása. A megbízott cég a munkála-
tok keretében nemcsak a forgalmi igény-
bevétel és a környezeti hatások nyomán 

létrejött burkolathibákat javította ki, ha-
nem a csatornafedlapok körüli hibák és 
az aszfaltútsüllyedésből eredő hibák ki-
javítását is elvégezte. Az aszfaltutak javí-
tása a műszaki osztály előzetes felmérése 
alapján, mintegy 70 m2-nyi útfelületen, a 
térkőburkolatos utak és fedlapok javítása 
pedig mintegy 121,5 m2-nyi felületen tör-
tént meg.

Fő utcai úthiba javítása

Hosszú ideje okozott problémát a Városhá-
za közelében lévő zebránál található egyik 
csapadékvíz-elvezető csatorna víznyelő rá-
csa. Heteken át kerülgették az autósok és 
gyalogosok a figyelmeztető táblával meg-
jelölt úthibát, amelyet legutóbb is a rács 
elmozdulása okozott. Az önkormányzat 
többször jelezte már a 10-es út kezelésé-
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ért felelős Magyar Közútkezelő Zrt.-nek 
a visszatérő problémát, s a csatornarács 
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megszüntetése a vízelvezetés szempont-
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tozott víznyelő mellett közvetlenül három 
másik víznyelő is található.

Tavaszi kaszálás

Május 18-án kezdődött meg az önkor-
mányzati tulajdonban lévő, nem közterü-
leti jellegű ingatlanok kaszálása. Az áraján-
latok alapján kiválasztott vállalkozóval az 
önkormányzat 2017-ben kétszeri, szükség 
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tus 1. és 20. között kerül sor.  Ha szükséges, 

a harmadik (őszi) kaszálást a szeptemberi 
állapot függvényében vagy a vállalkozó, 
vagy az önkormányzat munkatársai végzik 
majd el.

A vállalkozó május 16-án bejárta az ön-
kormányzat munkatársával az érintett terü-
leteket, s a szemle alapján a Klapka utcánál 
kezdték, majd a Vágóhíd utcánál folytatták 

a munkákat. A kaszálást végző cég 4-10 fő-
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VÁROSI NAPOS OLDAL  
SZOCIÁLIS KÖZPONT 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Városi „Napos Oldal” Szociális Köz-
pont Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 
ezúton szeretné megköszönni a „Piactér” 
szolgáltatás keretein belül nyújtott adomá-
nyokat Köble Andrásné Katalinnak, és kü-
lön köszönet névtelen felajánlóinknak is!

SEGÍTSEN,  
hogy SEGÍTHESSÜNK!

Használható állapotú konyha-, szoba- és 
fürdőszobabútorokat, háztartási gépe-
ket keresünk KÖZVETÍTÉSI CÉLLAL 
rászoruló nyugdíjasoknak, egyedülálló 
szülőknek, gyermekes családoknak! Fel-
ajánlásaikat várjuk a Városi Napos Oldal 
Szociális Központ, Pilisvörösvár Család- és 
Gyermekjóléti Központ 06-26/334-140-es 
telefonszámán.

Péntek Beáta  
intézményvezető

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYE

Felhívás  
idegenforgalmi adó  

bevallási és befizetési  
határidőre

Felhívom tisztelt szálláshely-szolgáltatóink figyel-
mét, hogy 2017-től az adóbeszedést követő 
hónap 15. napjáig kötelesek az önkormány-
zati adóhatósághoz adóbevallást benyújtani 
és az idegenforgalmi adót megfizetni.

A május havi idegenforgalmi adó bevallásának és 
befizetésének határideje: 

2017. június 15.

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

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

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a városi hon-
lap Vállalkozó vagyok / Nyomtatványok, illetve a 
Polgármesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok 
vagy a Kiemelt információk / Idegenforgalmi adó 
bevezetése menüpont alól egyaránt elérhető, letölt-
hető és elektronikusan kitölthető formában is, illet-
ve a hivatal adócsoportjánál és ügyfélszolgálatán is 
beszerezhető. Az elektronikusan kitöltött bevallást 
is eredeti aláírással ellátva kell benyújtani.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Kőszénbánya Rt. építtette az 1900-as évek 
elején, az ország más részeiből itt munká-
ba álló bányászok számára, bányászlakás-
nak. (Egykor „Alsó kolóniá”-nak nevezték, 
megkülönböztetve a később épült „Öreg 
kolóniá”-tól és a még később épült „Új ko-
lóniá”-tól.) Az épület 1940-ig, a bánya be-
zárásáig bányászlakásként funkcionált. A II. 
világháború után a lakásokat államosították, 
attól kezdve tanácsi lakásként üzemeltek. A 
legrégebbi lakásbérleti szerződést a Községi 
Tanács VB. kötötte 1959. 01. 02-án, az utol-
sót 1985-ben a Nagyközségi Tanács Költ-
ségvetési Üzeme.

Az épület 2012 óta üresen áll, falai a 
talajvíz miatt vizesek, penészesek, romos 
állapota miatt lakhatásra teljes mértékben 
alkalmatlan. Felújítani nem érdemes, mi-
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• Elfogadta a képviselő-testület a 2016-
os szociális beszámolóját. Mit tartalmaz 
ez összefoglalva?
A képviselő-testületnek minden évben egy 
szociális beszámoló keretében kell számot 
adnia az általa nyújtott szociális támoga-
tásokról, az önkormányzat és intézmé-
nyei által végzett szociális munkáról. A 
szociális ellátás rászorultság elvű, függ a 
kérelmező vagyoni helyzetétől, szociá-

lis körülményeitől, egészségi állapotától, 
jövedelmi viszonyaitól, az esetleges krí-
zishelyzettől. A képviselő-testület szoci-
ális rászorultság esetén a jogosult részére 
rendszeres és rendkívüli települési támo-
gatást nyújt.

A szociális juttatások önkormányza-
ton belüli ellátási rendszere összetett. 
A szociális kérelmek ügyében törvény, 
kormányrendelet vagy önkormányzati 

rendelet felhatalmazásával a képviselő-
testület eredeti hatáskörben, a Szociális 
és Egészségügyi Bizottság vagy a polgár-
mester a képviselő-testület által átruhá-
zott hatáskörben, a jegyző eredeti és átru-
házott hatáskörben jár el. 2016-ban 1976 
fő részesült szociális ellátásban, összesen 
11 344 802 Ft értékben. A rendkívüli tele-
pülési támogatásra vonatkozó kérelmeket 
az igazgatási osztályon dolgozó ügyinté-
zők készítik elő döntéshozatalra a havonta 
egyszer ülésező Szociális és Egészségügyi 
Bizottságnak (SZEB).

A pénzbeli szociális támogatások mel-
lett megemlítendő a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság tagjai által a 2016. évben 
megszervezett szociális alapú ruhagyűjtés 
és a karácsonyi adománygyűjtés. A kép-
viselő-testület döntésének köszönhetően 
az önkormányzat a polgármesteri hivatal 
közreműködésével karácsonyra összesen 
1703 db, egyenként 2500 Ft értékű vásár-
lási utalványt juttatott minden Pilisvörös-
váron élő, 70 év feletti lakos részére, össze-
sen 4 257 500 Ft összegben. Fentieken túl, 
a személyes gondoskodást nyújtó, köte-
lező és önként vállalt feladatok ellátására 
működtetjük három szomszédos telepü-
léssel együtt a Városi Napos Oldal Szoci-
ális Központot, amely intézmény szintén 
nagyon fontos szerepet tölt be a szociális 
feladatellátásban.

• Módosították a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól szóló rendeletet. 
Ezt a rendeletet a közelmúltban fogadta 
el a képviselő-testület. Miért volt most 
szükség a módosításra?

A közösségi együttélés alapvető szabá-
lyairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkeményeiről szóló 8/2017. (II. 
27.) Önkormányzati rendelet 2017. április 
1-jei hatálybalépésével közterület-felügye-
lőink jogosultak arra, hogy a rendeletben 
szabályozott együttélési normák betarta-
tása érdekében eljárjanak, figyelmeztesse-
nek, helyszíni bírságot szabjanak ki vagy 
közigazgatási hatósági eljárást indítsanak. 
A rendelet alkalmazása során felmerül-
tek olyan további élethelyzetek, amelyek 
indokolták a rendelet módosítását, hi-
szen igény mutatkozott egy-két kimaradt 
tényállás szabályozására. Ilyen például a 
közterületen − zaklató, másokat zavaró 
módon − való kéregetés; a gépjármű ipar-
szerű javítása céljából a közterület igény-
bevétele; a szervezett hulladékkezelési 
közszolgáltatás kötelező igénybevételének 
elmulasztása; az ebek póráz nélküli és a 
támadó természetű ebek szájkosár nélkü-
li közterületre vitele; a temetőbe gépjár-
művel való, engedély nélküli behajtás. A 
módosítással ezeknek a cselekményeknek 
a szankcionálására dolgoztunk ki szabá-
lyokat.

• Miként vált be a gyakorlatban ez a ren-
delet?

A rendelet megalkotásának máris érez-
hető eredményei vannak. A felszólítások 
eredményeként a lakók eltávolítják a sza-
bálytalanul kihelyezett közterületi tárgya-
kat, rendben tartják a zöldfelületeket, el-
szállítják az általuk illegálisan kihelyezett 
hulladékot, föltakarítják az udvaraikat, 
elszállítják a közterületen szabálytalanul 
parkoló gépjárműveket, komolyan veszik 
a tűzgyújtási tilalmat stb. 

• Mennyire járnak el szigorúan a közte-
rület-felügyelők? Bírságolnak, vagy in-
kább felszólítanak?

A rendelet hatálybalépése után a fokoza-
tosság jegyében először felszólítottuk az 
érintett szabálytalankodókat, majd ismé-
telt vagy súlyosabb szabályszegés esetén 
a szabálytalankodó jelenlétében helyszíni 
bírságot szabtak ki a közterület-felügye-
lők, vagy hatósági eljárást indítottak. 10 
esetben indult közigazgatási hatósági el-
járás, ebből 4 esetben figyelmeztetéssel, 2 
esetben bírsággal zárult az eljárás, 4 ügy 
pedig még folyamatban van. Az eljárások 
eredményei közé tartozik, hogy az érintet-
tek több esetben elszállították az általuk 
illegálisan kihelyezett hulladékot, kom-
munális hulladékelszállítási szerződést 
kötöttek. A bírságolással a polgármesteri 
hivatal kezében hathatósabb eszköz áll 
rendelkezésre a szabályok betartatására, 
mint eddig. 16 esetben került sor figyel-
meztetésre személygépkocsi közterületen 
történő szabálytalan tárolása miatt, mely-
ből 7 esetben eltávolították a közterületről 
a járművet. Közterület, illetve ingatlan 
rendezetlensége miatt több esetben történt 
szóbeli figyelmeztetés. 68 esetben történt 
meg a tulajdoni lapok lekérdezésével a tu-
lajdonos megállapítása, akik visszaellen-
őrzés után kapnak írásbeli felszólítást az 
ingatlan rendezetlensége miatt. Közterü-
let engedély nélküli használata miatt pe-
dig 19 felszólításból 6 esetben megtörtént 
a közterületen engedély nélkül elhelye-
zett, akadályt vagy veszélyt jelentő tárgy 
eltávolítása. 

• Kisebb területek megvásárlásáról dön-
töttek a Nagy-tó mellett, melyek a terve-
zett sétány és futópálya kialakításához 
szükségesek. Milyen területekről van 
szó? Volt-e szükség egyezkedésre a tulaj-
donosokkal?

Az önkormányzat az év elején elfogad-
ta az Öt tó (Slötyi) környékének távlati 
hasznosításáról szóló tájépítészeti kon-
cepciótervet. A terv tartalmazza többek 
között a Nagy-tó körüli sétány és futó-
pálya kialakítását. A területen található 
egy rész, ahol az út elkeskenyedik, ezt 
szeretnénk kiszélesíteni, hogy optimális 
nyomvonalon tudjon haladni a sétány. A 
sétány és futópálya kialakításához néhány 
magántulajdonban lévő telekből szüksé-
ges néhány négyzetméternyi terület meg-

vásárlása. Mind a három ingatlantulajdo-
nossal egyeztetett már a hivatal, s mind a 
hárman írásban jelezték, hogy hajlandóak 
eladni a szükséges területet. 

• Ezzel akkor most már sínen van ez a 
beruházás? Mi lesz a következő lépés?

A képviselő-testület a 100/2017. (V. 25.) 
Kt. sz. határozatában döntött a Nagy-tó 
melletti sétány és futópálya kialakítása 
érdekében szükséges telekalakítási eljá-
ráshoz és ingatlanvásárláshoz szükséges 
fedezet biztosításáról. Jelenleg a kiviteli 
tervek készítése van folyamatban. Amint 
a tervek elkészültek, a szükséges engedé-
lyek megszerzését követően tud dönteni a 
képviselő-testület a kivitelezésről, ameny-
nyiben az ahhoz szükséges fedezet bizto-
sítható.

• Kiválasztotta a képviselő-testület a ki-
vitelezőt a járdák felújítására. Ki fogja vé-
gezni a munkálatokat, és mikor kezdi el?

A képviselő-testület 2017. május 26-i ha-
tározata alapján a városban három helyen 
felújítjuk a balesetveszélyes, elöregedett 
járdaburkolatokat. Műszakilag ez lé-
nyegében az adott szakaszokon a járdák 
teljes újjáépítését jelenti. A kivitelezést a 
közbeszerzési eljárásban nyertes Stone 
Dekor Kft. fogja végezni.  A kivitelezés-
re vonatkozó szerződést a közbeszerzési 
szerződéskötési moratórium lejárta után, 
de legkésőbb az összegzés megjelenésétől 
számított 30 napon belül írjuk alá.

• Mely utcák, hol fognak megújulni?

Felújításra kerül a 10-es számú főút, azaz 
a Fő utca páros oldalán a Gesztenye utca 
és Ady Endre utca közötti járdaszakasz. 
A kivitelezés során − a Fő utca pályá-
zat keretében megépült járdájával azo-
nos módon − Semmelrock kiselemes 
térkőburkolatú járda épül. A Nyár utcai 
járda a Kisfaludy utcától a Dugonics ut-
cáig új aszfaltburkolatot kap, megépül 
a járda a Nyár utcai gyalogátkelőhelytől 
a Szent Erzsébet téren keresztül a Li-
geti templomnál lévő első parkolóig, és 
a „Ligeti” Cseperedő Óvoda utcafronti 
szakaszának járdafelújítása is elkészül. 
Ezenkívül a Szabadság utca – Kisfaludy 
utca sarkán is megépül egy járdaszakasz 
az árok befedésével, mely járdaszakasz 
ebben a veszélyes kanyarban a gyalogosok 
biztonságos továbbvezetését fogja biztosí-
tani. Ezen járdafelújítási projekttel pár-
huzamosan már folyamatban van az Isko-
la utca járdafelújításának terveztetése is.

• Mennyibe fog kerülni mindez? Mikor-
ra készül el?

A felsorolt járdaépítések kivitelezése ösz-
szesen bruttó 26 022 300 forintba fog ke-
rülni. A kivitelezésre vonatkozó szerződés 
megkötésére a döntést követő 30 napon 
belül van lehetőség, és a közbeszerzési 
kiírás szerint a szerződéskötéstől számí-

tott legkésőbb 90 napon belül el kell ké-
szüljön mindhárom helyszínen a járda. A 
járdaépítéssel párhuzamosan alig várjuk, 
hogy végre engedélyeket kapjanak az út-
építési terveink, és az utak (Kálvária utca, 
Lahner György utca, Báthory utca) meg-
építésére vonatkozó közbeszerzési eljárást 
is megindíthassuk.

Palkovics Mária

INTERJÚ PÁNDI GÁBOR  
ALPOLGÁRMESTERREL

SZOCIÁLIS  
TÁMOGATÁSOK,  
KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS, 
NAGY-TÓ KÖRÜLI SÉTÁNY, 
JÁRDA-  ÉS ÚTÉPÍTÉSEK

Nyári diákmunka program  
a Pilisvörösvári  

Polgármesteri Hivatalban

A Nemzetgazdasági Minisztérium idén is meghirdet-
te a „Nyári diákmunka” programot. A programban 
azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik 
a program kezdő időpontjában, tehát 2017. július 
1-jén már betöltötték a 16. életévüket, és a program 
befejezésekor, 2017. augusztus 31-én pedig még 
nem múltak el 25 évesek, és közvetítést kérőként 
kérték nyilvántartásba vételüket a járási hivatal 
foglalkoztatási osztályán. A program keretében ma-
ximum 2 hónap időtartamra, maximum napi 6 órás 
foglalkoztatás támogatható.

A programba való jelentkezés részleteit a városi hir-
detőkön, valamint az önkormányzat honlapján, a 
www.pilisvorosvar.hu nyitóoldalán az „Aktuális” in-
formációk között közzétettük. A programmal kapcso-
latosan személyesen Szente Éva HR referenstől kér-
hető tájékoztatás (26-330-233/173 mellék). Kérjük, 
hogy a jelentkezők önéletrajzukat 2017. június 23-ig 
szíveskedjenek eljuttatni a Pilisvörösvári Polgármes-
teri Hivatal Fő tér 1. szám alatti épületébe.

Pilisvörösvár, 2017. június 1.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Felhívás  
adótartozásra indított  
végrehajtási eljárás  

lehetőségéről

Felhívom hátralékkal rendelkező adózóink 
figyelmét, hogy lejárt tartozás esetén az ön-
kormányzati adóhatóság jogosult a tarto-
zás összegére végrehajtási eljárásban azonnali 
beszedési megbízást, munkabér-, illetve 
nyugdíjletiltást, gépjármű forgalomból való 
kivonást, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint 
jelzálogbejegyzést indítani. 

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYEI
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A közösségi együttélés alapvető szabá-
lyairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkeményeiről szóló 8/2017. (II. 
27.) Önkormányzati rendelet 2017. április 
1-jei hatálybalépésével közterület-felügye-
lőink jogosultak arra, hogy a rendeletben 
szabályozott együttélési normák betarta-
tása érdekében eljárjanak, figyelmeztesse-
nek, helyszíni bírságot szabjanak ki vagy 
közigazgatási hatósági eljárást indítsanak. 
A rendelet alkalmazása során felmerül-
tek olyan további élethelyzetek, amelyek 
indokolták a rendelet módosítását, hi-
szen igény mutatkozott egy-két kimaradt 
tényállás szabályozására. Ilyen például a 
közterületen − zaklató, másokat zavaró 
módon − való kéregetés; a gépjármű ipar-
szerű javítása céljából a közterület igény-
bevétele; a szervezett hulladékkezelési 
közszolgáltatás kötelező igénybevételének 
elmulasztása; az ebek póráz nélküli és a 
támadó természetű ebek szájkosár nélkü-
li közterületre vitele; a temetőbe gépjár-
művel való, engedély nélküli behajtás. A 
módosítással ezeknek a cselekményeknek 
a szankcionálására dolgoztunk ki szabá-
lyokat.

• Miként vált be a gyakorlatban ez a ren-
delet?

A rendelet megalkotásának máris érez-
hető eredményei vannak. A felszólítások 
eredményeként a lakók eltávolítják a sza-
bálytalanul kihelyezett közterületi tárgya-
kat, rendben tartják a zöldfelületeket, el-
szállítják az általuk illegálisan kihelyezett 
hulladékot, föltakarítják az udvaraikat, 
elszállítják a közterületen szabálytalanul 
parkoló gépjárműveket, komolyan veszik 
a tűzgyújtási tilalmat stb. 

• Mennyire járnak el szigorúan a közte-
rület-felügyelők? Bírságolnak, vagy in-
kább felszólítanak?

A rendelet hatálybalépése után a fokoza-
tosság jegyében először felszólítottuk az 
érintett szabálytalankodókat, majd ismé-
telt vagy súlyosabb szabályszegés esetén 
a szabálytalankodó jelenlétében helyszíni 
bírságot szabtak ki a közterület-felügye-
lők, vagy hatósági eljárást indítottak. 10 
esetben indult közigazgatási hatósági el-
járás, ebből 4 esetben figyelmeztetéssel, 2 
esetben bírsággal zárult az eljárás, 4 ügy 
pedig még folyamatban van. Az eljárások 
eredményei közé tartozik, hogy az érintet-
tek több esetben elszállították az általuk 
illegálisan kihelyezett hulladékot, kom-
munális hulladékelszállítási szerződést 
kötöttek. A bírságolással a polgármesteri 
hivatal kezében hathatósabb eszköz áll 
rendelkezésre a szabályok betartatására, 
mint eddig. 16 esetben került sor figyel-
meztetésre személygépkocsi közterületen 
történő szabálytalan tárolása miatt, mely-
ből 7 esetben eltávolították a közterületről 
a járművet. Közterület, illetve ingatlan 
rendezetlensége miatt több esetben történt 
szóbeli figyelmeztetés. 68 esetben történt 
meg a tulajdoni lapok lekérdezésével a tu-
lajdonos megállapítása, akik visszaellen-
őrzés után kapnak írásbeli felszólítást az 
ingatlan rendezetlensége miatt. Közterü-
let engedély nélküli használata miatt pe-
dig 19 felszólításból 6 esetben megtörtént 
a közterületen engedély nélkül elhelye-
zett, akadályt vagy veszélyt jelentő tárgy 
eltávolítása. 

• Kisebb területek megvásárlásáról dön-
töttek a Nagy-tó mellett, melyek a terve-
zett sétány és futópálya kialakításához 
szükségesek. Milyen területekről van 
szó? Volt-e szükség egyezkedésre a tulaj-
donosokkal?

Az önkormányzat az év elején elfogad-
ta az Öt tó (Slötyi) környékének távlati 
hasznosításáról szóló tájépítészeti kon-
cepciótervet. A terv tartalmazza többek 
között a Nagy-tó körüli sétány és futó-
pálya kialakítását. A területen található 
egy rész, ahol az út elkeskenyedik, ezt 
szeretnénk kiszélesíteni, hogy optimális 
nyomvonalon tudjon haladni a sétány. A 
sétány és futópálya kialakításához néhány 
magántulajdonban lévő telekből szüksé-
ges néhány négyzetméternyi terület meg-

vásárlása. Mind a három ingatlantulajdo-
nossal egyeztetett már a hivatal, s mind a 
hárman írásban jelezték, hogy hajlandóak 
eladni a szükséges területet. 

• Ezzel akkor most már sínen van ez a 
beruházás? Mi lesz a következő lépés?

A képviselő-testület a 100/2017. (V. 25.) 
Kt. sz. határozatában döntött a Nagy-tó 
melletti sétány és futópálya kialakítása 
érdekében szükséges telekalakítási eljá-
ráshoz és ingatlanvásárláshoz szükséges 
fedezet biztosításáról. Jelenleg a kiviteli 
tervek készítése van folyamatban. Amint 
a tervek elkészültek, a szükséges engedé-
lyek megszerzését követően tud dönteni a 
képviselő-testület a kivitelezésről, ameny-
nyiben az ahhoz szükséges fedezet bizto-
sítható.

• Kiválasztotta a képviselő-testület a ki-
vitelezőt a járdák felújítására. Ki fogja vé-
gezni a munkálatokat, és mikor kezdi el?

A képviselő-testület 2017. május 26-i ha-
tározata alapján a városban három helyen 
felújítjuk a balesetveszélyes, elöregedett 
járdaburkolatokat. Műszakilag ez lé-
nyegében az adott szakaszokon a járdák 
teljes újjáépítését jelenti. A kivitelezést a 
közbeszerzési eljárásban nyertes Stone 
Dekor Kft. fogja végezni.  A kivitelezés-
re vonatkozó szerződést a közbeszerzési 
szerződéskötési moratórium lejárta után, 
de legkésőbb az összegzés megjelenésétől 
számított 30 napon belül írjuk alá.

• Mely utcák, hol fognak megújulni?

Felújításra kerül a 10-es számú főút, azaz 
a Fő utca páros oldalán a Gesztenye utca 
és Ady Endre utca közötti járdaszakasz. 
A kivitelezés során − a Fő utca pályá-
zat keretében megépült járdájával azo-
nos módon − Semmelrock kiselemes 
térkőburkolatú járda épül. A Nyár utcai 
járda a Kisfaludy utcától a Dugonics ut-
cáig új aszfaltburkolatot kap, megépül 
a járda a Nyár utcai gyalogátkelőhelytől 
a Szent Erzsébet téren keresztül a Li-
geti templomnál lévő első parkolóig, és 
a „Ligeti” Cseperedő Óvoda utcafronti 
szakaszának járdafelújítása is elkészül. 
Ezenkívül a Szabadság utca – Kisfaludy 
utca sarkán is megépül egy járdaszakasz 
az árok befedésével, mely járdaszakasz 
ebben a veszélyes kanyarban a gyalogosok 
biztonságos továbbvezetését fogja biztosí-
tani. Ezen járdafelújítási projekttel pár-
huzamosan már folyamatban van az Isko-
la utca járdafelújításának terveztetése is.

• Mennyibe fog kerülni mindez? Mikor-
ra készül el?

A felsorolt járdaépítések kivitelezése ösz-
szesen bruttó 26 022 300 forintba fog ke-
rülni. A kivitelezésre vonatkozó szerződés 
megkötésére a döntést követő 30 napon 
belül van lehetőség, és a közbeszerzési 
kiírás szerint a szerződéskötéstől számí-

tott legkésőbb 90 napon belül el kell ké-
szüljön mindhárom helyszínen a járda. A 
járdaépítéssel párhuzamosan alig várjuk, 
hogy végre engedélyeket kapjanak az út-
építési terveink, és az utak (Kálvária utca, 
Lahner György utca, Báthory utca) meg-
építésére vonatkozó közbeszerzési eljárást 
is megindíthassuk.

Palkovics Mária

INTERJÚ PÁNDI GÁBOR  
ALPOLGÁRMESTERREL

SZOCIÁLIS  
TÁMOGATÁSOK,  
KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS, 
NAGY-TÓ KÖRÜLI SÉTÁNY, 
JÁRDA-  ÉS ÚTÉPÍTÉSEK

Nyári diákmunka program  
a Pilisvörösvári  

Polgármesteri Hivatalban

A Nemzetgazdasági Minisztérium idén is meghirdet-
te a „Nyári diákmunka” programot. A programban 
azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik 
a program kezdő időpontjában, tehát 2017. július 
1-jén már betöltötték a 16. életévüket, és a program 
befejezésekor, 2017. augusztus 31-én pedig még 
nem múltak el 25 évesek, és közvetítést kérőként 
kérték nyilvántartásba vételüket a járási hivatal 
foglalkoztatási osztályán. A program keretében ma-
ximum 2 hónap időtartamra, maximum napi 6 órás 
foglalkoztatás támogatható.

A programba való jelentkezés részleteit a városi hir-
detőkön, valamint az önkormányzat honlapján, a 
www.pilisvorosvar.hu nyitóoldalán az „Aktuális” in-
formációk között közzétettük. A programmal kapcso-
latosan személyesen Szente Éva HR referenstől kér-
hető tájékoztatás (26-330-233/173 mellék). Kérjük, 
hogy a jelentkezők önéletrajzukat 2017. június 23-ig 
szíveskedjenek eljuttatni a Pilisvörösvári Polgármes-
teri Hivatal Fő tér 1. szám alatti épületébe.

Pilisvörösvár, 2017. június 1.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Felhívás  
adótartozásra indított  
végrehajtási eljárás  

lehetőségéről

Felhívom hátralékkal rendelkező adózóink 
figyelmét, hogy lejárt tartozás esetén az ön-
kormányzati adóhatóság jogosult a tarto-
zás összegére végrehajtási eljárásban azonnali 
beszedési megbízást, munkabér-, illetve 
nyugdíjletiltást, gépjármű forgalomból való 
kivonást, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint 
jelzálogbejegyzést indítani. 

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYEI
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Beszámoló a szociális feladatok 
ellátásáról

Elfogadta a képviselő-testület a 2016. évi 
szociális ellátásokról szóló beszámolót. A 
beszámoló a pénzbeli és természetbeni ellá-
tásokra terjed ki, magában foglalja az önkor-
mányzati és a jegyzői feladatok ellátását, be-
leértve a polgármesterre, illetve a Szociális és 
Egészségügyi Bizottságra átruházott felada-
tokat is. A szociális ellátás függ a kérelmező 
(és családja) vagyoni helyzetétől, szociális 
körülményeitől, egészségi állapotától, jöve-
delmi viszonyaitól, az esetleges krízishely-
zettől. A 2016-os évben több mint 11 millió 
forintot fizetett ki az önkormányzat szociá-
lis támogatásként, összesen 1976 fő részére. 
(92/2017. határozat – 9 igen)

Beszámoló a gyermekvédelmi  
feladatok ellátásáról

Szintén tárgyalták a gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti feladatokról szóló éves be-
számolót. 2016-ban a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság, a polgármester és a 
jegyző gyermekvédelmi ellátásokra össze-
sen 4 267 220 Ft-ot fordított. Ez az összeg 
nem tartalmazza az oktatási-nevelési in-
tézményekben napközbeni ellátás kereté-
ben igénybe vett normatív étkezési támo-
gatást. A beszámolót elfogadta a testület. 
(93/2017. határozat – 9 igen)

Újabb öt évre Krausz Valéria  
a GESZ vezetője

Még márciusi ülésén döntött arról a kép-
viselő-testület, hogy pályázatot ír ki a Gaz-
dasági Ellátó Szervezet vezetői posztjára, 
mivel Krausz Valéria megbízása augusztus-
ban lejár. A kiírásra egyetlen pályázat érke-
zett, a jelenlegi vezetőé, Krausz Valériáé. A 
képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazat-
tal újabb öt évre bizalmat szavazott Krausz 
Valéria jelenlegi GESZ vezetőnek. (90/2017. 
határozat – 9 igen)

Pályázat települési szociális  
támogatásra

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági 
miniszter pályázatot hirdetett a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatására, ezen belül rend-
kívüli szociális támogatásra. Ezen támo-
gatásra azok a települési önkormányzatok 
nyújthatnak be pályázatot, amelyeknek 
az egy lakosra jutó adóerő-képessége nem 
haladja meg a 32 000 forintot. Ebbe a ki-
írásba Vörösvár még beletartozik, hiszen 
az egy főre jutó adóerő-képesség – a 2016. 
II. negyedévi költségvetési jelentés szerint 
– 31 970 Ft/fő. A testület döntött a rend-
kívüli támogatási igény benyújtásáról. 
(94/2017. határozat – 9 igen)

Távozik egy fogorvos az  
önkormányzati feladatellátásból

Dr. Gábeli Ádám fogszakorvos 2017 má-
jusában tájékoztatta az önkormányzatot, 
hogy a 2007. 08. 13-án aláírt egészségügyi 
ellátási szerződést 2017. augusztus 31-i ha-
tállyal felmondja, és végérvényesen lemond 
praxisjogáról. A képviselő-testület felhatal-
mazta a polgármestert, hogy kössön meg-
bízási szerződést dr. Balassa Katalin és dr. 
Kövesdi Katalin fogszakorvosokkal a tartós 
helyettesítésre, továbbá hogy kösse meg a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel 
a betöltetlen praxisra vonatkozó finanszíro-
zási szerződést, és eljárjon az ügyben a Pest 
Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási 
Hivatal Népegészségügyi Osztályánál. A 
képviselő-testület elfogadta a megüresedett 
praxis meghirdetésére vonatkozó felhívást 
is, azt az újság 33. oldalán olvashatják. 
(97/2017. határozat – 9 igen)

Módosult a közösségi együttélés 
szabályairól szóló rendelet

Februárban alkotta meg a képviselő-testület 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
szóló rendeletet. Most néhány új tényállás-
sal bővítették a rendeletet, így szankcionál-
hatóvá tették a közterületen való, másokat 
zavaró, zaklató módon történő kéregetést, 
és azt is, ha valaki a közterületet gépjármű 
iparszerű javítása céljából veszi igénybe, te-
hát ha az autószerelő a javításra várakozó 
autókat a közterületen tárolja. Szankcionál-
ható az a személy is, aki közterületen hagy-
ja a szemetet és a kötelező közszolgálatást 
nem veszi igénybe. Szintén büntethető, aki 
közterületen póráz nélkül sétáltat kutyát. 
(16/2017. (V. 29.) rendelet – 9 igen)

Ingatlanértékesítés

Az Emil Cukrászda melletti terület önkor-
mányzati terület, amelyből a szomszédos 
telek tulajdonosai a tulajdonukat képező 
területhez képest több méterrel szélesebb 

ÖNKORMÁNYZATI 
DÖNTÉSEK 
2017. MÁJUS 25. 

Egyéb határozatok:

91/2017. határozat – Krausz Valéria, a 
Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörös-
vár magasabb vezetője illetményének 
meghatározásáról

95/2017. határozat – Pilisvörösvár 
Város Önkormányzatának Szakorvosi 
Rendelőintézete kapacitásátcsoporto-
sításához szükséges Fenntarthatósági 
nyilatkozat és Egyetértési dokumentum 
jóváhagyásáról

96/2017. határozat – Pilisvörösvár 
Város Önkormányzatának Szakorvosi 
Rendelőintézete Szervezeti és működési 
szabályzatának módosításáról

Az ülésen hozott rendeletek:

15/2017. (V. 29.) rendelet – Pilisvörös-
vár Város Önkormányzatának a 2017. 
évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 
13.) önkormányzati rendeletének mó-
dosítása

17/2017. (V. 29.) rendelet – Az önkor-
mányzat vagyonáról és a vagyongaz-
dálkodás szabályairól szóló 17/2012. 
(IV. 02.) önkormányzati rendelet mó-
dosítása

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

területet használnak. Az önkormányza-
ti tulajdonú 1255/3. hrsz. alatti ingatlant 
teljes egészében elkerítették, és az 1263/1. 
hrsz.-on található lakóház részben ráépült 
az önkormányzati ingatlanra. Az önkor-
mányzat felszólította a tulajdonosokat, hogy 
a kerítésüket helyezzék át a jogi telekhatár-
ra, de kiderült, hogy a tulajdonosok szülei 
évtizedek óta jóhiszeműen birtokolták az 
önkormányzati területet (nem volt arról 
tudomásuk, hogy túlépítettek), gyermeke-
ik már úgy örökölték az 1263/1. hrsz. alat-
ti ingatlant, hogy nem tudtak arról, hogy a 
kerítés rossz helyen lenne. A helyzet peres 
rendezését egyik fél sem szerette volna, így 
a mostani ülésen az a döntés született, hogy 
az 1255/3. hrsz. alatt nyilvántartott, 217 m2 
nagyságú ingatlant az értékbecslő által meg-
állapított áron, 2 700 000 forintért eladja az 
önkormányzat a szomszédos telek tulajdo-
nosainak. (98/2017. határozat – 9 igen)

Sírok és urnafülkék  
újrahasznosítása

A köztemetőben található szabad urnafül-
kék száma hamarosan elfogy, miközben 21 
db lejárt urnafülke van, amit a tulajdonosa-
ik már nem akarnak újra megváltani. Ehhez 
hasonlóan a temető területén a parcellákban 
elszórtan viszonylag nagy számban vannak 
olyan sírhelyek, amelyeket nem váltottak 
meg újra, így azok felhasználhatók. A kép-
viselő-testület most döntött arról, hogy azon 
temetési helyeket, amelyek nem kerültek 
megváltásra (21 db urnafülke, 13 db szimpla 
sírhely, 7 db dupla sírhely), lezárja, majd a 
jogszabályokban előírt feltételek teljesítése 
után újra hasznosítja. (99/2017. határozat – 
9 igen)

Kisebb ingatlanrészek megvétele a 
Nagy-tó körüli sétány  
kialakításához

A Nagy-tó körüli futópálya és sétáló út ki-
alakításához szükséges a Pilisvörösvár 1459., 
1460. és 1461. hrsz. alatti ingatlanokból né-

hány négyzetméternyi terület megvásárlá-
sa. Az 1459. hrsz. alatti ingatlanból 19 m2-
re lenne szükség, amely 178 543 forintba 
kerülne, az 1460. hrsz. alatti ingatlanból 
54 m2-re, amely 507 438 forintba kerülne, 
az 1461. hrsz. alatti ingatlanból pedig 85 
m2-re lenne szükség, amely 798 745 forint-
ba kerülne. Az önkormányzat megkereste 
a három ingatlan tulajdonosát a vásárlási 
szándékkal, s mind a három tulajdonos 
pozitív választ adott, készek együttmű-
ködni a fejlesztés érdekében, és eladni az 
önkormányzatnak a szükséges kis terület-
részeket. A képviselő-testület biztosította 
az ingatlanrészek megvásárlásához és a 
telekalakításhoz szükséges fedezetet (kb. 
1 800 000 forint). (100/2017. határozat – 9 
igen) 

Kiválasztották a járdák  
felújításának kivitelezőjét

Március végén döntött a képviselő-testület 
a Szabadság utca − Kisfaludy utca keresz-
teződésében, a Budai út páros oldalán és a 
Nyár utca páros oldalán építendő járdák 
kivitelezőjének kiválasztására szóló köz-
beszerzés kiírásáról. A beérkezett ajánla-

tok alapján mindhárom szakaszra a leg-
jobb ajánlatot a Stone-Dekor Kft. adta, a 
10. sz. főút páros oldalára nettó 9 950 000 
forint ajánlati árral, a Nyár utca és Sza-
badság–Kisfaludy sarok járdájára együt-
tesen nettó 9 990 000 forint ajánlati árral, 
a Zrínyi óvodához vezető rövid járdasza-
kaszra pedig nettó 550 000 forint ajánlati 
árral. (101/2017. határozat – 9 igen) 
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Beszámoló a szociális feladatok 
ellátásáról

Elfogadta a képviselő-testület a 2016. évi 
szociális ellátásokról szóló beszámolót. A 
beszámoló a pénzbeli és természetbeni ellá-
tásokra terjed ki, magában foglalja az önkor-
mányzati és a jegyzői feladatok ellátását, be-
leértve a polgármesterre, illetve a Szociális és 
Egészségügyi Bizottságra átruházott felada-
tokat is. A szociális ellátás függ a kérelmező 
(és családja) vagyoni helyzetétől, szociális 
körülményeitől, egészségi állapotától, jöve-
delmi viszonyaitól, az esetleges krízishely-
zettől. A 2016-os évben több mint 11 millió 
forintot fizetett ki az önkormányzat szociá-
lis támogatásként, összesen 1976 fő részére. 
(92/2017. határozat – 9 igen)

Beszámoló a gyermekvédelmi  
feladatok ellátásáról

Szintén tárgyalták a gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti feladatokról szóló éves be-
számolót. 2016-ban a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság, a polgármester és a 
jegyző gyermekvédelmi ellátásokra össze-
sen 4 267 220 Ft-ot fordított. Ez az összeg 
nem tartalmazza az oktatási-nevelési in-
tézményekben napközbeni ellátás kereté-
ben igénybe vett normatív étkezési támo-
gatást. A beszámolót elfogadta a testület. 
(93/2017. határozat – 9 igen)

Újabb öt évre Krausz Valéria  
a GESZ vezetője

Még márciusi ülésén döntött arról a kép-
viselő-testület, hogy pályázatot ír ki a Gaz-
dasági Ellátó Szervezet vezetői posztjára, 
mivel Krausz Valéria megbízása augusztus-
ban lejár. A kiírásra egyetlen pályázat érke-
zett, a jelenlegi vezetőé, Krausz Valériáé. A 
képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazat-
tal újabb öt évre bizalmat szavazott Krausz 
Valéria jelenlegi GESZ vezetőnek. (90/2017. 
határozat – 9 igen)

Pályázat települési szociális  
támogatásra

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági 
miniszter pályázatot hirdetett a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatására, ezen belül rend-
kívüli szociális támogatásra. Ezen támo-
gatásra azok a települési önkormányzatok 
nyújthatnak be pályázatot, amelyeknek 
az egy lakosra jutó adóerő-képessége nem 
haladja meg a 32 000 forintot. Ebbe a ki-
írásba Vörösvár még beletartozik, hiszen 
az egy főre jutó adóerő-képesség – a 2016. 
II. negyedévi költségvetési jelentés szerint 
– 31 970 Ft/fő. A testület döntött a rend-
kívüli támogatási igény benyújtásáról. 
(94/2017. határozat – 9 igen)

Távozik egy fogorvos az  
önkormányzati feladatellátásból

Dr. Gábeli Ádám fogszakorvos 2017 má-
jusában tájékoztatta az önkormányzatot, 
hogy a 2007. 08. 13-án aláírt egészségügyi 
ellátási szerződést 2017. augusztus 31-i ha-
tállyal felmondja, és végérvényesen lemond 
praxisjogáról. A képviselő-testület felhatal-
mazta a polgármestert, hogy kössön meg-
bízási szerződést dr. Balassa Katalin és dr. 
Kövesdi Katalin fogszakorvosokkal a tartós 
helyettesítésre, továbbá hogy kösse meg a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel 
a betöltetlen praxisra vonatkozó finanszíro-
zási szerződést, és eljárjon az ügyben a Pest 
Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási 
Hivatal Népegészségügyi Osztályánál. A 
képviselő-testület elfogadta a megüresedett 
praxis meghirdetésére vonatkozó felhívást 
is, azt az újság 33. oldalán olvashatják. 
(97/2017. határozat – 9 igen)

Módosult a közösségi együttélés 
szabályairól szóló rendelet

Februárban alkotta meg a képviselő-testület 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
szóló rendeletet. Most néhány új tényállás-
sal bővítették a rendeletet, így szankcionál-
hatóvá tették a közterületen való, másokat 
zavaró, zaklató módon történő kéregetést, 
és azt is, ha valaki a közterületet gépjármű 
iparszerű javítása céljából veszi igénybe, te-
hát ha az autószerelő a javításra várakozó 
autókat a közterületen tárolja. Szankcionál-
ható az a személy is, aki közterületen hagy-
ja a szemetet és a kötelező közszolgálatást 
nem veszi igénybe. Szintén büntethető, aki 
közterületen póráz nélkül sétáltat kutyát. 
(16/2017. (V. 29.) rendelet – 9 igen)

Ingatlanértékesítés

Az Emil Cukrászda melletti terület önkor-
mányzati terület, amelyből a szomszédos 
telek tulajdonosai a tulajdonukat képező 
területhez képest több méterrel szélesebb 

ÖNKORMÁNYZATI 
DÖNTÉSEK 
2017. MÁJUS 25. 

Egyéb határozatok:

91/2017. határozat – Krausz Valéria, a 
Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörös-
vár magasabb vezetője illetményének 
meghatározásáról

95/2017. határozat – Pilisvörösvár 
Város Önkormányzatának Szakorvosi 
Rendelőintézete kapacitásátcsoporto-
sításához szükséges Fenntarthatósági 
nyilatkozat és Egyetértési dokumentum 
jóváhagyásáról

96/2017. határozat – Pilisvörösvár 
Város Önkormányzatának Szakorvosi 
Rendelőintézete Szervezeti és működési 
szabályzatának módosításáról

Az ülésen hozott rendeletek:

15/2017. (V. 29.) rendelet – Pilisvörös-
vár Város Önkormányzatának a 2017. 
évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 
13.) önkormányzati rendeletének mó-
dosítása

17/2017. (V. 29.) rendelet – Az önkor-
mányzat vagyonáról és a vagyongaz-
dálkodás szabályairól szóló 17/2012. 
(IV. 02.) önkormányzati rendelet mó-
dosítása

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

területet használnak. Az önkormányza-
ti tulajdonú 1255/3. hrsz. alatti ingatlant 
teljes egészében elkerítették, és az 1263/1. 
hrsz.-on található lakóház részben ráépült 
az önkormányzati ingatlanra. Az önkor-
mányzat felszólította a tulajdonosokat, hogy 
a kerítésüket helyezzék át a jogi telekhatár-
ra, de kiderült, hogy a tulajdonosok szülei 
évtizedek óta jóhiszeműen birtokolták az 
önkormányzati területet (nem volt arról 
tudomásuk, hogy túlépítettek), gyermeke-
ik már úgy örökölték az 1263/1. hrsz. alat-
ti ingatlant, hogy nem tudtak arról, hogy a 
kerítés rossz helyen lenne. A helyzet peres 
rendezését egyik fél sem szerette volna, így 
a mostani ülésen az a döntés született, hogy 
az 1255/3. hrsz. alatt nyilvántartott, 217 m2 
nagyságú ingatlant az értékbecslő által meg-
állapított áron, 2 700 000 forintért eladja az 
önkormányzat a szomszédos telek tulajdo-
nosainak. (98/2017. határozat – 9 igen)

Sírok és urnafülkék  
újrahasznosítása

A köztemetőben található szabad urnafül-
kék száma hamarosan elfogy, miközben 21 
db lejárt urnafülke van, amit a tulajdonosa-
ik már nem akarnak újra megváltani. Ehhez 
hasonlóan a temető területén a parcellákban 
elszórtan viszonylag nagy számban vannak 
olyan sírhelyek, amelyeket nem váltottak 
meg újra, így azok felhasználhatók. A kép-
viselő-testület most döntött arról, hogy azon 
temetési helyeket, amelyek nem kerültek 
megváltásra (21 db urnafülke, 13 db szimpla 
sírhely, 7 db dupla sírhely), lezárja, majd a 
jogszabályokban előírt feltételek teljesítése 
után újra hasznosítja. (99/2017. határozat – 
9 igen)

Kisebb ingatlanrészek megvétele a 
Nagy-tó körüli sétány  
kialakításához

A Nagy-tó körüli futópálya és sétáló út ki-
alakításához szükséges a Pilisvörösvár 1459., 
1460. és 1461. hrsz. alatti ingatlanokból né-

hány négyzetméternyi terület megvásárlá-
sa. Az 1459. hrsz. alatti ingatlanból 19 m2-
re lenne szükség, amely 178 543 forintba 
kerülne, az 1460. hrsz. alatti ingatlanból 
54 m2-re, amely 507 438 forintba kerülne, 
az 1461. hrsz. alatti ingatlanból pedig 85 
m2-re lenne szükség, amely 798 745 forint-
ba kerülne. Az önkormányzat megkereste 
a három ingatlan tulajdonosát a vásárlási 
szándékkal, s mind a három tulajdonos 
pozitív választ adott, készek együttmű-
ködni a fejlesztés érdekében, és eladni az 
önkormányzatnak a szükséges kis terület-
részeket. A képviselő-testület biztosította 
az ingatlanrészek megvásárlásához és a 
telekalakításhoz szükséges fedezetet (kb. 
1 800 000 forint). (100/2017. határozat – 9 
igen) 

Kiválasztották a járdák  
felújításának kivitelezőjét

Március végén döntött a képviselő-testület 
a Szabadság utca − Kisfaludy utca keresz-
teződésében, a Budai út páros oldalán és a 
Nyár utca páros oldalán építendő járdák 
kivitelezőjének kiválasztására szóló köz-
beszerzés kiírásáról. A beérkezett ajánla-

tok alapján mindhárom szakaszra a leg-
jobb ajánlatot a Stone-Dekor Kft. adta, a 
10. sz. főút páros oldalára nettó 9 950 000 
forint ajánlati árral, a Nyár utca és Sza-
badság–Kisfaludy sarok járdájára együt-
tesen nettó 9 990 000 forint ajánlati árral, 
a Zrínyi óvodához vezető rövid járdasza-
kaszra pedig nettó 550 000 forint ajánlati 
árral. (101/2017. határozat – 9 igen) 
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Hiába a térség polgármestereinek példás összefogása a M10 gyorsforgal-
mi út megépítése érdekében, a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár 
válasza szerint a 10-es út melletti települések problémáját megoldó útfej-
lesztés nem szerepel a rövid és középtávú közútfejlesztéseket tartalma-
zó projektlistában. Az M0 autóút északi szektor 11−10. sz. főút közötti 
szakaszának engedélyezési eljárása 2017 végére várhatóan befejeződik 
ugyan, és a projekt tartalmazza az M10 gyorsforgalmi út „Ürömi körfor-
galom” és Solymár Auchan közötti részleges kiépítését, ez azonban nem 
oldja meg a térség közlekedési feszültségét. A polgármesterek kezdemé-
nyezését és az államtitkári választ az alábbiakban közöljük.

A 13 polgármester levele dr. Homolya Ró-
bert közlekedésért felelős államtitkár úr 
részére

Tisztelt Államtitkár Úr!

A 10-es számú főút mentén fekvő, illetve 
azzal oldallagosan elhelyezkedő települé-
sek polgármestereiként az alábbi ügyben 
kérjük hathatós közbenjárását, illetve in-
tézkedését.

Nagy örömünkre szolgál, hogy 2016 októ-
berében elkészültek az M0 északi szektor 
11. sz. főút – 10. sz. főút közötti szakaszá-
nak és kapcsolódó létesítményeinek enge-
délyezési tervei, és hogy folyamatban van 
az engedélyezési eljárás, amely várhatóan 
2017. év végére be is fejeződik. Bízunk 
abban, hogy ez az útszakasz minél előbb 
megépül, s csökkenteni fogja a térségünk-
ből Budapestre való bejutás menetidejét. 

Ugyanakkor ez a beruházás nem oldja meg 
a 10-es út mentén fekvő települések több 
évtizede fennálló problémáját: a 10-es út 
túlterheltségét. A 10-es úton jelenleg a napi 
egységjármű forgalom 21 000 E/nap körül 
van, s ez a hatalmas személygépkocsi- és 
teherautó-áradat Pilisvörösvár, Piliscsaba, 
Pilisjászfalu, Leányvár, Dorog kellős köze-
pén halad keresztül. Szinte lehetetlen az út 
egyik oldaláról a másikra való átjutás, folya-
matos a zaj- és porterhelés. A Budapestre 
autóval való bejutás, ill. az onnan való ha-
zajutás egyes napszakokban órákba telik. Ez 

a munkába járó dolgozók életét megkeseríti, 
és a térségben működő több ezer kis- és kö-
zepes vállalkozás számára súlyos gazdasági 
károkat okoz.  

Az M0 autópálya északi szektor 11. sz. főút 
– 10. sz. főút közötti szakaszára készült 
engedélyezési terv részét képező forgalmi 
vizsgálat adatai szerint: amennyiben az 
M0 északi szektor 11. sz. főút – 10. sz. főút 
közötti szakasza előbb épülne meg, mint a 
Pilisvörösvárt, Piliscsabát, Pilisjászfalut és 
Leányvárt elkerülő M10-es gyorsforgalmi 
út, akkor az a 10-es út forgalmát kb. 50%-
kal megemelné, ami elviselhetetlen lenne a 
10-es út mentén fekvő települések számára. 
Az előrejelzett forgalmi terhelés a 10-es út 
Pilisvörösvár−Solymár közötti szakaszán 
2031-ben 33 000 E/nap lenne!

Mindez azt jelenti, hogy a megoldás az 
M10-es elkerülő út megépítése lenne – akár 
ütemezett kiépítésben is. Ezen út megépí-
tésének az előkészületei már a 2000-es évek 
elején megindultak. 2008-ban már a kiviteli 
tervek készültek, amikor az előkészületek 
szinte teljesen leálltak. 2014-ben megszü-
letett 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.

Az út megépítése már évtizedek óta indokolt 
lenne. A rajtunk áthaladó forgalom hasonló 
nagyságrendű, ezáltal helyzetünk hasonló a 
2. sz. főút mentén élőkéhez. A Dunakeszi 
– Göd – Sződliget – Vác elkerülő út meg 

NEM TERVEZIK  
AZ M10 MEGÉPÍTÉSÉT

Tájékoztató az M10 gyorsforgalmi út 
továbbépítését célzó polgármesteri  
kezdeményezésről

KÖZÉLET

K epplerné Jószai Hajnalka vagyok, 
harminc éve vörösvári lakos, s csak-
nem 20 éve postás. Több évtizedes 

pályafutásom alatt különböző postákon 
láttam el kezdetben pénzfelvevői, később 
főpénztáros, majd postavezetői feladatokat. 
2001 és 2008 között vezettem a pilisvörös-
vári postát, majd 2008-ban az Esztergom 
1 posta körzeti vezetője lettem. 2015 őszén 
ismét visszakerültem Pilisvörösvárra és a 
Magyar Posta kötelékébe. Azóta újult erővel, 
2017 januárjától körzeti vezetőként dolgo-
zom a pilisvörösvári postán. Az ezzel együtt 
járó felelősséget nemcsak a munkatársaim, 
de a település lakói és intézményei iránt is 
érzem. 

• Ezek szerint egy időre eltávolodott a pos-
tától. 

Úgy gondolom, szinte mindenkinek van 
olyan időszak az életében, amikor kicsit el-
fárad, azt érzi, szüksége van a változásra. Az 
én esetemben ez 2012-ben következett be. 
Szerettem volna mást is kipróbálni, máshol 
is dolgozni, szétnézni a világban. Számom-
ra a postán kívüli években szerzett tapasz-
talat mutatott rá arra, hogy nekem a postán 
van a helyem. Mivel a postás közeg már hi-
ányzott, és „kipihentem magam”, újult erő-
vel, sok tapasztalattal gazdagodva tudtam 
visszatérni.

ÚJ POSTAÉPÜLET, 
RÉGI-ÚJ VEZETŐ

• Meséljen egy kicsit a posta működésé-
ről. Most a vörösvári posta központi pos-
taként működik, igaz? 

Igen, a Pilisvörösvár posta 2017. január 
1-től körzeti postaként működik. Ez azt 
jelenti, hogy 18 település, 20 postahely 
és egy kirendeltség tartozik az irányítása 
alá, tehát a vörösvári posta látja el ezek 
szakmai és értékesítési feladatait. Napi 
kapcsolatban vagyunk valamennyi kör-
zetbeli postánkkal, közösen oldjuk meg a 
felmerülő napi problémákat, helyzeteket, 
és közösen örülünk az együtt elért sike-
reknek is. 

• Hogyan tudnak igazodni a 21. századi 
elvárásokhoz?

Határozott törekvésünk, hogy olyan pos-
ták működjenek országszerte, amelyek 
megfelelnek a mai kor követelményeinek, 
hiszen ügyfeleink elégedettsége ugyan-
olyan releváns, mint a szabályozásoknak 
megfelelő működés kialakítása és szinten 
tartása. Ehhez a feladathoz egy összetartó, 
tettre kész csapattal és egy új, modern pos-
taépülettel rendelkezünk. Pilisvörösváron 
az új posta építésére a Ma-
gyar Posta jelentős beru-
házási forrást különített el. 
Ennek eredményeképpen 
2017. március végétől a te-
lepülés lakói modern, kul-
turált körülmények között 
vehetik igénybe a postai 
szolgáltatásokat. Ügyfele-
ink igényeihez igazodva, 
változatlan nyitvatartási 
idővel: hétfőn 8-tól 18 órá-
ig, keddtől péntekig 8-tól 
16 óráig, szombaton pedig 
8−12 óra között várjuk az 

A közelmúltban teljesen megújult a Fő utcai posta 
épülete, ahol már új, korszerű kiszolgálással várják 
városunk lakóit. Nemcsak az épület újult meg, hanem 
az intézmény is új vezetőt kapott Kepplerné Jószai 
Hajnalka személyében. Őt kértük most arra, hogy 
mutatkozzon be lapunk hasábjain.

ügyfeleket. A felvételt 5 ügyfélkapcsolati 
munkahelyen biztosítjuk, továbbá 100 da-
rab fiókbérlő szekrény szolgálja ügyfele-
ink kényelmét.

• A levelek, csomagok, csekkek kezelése 
mellett mit tud még itt elintézni a lakos-
ság?

A Magyar Posta a hagyományosan is-
mert szolgáltatások mellett olyan banki 
és pénzügyi termékkínálattal rendelkezik, 
amely alkalmas az ügyféligények széles 
körű kielégítésére. Munkatársaink a min-
dennapi találkozások révén személyes 
kapcsolatban állnak az ügyfelekkel, így 
akár testre szabott pénzügyi, biztosítási 
tanácsokkal is segítséget tudnak nyújtani.

• Sok helyen gond, hogy nincs elég mun-
katárs, gyakran jönnek-mennek a postá-
sok. Hány fővel dolgoznak Vörösváron? 
Van-e munkaerőhiány?

A vörösvári postán 15 munkatársam végez 
kézbesítői és csomagkézbesítői tevékeny-
séget, valamint 19 fő lát el ügyfélforgalmi 
és operatív irányítási feladatokat. Azon 
posták közé tartozunk, ahol jelenleg igen 

csekély mértékű a fluktuáció, az eset-
legesen megüresedő pozíciókra hamar 
sikerül munkaerőt találni. Eddigi ta-
pasztalataim azt mutatják, hogy helyi 
lakosok szívesen jelentkeznek hoz-
zánk, akár álláshirdetés nélkül is le-
adják önéletrajzukat a postán.  Bízom 
abban, hogy a helyi posta mint mun-
káltató megítélése a jövőben is olyan 
pozitívan alakul, mint ahogyan ezt ma 
is érzékeljük.

• Milyen problémákkal küzdenek? 
Jutnak-e el önökhöz lakossági pana-
szok?

A szolgáltatói szektor mindennapos 
velejárója, hogy érkeznek ügyféljelzé-
sek. Ezeket a jelzéseket folyamatosan 
elemezzük, és a szükséges beavatkozá-
sokat megtesszük, akár helyi szinten, 
akár a körzet vonatkozásában. Szíve-
sen fogadjuk a visszajelzéseket, hiszen 
a közös információk segítik a felmerülő 
igények kielégítését. De legnagyobb 
csatáinkat az időjárással vívjuk, hiszen 
a téli jeges, csúszós útviszonyok ugyan-
olyan jelentős terhelést jelentenek kéz-
besítőink számára, mint a forró nyári 
napok. 

• Van-e bármi, amire felhívná a lako-
sok figyelmét?

Úgy gondolom, fontos felhívni a la-
kosság figyelmét a megfelelő méretű és 
állapotú levélszekrények kihelyezésére, 
valamint a pontos házszám feltünte-
tésére. Ezek okozzák a leggyakoribb 
nehézséget a kézbesítők számára, fő-
leg helyettesítés esetén. Mindannyiunk 
közös érdeke a küldemények pontos és 
biztonságos kézbesítése.

• Jó munkát kívánok hozzá, köszö-
nöm az interjút!

Palkovics Mária
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Hiába a térség polgármestereinek példás összefogása a M10 gyorsforgal-
mi út megépítése érdekében, a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár 
válasza szerint a 10-es út melletti települések problémáját megoldó útfej-
lesztés nem szerepel a rövid és középtávú közútfejlesztéseket tartalma-
zó projektlistában. Az M0 autóút északi szektor 11−10. sz. főút közötti 
szakaszának engedélyezési eljárása 2017 végére várhatóan befejeződik 
ugyan, és a projekt tartalmazza az M10 gyorsforgalmi út „Ürömi körfor-
galom” és Solymár Auchan közötti részleges kiépítését, ez azonban nem 
oldja meg a térség közlekedési feszültségét. A polgármesterek kezdemé-
nyezését és az államtitkári választ az alábbiakban közöljük.

A 13 polgármester levele dr. Homolya Ró-
bert közlekedésért felelős államtitkár úr 
részére

Tisztelt Államtitkár Úr!

A 10-es számú főút mentén fekvő, illetve 
azzal oldallagosan elhelyezkedő települé-
sek polgármestereiként az alábbi ügyben 
kérjük hathatós közbenjárását, illetve in-
tézkedését.

Nagy örömünkre szolgál, hogy 2016 októ-
berében elkészültek az M0 északi szektor 
11. sz. főút – 10. sz. főút közötti szakaszá-
nak és kapcsolódó létesítményeinek enge-
délyezési tervei, és hogy folyamatban van 
az engedélyezési eljárás, amely várhatóan 
2017. év végére be is fejeződik. Bízunk 
abban, hogy ez az útszakasz minél előbb 
megépül, s csökkenteni fogja a térségünk-
ből Budapestre való bejutás menetidejét. 

Ugyanakkor ez a beruházás nem oldja meg 
a 10-es út mentén fekvő települések több 
évtizede fennálló problémáját: a 10-es út 
túlterheltségét. A 10-es úton jelenleg a napi 
egységjármű forgalom 21 000 E/nap körül 
van, s ez a hatalmas személygépkocsi- és 
teherautó-áradat Pilisvörösvár, Piliscsaba, 
Pilisjászfalu, Leányvár, Dorog kellős köze-
pén halad keresztül. Szinte lehetetlen az út 
egyik oldaláról a másikra való átjutás, folya-
matos a zaj- és porterhelés. A Budapestre 
autóval való bejutás, ill. az onnan való ha-
zajutás egyes napszakokban órákba telik. Ez 

a munkába járó dolgozók életét megkeseríti, 
és a térségben működő több ezer kis- és kö-
zepes vállalkozás számára súlyos gazdasági 
károkat okoz.  

Az M0 autópálya északi szektor 11. sz. főút 
– 10. sz. főút közötti szakaszára készült 
engedélyezési terv részét képező forgalmi 
vizsgálat adatai szerint: amennyiben az 
M0 északi szektor 11. sz. főút – 10. sz. főút 
közötti szakasza előbb épülne meg, mint a 
Pilisvörösvárt, Piliscsabát, Pilisjászfalut és 
Leányvárt elkerülő M10-es gyorsforgalmi 
út, akkor az a 10-es út forgalmát kb. 50%-
kal megemelné, ami elviselhetetlen lenne a 
10-es út mentén fekvő települések számára. 
Az előrejelzett forgalmi terhelés a 10-es út 
Pilisvörösvár−Solymár közötti szakaszán 
2031-ben 33 000 E/nap lenne!

Mindez azt jelenti, hogy a megoldás az 
M10-es elkerülő út megépítése lenne – akár 
ütemezett kiépítésben is. Ezen út megépí-
tésének az előkészületei már a 2000-es évek 
elején megindultak. 2008-ban már a kiviteli 
tervek készültek, amikor az előkészületek 
szinte teljesen leálltak. 2014-ben megszü-
letett 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.

Az út megépítése már évtizedek óta indokolt 
lenne. A rajtunk áthaladó forgalom hasonló 
nagyságrendű, ezáltal helyzetünk hasonló a 
2. sz. főút mentén élőkéhez. A Dunakeszi 
– Göd – Sződliget – Vác elkerülő út meg 

NEM TERVEZIK  
AZ M10 MEGÉPÍTÉSÉT

Tájékoztató az M10 gyorsforgalmi út 
továbbépítését célzó polgármesteri  
kezdeményezésről

KÖZÉLET

K epplerné Jószai Hajnalka vagyok, 
harminc éve vörösvári lakos, s csak-
nem 20 éve postás. Több évtizedes 

pályafutásom alatt különböző postákon 
láttam el kezdetben pénzfelvevői, később 
főpénztáros, majd postavezetői feladatokat. 
2001 és 2008 között vezettem a pilisvörös-
vári postát, majd 2008-ban az Esztergom 
1 posta körzeti vezetője lettem. 2015 őszén 
ismét visszakerültem Pilisvörösvárra és a 
Magyar Posta kötelékébe. Azóta újult erővel, 
2017 januárjától körzeti vezetőként dolgo-
zom a pilisvörösvári postán. Az ezzel együtt 
járó felelősséget nemcsak a munkatársaim, 
de a település lakói és intézményei iránt is 
érzem. 

• Ezek szerint egy időre eltávolodott a pos-
tától. 

Úgy gondolom, szinte mindenkinek van 
olyan időszak az életében, amikor kicsit el-
fárad, azt érzi, szüksége van a változásra. Az 
én esetemben ez 2012-ben következett be. 
Szerettem volna mást is kipróbálni, máshol 
is dolgozni, szétnézni a világban. Számom-
ra a postán kívüli években szerzett tapasz-
talat mutatott rá arra, hogy nekem a postán 
van a helyem. Mivel a postás közeg már hi-
ányzott, és „kipihentem magam”, újult erő-
vel, sok tapasztalattal gazdagodva tudtam 
visszatérni.

ÚJ POSTAÉPÜLET, 
RÉGI-ÚJ VEZETŐ

• Meséljen egy kicsit a posta működésé-
ről. Most a vörösvári posta központi pos-
taként működik, igaz? 

Igen, a Pilisvörösvár posta 2017. január 
1-től körzeti postaként működik. Ez azt 
jelenti, hogy 18 település, 20 postahely 
és egy kirendeltség tartozik az irányítása 
alá, tehát a vörösvári posta látja el ezek 
szakmai és értékesítési feladatait. Napi 
kapcsolatban vagyunk valamennyi kör-
zetbeli postánkkal, közösen oldjuk meg a 
felmerülő napi problémákat, helyzeteket, 
és közösen örülünk az együtt elért sike-
reknek is. 

• Hogyan tudnak igazodni a 21. századi 
elvárásokhoz?

Határozott törekvésünk, hogy olyan pos-
ták működjenek országszerte, amelyek 
megfelelnek a mai kor követelményeinek, 
hiszen ügyfeleink elégedettsége ugyan-
olyan releváns, mint a szabályozásoknak 
megfelelő működés kialakítása és szinten 
tartása. Ehhez a feladathoz egy összetartó, 
tettre kész csapattal és egy új, modern pos-
taépülettel rendelkezünk. Pilisvörösváron 
az új posta építésére a Ma-
gyar Posta jelentős beru-
házási forrást különített el. 
Ennek eredményeképpen 
2017. március végétől a te-
lepülés lakói modern, kul-
turált körülmények között 
vehetik igénybe a postai 
szolgáltatásokat. Ügyfele-
ink igényeihez igazodva, 
változatlan nyitvatartási 
idővel: hétfőn 8-tól 18 órá-
ig, keddtől péntekig 8-tól 
16 óráig, szombaton pedig 
8−12 óra között várjuk az 

A közelmúltban teljesen megújult a Fő utcai posta 
épülete, ahol már új, korszerű kiszolgálással várják 
városunk lakóit. Nemcsak az épület újult meg, hanem 
az intézmény is új vezetőt kapott Kepplerné Jószai 
Hajnalka személyében. Őt kértük most arra, hogy 
mutatkozzon be lapunk hasábjain.

ügyfeleket. A felvételt 5 ügyfélkapcsolati 
munkahelyen biztosítjuk, továbbá 100 da-
rab fiókbérlő szekrény szolgálja ügyfele-
ink kényelmét.

• A levelek, csomagok, csekkek kezelése 
mellett mit tud még itt elintézni a lakos-
ság?

A Magyar Posta a hagyományosan is-
mert szolgáltatások mellett olyan banki 
és pénzügyi termékkínálattal rendelkezik, 
amely alkalmas az ügyféligények széles 
körű kielégítésére. Munkatársaink a min-
dennapi találkozások révén személyes 
kapcsolatban állnak az ügyfelekkel, így 
akár testre szabott pénzügyi, biztosítási 
tanácsokkal is segítséget tudnak nyújtani.

• Sok helyen gond, hogy nincs elég mun-
katárs, gyakran jönnek-mennek a postá-
sok. Hány fővel dolgoznak Vörösváron? 
Van-e munkaerőhiány?

A vörösvári postán 15 munkatársam végez 
kézbesítői és csomagkézbesítői tevékeny-
séget, valamint 19 fő lát el ügyfélforgalmi 
és operatív irányítási feladatokat. Azon 
posták közé tartozunk, ahol jelenleg igen 

csekély mértékű a fluktuáció, az eset-
legesen megüresedő pozíciókra hamar 
sikerül munkaerőt találni. Eddigi ta-
pasztalataim azt mutatják, hogy helyi 
lakosok szívesen jelentkeznek hoz-
zánk, akár álláshirdetés nélkül is le-
adják önéletrajzukat a postán.  Bízom 
abban, hogy a helyi posta mint mun-
káltató megítélése a jövőben is olyan 
pozitívan alakul, mint ahogyan ezt ma 
is érzékeljük.

• Milyen problémákkal küzdenek? 
Jutnak-e el önökhöz lakossági pana-
szok?

A szolgáltatói szektor mindennapos 
velejárója, hogy érkeznek ügyféljelzé-
sek. Ezeket a jelzéseket folyamatosan 
elemezzük, és a szükséges beavatkozá-
sokat megtesszük, akár helyi szinten, 
akár a körzet vonatkozásában. Szíve-
sen fogadjuk a visszajelzéseket, hiszen 
a közös információk segítik a felmerülő 
igények kielégítését. De legnagyobb 
csatáinkat az időjárással vívjuk, hiszen 
a téli jeges, csúszós útviszonyok ugyan-
olyan jelentős terhelést jelentenek kéz-
besítőink számára, mint a forró nyári 
napok. 

• Van-e bármi, amire felhívná a lako-
sok figyelmét?

Úgy gondolom, fontos felhívni a la-
kosság figyelmét a megfelelő méretű és 
állapotú levélszekrények kihelyezésére, 
valamint a pontos házszám feltünte-
tésére. Ezek okozzák a leggyakoribb 
nehézséget a kézbesítők számára, fő-
leg helyettesítés esetén. Mindannyiunk 
közös érdeke a küldemények pontos és 
biztonságos kézbesítése.

• Jó munkát kívánok hozzá, köszö-
nöm az interjút!

Palkovics Mária



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG12 132017. JÚNIUS  

LIEGL KÜLSŐ VÉDELMI 
GYAKORLAT

Május 23-án 10−12 óra között 
részleges külső védelmi tervgya-
korlatra került sor Pilisvörösvá-

ron. A Pilisvörösvár közigazgatási területén 
elhelyezkedő Liegl & Dachser logisztikai 
központban veszélyes anyagnak számító 
növényvédőszereket is raktároznak, melyek 
esetleges égése során toxikus gázok szaba-
dulhatnak fel. Emiatt városunkban a polgári 
védelmi szervezetnek – melynek vezetője a 
polgármester – minden évben külső védel-
mi gyakorlatot kell tartania. A külső védelmi 
tervben foglaltak megvalósíthatóságát rend-
szeresen ellenőrzi a Katasztrófavédelem.

Az idei gyakorlat feltételezett helyzete 
szerint a Pilisvörösvár határában álló üzem-
ben tűz ütött ki, amelynek során a levegő-
be mérgező anyagok kerültek. A tűz oltása 
megkezdődött, de a szélirány miatt szüksé-
gessé vált lakosságvédelmi intézkedések be-
vezetése, ezért a város polgármestere életbe 
léptette a külső védelmi tervet. A gyakorlat 
keretében szimulált megelőző intézkedés-
ként sor került a Rákóczi utcai óvoda kiürí-
tésének gyakorlására.

A szimulációs gyakorlaton részt vettek 
az operatív törzs tagjai:  Gromon István 
polgármester, Gergelyné Csurilla Eri-
ka aljegyző mint közbiztonsági referens, 
Preszl Gábor képviselő mint az Infokom-
munikációs egység vezetője, Lakatosné 
Halmschlager Margit igazgatási osztályve-
zető mint a lakosságvédelmi egység vezető-
je, Teilné Kerekes Márta, a Szakorvosi Ren-
delő titkárságvezetője mint az egészségügyi 
egység vezetője, Pándi Gábor alpolgár-
mester mint a logisztikai egység vezetője, 
Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető 
mint a műszaki egység vezetője, valamint 
a rendőrség részéről Péczeli Csaba őrspa-
rancsnok-helyettes, a polgárőrség részéről 
Scheller Zsolt, a Liget Polgárőr Egyesület 
elnöke, a Szentendrei Járási Hivatal Nép-
egészségügyi Osztály részéről Kelemen 
Rita, valamint az Észak-Budai Katasztró-
favédelmi Kirendeltség munkatársai és a 
Pilisvörösvári Járási Hivatal hivatalvezető-
helyettese, Nyárádi Gergő. A gyakorlatot az 
Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség ré-
széről Csordás László tű. alezredes polgá-
ri védelmi felügyelő tervezte meg és Sallai 
László tű. százados mb. kirendeltségvezető 
felügyelte. A gyakorlaton mint ellenőrző 
hatóságok részt vettek az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság, valamint a 
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság képviselői is.

A gyakorlat a Polgármesteri Hivatal 
Tanácstermében kezdődött. A külső védel-
mi tervnek megfelelően az operatív törzs 
tagjai először a Liegl & Dachser üzemből 
történő riasztás vételét gyakorolták: előre 
meghatározott riadólánc szerint értesítet-
ték egymást a kialakult helyzetről. A Ka-
tasztrófavédelmi Mobil Labor felderítése, 
a mérési eredmények értékelése, a várható 
helyzet előrejelzése és a veszélyességi zóna 
szimulált meghatározása után megelőző 
óvintézkedésként sor került a veszélyezte-
tett lakosság riasztásának gyakorlására, a 
veszélyhelyzeti tájékoztatás gyakorlására, 
a veszélyességi zónában tartózkodók elzár-
kózásra való felszólításának gyakorlására, 
valamint megelőző óvintézkedésként a 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 
kiürítésének gyakorlására. A gyerekek na-
gyon ügyesen és fegyelmezetten hajtották 
végre a feladatot, melynek során néhány 
perc alatt az óvoda melletti utcára vonultak 
ki. Éles helyzetben ilyenkor természetesen 

a legközelebbi befogadó helyre kellene 
menniük (a külső védelmi terv szerint a 
Templom téri iskola tornatermébe). A 
szokásos napirendet megszakító gyakorlat 
végén a gyerekek nagy örömmel majszol-
ták el a jutalomként kapott fagyit az ovi 
udvarán.

Miután a gyakorlatterv szerint a tüzet 
sikerült eloltani, a veszély megszűnt, a 
normál működésre való visszaállást gya-
korolták, majd közösen kiértékelték a gya-
korlatot. Sallai László kirendeltségvezető 
összefoglaló szakmai értékelése szerint 
az irányító törzs a feltételezett helyzetet 
szakszerűen reagálta le, s minden a külső 
védelmi tervnek megfelelően zajlott.

Polgármesteri Hivatal

is épült – már 1998-ban! – 2x1 sávon, s az 
1371/2016. kormányhatározat alapján már 
a 2x2 sávos M2-es gyorsforgalmi út Buda-
pest−Vác szakaszának 2x2 építése is terv-
ben van.

 Tisztelt Államtitkár Úr!

Fentiek alapján a 10-es számú főút mentén 
fekvő, illetve a 10-es út forgalmával érintett 
települések polgármestereiként az alábbi 
kérésekkel fordulunk Önhöz:

1. Kérjük az M10-es út előkészítésének, 
tervezésének és engedélyeztetésének új-
bóli napirendre kerülését és felgyorsítását 
annak érdekében, hogy ez az út – akárha 
ütemezetten is – de minél előbb megépül-
hessen. 

2. Kérjük, hogy az M0 északi szektor 11. 
sz. főút – 10. sz. főút közötti szakaszának 
projektjén belül készüljön egy olyan ta-
nulmány, amely azt vizsgálja, hogy a kör-
gyűrű ezen szakasza (M0 északi szektor) 
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 ezen 
útszakasz megépülése miatt a 10-es úton 
jelentősen megnövekedő forgalom meg-
terhelő hatásainak csökkentésére (pl. M10 
ütemezett megépítése; bizonyos csomó-
pontok, veszélyes vagy szűk útszakaszok 
áthelyezése vagy átépítése körforgalmi vagy 
jelzőlámpás csomóponttá; új gyalogátke-
lőhelyek kialakítása; egyéb forgalombiz-
tonsági beavatkozások), s a tanulmányban 
foglalt beruházások az M0 északi szektor 
11. sz. főút – 10. sz. főút közötti szakaszá-
nak megépülése előtt vagy azzal egy időben 
készüljenek el. 

Tisztelt Államtitkár Úr!

Bízunk abban, hogy érveink és indokaink 
meggyőzik Önt, és a 10-es út mentén, ill. az 
út mellett oldallagosan elhelyezkedő tele-
püléseken élő mintegy 60 000 ember érde-
kében megfogalmazott kérésünk meghall-
gatásra talál. Kéréseinket és indokainkat 
szeretnénk részletesen ismertetni Önnel 
egy személyes találkozó keretében. Kérjük, 
szíveskedjen meghatározni számunkra egy 
időpontot, amikor a megbeszélésre sor ke-
rülhet.

Pilisvörösvár, 2017. március 8.

Tisztelettel:

Gromon István,  
Pilisvörösvár város polgármestere

Csicsmanczai Tamásné,  
Pilisszántó község polgármestere

Hanzelik Gábor,  
Leányvár község polgármestere

Kolonics Péterné,  
Csolnok község polgármestere

Kosztkáné Rokolya Bernadett,  
Piliscsév község polgármestere

Küller János,  
Pilisborosjenő község polgármestere

Poppréné Révay Gyöngyi,  
Pilisszentiván község polgármestere

Szathmáry Gergely,  
Remeteszőlős község polgármestere

Dr. Szente Kálmán,   
Solymár nagyközség polgármestere

Varga László  
Perbál község polgármestere

Vöröskői István,  
Kesztölc község polgármestere

Farkas András,  
Piliscsaba város polgármestere

Krix Lajos Mihály,  
Tinnye község polgármestere

NEMZETI FEJLESZTÉSI  
MINISZTÉRIUM
DR. HOMOLYA RÓBERT  
közlekedéspolitikáért felelős államtitkár 
válasza

Tárgy: M10 gyorsforgalmi út továbbépí-
tése

Tisztelt Polgármester Úr!
Az M10 gyorsforgalmi út megvalósítására 
vonatkozó – további 9 polgármester társá-
val együtt aláírt – kérésükben foglaltakat 
megvizsgáltatva a következő tájékoztatást 
adom.
Levelükben is jelezték, hogy az M0 au-
tóút északi szektor 11–10. sz. főutak kö-
zötti hiányzó szakaszának előkészítése 
folyamatban van. Az engedélyezési tervek 
2016-ban elkészültek, jelenleg az enge-
délyezési eljárás folyik. A projekt tartal-
mazza az M10 gyorsforgalmi út „Ürömi 
körforgalom” és Solymár Auchan közötti 
szakaszának részleges kiépítését is.
Az M10 gyorsforgalmi út megépítését az 
Országos Területrendezési Tervről szó-
ló 2003. évi XXVI. törvény „Az országos 
közúthálózat gyorsforgalmi és főúti ele-
mei, valamint a fővárosi térszerkezetet 
meghatározó főutak” című 1. sz. mel-
lékletének 4. sora nagytávon tartalmazza 
(„Budapest térsége (M0) – Esztergom-
(Szlovákia)”).
Az M10 gyorsforgalmi út Budapest–Kesz-
tölc közötti szakasza jelenleg környe-
zetvédelmi engedéllyel (így elfogadott 
nyomvonallal is) rendelkezik. A továb-
bi szakasznak (Esztergomig) elfogadott 
nyomvonala sincsen, így engedélyezési 
terv sem áll rendelkezésre.
Bizonyára Ön, és polgármester társai előtt 
is ismert, hogy egy ilyen tervezési folya-
mat hosszadalmas, a várható átfutási idő 

az építési engedély beszerzésével együtt 
mintegy 2-2,5 év. A kivitelezés becsült 
időtartama pedig további 2-3 évre tehető. 
Figyelembe véve, hogy a szakasz megépí-
téséhez kb. 4 km hosszúságú alagút építé-
se is szükséges, a várható bekerülési költ-
ség jelentős, mintegy nettó 110-120 Mrd 
forintra becsülhető.
Az M10 gyorsforgalmi út a jelenlegi, kö-
zéptávon megvalósítandó hálózatfejlesz-
tési elképzelésekben (az M0 – M10 – 10.sz. 
főút csomóponthoz kapcsolódó mintegy 3 
km hosszúságú M10 nyomvonal kivételé-
vel) nem szerepel. Az M10 gyorsforgalmi 
út nyomvonala nem tartozik a TEN-T 
nyomvonalak közé. A Szlovákia (illetve 
Esztergom) irányába folyó fejlesztések 
(előkészítések) az M2 autóútra (M0-Vác 
dél, illetve Vác-dél országhatár), illetve 
az R11 gyorsútra (M1-Esztergom ösz-
szekötés) koncentrálnak. A tervezés alatt 
álló R11 gyorsút megvalósulásával a térség 
forgalmi viszonyai jelentősen átrendeződ-
hetnek, ami többek között a 10. sz. főút 
forgalmi terhelésének módosulásához is 
vezethet.
Az M0 autóút és az M10 gyorsforgalmi út 
előkészítettsége jelentősen eltér egymás-
tól. Az M10 gyorsforgalmi út Kesztölcig 
tartó szakaszának az M0 autóút északi 
szektorával azonos előkészítettségre tör-
ténő fejlesztése több évet venne igénybe, 
amely időveszteség jelentősen rontaná 
az M0 autóút adott szakaszára vonatko-
zó építési engedély beszerzésének, illetve 
megépítésének esélyeit.
Az M10 gyorsforgalmi út megvalósításá-
nak forrásigénye jelenleg nem biztosított, 
az út nem szerepel a Magyarország rövid 
és középtávú közútfejlesztéséhez kapcso-
lódó infrastrukturális beruházások össze-
hangolásáról és azok 2022-ig történő meg-
valósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) 
Korm. határozatban megadott, a rövid és 
középtávú közútfejlesztéseket tartalmazó 
projektlistában.
Végül tájékoztatom, hogy a fenti Korm. 
határozat értelmében a Kormány negyed-
évente áttekinti a projektek előrehaladását 
és a projektlistát. A megvalósítandó pro-
jektek köre így például esetleges további 
költségvetési források rendelkezésre állása 
esetén bővülhet, illetve az előkészítés és 
megvalósítás a 2022 utáni időszakra vo-
natkozhat.
Remélem, hogy tájékoztatásom minden 
kérdésükre választ adott. Amennyiben 
a témában mégis további információkra 
lenne szükségük, kérem, jelezzék.
Munkájukhoz további sok sikert kívánok.

Budapest, 2017. május 11.
Üdvözlettel:

Dr. Homolya Róbert
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LIEGL KÜLSŐ VÉDELMI 
GYAKORLAT

Május 23-án 10−12 óra között 
részleges külső védelmi tervgya-
korlatra került sor Pilisvörösvá-

ron. A Pilisvörösvár közigazgatási területén 
elhelyezkedő Liegl & Dachser logisztikai 
központban veszélyes anyagnak számító 
növényvédőszereket is raktároznak, melyek 
esetleges égése során toxikus gázok szaba-
dulhatnak fel. Emiatt városunkban a polgári 
védelmi szervezetnek – melynek vezetője a 
polgármester – minden évben külső védel-
mi gyakorlatot kell tartania. A külső védelmi 
tervben foglaltak megvalósíthatóságát rend-
szeresen ellenőrzi a Katasztrófavédelem.

Az idei gyakorlat feltételezett helyzete 
szerint a Pilisvörösvár határában álló üzem-
ben tűz ütött ki, amelynek során a levegő-
be mérgező anyagok kerültek. A tűz oltása 
megkezdődött, de a szélirány miatt szüksé-
gessé vált lakosságvédelmi intézkedések be-
vezetése, ezért a város polgármestere életbe 
léptette a külső védelmi tervet. A gyakorlat 
keretében szimulált megelőző intézkedés-
ként sor került a Rákóczi utcai óvoda kiürí-
tésének gyakorlására.

A szimulációs gyakorlaton részt vettek 
az operatív törzs tagjai:  Gromon István 
polgármester, Gergelyné Csurilla Eri-
ka aljegyző mint közbiztonsági referens, 
Preszl Gábor képviselő mint az Infokom-
munikációs egység vezetője, Lakatosné 
Halmschlager Margit igazgatási osztályve-
zető mint a lakosságvédelmi egység vezető-
je, Teilné Kerekes Márta, a Szakorvosi Ren-
delő titkárságvezetője mint az egészségügyi 
egység vezetője, Pándi Gábor alpolgár-
mester mint a logisztikai egység vezetője, 
Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető 
mint a műszaki egység vezetője, valamint 
a rendőrség részéről Péczeli Csaba őrspa-
rancsnok-helyettes, a polgárőrség részéről 
Scheller Zsolt, a Liget Polgárőr Egyesület 
elnöke, a Szentendrei Járási Hivatal Nép-
egészségügyi Osztály részéről Kelemen 
Rita, valamint az Észak-Budai Katasztró-
favédelmi Kirendeltség munkatársai és a 
Pilisvörösvári Járási Hivatal hivatalvezető-
helyettese, Nyárádi Gergő. A gyakorlatot az 
Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség ré-
széről Csordás László tű. alezredes polgá-
ri védelmi felügyelő tervezte meg és Sallai 
László tű. százados mb. kirendeltségvezető 
felügyelte. A gyakorlaton mint ellenőrző 
hatóságok részt vettek az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság, valamint a 
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság képviselői is.

A gyakorlat a Polgármesteri Hivatal 
Tanácstermében kezdődött. A külső védel-
mi tervnek megfelelően az operatív törzs 
tagjai először a Liegl & Dachser üzemből 
történő riasztás vételét gyakorolták: előre 
meghatározott riadólánc szerint értesítet-
ték egymást a kialakult helyzetről. A Ka-
tasztrófavédelmi Mobil Labor felderítése, 
a mérési eredmények értékelése, a várható 
helyzet előrejelzése és a veszélyességi zóna 
szimulált meghatározása után megelőző 
óvintézkedésként sor került a veszélyezte-
tett lakosság riasztásának gyakorlására, a 
veszélyhelyzeti tájékoztatás gyakorlására, 
a veszélyességi zónában tartózkodók elzár-
kózásra való felszólításának gyakorlására, 
valamint megelőző óvintézkedésként a 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 
kiürítésének gyakorlására. A gyerekek na-
gyon ügyesen és fegyelmezetten hajtották 
végre a feladatot, melynek során néhány 
perc alatt az óvoda melletti utcára vonultak 
ki. Éles helyzetben ilyenkor természetesen 

a legközelebbi befogadó helyre kellene 
menniük (a külső védelmi terv szerint a 
Templom téri iskola tornatermébe). A 
szokásos napirendet megszakító gyakorlat 
végén a gyerekek nagy örömmel majszol-
ták el a jutalomként kapott fagyit az ovi 
udvarán.

Miután a gyakorlatterv szerint a tüzet 
sikerült eloltani, a veszély megszűnt, a 
normál működésre való visszaállást gya-
korolták, majd közösen kiértékelték a gya-
korlatot. Sallai László kirendeltségvezető 
összefoglaló szakmai értékelése szerint 
az irányító törzs a feltételezett helyzetet 
szakszerűen reagálta le, s minden a külső 
védelmi tervnek megfelelően zajlott.

Polgármesteri Hivatal

is épült – már 1998-ban! – 2x1 sávon, s az 
1371/2016. kormányhatározat alapján már 
a 2x2 sávos M2-es gyorsforgalmi út Buda-
pest−Vác szakaszának 2x2 építése is terv-
ben van.

 Tisztelt Államtitkár Úr!

Fentiek alapján a 10-es számú főút mentén 
fekvő, illetve a 10-es út forgalmával érintett 
települések polgármestereiként az alábbi 
kérésekkel fordulunk Önhöz:

1. Kérjük az M10-es út előkészítésének, 
tervezésének és engedélyeztetésének új-
bóli napirendre kerülését és felgyorsítását 
annak érdekében, hogy ez az út – akárha 
ütemezetten is – de minél előbb megépül-
hessen. 

2. Kérjük, hogy az M0 északi szektor 11. 
sz. főút – 10. sz. főút közötti szakaszának 
projektjén belül készüljön egy olyan ta-
nulmány, amely azt vizsgálja, hogy a kör-
gyűrű ezen szakasza (M0 északi szektor) 
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 ezen 
útszakasz megépülése miatt a 10-es úton 
jelentősen megnövekedő forgalom meg-
terhelő hatásainak csökkentésére (pl. M10 
ütemezett megépítése; bizonyos csomó-
pontok, veszélyes vagy szűk útszakaszok 
áthelyezése vagy átépítése körforgalmi vagy 
jelzőlámpás csomóponttá; új gyalogátke-
lőhelyek kialakítása; egyéb forgalombiz-
tonsági beavatkozások), s a tanulmányban 
foglalt beruházások az M0 északi szektor 
11. sz. főút – 10. sz. főút közötti szakaszá-
nak megépülése előtt vagy azzal egy időben 
készüljenek el. 

Tisztelt Államtitkár Úr!

Bízunk abban, hogy érveink és indokaink 
meggyőzik Önt, és a 10-es út mentén, ill. az 
út mellett oldallagosan elhelyezkedő tele-
püléseken élő mintegy 60 000 ember érde-
kében megfogalmazott kérésünk meghall-
gatásra talál. Kéréseinket és indokainkat 
szeretnénk részletesen ismertetni Önnel 
egy személyes találkozó keretében. Kérjük, 
szíveskedjen meghatározni számunkra egy 
időpontot, amikor a megbeszélésre sor ke-
rülhet.

Pilisvörösvár, 2017. március 8.

Tisztelettel:

Gromon István,  
Pilisvörösvár város polgármestere

Csicsmanczai Tamásné,  
Pilisszántó község polgármestere

Hanzelik Gábor,  
Leányvár község polgármestere

Kolonics Péterné,  
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Pilisszentiván község polgármestere

Szathmáry Gergely,  
Remeteszőlős község polgármestere

Dr. Szente Kálmán,   
Solymár nagyközség polgármestere
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Perbál község polgármestere
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Kesztölc község polgármestere
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Tinnye község polgármestere
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Tárgy: M10 gyorsforgalmi út továbbépí-
tése

Tisztelt Polgármester Úr!
Az M10 gyorsforgalmi út megvalósítására 
vonatkozó – további 9 polgármester társá-
val együtt aláírt – kérésükben foglaltakat 
megvizsgáltatva a következő tájékoztatást 
adom.
Levelükben is jelezték, hogy az M0 au-
tóút északi szektor 11–10. sz. főutak kö-
zötti hiányzó szakaszának előkészítése 
folyamatban van. Az engedélyezési tervek 
2016-ban elkészültek, jelenleg az enge-
délyezési eljárás folyik. A projekt tartal-
mazza az M10 gyorsforgalmi út „Ürömi 
körforgalom” és Solymár Auchan közötti 
szakaszának részleges kiépítését is.
Az M10 gyorsforgalmi út megépítését az 
Országos Területrendezési Tervről szó-
ló 2003. évi XXVI. törvény „Az országos 
közúthálózat gyorsforgalmi és főúti ele-
mei, valamint a fővárosi térszerkezetet 
meghatározó főutak” című 1. sz. mel-
lékletének 4. sora nagytávon tartalmazza 
(„Budapest térsége (M0) – Esztergom-
(Szlovákia)”).
Az M10 gyorsforgalmi út Budapest–Kesz-
tölc közötti szakasza jelenleg környe-
zetvédelmi engedéllyel (így elfogadott 
nyomvonallal is) rendelkezik. A továb-
bi szakasznak (Esztergomig) elfogadott 
nyomvonala sincsen, így engedélyezési 
terv sem áll rendelkezésre.
Bizonyára Ön, és polgármester társai előtt 
is ismert, hogy egy ilyen tervezési folya-
mat hosszadalmas, a várható átfutási idő 

az építési engedély beszerzésével együtt 
mintegy 2-2,5 év. A kivitelezés becsült 
időtartama pedig további 2-3 évre tehető. 
Figyelembe véve, hogy a szakasz megépí-
téséhez kb. 4 km hosszúságú alagút építé-
se is szükséges, a várható bekerülési költ-
ség jelentős, mintegy nettó 110-120 Mrd 
forintra becsülhető.
Az M10 gyorsforgalmi út a jelenlegi, kö-
zéptávon megvalósítandó hálózatfejlesz-
tési elképzelésekben (az M0 – M10 – 10.sz. 
főút csomóponthoz kapcsolódó mintegy 3 
km hosszúságú M10 nyomvonal kivételé-
vel) nem szerepel. Az M10 gyorsforgalmi 
út nyomvonala nem tartozik a TEN-T 
nyomvonalak közé. A Szlovákia (illetve 
Esztergom) irányába folyó fejlesztések 
(előkészítések) az M2 autóútra (M0-Vác 
dél, illetve Vác-dél országhatár), illetve 
az R11 gyorsútra (M1-Esztergom ösz-
szekötés) koncentrálnak. A tervezés alatt 
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Végül tájékoztatom, hogy a fenti Korm. 
határozat értelmében a Kormány negyed-
évente áttekinti a projektek előrehaladását 
és a projektlistát. A megvalósítandó pro-
jektek köre így például esetleges további 
költségvetési források rendelkezésre állása 
esetén bővülhet, illetve az előkészítés és 
megvalósítás a 2022 utáni időszakra vo-
natkozhat.
Remélem, hogy tájékoztatásom minden 
kérdésükre választ adott. Amennyiben 
a témában mégis további információkra 
lenne szükségük, kérem, jelezzék.
Munkájukhoz további sok sikert kívánok.

Budapest, 2017. május 11.
Üdvözlettel:

Dr. Homolya Róbert
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A magyar hősökről az első törvény 
1917-ben keletkezett, amely az első 
világháborúban elhunyt katonák 

emlékezetéről rendelkezett. E törvény nyo-
mán az ország számos településén állítottak 
emlékművet. Az emléknap idejét – május 
utolsó vasárnapját – 1924-ben rögzítette az 
Országgyűlés. A szocializmus időszaka en-
nek a nemes emlék-
napnak a folytonos-
ságában is évtizedes 
szünetet jelentett. A 
magyar hősök nap-
ját a rendszerváltás 
után a világháborúk 
áldozatain kívül ki-
terjesztették mind-
azokra az emberek-
re, így például az 
1956-os forradalom 
mártírjaira is, akik 
Magyarország „sza-
badságáért és függetlenségéért, a nemzet 
fennmaradásáért” harcoltak.

Pilisvörösváron e szép ünnepet a német 
nemzetiségi önkormányzat képviseletében 
Sax László elevenítette fel. Az idei emlék-
napra, amelyen a résztvevőket Berényi Il-
dikó igazgató asszony kalauzolta át, május 
28-án került sor. Az ünnepség szikrázó nap-
sütésben a városi temetőben kezdődött, ahol 
a német és szovjet katonasírok koszorúzása 
előtt Sax László német nyelvű beszédében 
megemlékezett arról, hogy bár a katonák 
Vörösváron nyugszanak, emléküket min-

NEM SZÜLETTEK HŐSNEK,  
DE FELVÁLLALTÁK SORSUKAT

MÁJUSFABONTÁS 2017 

Minden év május hónapjának utolsó vasárnapján azokra az emberekre 
emlékezünk, akik Magyarország védelme érdekében életüket áldozták 
vagy kockáztatták.

denki, aki áhítattal áll meg sírköveik előtt, 
a szívében magával viszi az otthonába. A 
német nyughelyektől a szovjet sírokig veze-
tő úton a megemlékezők megálltak a nagy-
kereszt előtt és elénekelték a Boldogasszony 
anyánk kezdetű éneket.

Az ünnepség a Hősök terén folytatódott, 
ahol a Vásár Téri Nemzetiségi Általános Is-

kola diákjai egy Bi-
hari Gabriella által 
előkészített és beta-
nított műsort adtak 
elő nagy átéléssel. A 
diákok műsorához 
kapcsolódott Gyó-
ni Géza Hazatérés 
című verse, amelyet 
Sax László mondott 
el. Kimmelné Sziva 
Mária alpolgármes-
ter ünnepi beszédé-
ben kitért arra, hogy 

Pilisvörösváron az első világháborús em-
lékművet 1920. augusztus 20-án szentelték 
fel. Az emlékművet a falu a lakosok ado-
mányából állította. Alpolgármester asszony 
arra is rámutatott, hogy amikor a hősök 
nagyságáról beszélünk, ne felejtkezzünk el 
arról, hogy ők igazából nem születtek hős-
nek. Élethelyzetük okán váltak azzá. Nem 
választották a sorsukat, a sors választotta 
őket: „Nem tudjuk kárpótolni őket veszte-
ségeikért, megjutalmazni bátorságukat. Az 
emlékezés mellett azzal nyújthatunk elégté-
telt, ha munkánkkal megerősítjük mindazt, 

amiért ők az életüket adták: szabad, demok-
ratikus, független Magyarországot, egy ösz-
szetartó, öntudatos magyar nemzetet.”

Az ünnepség méltóságához a szónoko-
kon és a gyermekeken kívül a Nosztalgia 
Dalkör, a Nemzetiségi Vegyeskórus, vala-
mint a szentendrei Altiszti Akadémia kép-
viselői, zenekarának és díszőrségének tagjai 
járultak hozzá.

A magyar hősök emléknapja kétségkívül 
nagyon komoly ünnep, amely méltó arra, 
hogy figyelmet fordítsunk rá – múltunk 
kendőzetlen, olykor fájdalmas ismerete a ki-
egyensúlyozott, szélsőségektől mentes, biz-
tonságos jövőnk záloga.

A koszorúzást követően megejtő volt lát-
ni, hogy a résztvevők közül milyen sokan 
helyezték el saját virágaikat az emlékmű 
tövében. Mint ahogy az is szép gesztus volt 
a résztvevők részéről, hogy a temetőből sen-
kinek nem kellett egyedül, gyalog feljönni 
a Hősök terére, mert akik autóval érkeztek, 
kérés nélkül is magukkal vitték gyalogos tár-
saikat. Az alpolgármester asszony ünnepsé-
get záró szavai – „Ők nyugodjanak békében, 
mi pedig próbáljunk meg békességben élni” 
– ilyeténképpen harmóniában álltak a részt-
vevők cselekedeteivel. 

Müller Márta

A hagyományos májusfabontásra idén is sokan voltak kíváncsi-
ak. A Német Nemzetiségi Önkormányzat által megrendezett 
program bővelkedett táncban, vidámságban. A Ligeti Csepe-

redő Óvoda apróságai, a Templom Téri Német Nemzetiségi Általá-
nos Iskola tanulói és a Német Nemzetiségi Táncegyüttes mellett a 
Nosztalgia Tánccsoport vidám, örökifjú tagjai adták elő műsorukat 
a Polgármesteri Hivatal előtti Fő téren. A rendezvényen a Nosztalgia 
Dalkör és a Német Nemzetiségi Fúvószenekar előadását is meghall-
gathatta a közönség.

A szórakoztató műsor után a Werischwarer Heimatwerk tagjai kö-
telekkel, fejszével nekiláttak, hogy kivágják az egy hónapig a Fő téren 
állt fát. Miután a fa eldőlt, a gyerekek örömmel rohantak leszedni a 
fa színes szalagjait.

VÚ
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PILISI LOVAS MAJÁLIS
PÜNKÖSDI BÁL

Immár harmadik alkalommal ke-
rült megrendezésre a Pilisvörösvári 
Német Nemzetiségi Táncegyüttes 

Pünkösdi jótékonysági bálja.
A Bergländer Buam zenélt a bál 

elején. Az első szünetben az iskolás 
csoport és a felnőtt csoport fellépését 
láthatták a vendégek. A bál további ré-
szében a Csolnoki Krigli Band zenekar 
szolgáltatta a talpalávalót. Mindkét ze-
nekar ingyen játszott, ezzel is támogat-
va a táncegyüttest.

A jótékonysági bál bevételét az au-
gusztusi amerikai turnéra fogjuk fordí-
tani. Köszönjük mindenkinek, aki eljött.

Köszönjük a támogatást az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának, a Pilis-
vörösvári Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatnak, Pilisvörösvár Város Ön-
kormányzatának és az összes további 
felajánlást: 100 forintos bolt,  Acélosné 
Ercsi Erika varrónő, Androméda Travel, 
Azaker Bt. − Hősök tere pékség, Babi 
virág-ajándék, Babilon szépségszalon, 

Babilon szolárium, Bandás zöldséges, CMG 
’99 Papír-írószer, Csókási Edit Photography, 
Elit csokoládé, Emil cukrászda, Exkluzív 
termékek boltja, Gabi Körömszalon (Dia-
mond Szépségszalon), Galiba Lovastanya, 
Gazdakör vendéglő, Gebrüder Weiss, 
Gondola Pizzéria, Gyógydrogéria, Herku-
les Fitness, Ibolya büfé, Indre Cukrászda, 
Kerék butik, Kontra Margit, Krausz Me-
zőgazdasági Szaküzlet, Liget ABC, Mancs 
Állateledel, Manhertz Terka, Margit óra-
ékszer, Mátrai Üveg-Tükör Kft., Meryll, 
Müller Autómosó, Müller Festékbolt, Mül-
ler Kávéház, Norbi Update, Olistar, Paduc 
Horgászbolt, Pierre Flower Shop Kft., Reni 
Körömszalon és tetováló stúdió, Rétes bolt, 
Schreck Lakástextil, Stube, Sváb Pékség, 
Szamos Marcipán, Szontág Móni – Vi-
rág, Tácsik Pékség, Tupperware bolt, Türk 
Műanyag, Varázskő Kft., Varázskő Virágai, 
Wippi Cukrászda, Zentai Bernadett varró-
nő, Zentai Hilda, Zoé Virágos, Zöldcsibe Bt. 
– Lottózó, valamint  a táncosok és a szülők 
felajánlásait is. 

Breier Anita

Május 20-án gyönyörű napsütésben, 
ideális körülmények között zaj-
lott az idei lovas találkozó a VIP 

Lovardában. A Pilisi Lovasok Baráti Köre 
hosszú évek óta hagyományosan ezen a he-
lyen tartja legnagyobb rendezvényét, mely-
nek célja a környékbeli lovasok közösségé-
nek erősítése, valamint az, hogy a természet, 
lovaglás iránt érdeklődő fiatalok számára 
betekintést adjon a lovas sportok világába.

A találkozó fő szervezői – Tóth Bettina, 
dr. Saufert Gyula és Kormos Ferenc, nagy 
segítő csapattal a háttérben – rendkívül lát-
ványos és gazdag tartalommal megtöltött 
programot állítottak össze. Több száz ér-
deklődőt vonzottak a lovas ismeretterjesztő 
előadások és a különböző szakágakat bemu-
tató versenyszámok.

A versenyeket olyan szabadidőlovasok-
nak írták ki, akik nem indulnak hivatalos 
versenyeken. Így a bemutató versenyszámok 
alatt azok mérhették össze tudásukat, akik 
nem napi rendszerességgel lovagolnak, vagy 
még csak most barátkoznak a versenyzés 
gondolatával. A délelőtt ennek jegyében telt, 
díjlovagló, terepverseny és díjugratás mellett 
egy igen érdekes lovas vetélkedőt is láthatott 
a közönség, ahol különböző ügyességi gya-
korlatokat kellett teljesíteni a lovasoknak.

A versenyek izgalmát oldva az Adenssa 
Dance Club látványos táncbemutatóját lát-
hattuk, majd Bálint Tamás nehézosztályú 
díjlovas mutatott be egy gyönyörűen meg-
komponált zenés kűrt Klári nevű, fiatal sár-
ga lovával. Ezután dr. Egyed Anna lóagility 
bemutatója következett Krampusszal. En-
nek a fiatal sportágnak az alapjai megegyez-
nek a kutyás változatéival, természetesen a 
lónak megfelelő akadályokkal. Különleges-
sége és egyben nehézsége, hogy a lovas nem 
érhet a lóhoz verseny közben, ezért nagyon 
fontos a kettőjük között kialakított bizalom 
és feltétlen kapcsolat. Nem maradtak el idén 
sem a kutyások, ezúttal a K9 keretében a 

ESEMÉNYEK

bull típusú kutyák kiképzésébe pillanthat-
tunk be. Hihetetlennek tűnő testi erejüket 
bemutatva láthattuk, amint egyetlen kutya 
elhúzott egy személyautót, a benne ülő so-
főrrel együtt.

Mindezekkel párhuzamosan a körka-
rámban ismeretterjesztő interaktív előadá-
sok zajlottak. Először Fodor József és mun-
katársai mutatták be, hogyan alkalmazható 
a ló a gyermekek és fiatalok képességfejlesz-
tésében. Majd a sztárvendég, Pataky Kata 
érkezett, aki egyenesen Amerikában, a lo-
vak suttogójaként ismert Monty Robertstől 
tanulta az erőszakmentes lókiképzést. Az 
okleveles oktató saját lován mutatta be a 
bizalmon és megértésen alapuló kapcsolat 
elérésének módját, mely azon alapul, hogy 
megismerjük a lovak testbeszédét és saját 
jelrendszerükkel kommunikáljunk velük. 
Végül Harcsa Boglárka látta el az érdek-
lődőket tanáccsal a megfelelő nyereg kivá-
lasztásával és annak pontos használatával 
kapcsolatban.  Dr. Bába András, országos 
hírű lóspecialista állatorvos pedig kimerítő 
válaszokat adott a lovakkal kapcsolatban fel-
merült egészségügyi kérdésekre.

A nap fénypontjaként zsűri elé vezették a 
legszebben felkészített lovakat. Megnézhet-
tük őket mozgás közben és álló helyzetben 
mindkét oldalról, a kapott benyomás alap-

ján hirdették ki a nap legszebb lovát.  Zá-
rásként megismerhettük a versenyszámok 
győzteseit az eredményhirdetésen. A több 
mint 1 000 000 Ft-os összdíjazásból rendkí-
vül értékes díjak találtak gazdára a környék-
beli szponzorok jóvoltából.

Nagyszerű napot tölthettünk együtt a 
lovakkal, hiszen mindenki talált érdeklődé-
sének megfelelő elfoglaltságot. Állatsimoga-
tó, pónilovaglás, kézműves foglalkozás és 
hangszersimogató várta a gyermekeket, a 
Pilis Budai Kutyamentők pedig örökbe fo-
gadható kiskutyákat hoztak. Az egész napos 
nézelődés és tanulás közben frissítő italok-
kal és finom falatokkal csillapíthatták éhsé-
güket a látogatók.

Szöveg és fotó: Mitrov Gabriella
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PILISI LOVAS MAJÁLIS
PÜNKÖSDI BÁL
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Breier Anita
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ESEMÉNYEK
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VÁROSI 
GYERMEKNAP

PEDAGÓGUSNAP

GYERMEKNAP A TIPEGŐ BÖLCSŐDÉBEN

Június 2-án, pénteken a Rákóczi utcai Német Nemzetisé-
gi Óvoda, a Gradus Tagóvoda és a Széchenyi Utcai Tagóvo-
da dolgozói pedagógusnap alkalmából összegyűltek, hogy a 

nevelési év végén együtt töltsenek néhány órát, ami csak róluk 
szól. A délután a széchenyis óvó nénik vidám előadásával indult, 
akik a Négyszögletű Kerek Erdő szereplőinek bőrébe bújva szó-
rakoztatták a lelkes közönséget. Ezután Juhászné Ligeti Katalin 
óvodavezető értékelte az évet, megköszönve mindenkinek – óvoda-
pedagógusoknak, pedagógus asszisztenseknek és dadus néniknek 
− az egész éves munkáját, pozitív hozzáállását és helytállását. A 
kollégák szavazatai alapján kihirdetésre kerültek az év óvodapeda-
gógusai, a különleges elismerést Kovácsné Somlai Nikolett, Papp 
Brigitta és Skorcov Melinda kapta. Az önkormányzat részéről 
Kimmelné Sziva Mária alpolgármester asszony köszöntötte né-
hány gondolattal az összegyűlt pedagógusokat. A város vezetése a 
jelképes virágcsokron kívül hidegtálakkal, valamint egy nagy tortá-
val járult hozzá az ünnepi hangulathoz. Polgármesteri Hivatal

Évről évre beszámolunk róla, de el-
gondolkodtak már rajta, hogy va-
lójában honnan is ered az eszten-

dő azon napja, amely a fiatalokat hivatott 
megünnepelni? A legelső gyermeknapot 
Törökországban rendezték meg majdnem 
kétszáz évvel ezelőtt, 1920. április 23-án. 
A világ országaiban azóta is megtartják ezt 
az ünnepet, ám nációnként más és más na-
pon. A legtöbb helyen június 1-jén (példá-
ul Fehéroroszország, Észtország, Románia, 
Oroszország stb.), illetve november 20-án 
(Kanada, Franciaország, Görögország, 
Szerbia, Svédország stb.) rendeznek öröm-
napot a gyermekek számára. Hazánkban 
1931-től van hagyománya a rendezvény-
nek, ám akkor még gyermekhétnek hívták 
és egy héten át tartott. Egynapos jellegét 
1950-ben nyerte el, és jellemzően május 
utolsó hétvégéjén ünneplik.

Pilisvörösváron – ahol szintúgy hagyo-
mánya van a fiatalok ünnepének – idén 
is megtartották a városi gyermeknapot, 
amelyre ezúttal a gimnázium udvarán 
került sor. A kora nyári kánikula ellenére 
igen sokan összegyűltek a rendezvényen; 
a verőfényes napsütést figyelembe véve 
nem volt meglepő, hogy sokan éltek az 
árnyékos helyek biztosította menedékkel. 
A színpadi műsorok mellett (például a 

Május utolsó péntekén gyermeknap alkalmából többféle 
meglepetésben volt részük a Pilisvörösvári Tipegő Böl-
csőde apróságainak. Reggeltől ugrálóvár, állatsimogató és 

kézműveskedés várta a piciket a bölcsőde udvarán, a szülők pedig 
együtt tölthették velük a napot. A tavaly januárban megnyitott böl-
csőde immár második alkalommal rendezett gyermeknapot. Idén új-
donságnak számított az állatsimogató, melyet Czifra Péter állatkerti 
gondozó és állatfarm-tulajdonosnak köszönhettek a gyerekek. Egy 
kínai selyemcsirke, két nyuszi, egy tengerimalac és egy rakoncátlan 
süni „vállalta” a feladatot, hogy a gyerekek arcára mosolyt csaljon. 
A lurkók a simogatás, játszás közben színes tésztákból nyakláncot 
fűzhettek, majd elfogyasztották a tízórait. Gyerekek, szülők, bölcső-
dei nevelők egyaránt jól érezték magukat ezen a vidám délelőttön.

Polgármesteri Hivatal

gyermektánccsoportok fellépései) számos 
állandó program várta a kicsiket és a na-
gyokat: ilyenek voltak például a mászófal, 
az ugrálóvár, a népi játszótér vagy számos 
kézműves foglalkozás. Az esemény csúcs-
pontjának számított a Csicseri és a Borsó 
zenekar koncertje. A kikapcsolódni vá-
gyók egészen este hét óráig érezhették jól 
magukat a gimnázium udvarán.

km
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AZ ERDEI KÁPOLNA 
BÚCSÚJA  
PÜNKÖSDHÉTFŐN

HATÁROK NÉLKÜL

A Pilisvörösvári Templom Téri Né-
met Nemzetiségi Általános Iskolá-
ban igen nagy hangsúlyt fektetnek 

a nemzetközi kapcsolatok ápolására, ame-
lyet mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy 
immáron ötödik alkalommal csatlakozik a 
tanintézmény olyan határokon átívelő pro-
jekthez, amelynek céljai között szerepel az 
iskolák közötti tudásmegosztás.

Ezúttal az Erasmus+ projekt keretein 
belül valósult meg a rendezvény, amelynek 
ünnepélyes megnyitójára május 29-én ke-
rült sor a vörösvári iskola első emeleti au-

lájában. A vendéglátók részéről Breierné 
Kalmár Éva igazgató asszony köszöntötte 
a Spanyolországból, Portugáliából, Olasz-
országból, Litvániából és Lengyelországból 
érkezett pedagógusokat. A külföldi tanáro-
kat az önkormányzat részéről Kimmelné 
Sziva Mária alpolgármester asszony üdvö-
zölte. Felhívta a figyelmet az iskolák sajátos 
hangulatára, amelyet saját maga is testkö-
zelből ismer, hiszen korábban ő is pedagó-
gusként dolgozott, illetőleg szólt a határo-
kon túllépő kapcsolatok fontosságáról és az 
innovatív tanulásról.

A beszédek után a vörösvári diákok 
műsorszámai következtek, amelyek között 
tánc és éneklés is szerepelt. Utóbbi prog-

ram igen izgalmas volt, mert az aula egyes 
részein lévő osztályok egy-egy nemzetet 
köszöntöttek a megfelelő nyelvhez kapcso-
lódó dallal. A vendégeket a diákok a dalok 
elhangzása után végül egy-egy virággal kö-
szöntötték.

kókai
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Pilisvörösvár néprajzi gyűjteménye 
egy 1793-ban készült középorsós 
szőlőpréssel bővült. Fogarasy Attila 

mostanában több dolog kapcsán is látogatja 
Bajnok Béla szobrászmestert. Egy ilyen lá-
togatás során figyelt fel egy nagy szőlőprés-
re. Kérdései után kiderült, hogy valamikor 
ez a Pfeiffer „Tücsi” kocsma éke volt. Egy 
szép napon már nem volt rá szükség, és úgy 
döntöttek, felaprítják tüzelőnek. Szeren-
csénkre a szobrászmester úr pont jókor volt 
jó helyen. Meghallva ezt, felajánlotta, hogy 
ő megvásárolná a prést. Az üzletet meg 
is ejtették, majd a mester úr a műhelyébe 
szállíttatta, és ott fel is állították egy részét. 
A prés végső állomása Gyomaendrődön lett 
volna Bajnok Béla telkén, így egy részét 
le is szállították oda. Szerencsére a másik 
fele nem került le, így láthatta meg Attila. 
Ő értesített engem, hogy lenne egy ilyen 
prés, érdemes lenne közkinccsé tenni és 
megmenteni. A Werischwarer Heimatwerk 
férfitagjait nem kellett győzködnöm, egy-
ből lelkesen azt mondták: Mikor megyünk 
érte? Mint minden nagyobb szállításnál, 
most is megkaptuk a Ziegler szikvíz pla-

EGY RÉGI PRÉS SORSA

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG22

tós autóját. Egyeztetett időpontban felke-
restük a mester urat, és nekiláttunk a nem 
is olyan egyszerű munkának. A gerendák 
súlyát csak szemmértékkel tudtuk meg-
saccolni, így félve álltunk neki a szétsze-
désnek a fiúkkal. Kemény munka volt, de 
szerencsére a prés és mi is sértetlenül meg-
úsztuk. A platóra tettük, és már indultunk 
is volna vele. Időközben azonban előkerült 
egy festett ágytámla is 1860-ból. Valamikor 
a Bányai-Braun család tulajdonában volt, 
ezt is a mester úr mentette meg. Felaján-
lotta az ágytámlát is a gyűjteménynek, így 
ezekkel már tényleg elindultunk. 

Megérkezve a Sváb Sarokba, el is kezd-
tük a kocsiszínben összeállítani a prést. 
Felállítás közben észrevettük, hogy kis-
sé meg van csavarodva. Az alsó csapokat 
látva kiderült, hogy a talpgerendák és ol-
daltámaszok is hiányoznak. Feltehetőleg 
ezeket is levitték Gyomaendrődre. Hosz-
szú évek óta ezek nélkül áll a prés, emi-
att történhetett a deformálódás. Az elvitt 
részekért el kell majd mennünk és vissza 
kell szállítani. Feltehetőleg a préshordót, a 
kőtányért, a talpgerendákat és támaszokat 

vitték el. Bízom benne, hogy hiánytalanul 
vissza tudjuk majd ezeket szállítani, és 
összeállítás után az évek alatt visszanyeri 
majd eredeti formáját. Meglepő, hogy az 
évszázadok során „csak” ennyi baja lett, ez 
is szerintem abban a pár évtizedben, mió-
ta hiányosan áll. A fa állapota meglepően 
jó, szinte még szúrágás sincs rajta. Utána-
néztem, hogy voltak-e hasonló prések az 
Óhazában, és meglepődtem, hogy szinte 
minden szempontból ugyanilyenek voltak. 
Így feltehetőleg az ideát magukkal hozták 
betelepüléskor.

Hálás köszönetet mondunk Bajnok 
Béla szobrászművész úrnak, hogy felfigyelt 
a présre, megmentette és gondot viselt rá 
évtizedekig. Köszönjük, hogy önzetlenül 
felajánlotta a városi gyűjteménybe, gazda-
gítva ezzel néprajzi emlékeinket, értékein-
ket. Köszönet Fogarasy Attila tanár úrnak 
is, aki észrevette a prést a mester műhe-
lyében, és mindvégig összekötő-szervező 
volt a csapat és a mester úr között. Nél-
küle talán sosem került volna napvilágra 
ez a prés, nem tudtuk volna megmenteni 
a gyűjtemény számára. Itt szeretnék kö-
szönetet mondani Mirk Tamásnak és fe-
leségének, Ziegler Margitnak is. Minden 
nagyobb tárgy szállításánál önzetlenül se-
gítenek, kölcsönadják az autót. Sok tárgy 
nem kerülhetett volna a gyűjteménybe a 
segítségük nélkül!

Zsámboki Szabolcs

HELYTÖRTÉNET
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R engetegen gyűltek össze a Művé-
szetek Háza színháztermében, 
hogy közösen emlékezzenek meg 

Fogarasy-Fetter Mihály születésének szá-
zadik évfordulójáról. A falakon és a falak 
előtt csupa hozzá kapcsolódó emléktárgyat 
helyeztek el a szervezők, fényképeket, do-
kumentációkat, okleveleket, kiadványokat, 
sőt azt a régi írógépet is, melyen munkái 
születtek.

Az estét a Német Nemzetiségi Tánc-
együttes nyitotta Emlékképek című tánc-
darabjával, melyet a Bergländer Buam 
kísért. Ezután a megjelenteket Fogarasy 
Attila köszöntötte, és mondott is néhány 
szót édesapjáról, munkásságáról, életéről. 
Egy, az édesapjához fűződő viszonyát leg-

jobban kifejező Ady-verset is felolvasott, 
a Krisztus-kereszt az erdőn címűt. Ezután 
Gromon István polgármester méltatta 
Fogarasy-Fetter Mihályt. Beszédét egy 
1859-es esemény, Kazinczy Ferenc 100. 
születésnapja alkalmából rendezett em-
lékezés felidézésével kezdte: Mi is ugyan-
azzal a szándékkal jöttünk ma itt össze, 
Fogarasy-Fetter Mihály 100. születésnapján, 
mint amivel annak idején Eötvösék Kazin-
czy Ferenc 100. születésnapját ünnepelték. 

Tisztelegni Fogarasy-Fetter Mihály, Miska 
bácsi emberi nagysága, élete, tettei és élet-
műve előtt. Megemlékezni a sors nehézsége-
ivel küzdő emberről, a kiváló pedagógusról, 
a legendás könyvtárosról, ifjúságszervezőről, 
helytörténeti kutatóról. Gromon István 
felidézte Miska bácsi nehéz, küzdelmes 
életét, tanári, ifjúságnevelői munkásságát, 
legendás könyvtárosi tevékenységét, és ter-
mészetesen a Vörösvár történetét kutató 
és lejegyző munkájáról is beszélt. Van egy 
mondás, miszerint az ember akkor hal meg 
valójában, amikor elfelejtik. Ha így vesszük, 
akkor biztos vagyok abban, hogy amíg Pilis-
vörösvár áll, addig Miska bácsi nem fog meg-
halni, mert Pilisvörösváron Fogarasy-Fetter 

ÚJ ZONGORA  
A MŰVÉSZETEK HÁZÁBAN

Bár az új zongora hangjai már né-
hány héttel korábban is felcsen-
dültek a Fogarasy-Fetter Mihály 

születésének századik évfordulója al-
kalmából rendezett esten, ott csak két 
darab erejéig hallhatta a közönség, a 
hivatalos „bemutatkozásra” a május 
2-ai péntek estén került sor. Az intéz-
ményben korábban egy pianínó állt, 
mely kevésbé volt alkalmas hasonló 
színvonalú koncertek megrendezésére.

A felújított, angol mechanikás, fe-
kete Bechstein zongorát Badi József 
István zongorakészítő mester cégétől 
vásárolta meg az önkormányzat másfél 

millió forintért. A hangszer felkutatásá-
ban és kiválasztásában Berchy József se-
gített, az esten az ő és Jászberényi Lilián 
játékával mutatkozott be az új hangszer a 
közönségnek.

Elsőként Rossinitől A sevillai borbély 
nyitányának négykezes zongoraátiratát 
játszották el a művészek, majd Liszt Fe-
renc Vigasztalás és Franz Schubert Zenei 
pillanat című művei következtek Berchy 
József előadásában. Ezt egy újabb négyke-
zes követte, Beethoven Pasztorál szimfóni-
ájának 3. tétele. Ezután ismét Beethovent 
hallhattuk, az Appassionata szonáta har-
madik tételét, ezt a darabot pedig Schu-
bert Gesz-dúr impromtu-je követte, mind-
kettőt Berchy József adta elő. A záródarab 
egy négykezes, Schubert F-moll fantázia 
című műve volt. A koncert végén a közön-
ség vastapsa legalább annyira szólt a zon-
gorának, mint a rajta játszó művészeknek. 
Reméljük, sok hasonló estében lesz még 
részünk!

Palkovics Mária

Mihályt soha nem fogják elfelejteni – zárta 
szavait a polgármester. Fogarasy Attila a 
beszéd végén egy emlékplakettet nyúj-
tott át Gromon Istvánnak, melyet Bajnok 
Béla szobrászművész készített, és az est 
folyamán minden fellépő és közreműkö-
dő kapott belőle egyet-egyet. Érmet kap-
tak továbbá azok is, akik Fogarasy-Fetter 
Mihály örökét folytatva valamiféleképpen 
őrzik és ápolják a vörösvári emlékeket, ha-
gyományokat. 

Ezen az estén mutatkozott be – két 
rövid darab erejéig – a Művészetek Háza 
új zongorája, melyen Berchy József egy 
Beethoven- és egy Liszt-művet játszott el, 
majd Szentivánról dr. Mirk Mária nyelvész 
német nyelven méltatta Fogarasy-Fetter 
Mihály írói tevékenységét. Közös emléke-
ket is idézett, hiszen a könyvek fordításá-
ban ő segédkezett Miska bácsinak. A be-
szédet ének követte, Peller Anna adott elő 
két dalt, egy Ave Mariát és a Jó lenne 120 
évig élni című dalt.

Sax László, a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke is személyes emléke-
ket idézett fel: Az én személyes kapcsolatom 
Miska bácsival az általános iskolában kezdő-
dött. Ő tanította a németet, amihez a sváb 

gyökerekkel rendelkező gyerekek és akkor 
még az otthon beszélt anyanyelv jó alapot 
adott. […] A tanár urat nyugodt, türelmes, 
az anyagot megkövetelő pedagógusnak is-
mertem, szerettük is őt. Sax Lászlót Mirk 
Júlia és Szilvia váltották a színpadon, 
akik német dalokat adtak elő, majd ismét 
a táncegyüttes következett. Néhány perc 
erejéig magát az ünnepeltet is láthattuk, 
hallhattuk egy 1993-as videófelvételnek 
köszönhetően.

Fogarasy Attila köszönetet mondott 
mindazoknak, akik az este létrejötté-
ben segédkeztek, majd a táncegyüttes 
újabb produkcióját követően az estét az 
Il silenzio zárta, melyet Feldhoffer János 
adott elő trombitán.

Én csak közepes tehetséget kaptam, nem 
teremtettem világrengető alkotásokat, de 
amire képességet és tehetséget kaptam, azt 
embertársaim javára alkottam. Csak a jövő 
fogja eldönteni, hogy használtam-e a tanítói, 
a könyvtárosi és a nemzetiségünkért küzdő 
tevékenységemmel. (Fogarasy-Fetter Mihály, 
2000. október 14.) A jövő pedig már – úgy 
tűnik – eldöntötte. Visszavonhatatlanul 
kijelenthető, hogy mindaz, amit Fogarasy-
Fetter Mihály Vörösvárért tett, nagyértékű 
öröksége a jelen és a jövő nemzedékeinek.

Palkovics Mária

EMLÉK – HAGYOMÁNY − TISZTELET

100 éve született Fogarasy-Fetter 
Mihály, városunk díszpolgára, ta-
nár, helytörténész, akinek nevéhez 
fűződik a Vörösvár történetét be-
mutató Pilisvörösvár története és 
néprajza című helytörténeti könyv 
megírása, a könyvtár felvirágozta-
tása, a könyvesbolt megalapítása, 
közösségépítő programok szerve-
zése, az ifjúság oktatása, nevelése. 
Születésének ke rek évfordulója al-
kalmából fia, Fogarasy Attila szer-
vezett emlékünnepséget, melyet 
május 21-én, a Művészetek Házá-
ban tartottak.

Június 2-án, pénteken 
este telt házas zongo-
rakoncerttel avatták fel 
a Művészetek Háza új 
zongoráját. A megje-
lentek Beethoven, Ros-
sini, Schubert és Liszt 
Ferenc műveit hallgat-
hatták meg Jászberényi 
Lilián és Berchy József 
előadásában.
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akkor biztos vagyok abban, hogy amíg Pilis-
vörösvár áll, addig Miska bácsi nem fog meg-
halni, mert Pilisvörösváron Fogarasy-Fetter 

ÚJ ZONGORA  
A MŰVÉSZETEK HÁZÁBAN

Bár az új zongora hangjai már né-
hány héttel korábban is felcsen-
dültek a Fogarasy-Fetter Mihály 

születésének századik évfordulója al-
kalmából rendezett esten, ott csak két 
darab erejéig hallhatta a közönség, a 
hivatalos „bemutatkozásra” a május 
2-ai péntek estén került sor. Az intéz-
ményben korábban egy pianínó állt, 
mely kevésbé volt alkalmas hasonló 
színvonalú koncertek megrendezésére.

A felújított, angol mechanikás, fe-
kete Bechstein zongorát Badi József 
István zongorakészítő mester cégétől 
vásárolta meg az önkormányzat másfél 

millió forintért. A hangszer felkutatásá-
ban és kiválasztásában Berchy József se-
gített, az esten az ő és Jászberényi Lilián 
játékával mutatkozott be az új hangszer a 
közönségnek.

Elsőként Rossinitől A sevillai borbély 
nyitányának négykezes zongoraátiratát 
játszották el a művészek, majd Liszt Fe-
renc Vigasztalás és Franz Schubert Zenei 
pillanat című művei következtek Berchy 
József előadásában. Ezt egy újabb négyke-
zes követte, Beethoven Pasztorál szimfóni-
ájának 3. tétele. Ezután ismét Beethovent 
hallhattuk, az Appassionata szonáta har-
madik tételét, ezt a darabot pedig Schu-
bert Gesz-dúr impromtu-je követte, mind-
kettőt Berchy József adta elő. A záródarab 
egy négykezes, Schubert F-moll fantázia 
című műve volt. A koncert végén a közön-
ség vastapsa legalább annyira szólt a zon-
gorának, mint a rajta játszó művészeknek. 
Reméljük, sok hasonló estében lesz még 
részünk!

Palkovics Mária

Mihályt soha nem fogják elfelejteni – zárta 
szavait a polgármester. Fogarasy Attila a 
beszéd végén egy emlékplakettet nyúj-
tott át Gromon Istvánnak, melyet Bajnok 
Béla szobrászművész készített, és az est 
folyamán minden fellépő és közreműkö-
dő kapott belőle egyet-egyet. Érmet kap-
tak továbbá azok is, akik Fogarasy-Fetter 
Mihály örökét folytatva valamiféleképpen 
őrzik és ápolják a vörösvári emlékeket, ha-
gyományokat. 

Ezen az estén mutatkozott be – két 
rövid darab erejéig – a Művészetek Háza 
új zongorája, melyen Berchy József egy 
Beethoven- és egy Liszt-művet játszott el, 
majd Szentivánról dr. Mirk Mária nyelvész 
német nyelven méltatta Fogarasy-Fetter 
Mihály írói tevékenységét. Közös emléke-
ket is idézett, hiszen a könyvek fordításá-
ban ő segédkezett Miska bácsinak. A be-
szédet ének követte, Peller Anna adott elő 
két dalt, egy Ave Mariát és a Jó lenne 120 
évig élni című dalt.

Sax László, a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke is személyes emléke-
ket idézett fel: Az én személyes kapcsolatom 
Miska bácsival az általános iskolában kezdő-
dött. Ő tanította a németet, amihez a sváb 

gyökerekkel rendelkező gyerekek és akkor 
még az otthon beszélt anyanyelv jó alapot 
adott. […] A tanár urat nyugodt, türelmes, 
az anyagot megkövetelő pedagógusnak is-
mertem, szerettük is őt. Sax Lászlót Mirk 
Júlia és Szilvia váltották a színpadon, 
akik német dalokat adtak elő, majd ismét 
a táncegyüttes következett. Néhány perc 
erejéig magát az ünnepeltet is láthattuk, 
hallhattuk egy 1993-as videófelvételnek 
köszönhetően.

Fogarasy Attila köszönetet mondott 
mindazoknak, akik az este létrejötté-
ben segédkeztek, majd a táncegyüttes 
újabb produkcióját követően az estét az 
Il silenzio zárta, melyet Feldhoffer János 
adott elő trombitán.

Én csak közepes tehetséget kaptam, nem 
teremtettem világrengető alkotásokat, de 
amire képességet és tehetséget kaptam, azt 
embertársaim javára alkottam. Csak a jövő 
fogja eldönteni, hogy használtam-e a tanítói, 
a könyvtárosi és a nemzetiségünkért küzdő 
tevékenységemmel. (Fogarasy-Fetter Mihály, 
2000. október 14.) A jövő pedig már – úgy 
tűnik – eldöntötte. Visszavonhatatlanul 
kijelenthető, hogy mindaz, amit Fogarasy-
Fetter Mihály Vörösvárért tett, nagyértékű 
öröksége a jelen és a jövő nemzedékeinek.

Palkovics Mária

EMLÉK – HAGYOMÁNY − TISZTELET

100 éve született Fogarasy-Fetter 
Mihály, városunk díszpolgára, ta-
nár, helytörténész, akinek nevéhez 
fűződik a Vörösvár történetét be-
mutató Pilisvörösvár története és 
néprajza című helytörténeti könyv 
megírása, a könyvtár felvirágozta-
tása, a könyvesbolt megalapítása, 
közösségépítő programok szerve-
zése, az ifjúság oktatása, nevelése. 
Születésének ke rek évfordulója al-
kalmából fia, Fogarasy Attila szer-
vezett emlékünnepséget, melyet 
május 21-én, a Művészetek Házá-
ban tartottak.

Június 2-án, pénteken 
este telt házas zongo-
rakoncerttel avatták fel 
a Művészetek Háza új 
zongoráját. A megje-
lentek Beethoven, Ros-
sini, Schubert és Liszt 
Ferenc műveit hallgat-
hatták meg Jászberényi 
Lilián és Berchy József 
előadásában.
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A temetőbe gépjárművel történő behajtás  
szabályairól

Felhívás parlagfű-mentesítési feladatok ellátására

Felhívás búcsúi árusításra

Hirdetmény meg nem váltott temetési helyekről

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a 
helyi temetőrendelet 10. § (1) bekezdés e) pont-
ja értelmében, a temető rendjének, csendjének, 
nyugalmának megóvása érdekében:

a temetőben tilos gépjárművel közlekedni, 
kivéve a behajtási engedéllyel rendelkező,

– súlyos mozgáskorlátozottat szállító járművet,

– a temetkezési tevékenységben részt vevő jár-
művet,

– a temetőben vállalkozásszerűen munkát végző 
járműveket,

– mozgássérülteket, időseket és betegeket szál-
lító járművet.

Az utóbbi hónapok üzemeltetési gyakorlata alap-
ján megállapítható, hogy sajnos egyre többen 
vannak, akik a kitűzött házirenddel ellentétesen, 
indokolatlanul hajtanak be gépjárművel a teme-
tőbe, ezzel zavarva a temető csendjét és rendjét. 
A temetőbe szabálytalanul behajtó gépjárműfor-
galom időközben már elviselhetetlenné vált.

Aki a temetőrendelet alapján gépjárművel kíván 
behajtani a temetőbe, és megfelel a temető-
rendelet előírásainak, annak a műszaki osztály 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint: „A 
földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az 
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a 
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.” 
A gyommentesítés elmaradása esetén növényvédelmi 
bírság szabható ki.

A fentiek alapján felkérem a lakosságot, hogy 
parlagfűirtási kötelezettségüknek tegyenek eleget.

Magyarországon a parlagfű általában március végén 
kezd kelni, majd áprilisban már tömegesen jelennek 
meg a kicsi, néhány leveles növénykék. A kifejlődött 
növények legintenzívebb növekedési időszaka júniusra 
esik, majd ezt követően a virágzat képzésére kezdi fordí-
tani energiáit. Az allergia szempontjából veszélyt jelentő 
porzós virágok jelennek meg előbb, július első felében, 
majd július végétől megindul a pollenszóródás, mely még 
ősszel is tart, és amely során a virágpor a légáramlatokkal 
akár száz kilométerre is eljuthat. Ebből egyértelműen kö-
vetkezik, hogy a védekezést a virágzás előtti időszakra 
kell időzíteni. A már virágzó parlagfű kézi eltávolítása, 
akár gyomlálással vagy kapálással, kaszálással rendkívül 
kockázatos, ugyanis a nagy tömegű virágpor allergiát 
okozhat a korábban nem érzékeny emberek esetében 
is. A kifejlett növények gyomirtószeres kezelése pedig 
lehet, hogy már nem nyújt kielégítő eredményt, így a 
korai védekezés hangsúlyozása különösen fontos.

A polgármesteri hivatal jogosult belterületen, a par-
lagfüves ingatlanokon a helyszíni szemlét megtartani, 
majd parlagfű észlelése esetén az azonnali közérdekű 
védekezést elrendelni. A közérdekű védekezés költ-
sége és az egyéb, járulékos költségek az ingatlantu-

A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal várja azon kereskedők, szolgáltatók, kézművesek jelentkezését, akik 
a Pilisvörösvár Város Önkormányzata által 2017. augusztus 11−14. közötti időszakban (péntek, szombat, 
vasárnap, hétfő) a Kacsa-tónál megrendezésre kerülő Pilisvörösvári Búcsún árusítani vagy szolgáltatást 
nyújtani kívánnak. 

Jelentkezni lehet:

személyesen Drávai Zsuzsannánál a Polgármesteri Hivatal Városgondnoksági Osztályán,

telefonon: 06-26-330-233/147, 06-30-995-5006

Pándi Gábor alpolgármester

Ezúton értesítem a tisztelt lakosságot, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
99/2017. (V. 25.) Kt. számú határozatában foglaltaknak megfelelően, a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 145/1999. (X. 01.) kormányrendelet szerint a városi köztemetőben elhelyezkedő, a városi honlapon 
(www.pilisvorovar.hu) megtalálható listán feltüntetett temetési helyeket 

2017. november 30-i határidővel

lezárja, mivel azok határidőn belül nem kerültek újra megváltásra.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

temetőüzemeltetéssel foglalkozó ügyintézője, Imre 
Andrea egy évig érvényes behajtási engedélyt állít ki. 
(26-330-233/130 mellék). Behajtási engedély nélkül 
a temetőbe behajtani tilos. Aki engedély nélkül hajt 
be a temetőbe gépjárművel, azzal szemben kényte-
lenek leszünk hatósági eljárást indítani. A közösségi 
együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek el-
mulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2017. 
(II. 27.) önkormányzati rendelet 8. § (3) értelmében, 
aki behajtási engedély nélkül, jogosulatlanul hajt be 
a temetőbe, kétszázezer forintig terjedő közigazga-
tási bírsággal sújtható. Bár fenti rendelkezés már 
hatályos, az első időszakban csak figyelmeztetjük a 
behajtási engedély nélkül behajtókat a helyi rende-
let tartalmára, tehát a szabálytalan behajtások meg-
szüntetésére vagy az engedély kiváltására.

A behajtási engedélyek kiváltásának határideje 
2017. augusztus 1. napja. Ezen időszakig a temető-
rendelet alapján felhívjuk majd a gépjárművel be-
hajtó, rendelet szerinti jogosultakat az engedélyek 
kiváltására. Reményeink szerint 2017. augusztus 1. 
után sem kell bírságot kiszabnunk, mert megszűn-
nek majd a rendeletnek nem megfelelő, temetőbe 
történő behajtások.

Köszönjük megértésüket!

Pándi Gábor alpolgármester

lajdonost terhelik. A parlagfű észlelése esetén külön 
felszólításra nincs lehetőség, azonnal el kell rendelni 
a kényszerkaszálást. A polgármesteri hivatal által 
elvégzett kényszerkaszálás után a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 
szabja ki a parlagfű bírságot. Ez a hatósági jogkör nem 
tartozik a település jegyzőjéhez. Ezúton kérek minden 
földhasználót, hogy az ápolt, egészséges környezet, a 
lakosok egészsége érdekében végezzék el területeik 
gyommentesítését, ápolását, valamint a folyamatos 
gyommentes állapot fenntartását.

Az önkormányzat részben a városgondnoksági és 
műszaki osztályokon keresztül, részben versenyez-
tetési eljárás keretében megkötött vállalkozási szer-
ződés alapján évi kétszeri, esetenként háromszori 

kaszálással parlagfű-mentesítési kötelezettségének 
eleget tesz az önkormányzati tulajdonú ingatlano-
kon. A közterület-felügyelők hetekkel ezelőtt kezd-
ték meg a parlagfűvel szennyezett belterületi ingat-
lanok felmérését.

Jogkövető magatartásukat megköszönve:

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

ELMISMÁSOLAz „elmismásol” szót a „valamilyen 
ügyet, dolgot elsimít, elken, elken-
dőz, elpalástol, elfed, eltakar, eltus-

sol, szabotál, illetve mellébeszél, köntörfa-
laz” jelentéssel szokták használni, vagyis 
csak átvitt értelemben fordul elő, konkrét 
értelemben nem használatos, pl. „eltakarta 
a képernyőt” helyett nem lehet azt monda-
ni, hogy „elmismásolta a képernyőt”. 

Ezt a szót Móricz Zsigmond is hasz-
nálta pl. Árvácska című, először 1940-ben 
megjelent regényében. Ma a szó stiliszti-
kailag a lazább beszélt köznyelv egyik for-
dulata, választékosnak semmiképpen nem 
lehet nevezni.

Az ige alapja az a 18. század óta a ma-
gyar nyelvben is használatos „mismás” fő-
név, amelynek három további alakváltozata 
is van: „mics-mács, misz-mász, miszmasz”. 
Ez a „mismás” mindenféle dolgot, zagyva-
lékot, limlomot, holmit jelentett. Tehát pe-

NÉMET–MAGYAR NYELVI SAROK

joratív értelemben, lekezelően használták a 
megjelölt dologgal kapcsolatban.

A szó a német nyelvből került a magyar 
nyelvbe, eredeti formája „Mischmasch”, 
és „különböző dolgok összevisszaságát” 
jelenti. A német nyelvben legkorábban a 
16. században bizonyított az előfordulása 
„mischmesch” alakban, egyes feltételezé-
sek szerint a 16. századi orvos, természet-
tudós és alkimista Paracelsus alkotta meg 
egyik írásában.

A német szó alapját a „mischen” („ke-
verni”) szó képzi, amely viszont a latin 
„miscere” szó átvételén alapul. A latin−
német átvételre az ófelnémetben került 
sor. Utána a középfelnémetben alakult 
ki a „mischen” alak. Ebből lett később az 
angolban a „mix” szó is, ami utána vissza-

került a németbe mint „mixen”, és amit a 
magyarban is használunk mint „mixelni”: 
azaz valamit összekeverni. 

A „mismás”-ból Magyarországon a 19. 
század utolsó negyedében az igekötő se-
gítségével kialakul az „elmismásol” szó, 
amely egy ideig az „ellop” értelmében is 
használatos volt, mára viszont már csak a 
cikk elején említett értelemben létezik. Ér-
dekesség, hogy a németben ilyen jelentéssel 
nem használják.

A szó egy jó példája annak, hogy jöve-
vényszavak hogyan kaphatnak új nyelvi 
formát és értelmet a magyarban, hiszen a 
németben nem létezik „mischmaschieren” 
vagy „mischmaschen” ige.

Kerekes Gábor



26 272017. JÚNIUSVÖRÖSVÁRI ÚJSÁG

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI  

KÖNYVTÁRBAN

Stephen King:  
Agykontroll
A krimi hőseinek termé-
szetfölötti képességekkel 
rendelkező alakokkal 
kell megküzdeniük.

 

P. G. Wodehouse: 
Fodrász és főnemes

Angol humoros próza 
egy arisztokrata  

családról.

 
Marék Veronika: 
Boribon, a bajnok 
A legújabb Boribon-
kötetben a főszereplő 
erdei bajnokságon  
vesz részt.

 
P. Zimbardo, V. McCann, 
R. Johnson: Pszichológia 
mindenkinek − Agymű-

ködés, öröklés, észlelés, 
fejlődés

Tudományos és egyben 
szórakoztató olvasmány.

 
Leiner Laura:  
Egyszer – Bexi sorozat
Egy őrült hét a balatoni 
nyaralóban, és minden 
megváltozik.

Tony Park: Szafari
Halálos macska-egér játék 

a dzsungelben egy  
kutatónő és egy hivatásos 

vadász között.

Jeffrey Archer:  
Egy igazi férfi  
– Clifton krónika 7.
A generációkon és 
kontinenseken átívelő 
családregény lezárul 
ebben a kötetben.

 A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI  A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

A temetőbe gépjárművel történő behajtás  
szabályairól

Felhívás parlagfű-mentesítési feladatok ellátására

Felhívás búcsúi árusításra

Hirdetmény meg nem váltott temetési helyekről

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a 
helyi temetőrendelet 10. § (1) bekezdés e) pont-
ja értelmében, a temető rendjének, csendjének, 
nyugalmának megóvása érdekében:

a temetőben tilos gépjárművel közlekedni, 
kivéve a behajtási engedéllyel rendelkező,

– súlyos mozgáskorlátozottat szállító járművet,

– a temetkezési tevékenységben részt vevő jár-
művet,

– a temetőben vállalkozásszerűen munkát végző 
járműveket,

– mozgássérülteket, időseket és betegeket szál-
lító járművet.

Az utóbbi hónapok üzemeltetési gyakorlata alap-
ján megállapítható, hogy sajnos egyre többen 
vannak, akik a kitűzött házirenddel ellentétesen, 
indokolatlanul hajtanak be gépjárművel a teme-
tőbe, ezzel zavarva a temető csendjét és rendjét. 
A temetőbe szabálytalanul behajtó gépjárműfor-
galom időközben már elviselhetetlenné vált.

Aki a temetőrendelet alapján gépjárművel kíván 
behajtani a temetőbe, és megfelel a temető-
rendelet előírásainak, annak a műszaki osztály 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint: „A 
földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az 
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a 
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.” 
A gyommentesítés elmaradása esetén növényvédelmi 
bírság szabható ki.

A fentiek alapján felkérem a lakosságot, hogy 
parlagfűirtási kötelezettségüknek tegyenek eleget.

Magyarországon a parlagfű általában március végén 
kezd kelni, majd áprilisban már tömegesen jelennek 
meg a kicsi, néhány leveles növénykék. A kifejlődött 
növények legintenzívebb növekedési időszaka júniusra 
esik, majd ezt követően a virágzat képzésére kezdi fordí-
tani energiáit. Az allergia szempontjából veszélyt jelentő 
porzós virágok jelennek meg előbb, július első felében, 
majd július végétől megindul a pollenszóródás, mely még 
ősszel is tart, és amely során a virágpor a légáramlatokkal 
akár száz kilométerre is eljuthat. Ebből egyértelműen kö-
vetkezik, hogy a védekezést a virágzás előtti időszakra 
kell időzíteni. A már virágzó parlagfű kézi eltávolítása, 
akár gyomlálással vagy kapálással, kaszálással rendkívül 
kockázatos, ugyanis a nagy tömegű virágpor allergiát 
okozhat a korábban nem érzékeny emberek esetében 
is. A kifejlett növények gyomirtószeres kezelése pedig 
lehet, hogy már nem nyújt kielégítő eredményt, így a 
korai védekezés hangsúlyozása különösen fontos.

A polgármesteri hivatal jogosult belterületen, a par-
lagfüves ingatlanokon a helyszíni szemlét megtartani, 
majd parlagfű észlelése esetén az azonnali közérdekű 
védekezést elrendelni. A közérdekű védekezés költ-
sége és az egyéb, járulékos költségek az ingatlantu-

A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal várja azon kereskedők, szolgáltatók, kézművesek jelentkezését, akik 
a Pilisvörösvár Város Önkormányzata által 2017. augusztus 11−14. közötti időszakban (péntek, szombat, 
vasárnap, hétfő) a Kacsa-tónál megrendezésre kerülő Pilisvörösvári Búcsún árusítani vagy szolgáltatást 
nyújtani kívánnak. 

Jelentkezni lehet:

személyesen Drávai Zsuzsannánál a Polgármesteri Hivatal Városgondnoksági Osztályán,

telefonon: 06-26-330-233/147, 06-30-995-5006

Pándi Gábor alpolgármester

Ezúton értesítem a tisztelt lakosságot, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
99/2017. (V. 25.) Kt. számú határozatában foglaltaknak megfelelően, a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 145/1999. (X. 01.) kormányrendelet szerint a városi köztemetőben elhelyezkedő, a városi honlapon 
(www.pilisvorovar.hu) megtalálható listán feltüntetett temetési helyeket 

2017. november 30-i határidővel

lezárja, mivel azok határidőn belül nem kerültek újra megváltásra.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

temetőüzemeltetéssel foglalkozó ügyintézője, Imre 
Andrea egy évig érvényes behajtási engedélyt állít ki. 
(26-330-233/130 mellék). Behajtási engedély nélkül 
a temetőbe behajtani tilos. Aki engedély nélkül hajt 
be a temetőbe gépjárművel, azzal szemben kényte-
lenek leszünk hatósági eljárást indítani. A közösségi 
együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek el-
mulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2017. 
(II. 27.) önkormányzati rendelet 8. § (3) értelmében, 
aki behajtási engedély nélkül, jogosulatlanul hajt be 
a temetőbe, kétszázezer forintig terjedő közigazga-
tási bírsággal sújtható. Bár fenti rendelkezés már 
hatályos, az első időszakban csak figyelmeztetjük a 
behajtási engedély nélkül behajtókat a helyi rende-
let tartalmára, tehát a szabálytalan behajtások meg-
szüntetésére vagy az engedély kiváltására.

A behajtási engedélyek kiváltásának határideje 
2017. augusztus 1. napja. Ezen időszakig a temető-
rendelet alapján felhívjuk majd a gépjárművel be-
hajtó, rendelet szerinti jogosultakat az engedélyek 
kiváltására. Reményeink szerint 2017. augusztus 1. 
után sem kell bírságot kiszabnunk, mert megszűn-
nek majd a rendeletnek nem megfelelő, temetőbe 
történő behajtások.

Köszönjük megértésüket!

Pándi Gábor alpolgármester

lajdonost terhelik. A parlagfű észlelése esetén külön 
felszólításra nincs lehetőség, azonnal el kell rendelni 
a kényszerkaszálást. A polgármesteri hivatal által 
elvégzett kényszerkaszálás után a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 
szabja ki a parlagfű bírságot. Ez a hatósági jogkör nem 
tartozik a település jegyzőjéhez. Ezúton kérek minden 
földhasználót, hogy az ápolt, egészséges környezet, a 
lakosok egészsége érdekében végezzék el területeik 
gyommentesítését, ápolását, valamint a folyamatos 
gyommentes állapot fenntartását.

Az önkormányzat részben a városgondnoksági és 
műszaki osztályokon keresztül, részben versenyez-
tetési eljárás keretében megkötött vállalkozási szer-
ződés alapján évi kétszeri, esetenként háromszori 

kaszálással parlagfű-mentesítési kötelezettségének 
eleget tesz az önkormányzati tulajdonú ingatlano-
kon. A közterület-felügyelők hetekkel ezelőtt kezd-
ték meg a parlagfűvel szennyezett belterületi ingat-
lanok felmérését.

Jogkövető magatartásukat megköszönve:

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

ELMISMÁSOLAz „elmismásol” szót a „valamilyen 
ügyet, dolgot elsimít, elken, elken-
dőz, elpalástol, elfed, eltakar, eltus-

sol, szabotál, illetve mellébeszél, köntörfa-
laz” jelentéssel szokták használni, vagyis 
csak átvitt értelemben fordul elő, konkrét 
értelemben nem használatos, pl. „eltakarta 
a képernyőt” helyett nem lehet azt monda-
ni, hogy „elmismásolta a képernyőt”. 

Ezt a szót Móricz Zsigmond is hasz-
nálta pl. Árvácska című, először 1940-ben 
megjelent regényében. Ma a szó stiliszti-
kailag a lazább beszélt köznyelv egyik for-
dulata, választékosnak semmiképpen nem 
lehet nevezni.

Az ige alapja az a 18. század óta a ma-
gyar nyelvben is használatos „mismás” fő-
név, amelynek három további alakváltozata 
is van: „mics-mács, misz-mász, miszmasz”. 
Ez a „mismás” mindenféle dolgot, zagyva-
lékot, limlomot, holmit jelentett. Tehát pe-

NÉMET–MAGYAR NYELVI SAROK

joratív értelemben, lekezelően használták a 
megjelölt dologgal kapcsolatban.

A szó a német nyelvből került a magyar 
nyelvbe, eredeti formája „Mischmasch”, 
és „különböző dolgok összevisszaságát” 
jelenti. A német nyelvben legkorábban a 
16. században bizonyított az előfordulása 
„mischmesch” alakban, egyes feltételezé-
sek szerint a 16. századi orvos, természet-
tudós és alkimista Paracelsus alkotta meg 
egyik írásában.

A német szó alapját a „mischen” („ke-
verni”) szó képzi, amely viszont a latin 
„miscere” szó átvételén alapul. A latin−
német átvételre az ófelnémetben került 
sor. Utána a középfelnémetben alakult 
ki a „mischen” alak. Ebből lett később az 
angolban a „mix” szó is, ami utána vissza-

került a németbe mint „mixen”, és amit a 
magyarban is használunk mint „mixelni”: 
azaz valamit összekeverni. 

A „mismás”-ból Magyarországon a 19. 
század utolsó negyedében az igekötő se-
gítségével kialakul az „elmismásol” szó, 
amely egy ideig az „ellop” értelmében is 
használatos volt, mára viszont már csak a 
cikk elején említett értelemben létezik. Ér-
dekesség, hogy a németben ilyen jelentéssel 
nem használják.

A szó egy jó példája annak, hogy jöve-
vényszavak hogyan kaphatnak új nyelvi 
formát és értelmet a magyarban, hiszen a 
németben nem létezik „mischmaschieren” 
vagy „mischmaschen” ige.

Kerekes Gábor
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ELSŐ VÍVÓ ÉVZÁRÓ 

Nemcsak az iskolatermekben, ha-
nem számos szabadidős szakkö-
rön is becsengettek a nyárra, így 

véget ért például a vörösvári vívásoktatás 
első „idénye” is. 

„A riói olimpia után merült fel először 
a gondolat, hogy talán Pilisvörösváron is 
lehetne vívást oktatni” – mondta lapunk-
nak Bolvári Boglárka, az edzés egyik szer-
vezője. „Személyesen a munkám kapcsán 
kerültem közelebb a víváshoz, mert jelen-
leg is a Magyar Vívó Szövetségnél dolgo-
zom; innen jött a lehetőség ennek a szak-
körnek az elindítására.”

Az edzések – amelyekre a Vásár Téri 
Német Nemzetiségi Általános Iskola tor-
natermében került sor – végül november-
től kezdődtek meg. Kezdetben tíz-tizenöt 
gyermek látogatott ezekre az órákra, ám a 
későbbiekben az érdeklődés megnőtt, így 
év végén már több mint harmincan ragad-
tak fegyvert. 

„Nagyon sikeresnek gondolom az első 
évet, leginkább azért, mert egy, ezen a 
környéken teljesen újdonságnak számító 
sportolási lehetőséget indítottunk” – érté-
kelte az elmúlt tanév alatt elért eredménye-
ket Bolvári Boglárka. „Megalakult a Pilisi 
Vívó Sportegyesület. Az edzéseket január-
tól Dancsházy-Nagy Tamás, az olimpiai 

bronzérmes férfi párbajtőrcsapat vezető-
edzője irányítja két válogatott versenyzővel, 
Várnai Viviennel és Oravetz Barbarával 
együtt. Mindhárman a Budapesti Honvéd 
Vívószakosztályának tagjai.”

Az órákra jelenleg három település öt 
iskolájából járnak városunkba, Pilisvö-
rösvárról legtöbben a bázisnak számító 
Német Nemzetiségi Általános Iskolából, 
valamint Pilisszentivánról és Solymárról. 

 A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

Felhívás iparűzési adó bevallási és befizetési határidőre

Felhívom tisztelt vállalkozóink figyelmét, hogy a 
2016. évi iparűzési adó bevallás benyújtásának, 
illetve a 2016-os évben megfizetett adóelőleg és a 
2016-os évre megállapított tényleges adó különbö-
zetének befizetési határideje

2017. május 31-én lejárt.

A 2016. adóévről szóló iparűzési adóbevallást a 
városi honlapon erre rendszeresített helyi iparűzési 
adóbevallási nyomtatványon az önkormányzat 
adócsoportjához vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(továbbiakban: NAV) honlapján, a 16HIPA nyomtat-
ványon a NAV felé kell benyújtani, és az adót az 
alábbi számlaszámra kell megfizetni:

Iparűzési adó számla:  
14100024-11787949-30000001

A bevallások feldolgozása során a bevalláson szereplő, 

2017 szeptemberében és 2018 márciusában ese-
dékes adóelőleg is megállapításra kerül.

Kérjük, hogy bevallási és fizetési kötelezettségüknek 
a határidő lejártát követően mielőbb tegyenek eleget, 
ellenkező esetben eredménytelen felszólítást követően 
mulasztási bírságot, illetve pótlékot számolunk fel.

A bevallási nyomtatvány a www.pilisvorosvar.hu 
weboldal Vállalkozó vagyok / Nyomtatványok menü-
pont alatt letölthető vagy elektronikusan kitölthető, 
illetve a hivatal adócsoportjánál és ügyfélszolgálatán 
is beszerezhető. Az elektronikusan kitöltött bevallást 
is eredeti aláírással ellátva kell benyújtani az önkor-
mányzati adóhatóság felé. 

Az iparűzési adó mértéke változatlanul: 1,55%
 

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

APRÓHIRDETÉS

ÁLLÁS – Helen Doron Solymár tanárt 
keres, közép- vagy felsőfokú angol nyelv-
tudással. Légy kreatív! Szeresd a gyere-
keket és az angol nyelvet! Küldd életrajzo-
dat és angol nyelvű motivációs leveledet a 
lehoczky.judit86@gmail.com címre.

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

ÁLLÁS – A Bp. Községház utcai óvoda 
óvodapedagógust alkalmazna 2017. au-
gusztus közepétől, ill. karbantartót június 
közepétől. Érdeklődni az óvódavezetőnél,         
Sándorfi Lászlónénál lehet: 06-20-549-0791, 
ovoda.kozseghaz@ecom.hu címen.

A gyerekek rengeteget tanultak az elmúlt 
hónapok alatt; többek között elsajátítot-
ták a vívás alapjait (alapállások, támadá-
sok, műanyag találatjelző tőrrel való vívás 
stb.), mindezek mellett pedig az edzők 
nagy hangsúlyt fektettek az erőnléti felké-
szülésekre is.

Június első napján tartották meg a Vá-
sár téri iskolában a vívók évzáróját, ame-
lyen a szülők, a rokonok és az ismerősök 
is jelen lehettek. Az óra első felében egy 
szokásos edzés elemeit láthatták az érdek-
lődők, majd a gyerekek az edzők és Imre 
Géza olimpiai ezüstérmes párbajtőröző 
előtt képesítő vizsgát tettek az eddig ta-
nultakból. A fiatalok nagyon ügyesek vol-
tak, sikeresen teljesítették a vizsgát. Büsz-
kék lehettek arra is, hogy az eredményes 
vizsgáról szóló oklevelet egy olimpikon 
adta át nekik. Az izgalmak után a jelenlé-
vők megnézhették az olimpiai érmeket, és 
Imre Gézával beszélgethettek a vívásról.

Az egyesület jövőbeli terveiről Bolvári 
Boglárka az alábbi információkat osztotta 
meg lapunkkal: „Szeptembertől folytatjuk 
az edzéseket hétfőn és szerdán Pilisvö-
rösváron, a Vásár téri iskolában. Ezek két 
csoportban fognak zajlani, egy haladóban 
és egy kezdőben. A haladó csoportnak 
már a korosztályos versenyekre (például 
Diákolimpia, Olimpici) való felkészülés 
lesz a fő feladata. Tervezünk továbbá több 
bemutatót tartani a környező iskolákban, 
hogy minél több gyerek értesüljön az új 
sportolási lehetőségről.”

km

SPORT

A Ligeti Cseperedő  
Német Nemzetiségi Óvoda  

pályázatot hirdet

egy óvodapedagógus
 és egy német nemzetiségi 

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.  

Határozatlan idejű  
közalkalmazotti jogviszony.

A teljes pályázati kiírás  
megtalálható  

a KÖZIGÁLLÁS honlapján. 

A pályázat benyújtásának  
határideje: 2017. július 7.
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2017 szeptemberében és 2018 márciusában ese-
dékes adóelőleg is megállapításra kerül.

Kérjük, hogy bevallási és fizetési kötelezettségüknek 
a határidő lejártát követően mielőbb tegyenek eleget, 
ellenkező esetben eredménytelen felszólítást követően 
mulasztási bírságot, illetve pótlékot számolunk fel.

A bevallási nyomtatvány a www.pilisvorosvar.hu 
weboldal Vállalkozó vagyok / Nyomtatványok menü-
pont alatt letölthető vagy elektronikusan kitölthető, 
illetve a hivatal adócsoportjánál és ügyfélszolgálatán 
is beszerezhető. Az elektronikusan kitöltött bevallást 
is eredeti aláírással ellátva kell benyújtani az önkor-
mányzati adóhatóság felé. 

Az iparűzési adó mértéke változatlanul: 1,55%
 

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

APRÓHIRDETÉS

ÁLLÁS – Helen Doron Solymár tanárt 
keres, közép- vagy felsőfokú angol nyelv-
tudással. Légy kreatív! Szeresd a gyere-
keket és az angol nyelvet! Küldd életrajzo-
dat és angol nyelvű motivációs leveledet a 
lehoczky.judit86@gmail.com címre.

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

ÁLLÁS – A Bp. Községház utcai óvoda 
óvodapedagógust alkalmazna 2017. au-
gusztus közepétől, ill. karbantartót június 
közepétől. Érdeklődni az óvódavezetőnél,         
Sándorfi Lászlónénál lehet: 06-20-549-0791, 
ovoda.kozseghaz@ecom.hu címen.

A gyerekek rengeteget tanultak az elmúlt 
hónapok alatt; többek között elsajátítot-
ták a vívás alapjait (alapállások, támadá-
sok, műanyag találatjelző tőrrel való vívás 
stb.), mindezek mellett pedig az edzők 
nagy hangsúlyt fektettek az erőnléti felké-
szülésekre is.

Június első napján tartották meg a Vá-
sár téri iskolában a vívók évzáróját, ame-
lyen a szülők, a rokonok és az ismerősök 
is jelen lehettek. Az óra első felében egy 
szokásos edzés elemeit láthatták az érdek-
lődők, majd a gyerekek az edzők és Imre 
Géza olimpiai ezüstérmes párbajtőröző 
előtt képesítő vizsgát tettek az eddig ta-
nultakból. A fiatalok nagyon ügyesek vol-
tak, sikeresen teljesítették a vizsgát. Büsz-
kék lehettek arra is, hogy az eredményes 
vizsgáról szóló oklevelet egy olimpikon 
adta át nekik. Az izgalmak után a jelenlé-
vők megnézhették az olimpiai érmeket, és 
Imre Gézával beszélgethettek a vívásról.

Az egyesület jövőbeli terveiről Bolvári 
Boglárka az alábbi információkat osztotta 
meg lapunkkal: „Szeptembertől folytatjuk 
az edzéseket hétfőn és szerdán Pilisvö-
rösváron, a Vásár téri iskolában. Ezek két 
csoportban fognak zajlani, egy haladóban 
és egy kezdőben. A haladó csoportnak 
már a korosztályos versenyekre (például 
Diákolimpia, Olimpici) való felkészülés 
lesz a fő feladata. Tervezünk továbbá több 
bemutatót tartani a környező iskolákban, 
hogy minél több gyerek értesüljön az új 
sportolási lehetőségről.”

km

SPORT

A Ligeti Cseperedő  
Német Nemzetiségi Óvoda  

pályázatot hirdet

egy óvodapedagógus
 és egy német nemzetiségi 

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.  

Határozatlan idejű  
közalkalmazotti jogviszony.

A teljes pályázati kiírás  
megtalálható  

a KÖZIGÁLLÁS honlapján. 

A pályázat benyújtásának  
határideje: 2017. július 7.
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Bizonyára olvasóinknak is feltűnt, 
hogy az utóbbi esztendőkben újsá-
gunk sportrovatának hasábjain vajmi 

keveset foglalkozunk a helyi labdarúgás fel-
nőtteket érintő szegmensével. Mindennek 
igen egyszerű oka van, hiszen a klasszikus 
értelemben vett felnőtt focicsapatunk hat év-
vel ezelőtt megszűnt. 

2017 tavaszán viszont történt valami, 
nem is kis dolog, ugyanis a Pilisvörösvári 
Utánpótlás Futball Club (PUFC) zászla-
ja alatt új „brigád” verbuválódott, ők pedig 
hamvaiból élesztették újjá az egykor volt 
vörösvári focit. Mielőtt félreértenék, nem egy 
– a korábban már említett – klasszikus fel-
nőtt társaságról van szó, mert a törzsgárdát 
az utánpótlás programban felnevelt U 19-es 

SPORT

generáció tagjai adják, kiegészítve egy-két 
régebbről ismert arccal.

A 2016 nyarán megkezdett munka végül 
idén tavasszal érett be. A csapat Pilisszántó 
ellen mutatkozott be egy barátságos mérkő-
zésen, ahol kikaptak ugyan négy góllal, de 
mindez a lényegen nem változtat, hiszen a 
városban újfent van kinek drukkolni. 

A következő megmérettetés május el-
sején következett, hiszen ekkor rendezték 
meg a pilisvörösvári sporttelepen a Városi 
Majálist, amelynek keretén belül a PUFC 
és a Pilisvörösvár Labdarúgó Utánpótlásáért 
Alapítvány is megszervezte a maga futball 
majálisát. A sort a kisebbek kezdték, akik 
harmincan jelentek meg, és egy mini Bajno-
kok Ligáját játszottak le a felújított műfüves 

pályán. Ezután következtek a nagyobbak 
mérkőzései, a Pilisvörösvári UFC alakuló 
gárdája mellett a Piliscsaba SE és a Pilis-
szentiván SE játszott le egy hármas tornát. 
Az érdeklődés óriási volt, a lelátó pedig tel-
jesen megtelt. A szervezők azt ígérik, hogy 
jövőre folytatják a tornát!

Az újdonsült „felnőtt” csapatról és 
az utánpótlás helyzetéről a PUFC elnö-
kével, Bilau Csabával (ismertebb nevén 
Csucsuval) beszéltünk:

• 2013 óta látja el a PUFC elnöki posztját, 
de az egyesület 2011-es alakulása óta részt 
vesz az utánpótlásképzésben. Miként érté-
keli az elmúlt hat esztendőt?

Úgy gondolom, hogy az egyesület leginkább 
arra lehet büszke, hogy a hozzánk járó gye-
rekek milyen lelkesedéssel és örömmel jár-
nak sportolni. Kifejezetten fontos dolognak 
tartom megemlíteni, hogy utánpótláskorú 
labdarúgóink szüleire szinte minden téren 
támaszkodhatunk. Szintén kardinális kér-
désnek tartom, hogy az egyesülethez köt-
hető személyekkel egy irányban evezünk, 
vagyis nincs semmifajta széthúzás, és nyu-
godtan, apró lépésekkel haladhatunk előre 
céljaink elérése érdekében.

• Körülbelül mennyi fiatal rúgja a bőrt 
jelenleg az egyesület kötelékében? Ők 
vörösvári gyerekek, vagy a környék más te-
rületeiről is járnak a városba edzésre?

Többségében pilisvörösvári gyerekek járnak 
hozzánk edzésekre. Jelenleg körülbelül 190 
iskolás- és 100 oviskorú lánnyal és fiúval 
foglalkozunk.

• A gyerekekkel való munka során mire 
kell a leginkább odafigyelni? 

Amennyiben röviden válaszolnék, akkor 
azt mondanám, hogy mindenre. Nyil-
ván egészen másként kell foglalkozni egy 
oviskorú kisgyermekkel, mint az éppen 
a kamaszéveiben járó gimnazistával. Az 
életkori sajátosságokat mindig szem előtt 
kell tartanunk a mindennapi munkánk 
során. A gyermekek szakmai fejlődésén 

 

A Városi Majális eredményei:

Pilisvörösvári UFC − Piliscsaba SE 
1-2  Gólok: Nick Erik és Kátai Dáni-
el, Balogh Márton

Piliscsaba SE − Pilisszentiván 2-0 
Gólok: Balogh Márton (2)

Pilisvörösvári UFC − Pilisszent-
iván 2-1 Gólok: László Márk (2) és 
Pintér Richárd

 A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

Felhívás talajterhelési díj bevallási és befizetési határidőre 

A talajterhelési díj bevallásával és befizetésével kapcsolatban felhívom tisztelt in-
gatlantulajdonosok figyelmét, hogy a bevallás benyújtásának, illetve a talajterhe-
lési díj befizetésének határideje

2017. március 31-én lejárt.

Fenti határidőig, a 2016-os évet érintően, a türelmi idő lejártát követő 2016. 
11. 01-től 2016. 12. 31-ig tartó időszakra vonatkozóan kellett bevallást 
benyújtani az önkormányzat adócsoportjához. A bevalláshoz szükséges 
nyomtatvány a városi honlap Polgármesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok 
menüpont alól letölthető, illetve a hivatal adócsoportjánál vagy ügyfélszolgálatán 
is beszerezhető. A bevalláshoz kérjük, hogy a bevallott vízfogyasztást alátá-
masztó − DMRV Zrt. által rendelkezésre álló − számlarészletező másola-
tát mellékelni szíveskedjenek. 

A talajterhelési díjat a Sberbank Mo. Zrt.-nél vezetett  
14100024-11787949-32000007 számú  

Talajterhelési díj beszedési számlára átutalással is teljesíthetik.

Amennyiben a 2016. 11. 01-től 2016. 12. 31-ig tartó időszakra vonatkozó 
talajterhelési díj bevallás benyújtását 2017. március 31-ig elmulasztot-
ták, akkor kérem, hogy azt az önkormányzat adócsoportja felé mielőbb 
teljesíteni szíveskedjenek, ellenkező esetben az eredménytelen felszólí-
tás után mulasztási bírság kiszabására kerül sor. 

Azon ingatlantulajdonosoknak, akiknek az ingatlana előtt már kiépült a szenny-
vízcsatorna-hálózat, de még nem kötöttek arra rá, talajterhelési díjat kell fizetniük 
mindaddig, míg a hálózatra rá nem kötnek. 

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott víz mennyisége. A talajterhelési 
díj összegét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (2) 

bekezdése szerint megállapított díjalap, az ugyanezen törvény 12. § (3) bekezdé-
sében meghatározott egységdíj, és a területérzékenységi szorzó (Pilisvörösvár 
közigazgatási területén egységesen 3) szorzata határozza meg (éves díjalap x 1200 
Ft/m3 x 3). A törvény által meghatározott talajterhelési díj jelenleg Pilisvörösvárra 
vonatkozóan 3600 Ft/m3. A talajterhelési díj érvényesítését és az elszámolás módját 
a 9/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelet határozza meg.

Akinek az ingatlanán nincs építmény – és így szennyvízkibocsátása sincs 
–, illetve akinek a háza előtt nincsen szennyvízgyűjtő csatorna, valamint 
aki már Pilisszentiván település csatornahálózatára rákötött, annak nem 
kell talajterhelési díjat fizetnie. A díjfizetés alól mentesülő ingatlantulajdono-
soknak a műszaki osztály felé nullás bevallási nyomtatványt szöveges indoklással 
kell benyújtaniuk. 

Aki ráköt a szennyvízcsatorna-hálózatra, annak azt követően nem kell talajterhelési 
díjat fizetnie. A hálózatra való rákötés feltétele az érdekeltségi hozzájárulás megfi-
zetése. Mindazok, akik az adott ütem érdekeltségi hozzájárulását nem fizették be, 
vagy csak annak egy részét teljesítették, a 86/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
alapján 290 000 Ft érdekeltségi hozzájárulást, illetve ebből az igazoltan befizetett 
összeg feletti részt kötelesek befizetni.

Amennyiben a talajterhelési díjjal kapcsolatban kérdése van, forduljon bizalommal 
az adócsoport kollégáihoz, akiket telefonon a 06-26-330-233/108, 109, 110, 111-es 
mellékeken érhet el. Csatorna érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatban a 102-es 
melléken, míg műszaki kérdéseivel a 153-as melléken kaphat felvilágosítást.

Személyesen ügyfélfogadási időben (hétfőn 13:00−17:00-ig, szerdán 8:00−12:00 
és 13:00−17:00-ig) a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban kérhet segítséget.

 
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

kívül a gyermekek testi-lelki fejlődése is 
nagyon hangsúlyos elem a képzésünkben.

• A városban 2011-ben szűnt meg a fel-
nőtt labdarúgás, de idén az egyesületnek 
hála újjáéledt a csapat. Mióta dolgoztak 
a visszatérésen?

Mindig is az volt a tervünk, hogy amint 
egy olyan ifjúsági generáció részben vagy 
egészben kiöregedőfélben lesz az után-
pótlás-bajnokságban, akik szeretnének 
tovább játszani a mi égiszünk alatt, akkor 
ezt a lehetőséget nekik megadjuk, és bene-
vezzük őket a felnőtt bajnokságba is. Gya-
korlatilag ennek a lépésnek jött el idén az 
ideje. Mivel ezek a srácok önmagukban 
nem lettek volna elegen, hogy kitegyenek 
egy „felnőtt” csapatot, ezért megkértünk 
néhány, korábban az utánpótlásban Pilis-
vörösváron focizó játékost – akik képesek 
azonosulni egyesületünk filozófiájával és 
rendszeresen járnak edzésre –, hogy csat-
lakozzanak a kezdeményezésünkhöz. 

• Eleddig két bemutatkozó mérkőzésen 
és egy hármas tornán van túl a csapat, 
miként értékeli a fiúk eddig látott telje-
sítményét? Miben kell fejlődniük?

Az alakuló csapat edzéseit ketten vezetjük 
Bakti Joci kollegámmal. Egyöntetűen bi-
zakodunk, hiszen játékosaink lelkesek és 
motiváltak. Fontos tisztázni, hogy még a 

megkezdett munka eléjén járunk, nagyon 
sok tanulnivaló áll előttünk, de időnk 
bőven van, hiszen semmilyen eredmény-
kényszer nincs rajtunk. A legfontosabb 
feladat az, hogy egy jó közösség legyünk. 
Ezután jöhet a szakma...

• Melyik bajnokságban lehet majd látni 
Pilisvörösvár csapatát?

Mivel újonnan alakuló csapat vagyunk, 
ezért előírás szerint a Pest megyei bajnok-
ság legalsóbb osztályában indulunk majd.

Kókai Márton, fotó: Szabó János
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Bizonyára olvasóinknak is feltűnt, 
hogy az utóbbi esztendőkben újsá-
gunk sportrovatának hasábjain vajmi 

keveset foglalkozunk a helyi labdarúgás fel-
nőtteket érintő szegmensével. Mindennek 
igen egyszerű oka van, hiszen a klasszikus 
értelemben vett felnőtt focicsapatunk hat év-
vel ezelőtt megszűnt. 

2017 tavaszán viszont történt valami, 
nem is kis dolog, ugyanis a Pilisvörösvári 
Utánpótlás Futball Club (PUFC) zászla-
ja alatt új „brigád” verbuválódott, ők pedig 
hamvaiból élesztették újjá az egykor volt 
vörösvári focit. Mielőtt félreértenék, nem egy 
– a korábban már említett – klasszikus fel-
nőtt társaságról van szó, mert a törzsgárdát 
az utánpótlás programban felnevelt U 19-es 

SPORT

generáció tagjai adják, kiegészítve egy-két 
régebbről ismert arccal.

A 2016 nyarán megkezdett munka végül 
idén tavasszal érett be. A csapat Pilisszántó 
ellen mutatkozott be egy barátságos mérkő-
zésen, ahol kikaptak ugyan négy góllal, de 
mindez a lényegen nem változtat, hiszen a 
városban újfent van kinek drukkolni. 

A következő megmérettetés május el-
sején következett, hiszen ekkor rendezték 
meg a pilisvörösvári sporttelepen a Városi 
Majálist, amelynek keretén belül a PUFC 
és a Pilisvörösvár Labdarúgó Utánpótlásáért 
Alapítvány is megszervezte a maga futball 
majálisát. A sort a kisebbek kezdték, akik 
harmincan jelentek meg, és egy mini Bajno-
kok Ligáját játszottak le a felújított műfüves 

pályán. Ezután következtek a nagyobbak 
mérkőzései, a Pilisvörösvári UFC alakuló 
gárdája mellett a Piliscsaba SE és a Pilis-
szentiván SE játszott le egy hármas tornát. 
Az érdeklődés óriási volt, a lelátó pedig tel-
jesen megtelt. A szervezők azt ígérik, hogy 
jövőre folytatják a tornát!

Az újdonsült „felnőtt” csapatról és 
az utánpótlás helyzetéről a PUFC elnö-
kével, Bilau Csabával (ismertebb nevén 
Csucsuval) beszéltünk:

• 2013 óta látja el a PUFC elnöki posztját, 
de az egyesület 2011-es alakulása óta részt 
vesz az utánpótlásképzésben. Miként érté-
keli az elmúlt hat esztendőt?

Úgy gondolom, hogy az egyesület leginkább 
arra lehet büszke, hogy a hozzánk járó gye-
rekek milyen lelkesedéssel és örömmel jár-
nak sportolni. Kifejezetten fontos dolognak 
tartom megemlíteni, hogy utánpótláskorú 
labdarúgóink szüleire szinte minden téren 
támaszkodhatunk. Szintén kardinális kér-
désnek tartom, hogy az egyesülethez köt-
hető személyekkel egy irányban evezünk, 
vagyis nincs semmifajta széthúzás, és nyu-
godtan, apró lépésekkel haladhatunk előre 
céljaink elérése érdekében.

• Körülbelül mennyi fiatal rúgja a bőrt 
jelenleg az egyesület kötelékében? Ők 
vörösvári gyerekek, vagy a környék más te-
rületeiről is járnak a városba edzésre?

Többségében pilisvörösvári gyerekek járnak 
hozzánk edzésekre. Jelenleg körülbelül 190 
iskolás- és 100 oviskorú lánnyal és fiúval 
foglalkozunk.

• A gyerekekkel való munka során mire 
kell a leginkább odafigyelni? 

Amennyiben röviden válaszolnék, akkor 
azt mondanám, hogy mindenre. Nyil-
ván egészen másként kell foglalkozni egy 
oviskorú kisgyermekkel, mint az éppen 
a kamaszéveiben járó gimnazistával. Az 
életkori sajátosságokat mindig szem előtt 
kell tartanunk a mindennapi munkánk 
során. A gyermekek szakmai fejlődésén 

 

A Városi Majális eredményei:

Pilisvörösvári UFC − Piliscsaba SE 
1-2  Gólok: Nick Erik és Kátai Dáni-
el, Balogh Márton

Piliscsaba SE − Pilisszentiván 2-0 
Gólok: Balogh Márton (2)

Pilisvörösvári UFC − Pilisszent-
iván 2-1 Gólok: László Márk (2) és 
Pintér Richárd

 A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

Felhívás talajterhelési díj bevallási és befizetési határidőre 

A talajterhelési díj bevallásával és befizetésével kapcsolatban felhívom tisztelt in-
gatlantulajdonosok figyelmét, hogy a bevallás benyújtásának, illetve a talajterhe-
lési díj befizetésének határideje

2017. március 31-én lejárt.

Fenti határidőig, a 2016-os évet érintően, a türelmi idő lejártát követő 2016. 
11. 01-től 2016. 12. 31-ig tartó időszakra vonatkozóan kellett bevallást 
benyújtani az önkormányzat adócsoportjához. A bevalláshoz szükséges 
nyomtatvány a városi honlap Polgármesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok 
menüpont alól letölthető, illetve a hivatal adócsoportjánál vagy ügyfélszolgálatán 
is beszerezhető. A bevalláshoz kérjük, hogy a bevallott vízfogyasztást alátá-
masztó − DMRV Zrt. által rendelkezésre álló − számlarészletező másola-
tát mellékelni szíveskedjenek. 

A talajterhelési díjat a Sberbank Mo. Zrt.-nél vezetett  
14100024-11787949-32000007 számú  

Talajterhelési díj beszedési számlára átutalással is teljesíthetik.

Amennyiben a 2016. 11. 01-től 2016. 12. 31-ig tartó időszakra vonatkozó 
talajterhelési díj bevallás benyújtását 2017. március 31-ig elmulasztot-
ták, akkor kérem, hogy azt az önkormányzat adócsoportja felé mielőbb 
teljesíteni szíveskedjenek, ellenkező esetben az eredménytelen felszólí-
tás után mulasztási bírság kiszabására kerül sor. 

Azon ingatlantulajdonosoknak, akiknek az ingatlana előtt már kiépült a szenny-
vízcsatorna-hálózat, de még nem kötöttek arra rá, talajterhelési díjat kell fizetniük 
mindaddig, míg a hálózatra rá nem kötnek. 

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott víz mennyisége. A talajterhelési 
díj összegét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (2) 

bekezdése szerint megállapított díjalap, az ugyanezen törvény 12. § (3) bekezdé-
sében meghatározott egységdíj, és a területérzékenységi szorzó (Pilisvörösvár 
közigazgatási területén egységesen 3) szorzata határozza meg (éves díjalap x 1200 
Ft/m3 x 3). A törvény által meghatározott talajterhelési díj jelenleg Pilisvörösvárra 
vonatkozóan 3600 Ft/m3. A talajterhelési díj érvényesítését és az elszámolás módját 
a 9/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelet határozza meg.

Akinek az ingatlanán nincs építmény – és így szennyvízkibocsátása sincs 
–, illetve akinek a háza előtt nincsen szennyvízgyűjtő csatorna, valamint 
aki már Pilisszentiván település csatornahálózatára rákötött, annak nem 
kell talajterhelési díjat fizetnie. A díjfizetés alól mentesülő ingatlantulajdono-
soknak a műszaki osztály felé nullás bevallási nyomtatványt szöveges indoklással 
kell benyújtaniuk. 

Aki ráköt a szennyvízcsatorna-hálózatra, annak azt követően nem kell talajterhelési 
díjat fizetnie. A hálózatra való rákötés feltétele az érdekeltségi hozzájárulás megfi-
zetése. Mindazok, akik az adott ütem érdekeltségi hozzájárulását nem fizették be, 
vagy csak annak egy részét teljesítették, a 86/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
alapján 290 000 Ft érdekeltségi hozzájárulást, illetve ebből az igazoltan befizetett 
összeg feletti részt kötelesek befizetni.

Amennyiben a talajterhelési díjjal kapcsolatban kérdése van, forduljon bizalommal 
az adócsoport kollégáihoz, akiket telefonon a 06-26-330-233/108, 109, 110, 111-es 
mellékeken érhet el. Csatorna érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatban a 102-es 
melléken, míg műszaki kérdéseivel a 153-as melléken kaphat felvilágosítást.

Személyesen ügyfélfogadási időben (hétfőn 13:00−17:00-ig, szerdán 8:00−12:00 
és 13:00−17:00-ig) a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban kérhet segítséget.

 
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

kívül a gyermekek testi-lelki fejlődése is 
nagyon hangsúlyos elem a képzésünkben.

• A városban 2011-ben szűnt meg a fel-
nőtt labdarúgás, de idén az egyesületnek 
hála újjáéledt a csapat. Mióta dolgoztak 
a visszatérésen?

Mindig is az volt a tervünk, hogy amint 
egy olyan ifjúsági generáció részben vagy 
egészben kiöregedőfélben lesz az után-
pótlás-bajnokságban, akik szeretnének 
tovább játszani a mi égiszünk alatt, akkor 
ezt a lehetőséget nekik megadjuk, és bene-
vezzük őket a felnőtt bajnokságba is. Gya-
korlatilag ennek a lépésnek jött el idén az 
ideje. Mivel ezek a srácok önmagukban 
nem lettek volna elegen, hogy kitegyenek 
egy „felnőtt” csapatot, ezért megkértünk 
néhány, korábban az utánpótlásban Pilis-
vörösváron focizó játékost – akik képesek 
azonosulni egyesületünk filozófiájával és 
rendszeresen járnak edzésre –, hogy csat-
lakozzanak a kezdeményezésünkhöz. 

• Eleddig két bemutatkozó mérkőzésen 
és egy hármas tornán van túl a csapat, 
miként értékeli a fiúk eddig látott telje-
sítményét? Miben kell fejlődniük?

Az alakuló csapat edzéseit ketten vezetjük 
Bakti Joci kollegámmal. Egyöntetűen bi-
zakodunk, hiszen játékosaink lelkesek és 
motiváltak. Fontos tisztázni, hogy még a 

megkezdett munka eléjén járunk, nagyon 
sok tanulnivaló áll előttünk, de időnk 
bőven van, hiszen semmilyen eredmény-
kényszer nincs rajtunk. A legfontosabb 
feladat az, hogy egy jó közösség legyünk. 
Ezután jöhet a szakma...

• Melyik bajnokságban lehet majd látni 
Pilisvörösvár csapatát?

Mivel újonnan alakuló csapat vagyunk, 
ezért előírás szerint a Pest megyei bajnok-
ság legalsóbb osztályában indulunk majd.

Kókai Márton, fotó: Szabó János
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Elhunytak:

05.04. Tagscherer Márton, 75 év 
 Pilisvörösvár, Bocskay u. 71.

05.12. Nick Ferenc, 84 év 
 Pilisvörösvár, Piliscsabai u. 42. 

05.15.  Móri Tiborné 
 szül. Manhertz Anna, 79 év  
 Pilisvörösvár, Szent István u. 36.

05.19. özv. Mártai Jánosné 
 szül. Botzheim Terézia, 75 év 
 Pilisvörösvár, Akácfa u. 4.

05.24. Richolm Péterné 
 szül. Őszi Erzsébet, 60 év 
 Pilisvörösvár, Szondi utca 79.

05.29. Kálózi Györgyné 
 szül. Botzheim Borbála, 87 év 
 Pilisvörösvár, Kápolna u. 13.

06.05. Szigeti Éva, 65 év 
 Gromon István felesége 
 Pilisvörösvár, Kápolna utca 26. 

06.05. Paul Mártonné 
 szül. Kammerer Erzsébet, 85 év 
 Pilisvörösvár, Szabadság u. 6. 

KÖZBIZTONSÁG

ÁLLÁSHIRDETÉS
Pilisvörösvár Város Önkormányzata felvételre keres határozatlan időre

fizikai, városgondnoksági feladatok ellátására 
1 fő munkatársat

Feladatok: a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának telephelyein keletkező fizikai, városgondnoksági jellegű 
teendők ellátása. Elvárások: legalább 8 osztályos általános iskolai végzettség megléte és szakiskolában / 
szakmunkásképzőben szerzett szakmai végzettség. Előny: B kategóriás jogosítvány
Amit kínálunk: stabil szervezeti háttér, cafeteria, határozatlan idejű munkajogviszony
Egyéb: a szerződéskötés feltétele: büntetlen előélet – erkölcsi bizonyítvány bemutatása
Jelentkezését személyesen leadhatja ügyfélszolgálatunkon vagy levélben elküldheti a 2085 Pilisvörös-
vár, Fő tér 1. címre a pozíció megjelölésével. Jelentkezés határideje: 2017. július 17. és utána folyamato-
san. A pozíció a jelentkezések elbírálását követően betölthető.
Érdeklődni lehet Szente Éva HR referensnél (26/331-688, hr@pilisvorosvar.hu )

Papik András  
főtörzsőrmester 

pilisvörösvári körzeti megbízott 
szolgálati száma: 06-70-400-7202

Dózsa György  
főtörzszászlós 

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

     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

Megszülettek: 

05.12.  Csürke Zsófia Valéria 
 Apa: Csürke Dániel   
 Anya: Cserepes Erzsébet

05.20. Gábor Olivia 
 Apa: Gábor Krisztián    
 Anya: Káldi Laura

Egyesületünk az elmúlt időszakban 6 al-
kalommal avatkozott be különböző kárese-
ményeknél. Ebből 4 volt a műszaki mentés, 
2 pedig a tűzeset.

Műszaki mentések

Az első műszaki mentés május 8-án tör-
tént a Szent Erzsébet utca és az Ősz utca 
kereszteződésénél. A jelzett helyen két 
személygépkocsi ütközött, melynek követ-
keztében olaj és hűtőfolyadék került az út-
testre. A baleset során személyi sérülés nem 
történt, csak forgalmi akadályt képeztek a 
gépjárművek. A raj a kifolyt anyagot felitat-
ta, megszüntetve ezzel a csúszásveszélyt. A 
rendőrség a helyszínt biztosította, a sérült 
gépjárműveket trélerrel elszállították.

A rendkívüli csapadékos időjárás kö-
vetkeztében május 12-én víz öntötte el a 
vasúti felüljáró alatt húzódó 10-es főutat. 
Tűzoltóink a lefolyók kitisztításával lehe-
tővé tették a víz gyors lefolyását, így nem 
volt szükség teljes útzárra. A másik be-
avatkozás ugyanezen a napon a Csobán-
kai utcában a Madách utcánál lévő átfolyó 
tisztítása volt. Az átfolyást gátló faágakat és 
uszadékot eltávolítottuk, így a víz a továb-
biakban már zavartalan folyt a mederben. 
Ugyanezen a napon még két jelzést kap-
tunk, egyik a Fő utca 131.-et, a másik a Pa-
taksor utca 61.-et érintette, mindkét helyen 
vízbetörés volt a heves esőzés következté-
ben. Beavatkozásra nem került sor, mert a 
vihar enyhülésével a vízszint is leapadt, így 
nem kellett szivattyúzni.

Következő műszaki mentésünkre má-
jus 28-án, a reggeli órákban került sor 
a Lukoil benzinkút közelében, a 10-es 
főúton. Közúti baleset során három sze-
mélygépkocsi ütközött, de személyi sé-
rülés nem történt. Kiérkezésünk előtt a 

rendőrség már a helyszínen tartózkodott és 
felügyelte a gépjárműveket. A raj az egyik 
gépjárművet áramtalanította.

Tűzesetek

Az első tűzeset május 14-én, a hajnali 
órákban volt a Príma Áruház előtti parkoló 
szemétgyűjtő edényénél. Az edényzetben 
lévő hulladék és mellette egy motorkerék-
pár-abroncs égett, melyet a raj gyorsbeavat-
kozó segítségével eloltott.

A második tűzeset ugyanazon a napon 
történt, az esti órákban. Villámcsapás követ-
keztében a Szent István utca 2. szám alatt 
lévő családi ház tetőszerkezete kigyulladt. 
A tűz megfékezésére a fővárosból 4 tűzol-
tóegység érkezett, és a solymári önkéntesek 
is részt vettek az oltásban. A tetőzet oltását 
négy sugárral, különféle kézi szerszámokkal 
és létraszer segítségével légzőkészülékben 
végeztük. A tüzet több mint ötórás küzde-
lem után sikerült eloltani.  

Riaszthatóság

Egyesületünk az év során eddig 3229 órában 
volt rádión riasztható: ebből 1470 órában 
nappal, 1759 órában éjszaka.  

Gyermeknap a tűzoltószertárban

Május 27-én ismét kitárultak a tűzoltószer-
tár kapui a gyermekek előtt. A szertárban és 
a városháza udvarán nemcsak a tűzoltóau-
tókat és a különböző berendezéseket próbál-
hatták ki a gyerekek, de rajzolni, színezni, 
papírmakettet készíteni is lehetett. Az apró-
ságok ezúttal is igen jól érezték magukat, a 
szülők nagy örömére.

Pilisvörösvári  
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A PILISVÖRÖSVÁRI ÖNKÉNTES  
TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI

A Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltók 
telefonszáma:  06-70-215-1909

ELŐZZÜK MEG  
AZ ERDŐ-  
ÉS VEGETÁCIÓ-
TÜZEKET!

Magyarországon évente több ezer 
hektárnyi erdő- és vegetációtűz 
károsítja a természetet. A tüzek 

s az ebből fakadó pusztítás közel 100%-a 
emberi okból keletkezik, elsősorban gon-
datlanság miatt. Az erdő- és vegetációtü-
zek végett számtalanszor autópályákat, 
fő- és mellékutakat kell lezárni, de nem 
ritka, hogy tanyák és lakott területek ke-
rülnek veszélybe. A réten, mezőkön és 
erdőben kialakuló tüzek nemcsak a tel-
jes növényzetet semmisítik meg, hanem 
számos állatfaj sem tud elmenekülni a 
lángnyelvek elől.

Az erdő- és vegetációtüzek megelőz-
hetők. Az embernek el kell gondolkozni 
azon, hogy a tűz a pillanat műve, az ol-
tása azonban sokszor napokat vagy egy 
hetet is igénybe vesz, a helyreállítás pedig 
akár száz év is lehet. Az elmúlt évek sta-
tisztikájából kitűnik, hogy Magyarorszá-
gon évente közel 55 000 hektár területet 
érint az erdő- és vegetációtüzek nagy-
sága. Az oltási költségek meghaladják 
a több száz millió forintot, és az oltásra 
fordított idő közel 170 000 munkaóra.

Ezért fontos, hogy szem előtt tartsuk 
a szabályokat, megelőzzük a tűzeseteket, 
ezzel is segítsük az erdészek, mező- és 
természetvédelmi őrök munkáját:

– tüzet gyújtani mindig csak a kijelölt 
helyen szabad,

– soha ne dobjon el senki égő cigaret-
tavégeket,

– mindig gondosan el kell oltani a tü-
zet, mert különben a szél visszagyújtja,

– az oltáshoz mindig használjunk vi-
zet,

– a kertekben is csak akkora tüzet kell 
rakni, amiből a szél nem tud elvinni izzó 
zsarátnokokat,

– a tüzet soha nem szabad őrizetlenül 
hagyni,

– a tűzgyújtási tilalom szabályait 
minden esetben szigorúan be kell tartani.
A fentiek fontosságát erősíti, hogy bekö-
szöntött a jó idő, egyre többen kirándu-
lunk a szabadba, az erdőbe. Tartsuk be 
a szabályokat! Előzzük meg az erdőtü-
zeket!

Kovács Zsolt 
Pilisvörösvári Önkéntes  

Tűzoltó Egyesület (PÖTE) alelnöke

 A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Felhívás Pilisvörösvár Város Díszpolgára  
és Pilisvörösvárért emlékérem adományozásával  

kapcsolatos javaslattételre

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a város lakos-
ságáért példamutatóan munkálkodó polgárok te-
vékenységének elismerésére a Pilisvörösvár Város 
Díszpolgára cím és Pilisvörösvárért emlékérem ala-
pításáról és adományozásáról szóló 6/1993. (III. 4.) 
önkormányzati rendelete alapján

„Pilisvörösvár Város Díszpolgára” címet  
és „Pilisvörösvárért” emlékérmet adományoz.

„Pilisvörösvár Város Díszpolgára” cím azon pi-
lisvörösvári polgárnak adható, aki
• a lakosság szolgálatában (közszolgálatban),
• a város fejlesztésében,
• az oktatás-nevelés, közművelődés és egészségügy 
terén,
• a város kulturális és sportéletében
hosszú időn keresztül kiemelkedően eredményes, 
önzetlen, áldozatos, maradandó munkát végzett.
„Pilisvörösvárért” emlékérem azoknak a ma-
gánszemélyeknek, csoportoknak, egyesüle-
teknek, társadalmi vagy gazdasági szerveze-

teknek adományozható, akik vagy amelyek
• a város társadalmi, gazdasági, szociális, kulturális 
és sportéletének bármely ágazatában (közigazgatás, 
oktatás-nevelés, zene, tánc, képzőművészet, iroda-
lom, egészségügy, szociális gondozás, tudományos 
élet, testnevelés és sport, közbiztonság, katasztrófa-
védelem stb.) az adott évben kiemelkedően hasznos 
munkát végeztek, illetve maradandó eredményt 
értek el.
Az önkormányzat a hatályos rendelet szerint egy ren-
des és egy posztumusz díszpolgári címet, valamint 
két Pilisvörösvárért emlékérmet adományozhat.
Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és Pilisvörösvá-
rért emlékérem adományozására javaslatot tehet 
bármely helyi egyesület, társadalmi szervezet és 
magánszemély, írásban, rövid indoklással. A javasla-
tot legkésőbb 2017. július 31-ig a polgármesternek 
címezve kell előterjeszteni.
Pilisvörösvár, 2017. június 1.

Gromon István polgármester 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata pályázatot írt 
ki Pilisvörösvár II. számú fogorvosi körzete praxis-
jogának 2017. szeptember 1-jei hatállyal történő 
megszerzésére. A pályázati kiírás megtalálható az 

önkormányzat honlapján (www.pilisvorosvar.hu) és 
Facebook-oldalán, a polgármesteri hivatal hirdető-
jén, valamint a www.dental.hu  internetes oldalon.

Gromon István polgármester 

Pályázat a II. számú fogorvosi körzet  
praxisjogának megszerzésére

A Zöld Bicske Nonprofit Kft.  
szelektív- és zöldhulladék  

gyűjtő kisteherautók vezetésére  
munkavállalókat keres  

a pilisvörösvári térségben.
Követelmény:  

B kategóriás jogosítvány.
Jelentkezés: info@zoldbicske.hu

A Zöld Bicske Nonprofit Kft.  
szelektív-  

és zöldhulladék gyűjtésére 
rakodókat keres  

a pilisvörösvári térségben.
Jelentkezés: 

info@zoldbicske.hu
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Elhunytak:

05.04. Tagscherer Márton, 75 év 
 Pilisvörösvár, Bocskay u. 71.

05.12. Nick Ferenc, 84 év 
 Pilisvörösvár, Piliscsabai u. 42. 

05.15.  Móri Tiborné 
 szül. Manhertz Anna, 79 év  
 Pilisvörösvár, Szent István u. 36.

05.19. özv. Mártai Jánosné 
 szül. Botzheim Terézia, 75 év 
 Pilisvörösvár, Akácfa u. 4.

05.24. Richolm Péterné 
 szül. Őszi Erzsébet, 60 év 
 Pilisvörösvár, Szondi utca 79.

05.29. Kálózi Györgyné 
 szül. Botzheim Borbála, 87 év 
 Pilisvörösvár, Kápolna u. 13.

06.05. Szigeti Éva, 65 év 
 Gromon István felesége 
 Pilisvörösvár, Kápolna utca 26. 

06.05. Paul Mártonné 
 szül. Kammerer Erzsébet, 85 év 
 Pilisvörösvár, Szabadság u. 6. 

KÖZBIZTONSÁG

ÁLLÁSHIRDETÉS
Pilisvörösvár Város Önkormányzata felvételre keres határozatlan időre

fizikai, városgondnoksági feladatok ellátására 
1 fő munkatársat

Feladatok: a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának telephelyein keletkező fizikai, városgondnoksági jellegű 
teendők ellátása. Elvárások: legalább 8 osztályos általános iskolai végzettség megléte és szakiskolában / 
szakmunkásképzőben szerzett szakmai végzettség. Előny: B kategóriás jogosítvány
Amit kínálunk: stabil szervezeti háttér, cafeteria, határozatlan idejű munkajogviszony
Egyéb: a szerződéskötés feltétele: büntetlen előélet – erkölcsi bizonyítvány bemutatása
Jelentkezését személyesen leadhatja ügyfélszolgálatunkon vagy levélben elküldheti a 2085 Pilisvörös-
vár, Fő tér 1. címre a pozíció megjelölésével. Jelentkezés határideje: 2017. július 17. és utána folyamato-
san. A pozíció a jelentkezések elbírálását követően betölthető.
Érdeklődni lehet Szente Éva HR referensnél (26/331-688, hr@pilisvorosvar.hu )

Papik András  
főtörzsőrmester 

pilisvörösvári körzeti megbízott 
szolgálati száma: 06-70-400-7202

Dózsa György  
főtörzszászlós 

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

     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

Megszülettek: 

05.12.  Csürke Zsófia Valéria 
 Apa: Csürke Dániel   
 Anya: Cserepes Erzsébet

05.20. Gábor Olivia 
 Apa: Gábor Krisztián    
 Anya: Káldi Laura

Egyesületünk az elmúlt időszakban 6 al-
kalommal avatkozott be különböző kárese-
ményeknél. Ebből 4 volt a műszaki mentés, 
2 pedig a tűzeset.

Műszaki mentések

Az első műszaki mentés május 8-án tör-
tént a Szent Erzsébet utca és az Ősz utca 
kereszteződésénél. A jelzett helyen két 
személygépkocsi ütközött, melynek követ-
keztében olaj és hűtőfolyadék került az út-
testre. A baleset során személyi sérülés nem 
történt, csak forgalmi akadályt képeztek a 
gépjárművek. A raj a kifolyt anyagot felitat-
ta, megszüntetve ezzel a csúszásveszélyt. A 
rendőrség a helyszínt biztosította, a sérült 
gépjárműveket trélerrel elszállították.

A rendkívüli csapadékos időjárás kö-
vetkeztében május 12-én víz öntötte el a 
vasúti felüljáró alatt húzódó 10-es főutat. 
Tűzoltóink a lefolyók kitisztításával lehe-
tővé tették a víz gyors lefolyását, így nem 
volt szükség teljes útzárra. A másik be-
avatkozás ugyanezen a napon a Csobán-
kai utcában a Madách utcánál lévő átfolyó 
tisztítása volt. Az átfolyást gátló faágakat és 
uszadékot eltávolítottuk, így a víz a továb-
biakban már zavartalan folyt a mederben. 
Ugyanezen a napon még két jelzést kap-
tunk, egyik a Fő utca 131.-et, a másik a Pa-
taksor utca 61.-et érintette, mindkét helyen 
vízbetörés volt a heves esőzés következté-
ben. Beavatkozásra nem került sor, mert a 
vihar enyhülésével a vízszint is leapadt, így 
nem kellett szivattyúzni.

Következő műszaki mentésünkre má-
jus 28-án, a reggeli órákban került sor 
a Lukoil benzinkút közelében, a 10-es 
főúton. Közúti baleset során három sze-
mélygépkocsi ütközött, de személyi sé-
rülés nem történt. Kiérkezésünk előtt a 

rendőrség már a helyszínen tartózkodott és 
felügyelte a gépjárműveket. A raj az egyik 
gépjárművet áramtalanította.

Tűzesetek

Az első tűzeset május 14-én, a hajnali 
órákban volt a Príma Áruház előtti parkoló 
szemétgyűjtő edényénél. Az edényzetben 
lévő hulladék és mellette egy motorkerék-
pár-abroncs égett, melyet a raj gyorsbeavat-
kozó segítségével eloltott.

A második tűzeset ugyanazon a napon 
történt, az esti órákban. Villámcsapás követ-
keztében a Szent István utca 2. szám alatt 
lévő családi ház tetőszerkezete kigyulladt. 
A tűz megfékezésére a fővárosból 4 tűzol-
tóegység érkezett, és a solymári önkéntesek 
is részt vettek az oltásban. A tetőzet oltását 
négy sugárral, különféle kézi szerszámokkal 
és létraszer segítségével légzőkészülékben 
végeztük. A tüzet több mint ötórás küzde-
lem után sikerült eloltani.  

Riaszthatóság

Egyesületünk az év során eddig 3229 órában 
volt rádión riasztható: ebből 1470 órában 
nappal, 1759 órában éjszaka.  

Gyermeknap a tűzoltószertárban

Május 27-én ismét kitárultak a tűzoltószer-
tár kapui a gyermekek előtt. A szertárban és 
a városháza udvarán nemcsak a tűzoltóau-
tókat és a különböző berendezéseket próbál-
hatták ki a gyerekek, de rajzolni, színezni, 
papírmakettet készíteni is lehetett. Az apró-
ságok ezúttal is igen jól érezték magukat, a 
szülők nagy örömére.

Pilisvörösvári  
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A PILISVÖRÖSVÁRI ÖNKÉNTES  
TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI

A Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltók 
telefonszáma:  06-70-215-1909

ELŐZZÜK MEG  
AZ ERDŐ-  
ÉS VEGETÁCIÓ-
TÜZEKET!

Magyarországon évente több ezer 
hektárnyi erdő- és vegetációtűz 
károsítja a természetet. A tüzek 

s az ebből fakadó pusztítás közel 100%-a 
emberi okból keletkezik, elsősorban gon-
datlanság miatt. Az erdő- és vegetációtü-
zek végett számtalanszor autópályákat, 
fő- és mellékutakat kell lezárni, de nem 
ritka, hogy tanyák és lakott területek ke-
rülnek veszélybe. A réten, mezőkön és 
erdőben kialakuló tüzek nemcsak a tel-
jes növényzetet semmisítik meg, hanem 
számos állatfaj sem tud elmenekülni a 
lángnyelvek elől.

Az erdő- és vegetációtüzek megelőz-
hetők. Az embernek el kell gondolkozni 
azon, hogy a tűz a pillanat műve, az ol-
tása azonban sokszor napokat vagy egy 
hetet is igénybe vesz, a helyreállítás pedig 
akár száz év is lehet. Az elmúlt évek sta-
tisztikájából kitűnik, hogy Magyarorszá-
gon évente közel 55 000 hektár területet 
érint az erdő- és vegetációtüzek nagy-
sága. Az oltási költségek meghaladják 
a több száz millió forintot, és az oltásra 
fordított idő közel 170 000 munkaóra.

Ezért fontos, hogy szem előtt tartsuk 
a szabályokat, megelőzzük a tűzeseteket, 
ezzel is segítsük az erdészek, mező- és 
természetvédelmi őrök munkáját:

– tüzet gyújtani mindig csak a kijelölt 
helyen szabad,

– soha ne dobjon el senki égő cigaret-
tavégeket,

– mindig gondosan el kell oltani a tü-
zet, mert különben a szél visszagyújtja,

– az oltáshoz mindig használjunk vi-
zet,

– a kertekben is csak akkora tüzet kell 
rakni, amiből a szél nem tud elvinni izzó 
zsarátnokokat,

– a tüzet soha nem szabad őrizetlenül 
hagyni,

– a tűzgyújtási tilalom szabályait 
minden esetben szigorúan be kell tartani.
A fentiek fontosságát erősíti, hogy bekö-
szöntött a jó idő, egyre többen kirándu-
lunk a szabadba, az erdőbe. Tartsuk be 
a szabályokat! Előzzük meg az erdőtü-
zeket!

Kovács Zsolt 
Pilisvörösvári Önkéntes  

Tűzoltó Egyesület (PÖTE) alelnöke

 A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Felhívás Pilisvörösvár Város Díszpolgára  
és Pilisvörösvárért emlékérem adományozásával  

kapcsolatos javaslattételre

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a város lakos-
ságáért példamutatóan munkálkodó polgárok te-
vékenységének elismerésére a Pilisvörösvár Város 
Díszpolgára cím és Pilisvörösvárért emlékérem ala-
pításáról és adományozásáról szóló 6/1993. (III. 4.) 
önkormányzati rendelete alapján

„Pilisvörösvár Város Díszpolgára” címet  
és „Pilisvörösvárért” emlékérmet adományoz.

„Pilisvörösvár Város Díszpolgára” cím azon pi-
lisvörösvári polgárnak adható, aki
• a lakosság szolgálatában (közszolgálatban),
• a város fejlesztésében,
• az oktatás-nevelés, közművelődés és egészségügy 
terén,
• a város kulturális és sportéletében
hosszú időn keresztül kiemelkedően eredményes, 
önzetlen, áldozatos, maradandó munkát végzett.
„Pilisvörösvárért” emlékérem azoknak a ma-
gánszemélyeknek, csoportoknak, egyesüle-
teknek, társadalmi vagy gazdasági szerveze-

teknek adományozható, akik vagy amelyek
• a város társadalmi, gazdasági, szociális, kulturális 
és sportéletének bármely ágazatában (közigazgatás, 
oktatás-nevelés, zene, tánc, képzőművészet, iroda-
lom, egészségügy, szociális gondozás, tudományos 
élet, testnevelés és sport, közbiztonság, katasztrófa-
védelem stb.) az adott évben kiemelkedően hasznos 
munkát végeztek, illetve maradandó eredményt 
értek el.
Az önkormányzat a hatályos rendelet szerint egy ren-
des és egy posztumusz díszpolgári címet, valamint 
két Pilisvörösvárért emlékérmet adományozhat.
Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és Pilisvörösvá-
rért emlékérem adományozására javaslatot tehet 
bármely helyi egyesület, társadalmi szervezet és 
magánszemély, írásban, rövid indoklással. A javasla-
tot legkésőbb 2017. július 31-ig a polgármesternek 
címezve kell előterjeszteni.
Pilisvörösvár, 2017. június 1.

Gromon István polgármester 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata pályázatot írt 
ki Pilisvörösvár II. számú fogorvosi körzete praxis-
jogának 2017. szeptember 1-jei hatállyal történő 
megszerzésére. A pályázati kiírás megtalálható az 

önkormányzat honlapján (www.pilisvorosvar.hu) és 
Facebook-oldalán, a polgármesteri hivatal hirdető-
jén, valamint a www.dental.hu  internetes oldalon.

Gromon István polgármester 

Pályázat a II. számú fogorvosi körzet  
praxisjogának megszerzésére

A Zöld Bicske Nonprofit Kft.  
szelektív- és zöldhulladék  

gyűjtő kisteherautók vezetésére  
munkavállalókat keres  

a pilisvörösvári térségben.
Követelmény:  

B kategóriás jogosítvány.
Jelentkezés: info@zoldbicske.hu

A Zöld Bicske Nonprofit Kft.  
szelektív-  

és zöldhulladék gyűjtésére 
rakodókat keres  

a pilisvörösvári térségben.
Jelentkezés: 

info@zoldbicske.hu
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                         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)

Pilisvörösváron a XXVI. Vörösvári 
Napok alkalmából ismét tutaj-
húzóversenyt hirdetünk, immár 
tizenegyedik alkalommal. A svá-
bok Vörösvárra való betelepülésé-
nek 328. évfordulója alkalmából 
a hagyományőrző tutajhúzáshoz 
vállalkozó kedvű lelkes férfiakat, 
asszonyokat, fiúkat, lányokat vá-
runk!

XI. TUTAJHÚZÓVERSENY
VERSENYKIÍRÁS

Az időmérés EvoChip-es eredményjelzővel történik!

1. A verseny célja: megemlékezés a magyarországi németek betelepülésére, az első telepesekre, akiknek egy része a XVII. század végén a Dunán 
„ulmer Schachtel” tutajokon jutott el Magyarországra.

2. A verseny ideje: 2017. augusztus 20. (vasárnap) 15 órától. A verseny helyszínén a szervezők egész napos programokkal várják a családokat! 
Részletek a weben: www.mhpv.hu, illetve a Facebookon: Művészetek Háza Pilisvörösvár/Vörösvári Napok 2017. Programajánló.

3. A verseny helyszíne: Pilisvörösvár, bányatavak (a Kacsa-tónak a versenyre kijelölt szakasza).

4. Nevezési határidő: A versenyre nevezni elektronikus úton lehet az mhpvporta@gmail.com e-mail-címen vagy a Vörösvári Napok ideje alatt a 
programszervezőknél, 2017. augusztus 17-én 20 óráig. A helyszínen augusztus 20-án 14 óráig lehet nevezni az információs sátorban. A 
részvétel kizárólag azoknak a csapatoknak lehetséges, akik a megadott határidőig beneveznek. 

5. Nevezési feltételek: Várjuk nemzetiségi, illetve hagyományőrző egyesületek, sportegyesületek, nemzetiségi önkormányzatok, intézmények, ba-
ráti vagy rokoni társaságok, cégek, alkalmi csapatok stb. nevezését. A csapatok 14. életévüket betöltött versenyzőkből állhatnak. 18 év alatti versenyző 
részvételéhez a szülő írásos engedélye szükséges. A szülő engedélyét a nevezéssel egy időben kell eljuttatni a szervezőkhöz. A versenyen mindenki 
saját felelősségre vesz részt. A csapatok létszáma 10 fő, nembeli korlátozás nélkül. A csapatok neve tetszőlegesen választható meg. Nevezési díj nincs.

6. Versenyszabályok: A verseny a tó megadott 200 méteres szakaszán a tutaj időre való áthúzásából áll. Az időmérés EvoChip-es eredményjelzővel 
történik, századmásodperces pontossággal. A tutajt kilencen húzzák, a csapat egyik tagja (befejező ember) az áthúzás során végig a tutajon lévő 
padon ül, míg a csapat többi tagja a kötelet húzza. Az időmérés akkor áll meg, amikor a befejező ember a tutajról leugorva a parton elhelyezett 
célzászlót megérinti. A tutajon utazó befejező ember csak jól úszó személy lehet, és úszómellényt kell viselnie. Minden csapat egyszer húz. A legjobb 
időeredményt elért csapat a győztes.

7. Óvás: Az óvást a versenybizottság azonnal tárgyalja. A hozott határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs! 

8. Díjazás, eredményhirdetés: A győztes csapat egy évig őrizheti a vándorserleget, valamint egy kisebb kupát, továbbá jutalmul 1 hordó sört kap. 
A verseny II. és III. helyezettjei emlékkupában, oklevélben és ajándékban részesülnek. Az ünnepélyes díjátadás időpontja: a verseny után, a helyszínen.

9. Egyéb rendelkezések: A versenyben tetszőleges öltözetben lehet részt venni (kesztyű, szöges- és stoplis cipő használata engedélyezett). A verse-
nyen mindenki saját felelősségére vesz részt, a szervezők az esetleges sérülésekért, balesetekért felelősséget nem vállalnak.
Extrém időjárás esetén a szervezők a versenyt elhalaszthatják. A rendezők a változtatás jogát fenntartják. Minden egyéb, itt nem szabályozott esetben 
a versenybizottság a helyszínen dönt. A csapatok a nevezéssel automatikusan vállalják a versenykiírásban rögzítetteket.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata   Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár
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                         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)

Pilisvörösváron a XXVI. Vörösvári 
Napok alkalmából ismét tutaj-
húzóversenyt hirdetünk, immár 
tizenegyedik alkalommal. A svá-
bok Vörösvárra való betelepülésé-
nek 328. évfordulója alkalmából 
a hagyományőrző tutajhúzáshoz 
vállalkozó kedvű lelkes férfiakat, 
asszonyokat, fiúkat, lányokat vá-
runk!

XI. TUTAJHÚZÓVERSENY
VERSENYKIÍRÁS

Az időmérés EvoChip-es eredményjelzővel történik!

1. A verseny célja: megemlékezés a magyarországi németek betelepülésére, az első telepesekre, akiknek egy része a XVII. század végén a Dunán 
„ulmer Schachtel” tutajokon jutott el Magyarországra.

2. A verseny ideje: 2017. augusztus 20. (vasárnap) 15 órától. A verseny helyszínén a szervezők egész napos programokkal várják a családokat! 
Részletek a weben: www.mhpv.hu, illetve a Facebookon: Művészetek Háza Pilisvörösvár/Vörösvári Napok 2017. Programajánló.

3. A verseny helyszíne: Pilisvörösvár, bányatavak (a Kacsa-tónak a versenyre kijelölt szakasza).

4. Nevezési határidő: A versenyre nevezni elektronikus úton lehet az mhpvporta@gmail.com e-mail-címen vagy a Vörösvári Napok ideje alatt a 
programszervezőknél, 2017. augusztus 17-én 20 óráig. A helyszínen augusztus 20-án 14 óráig lehet nevezni az információs sátorban. A 
részvétel kizárólag azoknak a csapatoknak lehetséges, akik a megadott határidőig beneveznek. 

5. Nevezési feltételek: Várjuk nemzetiségi, illetve hagyományőrző egyesületek, sportegyesületek, nemzetiségi önkormányzatok, intézmények, ba-
ráti vagy rokoni társaságok, cégek, alkalmi csapatok stb. nevezését. A csapatok 14. életévüket betöltött versenyzőkből állhatnak. 18 év alatti versenyző 
részvételéhez a szülő írásos engedélye szükséges. A szülő engedélyét a nevezéssel egy időben kell eljuttatni a szervezőkhöz. A versenyen mindenki 
saját felelősségre vesz részt. A csapatok létszáma 10 fő, nembeli korlátozás nélkül. A csapatok neve tetszőlegesen választható meg. Nevezési díj nincs.

6. Versenyszabályok: A verseny a tó megadott 200 méteres szakaszán a tutaj időre való áthúzásából áll. Az időmérés EvoChip-es eredményjelzővel 
történik, századmásodperces pontossággal. A tutajt kilencen húzzák, a csapat egyik tagja (befejező ember) az áthúzás során végig a tutajon lévő 
padon ül, míg a csapat többi tagja a kötelet húzza. Az időmérés akkor áll meg, amikor a befejező ember a tutajról leugorva a parton elhelyezett 
célzászlót megérinti. A tutajon utazó befejező ember csak jól úszó személy lehet, és úszómellényt kell viselnie. Minden csapat egyszer húz. A legjobb 
időeredményt elért csapat a győztes.

7. Óvás: Az óvást a versenybizottság azonnal tárgyalja. A hozott határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs! 

8. Díjazás, eredményhirdetés: A győztes csapat egy évig őrizheti a vándorserleget, valamint egy kisebb kupát, továbbá jutalmul 1 hordó sört kap. 
A verseny II. és III. helyezettjei emlékkupában, oklevélben és ajándékban részesülnek. Az ünnepélyes díjátadás időpontja: a verseny után, a helyszínen.

9. Egyéb rendelkezések: A versenyben tetszőleges öltözetben lehet részt venni (kesztyű, szöges- és stoplis cipő használata engedélyezett). A verse-
nyen mindenki saját felelősségére vesz részt, a szervezők az esetleges sérülésekért, balesetekért felelősséget nem vállalnak.
Extrém időjárás esetén a szervezők a versenyt elhalaszthatják. A rendezők a változtatás jogát fenntartják. Minden egyéb, itt nem szabályozott esetben 
a versenybizottság a helyszínen dönt. A csapatok a nevezéssel automatikusan vállalják a versenykiírásban rögzítetteket.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata   Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár




