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KEDVES OLVASÓK!

ÚRNAPI ÜNNEPI  
SZENTMISE ÉS KÖRMENET

Lelkes hívők tucatjai június 18-án 
vasárnap hajnalban ismét virág-
szőnyeget varázsoltak a Templom 

tér körüli útra. Az Úr Szent Testének és 
Szent Vérének tiszteletére végzett körme-
nethez való virágszőnyeg-készítés szép 
hagyományként kíséri végig városunk 
életét. A hagyományoknak megfelelően 
az idén is reggel hat óra tájban fiatalok és 
idősebbek közösen kezdték el díszíteni a 
körmenet útvonalát, hogy a 10 órai sza-
badtéri szentmise kezdetére már minden 
készen álljon. Közel két méter széles-
ségben virágszőnyeggel, azaz virágokból 
kirakott színes képekkel, jelszavakkal, 
szimbólumokkal díszítették a körmenet 
útvonalát, melynek négy pontján oltárt is 
állítottak. 

A Német Nemzetiségi Fúvószene-
kar közreműködésével megtartott ünne-
pi szentmise után az Oltáriszentséget a 
plébános vezetésével baldachin alatt kör-
behordozták a virágszőnyeggel díszített 
útvonalon, s közben a zenekar kíséretével 
az Oltáriszentségről szóló énekeket éne-
keltek. A körmenetet az egyházközségi 
kórus által előadott régi német stációéne-
kek is színesítették.

Magyarországon három településen 
borítják ilyen szép virágszőnyeggel az ut-
cákat ezen az ünnepen:  Budaörsön, Mar-
tonvásáron és Pilisvörösváron. A családok, 
baráti közösségek az ünnep előtt napo-
kon át gyűjtik a szebbnél szebb virágokat, 

majd lelkesen fognak neki, hogy a saját 
elképzeléseik alapján megalkossák a több 
száz méteres virágszőnyeg egy-egy rész-
letét. A virágszőnyeg-készítéssel nemcsak 
a Templom tér környékét, hanem szívü-
ket-lelküket is díszbe öltöztetik az ünnep 
résztvevői.

pilisvorosvar.hu
Fotó: Mitrov Gabriella
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A nyár közepe mindig kevésbé eseménydús, mint 
az év többi része, és kevesebb is a program az 
évnek ebben az időszakában. Ez persze nem 

jelenti azt, hogy nem találnak olvasnivalót e havi szá-
munkban. Épp ennek köszönhetően ilyenkor több he-
lyet kaphatnak az iskolák az év végi eseményekről szóló 
írásaikkal, és persze az elmúlt hónap legfontosabb tör-
ténéseit, témáit is megtalálják. Foglalkozunk a hulla-
dékszállítással, több helyen is találkozhatnak vele, de 
egy átfogó cikket olvashatnak a 12. oldalon a témában.

Ebben a hónapban két interjút is készítettünk, az egyi-
ket Krausz Valériával, akit újabb 5 évre megválasztottak 
a GESZ élére, a másikat pedig Takács Józseffel, aki el-
maradhatatlan kísérője és rögzítője a vörösvári rendez-
vényeknek.

Bár most kevesebb a program, a készülődés már meg-
kezdődődött városunk legnagyobb rendezvényére, a 
Vörösvári Napokra. Mostani számunkban megtalálják 
a kisvasút járattervét, mely a tavalyihoz képest több 
szempontból is változik, többek között abban, hogy 
idén nem egy, hanem két kisvasút is járja majd a várost. 
Múlt havi számunkban már láthatták a rendezvény 
részletes programtervét, és még addig van bőven idő, 
hogy kiválogassák a leginkább kedvükre való esemé-
nyeket. Az biztos, hogy a tavaly jól bevált helyszínen, 
a Kacsa-tónál és környékén, a Művészetek Házában 
és a Nagytemplomban változatos programokkal várják 
a szervezők idén is a látogatókat. Lesznek koncertek, 
táncbemutatók, színházi előadás, svábbál és diszkó, 
és persze az olyan hagyományos programok is helyet 
kaptak, mint a vegyeskórus koncertje, a Schwabenfest, a 
Zuzu-kupa és természetesen a tutajhúzóverseny. Szer-
kesztőségünk tagjai a legtöbb eseményen jelen lesznek, 
reméljük, sokukkal találkozhatunk.

Addig is szép nyarat és jó pihenést kívánunk!

Palkovics Mária

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYE

Igazgatási szünet a Pilisvörösvári 
Polgármesteri Hivatalban

2017. augusztus 14. (búcsúhétfő)

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Város polgárait és minden kedves 
ügyfelünket, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pilis-
vörösvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 38/2017. (II. 
23.)  Kt. sz. határozata alapján a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 
2017. évi munkarendjében 2017. augusztus 14. (búcsúhétfő) napjára 
igazgatási szünetet rendelt el. 

Pilisvörösvár, 2017. július 3.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

VALLÁS
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Passzázspark készül

2014 szeptemberében Gromon István pol-
gármester kezdeményezésére kölcsönös 
használati megállapodást kötött a Magyar 
Posta Zrt. és Pilisvörösvár Város Önkor-
mányzata az önkormányzat tulajdonában 
lévő Puskin u. 8. szám alatti és a posta tu-
lajdonában lévő Fő utca 64. szám alatti in-
gatlanok közös használatára vonatkozóan. 

A megállapodás értelmében a posta ha-
tározatlan időre, 20 év felmondási mora-
tórium kikötésével biztosítja a tulajdonát 
képező, Fő u. 64. sz. alatti ingatlan hátsó 
udvarán hozzávetőleg 850 m2-nyi terület-
nek a köz és nyilvánosság általi ingyenes, 
tartós használatát. Az önkormányzat a 
szerződés aláírásával kötelezte magát arra, 
hogy a kizárólagos tulajdonában lévő, Pus-
kin u. 8. sz. alatti ingatlanon saját költsé-
gén 8 db gépjármű-parkolóhelyet alakít ki 
a posta ügyfelei részére, továbbá elvégzi a 
posta által az önkormányzat használatá-
ba adott terület parkosítását és megépíti a 
parkba vezető járdát.

Az új postaépület elkészült, 2017. április 
3. napjától fogadja ügyfeleit. Június 29-én 
a városgondnokság munkatársai megkezd-
ték a posta által átadott, a Fő utcát a Puskin 
utcával összekötő gyalogos passzázs men-
tén fekvő terület megtisztítását, a majdani 
park kialakításának előkészületeit. 

Nyertes pályázat

A Pilisvörösvári Önkormányzat 16 739 593 
Ft vissza nem térítendő támogatást nyert 
a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvo-
da és tagóvodáinak fejlesztésére, az óvo-
dai szolgáltatások minőségi fejlesztésének 
megvalósítása érdekében. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium által 
kiírt VEKOP-6.1.1-15 számú, „Kisgyerme-
ket nevelő szülők munkavállalási aktivitá-
sának növelése” című pályázati kiírásra a 
Széchenyi 2020 program keretében került 
sor. A pályázat beadásáról a képviselő-tes-
tület még a 2016. szeptember 8-i ülésén 

HÍREK
döntött. A pályázatok elbírálása nemrég 
megtörtént, s a nyertes pályázók között 
van több agglomerációs település – köztük 
Pilisvörösvár – is, mivel Pest megyének az 
agglomerációba eső részén a legnagyobb a 
kapacitáshiány. 

Az elnyert összeg lehetővé teszi, hogy a 
Német Nemzetiségi Óvodában, valamint 
tagóvodáiban jelentős felújítási munkákra 
kerüljön sor. A Rákóczi utcai óvodában 
egy új kerítés készítése és a KRESZ-pálya 
újraaszfaltozása, a Széchenyi utcai óvo-
dában egy közösségi tér kialakítása és egy 
kötélpiramis beszerzése, a Gradus tagóvo-
dában 40 m2 gumitégla lerakása szerepel a 
megvalósítandó tervek között. 

Elkészült az Egészségház

Befejeződtek az Attila utcai Egészség-
ház épületének energetikai korszerűsítési 
munkálatai. Az önkormányzat a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumhoz benyújtott 
KEHOP-pályázatán nyert 100%-os támo-
gatást az Egészségház épületének energeti-
kai korszerűsítésére. A kivitelezési munkák 
április elején kezdődtek meg, s a kivitelező 
Épkomplex Kft. július elejére elvégezte az 
épület hőszigetelését, a nyílászárók cse-
réjét, majd a külső homlokzat színezését. 
A felújítás összköltsége bruttó 11 429 740 
forint.

Megkezdődött a Szakorvosi  
Rendelő energetikai korszerűsítése

A Szakorvosi Rendelőintézet európai uni-
ós pályázati támogatásból megvalósuló, 
bruttó 46,6 millió forint értékű energeti-
kai korszerűsítése június 8-án kezdődött 
meg. A kivitelezést végző Épkomplex Kft. 
azóta kicserélte a II. emelet rendelőinek és 
folyosóinak (kivéve kardiológia szakrende-
lő) és az alagsor helyiségeinek, valamint a 
földszint néhány helyiségének (sebészet, 
röntgen, reumatológia) nyílászáróit. Kö-
vetkező lépésként a földszinten elkészült 
parapetfalra építik rá az ablakokat, majd 

az I. emeleten folytatják a munkákat. Az 
emeleti ablakcserék elvégzésére állványzat 
építése szükséges.

Az intézmény továbbra is kéri a betegek 
megértését a felújítással járó esetleges kel-
lemetlenségek miatt. 

Megkezdődött a járdafelújítás  
a Fő utca bányatelepi szakaszán

A kivitelező Stone Dekor Kft. június 21-én 
a régi balesetveszélyes aszfaltjárda elbontá-
sával megkezdte az új járda építését a Fő 
utca bányatelepi szakaszán. A Gesztenye 
utca és a Budai Nagy Antal utca közötti 
járdaszakaszon jelenleg a térköveket he-
lyezik el, s emellett megkezdték a további 
szakaszok felbontását és alapozását. Az új 

járda 390 m hosszon, 1,8–2 m (változó) 
szélességben, 6 cm vastag Semmelrock 
Pastella világosszürke 10x20 cm-es, illetve 
Semmelrock NATURO antracit 10x10x6 
cm-es térkövekből készül, megegyezően a 
Fő utca korábbi szakaszaival. 

Elkészült a Zrínyi utcai óvoda 
előtti járda

A kivitelező Stone Dekor Kft. június 20-
án kezdte meg a Zrínyi utcai óvoda előtti 
járda felújítását, és június 22-re már el is 

készült a 35 méter hosszú, kerti szegéllyel 
ellátott, melegen hengerelt aszfaltburko-
lattal készült járdaszakasz. A Zrínyi ut-
cai járdaszakasz bruttó 698 500 forintba 
került.

Döntött a képviselő-testület  
a tanuszoda ügyében

2017. június 2-án a Magyar Kormány a 
1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatában 
úgy döntött, hogy a Nemzeti Közneve-
lési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokról 
szóló 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határo-
zat rendelkezései alapján kerüljön sor a 
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fej-
lesztési Program II. ütemének keretében 
26 településen – köztük Pilisvörösváron 
is – tanuszoda-beruházás előkészítésére és 
megvalósítására.

telket vonja ki művelés alól. Felkéri a pol-
gármestert, hogy a tanuszoda létesítésével 
kapcsolatos együttműködési megállapodás 
tervezetét készítse el, majd a tervezetet ter-
jessze a képviselő-testület elé. Az előkészítő 
munkák fedezetéül 2 milliós keretösszeget 
biztosítottak, melynek forrása a 2017. évi 
önkormányzati költségvetési rendelet általá-
nos tartalék 22. melléklet 16. sora (általános 
tartalék).

Újra működik a lift a vasút-
állomás gyalogos felüljárónál

Június közepén a vasútállomás gyalogos 
felüljárónál lévő liftet − az önkormányzat 
megbízásából − üzemeltető KONE Felvo-
nó Kft. munkatársai elhárították a lift mű-
ködését akadályozó hibát, így azt az utasok 

újra használhatják. A vasútállomás területén 
(az aluljáróban) lévő másik két lift közül – 
melyeket a MÁV üzemeltet – jelenleg csak a 
Spar üzlet felőli lift működik.

Földút-helyreállítások vis maior 
támogatással

Június 14-én kezdődtek meg a vis maior 
támogatással érintett utak javítási mun-
kálatai. A belügyminiszter 2017. 02. 23-i 
döntése szerint, a beadott igénylés alapján 
6 966 000 Ft támogatási összeget nyert Pi-
lisvörösvár Város Önkormányzata a 2016. 
július 16-i heves esőzések miatti útkárok 
helyreállítására.

A pozitív döntés után, árajánlat alap-
ján került kiválasztásra a kivitelezést 
végző vállalkozó. A vállalkozóval kötött 
szerződés alapján a munkálatok a kár-
eseménnyel érintett Fogoly utcában, a Tó 
dűlőben, a Kálvária utcában, a Piliscsa-
bai utcában, az Őrhegy utcában, a Liszt 

Ferenc utcában, a Csendbiztos utcában, 
a Seregély utcában, a Kárász utcában, a 
Fürj utcában, a Fogoly utcában és a Csu-
ka utcában folytak. A kivitelezés teljes 
költsége 7 625 017 Ft.

A 2017. május 12-i özönvízszerű eső-
zés következtében megsérült utak, árkok 
helyreállítására az önkormányzat szintén 
benyújtotta a következő vis maior támo-
gatásra vonatkozó igényét, ennek az elbí-
rálása a későbbiekben várható.

Befejeződött a Görgey utcai  
rácsos áteresz átépítése

Június 15-én befejezte az önkormányzat 
által megbízott vállalkozó a Görgey utcá-
ban található rácsos áteresz javítását. Az 
úttest alá beépített csapadékvíz-elvezető 
csatornával, valamint az úttesten kívül el-
helyezett vízelvezető ráccsal váltották ki a 
mindig zörgő rácsos átereszt, ami hosszú 
ideje zavarta a környéken lakókat.

Új udvari játék a Rákóczi oviban

A Rákóczi utcai ovisok tavasz óta várták, 
hogy birtokba vehessék az új műanyag 
kerti játékot, melyet szülői támogatásból 
vásárolt meg az óvoda, mintegy 360 000 
Ft értékben. A kúszásra, mászásra ösz-
tönző, sporteszköznek is beillő játékot 
június elején avatták fel a gyerekek nagy 
örömére. A színes, tartós, nem deformáló-
dó, idő- és UV-sugárzásálló műanyag ele-
mekből készült játék használható kül- és 
beltéren egyaránt. Az elemek variálhatók 
és utólag bővíthetők.

Aszfaltpályák újra vonalazása  
a játszótereken

A 2009-ben elkészült öt városi játszótér asz-
faltos pályáin a vonalazás az elmúlt évek 
alatt megkopott. Június 14-én kezdték meg 
a városgondnokság munkatársai az elkopott 
vonalazások újrafestését, melynek során 
megújult a Rákóczi utcai kosárlabdapálya, 
a Kacsa-tó melletti pálya, a Görgey utcai, a 
Zrínyi utcai és a Lőcsei utcai pályák vonala-
zása. A nyári szünetben így a sportpályákat 
használó gyermekek már évezhetik a felújí-
tási munkák eredményét. 

A beruházás műszaki előkészítésének 
első lépéseként az érintett települések ön-
kormányzatainak a fejlesztés helyszíne-
ként javasolt ingatlant kell megjelölni, és 
egy műszaki adatlapot kell kitölteni, amely 
az adott ingatlan adottságait (övezeti be-
sorolás, közműellátottság stb.) részletesen 
bemutatja.

Gromon István polgármester 2017. jú-
nius 15-én délelőtt személyesen tárgyalt a 
Nemzeti Sportközpontok által megbízott, 
Jánosi János által vezetett háromfős tervezői 
csapattal, ezután telefonon egyeztetett Ko-
vács Norberttel, a Nemzeti Sportközpontok 
főigazgatójával, majd az egyeztetések alap-
ján június 19-ére rendkívüli képviselő-testü-
leti ülést hívott össze a legsürgősebb dönté-
sek mielőbbi meghozatala érdekében.

A rendkívüli ülésén a képviselő-testület 
– az összes képviselő egyhangú szavazatá-
val – döntött arról, hogy a beruházás meg-
valósítása érdekében együttműködik a kor-
mánnyal és a Nemzeti Sportközpontokkal, 
és a megépítendő tanuszoda helyszínéül 
kijelöli a Pilisvörösvár, 097/90-96 helyrajzi 
számú, önkormányzati tulajdonú ingatla-
nokat. Felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a műszaki előkészítés keretében a szükséges 
vizsgálatokat elvégeztesse (talajmechanika, 
geodézia stb.), a tanuszoda helyszínéül kije-
lölt területeket összevonja, az 5000 m2 nagy-
ságú, a Báthory utca felől közútkapcsolattal 
rendelkező telket kialakítsa, és a kialakított 
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Passzázspark készül

2014 szeptemberében Gromon István pol-
gármester kezdeményezésére kölcsönös 
használati megállapodást kötött a Magyar 
Posta Zrt. és Pilisvörösvár Város Önkor-
mányzata az önkormányzat tulajdonában 
lévő Puskin u. 8. szám alatti és a posta tu-
lajdonában lévő Fő utca 64. szám alatti in-
gatlanok közös használatára vonatkozóan. 

A megállapodás értelmében a posta ha-
tározatlan időre, 20 év felmondási mora-
tórium kikötésével biztosítja a tulajdonát 
képező, Fő u. 64. sz. alatti ingatlan hátsó 
udvarán hozzávetőleg 850 m2-nyi terület-
nek a köz és nyilvánosság általi ingyenes, 
tartós használatát. Az önkormányzat a 
szerződés aláírásával kötelezte magát arra, 
hogy a kizárólagos tulajdonában lévő, Pus-
kin u. 8. sz. alatti ingatlanon saját költsé-
gén 8 db gépjármű-parkolóhelyet alakít ki 
a posta ügyfelei részére, továbbá elvégzi a 
posta által az önkormányzat használatá-
ba adott terület parkosítását és megépíti a 
parkba vezető járdát.

Az új postaépület elkészült, 2017. április 
3. napjától fogadja ügyfeleit. Június 29-én 
a városgondnokság munkatársai megkezd-
ték a posta által átadott, a Fő utcát a Puskin 
utcával összekötő gyalogos passzázs men-
tén fekvő terület megtisztítását, a majdani 
park kialakításának előkészületeit. 

Nyertes pályázat

A Pilisvörösvári Önkormányzat 16 739 593 
Ft vissza nem térítendő támogatást nyert 
a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvo-
da és tagóvodáinak fejlesztésére, az óvo-
dai szolgáltatások minőségi fejlesztésének 
megvalósítása érdekében. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium által 
kiírt VEKOP-6.1.1-15 számú, „Kisgyerme-
ket nevelő szülők munkavállalási aktivitá-
sának növelése” című pályázati kiírásra a 
Széchenyi 2020 program keretében került 
sor. A pályázat beadásáról a képviselő-tes-
tület még a 2016. szeptember 8-i ülésén 

HÍREK
döntött. A pályázatok elbírálása nemrég 
megtörtént, s a nyertes pályázók között 
van több agglomerációs település – köztük 
Pilisvörösvár – is, mivel Pest megyének az 
agglomerációba eső részén a legnagyobb a 
kapacitáshiány. 

Az elnyert összeg lehetővé teszi, hogy a 
Német Nemzetiségi Óvodában, valamint 
tagóvodáiban jelentős felújítási munkákra 
kerüljön sor. A Rákóczi utcai óvodában 
egy új kerítés készítése és a KRESZ-pálya 
újraaszfaltozása, a Széchenyi utcai óvo-
dában egy közösségi tér kialakítása és egy 
kötélpiramis beszerzése, a Gradus tagóvo-
dában 40 m2 gumitégla lerakása szerepel a 
megvalósítandó tervek között. 

Elkészült az Egészségház

Befejeződtek az Attila utcai Egészség-
ház épületének energetikai korszerűsítési 
munkálatai. Az önkormányzat a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumhoz benyújtott 
KEHOP-pályázatán nyert 100%-os támo-
gatást az Egészségház épületének energeti-
kai korszerűsítésére. A kivitelezési munkák 
április elején kezdődtek meg, s a kivitelező 
Épkomplex Kft. július elejére elvégezte az 
épület hőszigetelését, a nyílászárók cse-
réjét, majd a külső homlokzat színezését. 
A felújítás összköltsége bruttó 11 429 740 
forint.

Megkezdődött a Szakorvosi  
Rendelő energetikai korszerűsítése

A Szakorvosi Rendelőintézet európai uni-
ós pályázati támogatásból megvalósuló, 
bruttó 46,6 millió forint értékű energeti-
kai korszerűsítése június 8-án kezdődött 
meg. A kivitelezést végző Épkomplex Kft. 
azóta kicserélte a II. emelet rendelőinek és 
folyosóinak (kivéve kardiológia szakrende-
lő) és az alagsor helyiségeinek, valamint a 
földszint néhány helyiségének (sebészet, 
röntgen, reumatológia) nyílászáróit. Kö-
vetkező lépésként a földszinten elkészült 
parapetfalra építik rá az ablakokat, majd 

az I. emeleten folytatják a munkákat. Az 
emeleti ablakcserék elvégzésére állványzat 
építése szükséges.

Az intézmény továbbra is kéri a betegek 
megértését a felújítással járó esetleges kel-
lemetlenségek miatt. 

Megkezdődött a járdafelújítás  
a Fő utca bányatelepi szakaszán

A kivitelező Stone Dekor Kft. június 21-én 
a régi balesetveszélyes aszfaltjárda elbontá-
sával megkezdte az új járda építését a Fő 
utca bányatelepi szakaszán. A Gesztenye 
utca és a Budai Nagy Antal utca közötti 
járdaszakaszon jelenleg a térköveket he-
lyezik el, s emellett megkezdték a további 
szakaszok felbontását és alapozását. Az új 

járda 390 m hosszon, 1,8–2 m (változó) 
szélességben, 6 cm vastag Semmelrock 
Pastella világosszürke 10x20 cm-es, illetve 
Semmelrock NATURO antracit 10x10x6 
cm-es térkövekből készül, megegyezően a 
Fő utca korábbi szakaszaival. 

Elkészült a Zrínyi utcai óvoda 
előtti járda

A kivitelező Stone Dekor Kft. június 20-
án kezdte meg a Zrínyi utcai óvoda előtti 
járda felújítását, és június 22-re már el is 

készült a 35 méter hosszú, kerti szegéllyel 
ellátott, melegen hengerelt aszfaltburko-
lattal készült járdaszakasz. A Zrínyi ut-
cai járdaszakasz bruttó 698 500 forintba 
került.

Döntött a képviselő-testület  
a tanuszoda ügyében

2017. június 2-án a Magyar Kormány a 
1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatában 
úgy döntött, hogy a Nemzeti Közneve-
lési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokról 
szóló 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határo-
zat rendelkezései alapján kerüljön sor a 
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fej-
lesztési Program II. ütemének keretében 
26 településen – köztük Pilisvörösváron 
is – tanuszoda-beruházás előkészítésére és 
megvalósítására.

telket vonja ki művelés alól. Felkéri a pol-
gármestert, hogy a tanuszoda létesítésével 
kapcsolatos együttműködési megállapodás 
tervezetét készítse el, majd a tervezetet ter-
jessze a képviselő-testület elé. Az előkészítő 
munkák fedezetéül 2 milliós keretösszeget 
biztosítottak, melynek forrása a 2017. évi 
önkormányzati költségvetési rendelet általá-
nos tartalék 22. melléklet 16. sora (általános 
tartalék).

Újra működik a lift a vasút-
állomás gyalogos felüljárónál

Június közepén a vasútállomás gyalogos 
felüljárónál lévő liftet − az önkormányzat 
megbízásából − üzemeltető KONE Felvo-
nó Kft. munkatársai elhárították a lift mű-
ködését akadályozó hibát, így azt az utasok 

újra használhatják. A vasútállomás területén 
(az aluljáróban) lévő másik két lift közül – 
melyeket a MÁV üzemeltet – jelenleg csak a 
Spar üzlet felőli lift működik.

Földút-helyreállítások vis maior 
támogatással

Június 14-én kezdődtek meg a vis maior 
támogatással érintett utak javítási mun-
kálatai. A belügyminiszter 2017. 02. 23-i 
döntése szerint, a beadott igénylés alapján 
6 966 000 Ft támogatási összeget nyert Pi-
lisvörösvár Város Önkormányzata a 2016. 
július 16-i heves esőzések miatti útkárok 
helyreállítására.

A pozitív döntés után, árajánlat alap-
ján került kiválasztásra a kivitelezést 
végző vállalkozó. A vállalkozóval kötött 
szerződés alapján a munkálatok a kár-
eseménnyel érintett Fogoly utcában, a Tó 
dűlőben, a Kálvária utcában, a Piliscsa-
bai utcában, az Őrhegy utcában, a Liszt 

Ferenc utcában, a Csendbiztos utcában, 
a Seregély utcában, a Kárász utcában, a 
Fürj utcában, a Fogoly utcában és a Csu-
ka utcában folytak. A kivitelezés teljes 
költsége 7 625 017 Ft.

A 2017. május 12-i özönvízszerű eső-
zés következtében megsérült utak, árkok 
helyreállítására az önkormányzat szintén 
benyújtotta a következő vis maior támo-
gatásra vonatkozó igényét, ennek az elbí-
rálása a későbbiekben várható.

Befejeződött a Görgey utcai  
rácsos áteresz átépítése

Június 15-én befejezte az önkormányzat 
által megbízott vállalkozó a Görgey utcá-
ban található rácsos áteresz javítását. Az 
úttest alá beépített csapadékvíz-elvezető 
csatornával, valamint az úttesten kívül el-
helyezett vízelvezető ráccsal váltották ki a 
mindig zörgő rácsos átereszt, ami hosszú 
ideje zavarta a környéken lakókat.

Új udvari játék a Rákóczi oviban

A Rákóczi utcai ovisok tavasz óta várták, 
hogy birtokba vehessék az új műanyag 
kerti játékot, melyet szülői támogatásból 
vásárolt meg az óvoda, mintegy 360 000 
Ft értékben. A kúszásra, mászásra ösz-
tönző, sporteszköznek is beillő játékot 
június elején avatták fel a gyerekek nagy 
örömére. A színes, tartós, nem deformáló-
dó, idő- és UV-sugárzásálló műanyag ele-
mekből készült játék használható kül- és 
beltéren egyaránt. Az elemek variálhatók 
és utólag bővíthetők.

Aszfaltpályák újra vonalazása  
a játszótereken

A 2009-ben elkészült öt városi játszótér asz-
faltos pályáin a vonalazás az elmúlt évek 
alatt megkopott. Június 14-én kezdték meg 
a városgondnokság munkatársai az elkopott 
vonalazások újrafestését, melynek során 
megújult a Rákóczi utcai kosárlabdapálya, 
a Kacsa-tó melletti pálya, a Görgey utcai, a 
Zrínyi utcai és a Lőcsei utcai pályák vonala-
zása. A nyári szünetben így a sportpályákat 
használó gyermekek már évezhetik a felújí-
tási munkák eredményét. 

A beruházás műszaki előkészítésének 
első lépéseként az érintett települések ön-
kormányzatainak a fejlesztés helyszíne-
ként javasolt ingatlant kell megjelölni, és 
egy műszaki adatlapot kell kitölteni, amely 
az adott ingatlan adottságait (övezeti be-
sorolás, közműellátottság stb.) részletesen 
bemutatja.

Gromon István polgármester 2017. jú-
nius 15-én délelőtt személyesen tárgyalt a 
Nemzeti Sportközpontok által megbízott, 
Jánosi János által vezetett háromfős tervezői 
csapattal, ezután telefonon egyeztetett Ko-
vács Norberttel, a Nemzeti Sportközpontok 
főigazgatójával, majd az egyeztetések alap-
ján június 19-ére rendkívüli képviselő-testü-
leti ülést hívott össze a legsürgősebb dönté-
sek mielőbbi meghozatala érdekében.

A rendkívüli ülésén a képviselő-testület 
– az összes képviselő egyhangú szavazatá-
val – döntött arról, hogy a beruházás meg-
valósítása érdekében együttműködik a kor-
mánnyal és a Nemzeti Sportközpontokkal, 
és a megépítendő tanuszoda helyszínéül 
kijelöli a Pilisvörösvár, 097/90-96 helyrajzi 
számú, önkormányzati tulajdonú ingatla-
nokat. Felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a műszaki előkészítés keretében a szükséges 
vizsgálatokat elvégeztesse (talajmechanika, 
geodézia stb.), a tanuszoda helyszínéül kije-
lölt területeket összevonja, az 5000 m2 nagy-
ságú, a Báthory utca felől közútkapcsolattal 
rendelkező telket kialakítsa, és a kialakított 
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• Kormánydöntés alapján az országban 
több településen is megvalósulhat egy 
tanuszoda építése, köztük Vörösváron is.  
Mit lehet tudni a projektről? 

Június 2-án a Magyar Kormány a 
1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatában 
úgy döntött, hogy a Nemzeti Közneve-
lési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
II. ütemének keretében 26 településen – 
köztük Pilisvörösváron is – kerüljön sor 
tanuszoda-beruházás előkészítésére és 
megvalósítására. A tanuszodák építéséhez 
a szükséges ingatlant az érintett helyi ön-
kormányzatoknak kell biztosítaniuk. Az 
uszodák típustervek alapján, a Magyar 
Állam beruházásban épülnek, állami tulaj-
donban lesznek, és az üzemeltetőjük is a 
Magyar Állam lesz.

• Mi az önkormányzat feladata, teendője 
ezzel kapcsolatban? 

Első lépésként az önkormányzatnak a 
fejlesztés helyszíneként javasolt területet 
kellett megjelölnie és egy adatlapot kitölte-
nie, amelyen a javasolt ingatlan adottságait 
részletesen bemutatja (övezeti besorolás, 
közműellátottság stb.). Ezt meg is tettük 
a június 19-i rendkívüli képviselő-testületi 
ülésen, amikor is a képviselő-testület – az 
összes képviselő egyhangú szavazatával – 
a tanuszoda helyszínéül a Pilisvörösvár, 
097/90–96 helyrajzi számú, önkormány-
zati tulajdonú ingatlanokat jelölte ki. (A 
döntés előkészítése keretében 2017. június 
15-én személyesen tárgyaltam a Nemze-
ti Sportközpontok által megbízott, Jánosi 
János által vezetett háromfős tervezői csa-
pattal, majd telefonon egyeztettem Kovács 
Norberttel, a Nemzeti Sportközpontok fő-
igazgatójával.)

A döntés nem volt nehéz, mert a helyi 
építési szabályzatunk tartalmaz egy sport 

INTERJÚ GROMON ISTVÁN 
POLGÁRMESTERREL

TANUSZODA, 
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS, 
FORGALMIREND 
-VÁLTOZÁS, 
ISKOLAÁTADÁS

zás…  Vörösváron mikorra készülhet el a 
tanuszoda?

Jelenleg nincs hivatalos információ arról, 
hogy az építés mikor kezdődik, és hogy mi-
korra készülhet el a tanuszoda. Nem hiva-
talos források szerint, ha minden a legjobb 
forgatókönyv szerint halad, akkor az alap-
kőletétel 2018 elején várható. Annyit azért 
látni kell, hogy a dolog nem megy egyik 
napról a másikra. A Nemzeti Köznevelési 
Infrastruktúra Fejlesztési Program I. üte-
mében 25 tanuszoda megépítéséről döntött 
a Kormány 2014-ben, s ebből a huszonötből 
mostanáig, 2017-ig egyetlen uszoda készült 
el (Csengeren).

• Mekkora lesz az uszoda, ha megépül?

A típusterv szerint a tanuszoda egy 15x25 
m-es (2 m mély) és egy 6x10 m-es (80 cm 
mély) tanmedencét foglal magában. Az 
uszoda épülete 60x20 m-es, és nagyságren-
dileg 1250 m2 területet foglal el. 

• Mennyibe kerül a tanuszoda felépítése, 
és mennyibe kerül majd a fenntartása?

Az önkormányzatnak semmibe, mert mind 
az építést, mind a fenntartást az állam finan-
szírozza. Ismereteim szerint (nem hivatalos 
információ) a megépítés költsége kb. 400 
millió forint, az üzemeltetés költsége kb. évi 
80 millió forint lesz.

• Még mindig téma a szemétszállítás ügye. 
A legutóbbi ülésen jelen volt Teszár Tamás, 
a Zöld Bicske Kft. ügyvezetője, aki részle-
tesen tájékoztatta a képviselőket a nem túl 
fényes helyzetről. Az előterjesztés szerint 
a képviselő-testület döntött volna arról, 
hogy közös megegyezéssel szerződést bont 
a céggel, mivel ezt törvény írja elő. A döntés 
mégis kicsit más lett…

A képviselő-testület az összes körülmény 
mérlegelése alapján úgy döntött, hogy a 

2017. június 29-i képviselő-testületi ülésen 
nem kíván érdemben dönteni a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
megszüntetéséről, tekintettel arra, hogy tu-
domása szerint a régiónkban jelenleg nincs 
a jogszabályi előírásoknak megfelelő (meg-
felelőségi véleménnyel rendelkező) szol-
gáltató, így egyrészt jelenleg nincs értelme 
kiírni a közbeszerzési eljárást, másrészt a 
felmondási idő letelte után bizonytalan len-
ne a feladat ellátása. A képviselő-testület a 
Duna-Vértes Társulási Tanács 2017. július 
6-i ülése után újra tárgyalja a szerződés fel-
mondásának vagy megszüntetésének kérdé-
sét.

• Előállhat-e az a helyzet, hogy senki nem 
viszi el a szemetet? Hiszen most is igen-
csak akadozik a szolgáltatás.

Mind a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) 
illetékesei, mind a szolgáltató ügyvezető-
je azt állítja, hogy ilyen helyzet nem állhat 
elő. Részben azért, mert a szolgáltatónak 
a felmondási idő alatt is biztosítania kell a 
szolgáltatást, részben azért, mert ha nem 
tudná ellátni a feladatot, vagy a felmondási 
idő alatt nem sikerülne új szerződést kötni 
egy megfelelőségi véleménnyel rendelkező 
szolgáltatóval, akkor a Katasztrófavédelem 
kijelöl egy másik szolgáltatót, aki átmeneti-
leg ellátja a feladatot.

• Mit tehet az önkormányzat ebben a hely-
zetben?

Az önkormányzat igyekszik percről percre 
követni az eseményeket, és a legjobban kép-
viselni a városnak, a vörösvári polgároknak 
mind a rövid, mind a hosszú távú érdekeit, 
úgy a szolgáltatás színvonala és biztonsága, 
mint az érte fizetendő díj tekintetében.

• Megváltozott a forgalom a Templom té-
ren. Miért volt szükség ezekre a változások-
ra? Mi várható tőlük? 

2015 szeptemberében Breierné Kalmár 
Éva, a Templom Téri Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola igazgatója az 
intézmény körül reggel és délután kialaku-
ló zsúfoltság csökkentése érdekében kérte a 
Templom tér forgalmi rendjének megvál-
toztatását. A levél alapján akkor felkértem a 
Pilisvörösvári Rendőrőrsöt, hogy a kritikus 
órákban rendszeresen ellenőrizzék a Temp-
lom téri iskola környékén a közlekedést. 

A 2015. 11. 08. napján kelt, Gyermán 
Tibor c. r. tőrm. által készített rendőrségi 
jelentés szerint a Templom téri közlekedé-
si problémákra a „megoldás az Iskola utca 
egyirányúsítása, a Plébánia köztől kezdő-
dően a Templom térig, a Fő utca irányában, 
valamint az egyirányúsított utcákban lévő 
paroklóhelyek halszálkaszerű felfestése, a 
forgalom irányával megegyezően”. 

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság 2016. május 24-i 
rendes ülésén tárgyalta a Templom tér for-
galmi rendje felülvizsgálatának ügyét, s a 

rendőrség és az iskola által javasolt forga-
lomtechnikai megoldást nem támogatta, vi-
szont javasolta, hogy a Templom tér északi 
oldalán épüljön egy parkoló. A parkolót az 
önkormányzat 2016 augusztusában meg is 
építette.

2017. május 9-én a Tegyünk Együtt 
Vörösvárért Egyesület (TEVŐ) nyújtott be 
egy forgalomtechnikai javaslatot a Templom 
tér forgalmi rendjének megváltoztatására. A 
javaslathoz mellékelték Gyermán Tibor is-
kolarendőrnek, a Pilisvörösvári Rendőrőrs 
munkatársának írásos állásfoglalását, mely-
ben támogatja a javaslatban vázolt forgalmi 
rend kialakítást.

A képviselő-testület a június 29-i ülésén 
tárgyalta a témát, és úgy döntött, hogy a ja-
vaslatot részben elfogadva, megváltoztatja a 
Templom tér forgalmi rendjét, és az új for-
galmi rendet tesztjelleggel, az iskola nyári 
szünetében bevezeti.   

• Hogyan változik a forgalom? 

Az új forgalmi rend szerint az iskola és a 
templom körüli utakon egyirányú forgal-
mi rend kerül bevezetésre, az óra járásá-
val megegyező irányban. A Betelepülés 
terétől 30 km/órás korlátozott sebességű 
övezet kezdődik majd, az Iskola közben 
pedig „elsőbbségadás kötelező” tábla ke-
rül kihelyezésre.

• Mikor lépnek életbe a változások?

Jelenleg a szükséges KRESZ-táblák beszer-
zése folyik, az új forgalmi rend várhatóan 
2017. augusztus 1-jén lép életbe. A pontos 
időpontról külön értesítjük a lakosságot. 

• Mit tudnak majd leszűrni a tesztidőszak-
ból, hiszen nyáron közel sem akkora forga-
lom itt, mint iskolaidőben? 

A tesztidőszak nem ér véget a nyári szü-
nettel, hanem folytatódik a tanév első hó-
napjaiban is. Az iskola őszi szünetéig tartó 
tesztidőszak végén a polgármesteri hivatal 
értékeli a változásokat, és ha az új forgalmi 
rend valóban jelentősen csökkenti az iskola 
előtti torlódásokat és zsúfoltságot, akkor az 
őszi szünet után véglegessé válik az új for-
galmi rend.

• Az oktatásért felelős államtitkár 2017. 
május 31-én azt a döntést hozta, hogy a 
Német Nemzetiségi Általános Iskola (Vá-
sár téri iskola) fenntartói jogát 2017. szept-
ember 1-től a Pilisvörösvári Német Nem-
zetiségi Önkormányzat kapja meg. Mit 
jelent ez pontosan? 

A döntés alapján a Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola fenntartója és egyben működ-
tetője 2017. szeptember 1-től a KLIK, ezen 
belül az Érdi Tankerületi Központ helyett a 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat lesz. Ez azt jelenti, hogy az iskola 
fenntartásához és működtetéséhez járó álla-
mi finanszírozást ezentúl a PNNÖ hívja le, 
s az iskola fenntartásával és működtetésével 
kapcsolatos összes döntést szeptembertől a 

német nemzetiségi önkormányzat képvi-
selő-testülete hozza meg. Az iskola önálló 
jogi személyiséggel rendelkezik majd, saját 
költségvetése lesz, s a pedagógusok munkál-
tatója ezentúl nem a tankerületi központ, 
hanem az intézményvezető lesz. 

• Mi az, ami ezek után a városi önkor-
mányzat feladata, felelőssége marad? 

Gyakorlatilag semmi. Az iskola fenntartá-
sában és működtetésében az önkormány-
zatnak már eddig sem volt szerepe, mert 
2017. január 1-jétől ezeket a feladatokat 
a KLIK látta el. Most csak annyi történik, 
hogy a fenntartás és a működtetés a KLIK-
től a német nemzetiségi önkormányzathoz 
kerül. A városi önkormányzat, mint az is-
kola épületének tulajdonosa, biztosítja a 
német nemzetiségi önkormányzat számára 
az iskolaépület ingyenes használatát. Az 
ingatlan használatával kapcsolatos „ingat-
lanhasználati” megállapodást 2017. 07. 06. 
napján írtuk alá Sax László elnök úrral. Az 
iskola működtetésével kapcsolatos gazdál-
kodási feladatokat a német önkormányzat 
képviselő-testületének döntése alapján a 
GESZ Pilisvörösvár látja majd el. 

• A városi önkormányzat képviselő-tes-
tülete korábban háromszor utasította el 
a PNNÖ-nek a Vásár téri iskola átvételé-
re vonatkozó kérelmét. Most mégis saját 
fenntartásba és működtetésbe veheti az is-
kolát a német nemzetiségi önkormányzat. 
Mit érez most?

Nekem korábban is az volt, és ma is az a 
meggyőződésem, hogy az a legjobb oktatás-
politika, ha az állam egyértelmű és egyfor-
ma felelősséget vállal a közoktatásban részt 
vevő minden egyes gyermekért, biztosítja 
számukra az esélyegyenlőséget (természete-
sen többek között a nemzetiségi szempon-
tok figyelembevételével is), s az iskolákat 
az állam irányításával a települési önkor-
mányzatok tartják fenn, akik jól ismerik a 
helyi viszonyokat és a településük egészé-
ért vállalnak felelősséget. Meggyőződésem, 
hogy ez a megoldás biztosítja hosszú távon 
legjobban a helyi közösségek optimális fej-
lődését. 

Ma Magyarországon egyre több iskola 
kerül át egyházi vagy nemzetiségi fenntar-
tásba, ami véleményem szerint bizonyos 
szempontból jó az érintett szülőknek és 
gyerekeknek, de nem jó a települések egé-
szének, és az ország egészének sem. 

A megszületett döntést természetesen 
ettől függetlenül tudomásul veszem, és ha 
már így alakult, igyekszem segíteni a sze-
replőket, és hozzájárulni ahhoz, hogy mind 
a Vásár téri iskola, mind a Templom téri 
iskola az új helyzetben is minél jobban mű-
ködjön. Azt kívánom, hogy az én aggodal-
maim bizonyuljanak alaptalannak, s az idő 
igazolja azokat, akik ezt a döntést kezdemé-
nyezték és kiharcolták.

Palkovics Mária

és rekreációs építési övezetet az északi la-
kókörzetben (Ksp övezet 30%-os beépít-
hetőséggel), s az önkormányzat az elmúlt 
évek során számos ingatlant vásárolt meg 
a sportközpont számára kijelölt területen, 
így a tanuszoda megépítéséhez szükséges 
területmennyiség rendelkezésre áll. 

Az ingatlanok előtti közterület – a Bá-
thory utca – összközműves; ivóvíz, szenny-
vízcsatorna, gáz gerincvezeték az utcában 
rendelkezésre áll; az áramellátás földká-
beles kiépítésű, az utcában kandeláberes 
közvilágítás van. Egyetlen komolyabb 
probléma a csapadékvíz-elvezető csatorna 
hiánya, erre a problémára a későbbiekben 
megoldást kell találni. Az ingatlanok jelen-
leg mezőgazdasági művelés alatt állnak, 
így össze kell őket vonni, és a művelésből 
történő kivonás érdekében ki kell fizetni 
utánuk a földvédelmi járulékot. Ezen költ-
ségek megközelítőleg 1,5−2 millió forintot 
tesznek ki, amit az önkormányzatnak kell 
majd kifizetnie.

A döntés után a kiválasztott ingatla-
nok adataival feltöltöttük a tervezők által 
megküldött „Helyszíni szemle előzetes 
adatlap”-ot, és megküldtük azt a Nemzeti 
Sportközpontoknak. (Ez a szervezet végzi 
a tanuszodaprojekt műszaki előkészítését.) 
Jelenleg a döntéshozók a települések által 
felajánlott területek vizsgálatát, értékelé-
sét végzik. Amennyiben elfogadják és ki-
választják a pilisvörösvári területet, akkor 
megtörténhetnek a további lépések: a te-
lekalakítási eljárások, az együttműködési 
megállapodás előkészítése, majd annak 
aláírása, a terület állami tulajdonba adása, 
a pilisvörösvári tanuszoda tervezése, majd 
az engedélyeztetési eljárás. Ha mindez 
megvan, akkor kezdődhet az építés.

• Már most hallani olyan sajtóhíreket, 
hogy több településen is csúszik a beruhá-
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• Kormánydöntés alapján az országban 
több településen is megvalósulhat egy 
tanuszoda építése, köztük Vörösváron is.  
Mit lehet tudni a projektről? 

Június 2-án a Magyar Kormány a 
1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatában 
úgy döntött, hogy a Nemzeti Közneve-
lési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
II. ütemének keretében 26 településen – 
köztük Pilisvörösváron is – kerüljön sor 
tanuszoda-beruházás előkészítésére és 
megvalósítására. A tanuszodák építéséhez 
a szükséges ingatlant az érintett helyi ön-
kormányzatoknak kell biztosítaniuk. Az 
uszodák típustervek alapján, a Magyar 
Állam beruházásban épülnek, állami tulaj-
donban lesznek, és az üzemeltetőjük is a 
Magyar Állam lesz.

• Mi az önkormányzat feladata, teendője 
ezzel kapcsolatban? 

Első lépésként az önkormányzatnak a 
fejlesztés helyszíneként javasolt területet 
kellett megjelölnie és egy adatlapot kitölte-
nie, amelyen a javasolt ingatlan adottságait 
részletesen bemutatja (övezeti besorolás, 
közműellátottság stb.). Ezt meg is tettük 
a június 19-i rendkívüli képviselő-testületi 
ülésen, amikor is a képviselő-testület – az 
összes képviselő egyhangú szavazatával – 
a tanuszoda helyszínéül a Pilisvörösvár, 
097/90–96 helyrajzi számú, önkormány-
zati tulajdonú ingatlanokat jelölte ki. (A 
döntés előkészítése keretében 2017. június 
15-én személyesen tárgyaltam a Nemze-
ti Sportközpontok által megbízott, Jánosi 
János által vezetett háromfős tervezői csa-
pattal, majd telefonon egyeztettem Kovács 
Norberttel, a Nemzeti Sportközpontok fő-
igazgatójával.)

A döntés nem volt nehéz, mert a helyi 
építési szabályzatunk tartalmaz egy sport 

INTERJÚ GROMON ISTVÁN 
POLGÁRMESTERREL

TANUSZODA, 
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS, 
FORGALMIREND 
-VÁLTOZÁS, 
ISKOLAÁTADÁS

zás…  Vörösváron mikorra készülhet el a 
tanuszoda?

Jelenleg nincs hivatalos információ arról, 
hogy az építés mikor kezdődik, és hogy mi-
korra készülhet el a tanuszoda. Nem hiva-
talos források szerint, ha minden a legjobb 
forgatókönyv szerint halad, akkor az alap-
kőletétel 2018 elején várható. Annyit azért 
látni kell, hogy a dolog nem megy egyik 
napról a másikra. A Nemzeti Köznevelési 
Infrastruktúra Fejlesztési Program I. üte-
mében 25 tanuszoda megépítéséről döntött 
a Kormány 2014-ben, s ebből a huszonötből 
mostanáig, 2017-ig egyetlen uszoda készült 
el (Csengeren).

• Mekkora lesz az uszoda, ha megépül?

A típusterv szerint a tanuszoda egy 15x25 
m-es (2 m mély) és egy 6x10 m-es (80 cm 
mély) tanmedencét foglal magában. Az 
uszoda épülete 60x20 m-es, és nagyságren-
dileg 1250 m2 területet foglal el. 

• Mennyibe kerül a tanuszoda felépítése, 
és mennyibe kerül majd a fenntartása?

Az önkormányzatnak semmibe, mert mind 
az építést, mind a fenntartást az állam finan-
szírozza. Ismereteim szerint (nem hivatalos 
információ) a megépítés költsége kb. 400 
millió forint, az üzemeltetés költsége kb. évi 
80 millió forint lesz.

• Még mindig téma a szemétszállítás ügye. 
A legutóbbi ülésen jelen volt Teszár Tamás, 
a Zöld Bicske Kft. ügyvezetője, aki részle-
tesen tájékoztatta a képviselőket a nem túl 
fényes helyzetről. Az előterjesztés szerint 
a képviselő-testület döntött volna arról, 
hogy közös megegyezéssel szerződést bont 
a céggel, mivel ezt törvény írja elő. A döntés 
mégis kicsit más lett…

A képviselő-testület az összes körülmény 
mérlegelése alapján úgy döntött, hogy a 

2017. június 29-i képviselő-testületi ülésen 
nem kíván érdemben dönteni a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
megszüntetéséről, tekintettel arra, hogy tu-
domása szerint a régiónkban jelenleg nincs 
a jogszabályi előírásoknak megfelelő (meg-
felelőségi véleménnyel rendelkező) szol-
gáltató, így egyrészt jelenleg nincs értelme 
kiírni a közbeszerzési eljárást, másrészt a 
felmondási idő letelte után bizonytalan len-
ne a feladat ellátása. A képviselő-testület a 
Duna-Vértes Társulási Tanács 2017. július 
6-i ülése után újra tárgyalja a szerződés fel-
mondásának vagy megszüntetésének kérdé-
sét.

• Előállhat-e az a helyzet, hogy senki nem 
viszi el a szemetet? Hiszen most is igen-
csak akadozik a szolgáltatás.

Mind a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) 
illetékesei, mind a szolgáltató ügyvezető-
je azt állítja, hogy ilyen helyzet nem állhat 
elő. Részben azért, mert a szolgáltatónak 
a felmondási idő alatt is biztosítania kell a 
szolgáltatást, részben azért, mert ha nem 
tudná ellátni a feladatot, vagy a felmondási 
idő alatt nem sikerülne új szerződést kötni 
egy megfelelőségi véleménnyel rendelkező 
szolgáltatóval, akkor a Katasztrófavédelem 
kijelöl egy másik szolgáltatót, aki átmeneti-
leg ellátja a feladatot.

• Mit tehet az önkormányzat ebben a hely-
zetben?

Az önkormányzat igyekszik percről percre 
követni az eseményeket, és a legjobban kép-
viselni a városnak, a vörösvári polgároknak 
mind a rövid, mind a hosszú távú érdekeit, 
úgy a szolgáltatás színvonala és biztonsága, 
mint az érte fizetendő díj tekintetében.

• Megváltozott a forgalom a Templom té-
ren. Miért volt szükség ezekre a változások-
ra? Mi várható tőlük? 

2015 szeptemberében Breierné Kalmár 
Éva, a Templom Téri Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola igazgatója az 
intézmény körül reggel és délután kialaku-
ló zsúfoltság csökkentése érdekében kérte a 
Templom tér forgalmi rendjének megvál-
toztatását. A levél alapján akkor felkértem a 
Pilisvörösvári Rendőrőrsöt, hogy a kritikus 
órákban rendszeresen ellenőrizzék a Temp-
lom téri iskola környékén a közlekedést. 

A 2015. 11. 08. napján kelt, Gyermán 
Tibor c. r. tőrm. által készített rendőrségi 
jelentés szerint a Templom téri közlekedé-
si problémákra a „megoldás az Iskola utca 
egyirányúsítása, a Plébánia köztől kezdő-
dően a Templom térig, a Fő utca irányában, 
valamint az egyirányúsított utcákban lévő 
paroklóhelyek halszálkaszerű felfestése, a 
forgalom irányával megegyezően”. 

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság 2016. május 24-i 
rendes ülésén tárgyalta a Templom tér for-
galmi rendje felülvizsgálatának ügyét, s a 

rendőrség és az iskola által javasolt forga-
lomtechnikai megoldást nem támogatta, vi-
szont javasolta, hogy a Templom tér északi 
oldalán épüljön egy parkoló. A parkolót az 
önkormányzat 2016 augusztusában meg is 
építette.

2017. május 9-én a Tegyünk Együtt 
Vörösvárért Egyesület (TEVŐ) nyújtott be 
egy forgalomtechnikai javaslatot a Templom 
tér forgalmi rendjének megváltoztatására. A 
javaslathoz mellékelték Gyermán Tibor is-
kolarendőrnek, a Pilisvörösvári Rendőrőrs 
munkatársának írásos állásfoglalását, mely-
ben támogatja a javaslatban vázolt forgalmi 
rend kialakítást.

A képviselő-testület a június 29-i ülésén 
tárgyalta a témát, és úgy döntött, hogy a ja-
vaslatot részben elfogadva, megváltoztatja a 
Templom tér forgalmi rendjét, és az új for-
galmi rendet tesztjelleggel, az iskola nyári 
szünetében bevezeti.   

• Hogyan változik a forgalom? 

Az új forgalmi rend szerint az iskola és a 
templom körüli utakon egyirányú forgal-
mi rend kerül bevezetésre, az óra járásá-
val megegyező irányban. A Betelepülés 
terétől 30 km/órás korlátozott sebességű 
övezet kezdődik majd, az Iskola közben 
pedig „elsőbbségadás kötelező” tábla ke-
rül kihelyezésre.

• Mikor lépnek életbe a változások?

Jelenleg a szükséges KRESZ-táblák beszer-
zése folyik, az új forgalmi rend várhatóan 
2017. augusztus 1-jén lép életbe. A pontos 
időpontról külön értesítjük a lakosságot. 

• Mit tudnak majd leszűrni a tesztidőszak-
ból, hiszen nyáron közel sem akkora forga-
lom itt, mint iskolaidőben? 

A tesztidőszak nem ér véget a nyári szü-
nettel, hanem folytatódik a tanév első hó-
napjaiban is. Az iskola őszi szünetéig tartó 
tesztidőszak végén a polgármesteri hivatal 
értékeli a változásokat, és ha az új forgalmi 
rend valóban jelentősen csökkenti az iskola 
előtti torlódásokat és zsúfoltságot, akkor az 
őszi szünet után véglegessé válik az új for-
galmi rend.

• Az oktatásért felelős államtitkár 2017. 
május 31-én azt a döntést hozta, hogy a 
Német Nemzetiségi Általános Iskola (Vá-
sár téri iskola) fenntartói jogát 2017. szept-
ember 1-től a Pilisvörösvári Német Nem-
zetiségi Önkormányzat kapja meg. Mit 
jelent ez pontosan? 

A döntés alapján a Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola fenntartója és egyben működ-
tetője 2017. szeptember 1-től a KLIK, ezen 
belül az Érdi Tankerületi Központ helyett a 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat lesz. Ez azt jelenti, hogy az iskola 
fenntartásához és működtetéséhez járó álla-
mi finanszírozást ezentúl a PNNÖ hívja le, 
s az iskola fenntartásával és működtetésével 
kapcsolatos összes döntést szeptembertől a 

német nemzetiségi önkormányzat képvi-
selő-testülete hozza meg. Az iskola önálló 
jogi személyiséggel rendelkezik majd, saját 
költségvetése lesz, s a pedagógusok munkál-
tatója ezentúl nem a tankerületi központ, 
hanem az intézményvezető lesz. 

• Mi az, ami ezek után a városi önkor-
mányzat feladata, felelőssége marad? 

Gyakorlatilag semmi. Az iskola fenntartá-
sában és működtetésében az önkormány-
zatnak már eddig sem volt szerepe, mert 
2017. január 1-jétől ezeket a feladatokat 
a KLIK látta el. Most csak annyi történik, 
hogy a fenntartás és a működtetés a KLIK-
től a német nemzetiségi önkormányzathoz 
kerül. A városi önkormányzat, mint az is-
kola épületének tulajdonosa, biztosítja a 
német nemzetiségi önkormányzat számára 
az iskolaépület ingyenes használatát. Az 
ingatlan használatával kapcsolatos „ingat-
lanhasználati” megállapodást 2017. 07. 06. 
napján írtuk alá Sax László elnök úrral. Az 
iskola működtetésével kapcsolatos gazdál-
kodási feladatokat a német önkormányzat 
képviselő-testületének döntése alapján a 
GESZ Pilisvörösvár látja majd el. 

• A városi önkormányzat képviselő-tes-
tülete korábban háromszor utasította el 
a PNNÖ-nek a Vásár téri iskola átvételé-
re vonatkozó kérelmét. Most mégis saját 
fenntartásba és működtetésbe veheti az is-
kolát a német nemzetiségi önkormányzat. 
Mit érez most?

Nekem korábban is az volt, és ma is az a 
meggyőződésem, hogy az a legjobb oktatás-
politika, ha az állam egyértelmű és egyfor-
ma felelősséget vállal a közoktatásban részt 
vevő minden egyes gyermekért, biztosítja 
számukra az esélyegyenlőséget (természete-
sen többek között a nemzetiségi szempon-
tok figyelembevételével is), s az iskolákat 
az állam irányításával a települési önkor-
mányzatok tartják fenn, akik jól ismerik a 
helyi viszonyokat és a településük egészé-
ért vállalnak felelősséget. Meggyőződésem, 
hogy ez a megoldás biztosítja hosszú távon 
legjobban a helyi közösségek optimális fej-
lődését. 

Ma Magyarországon egyre több iskola 
kerül át egyházi vagy nemzetiségi fenntar-
tásba, ami véleményem szerint bizonyos 
szempontból jó az érintett szülőknek és 
gyerekeknek, de nem jó a települések egé-
szének, és az ország egészének sem. 

A megszületett döntést természetesen 
ettől függetlenül tudomásul veszem, és ha 
már így alakult, igyekszem segíteni a sze-
replőket, és hozzájárulni ahhoz, hogy mind 
a Vásár téri iskola, mind a Templom téri 
iskola az új helyzetben is minél jobban mű-
ködjön. Azt kívánom, hogy az én aggodal-
maim bizonyuljanak alaptalannak, s az idő 
igazolja azokat, akik ezt a döntést kezdemé-
nyezték és kiharcolták.

Palkovics Mária

és rekreációs építési övezetet az északi la-
kókörzetben (Ksp övezet 30%-os beépít-
hetőséggel), s az önkormányzat az elmúlt 
évek során számos ingatlant vásárolt meg 
a sportközpont számára kijelölt területen, 
így a tanuszoda megépítéséhez szükséges 
területmennyiség rendelkezésre áll. 

Az ingatlanok előtti közterület – a Bá-
thory utca – összközműves; ivóvíz, szenny-
vízcsatorna, gáz gerincvezeték az utcában 
rendelkezésre áll; az áramellátás földká-
beles kiépítésű, az utcában kandeláberes 
közvilágítás van. Egyetlen komolyabb 
probléma a csapadékvíz-elvezető csatorna 
hiánya, erre a problémára a későbbiekben 
megoldást kell találni. Az ingatlanok jelen-
leg mezőgazdasági művelés alatt állnak, 
így össze kell őket vonni, és a művelésből 
történő kivonás érdekében ki kell fizetni 
utánuk a földvédelmi járulékot. Ezen költ-
ségek megközelítőleg 1,5−2 millió forintot 
tesznek ki, amit az önkormányzatnak kell 
majd kifizetnie.

A döntés után a kiválasztott ingatla-
nok adataival feltöltöttük a tervezők által 
megküldött „Helyszíni szemle előzetes 
adatlap”-ot, és megküldtük azt a Nemzeti 
Sportközpontoknak. (Ez a szervezet végzi 
a tanuszodaprojekt műszaki előkészítését.) 
Jelenleg a döntéshozók a települések által 
felajánlott területek vizsgálatát, értékelé-
sét végzik. Amennyiben elfogadják és ki-
választják a pilisvörösvári területet, akkor 
megtörténhetnek a további lépések: a te-
lekalakítási eljárások, az együttműködési 
megállapodás előkészítése, majd annak 
aláírása, a terület állami tulajdonba adása, 
a pilisvörösvári tanuszoda tervezése, majd 
az engedélyeztetési eljárás. Ha mindez 
megvan, akkor kezdődhet az építés.

• Már most hallani olyan sajtóhíreket, 
hogy több településen is csúszik a beruhá-
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RENDES ÜLÉS  
JÚNIUS 29. 
Szerződésbontás a Zöld 
Bicskével?

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, 
a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordi-
náló és Vagyonkezelő Zrt. visszavonta sok 
más hulladékszállító céggel együtt a Zöld 
Bicske Kft. megfelelőségi véleményét is, és 
tájékoztatta a céggel szerződésben álló va-

RENDKÍVÜLI ÜLÉS  
JÚNIUS 19. 
Tanuszoda Vörösváron is

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Program II. ütemének kere-
tében 26 településen – köztük Pilisvö-
rösváron is – tanuszoda-beruházás elő-
készítésére és megvalósítására kerül sor. 
A tanuszoda teljes mértékben állami be-
ruházásban fog megvalósulni, melyhez 
azonban az önkormányzatnak kell biz-
tosítania a területet. A rendkívüli ülésen 
arról döntött a képviselő-testület, hogy a 
tanuszoda helyszínéül a 097/90–96 hely-
rajzi számú, önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokat jelöli ki. A testület felhatal-
mazta a polgármestert, hogy a műsza-
ki előkészítés keretében elvégeztesse a 
szükséges vizsgálatokat (talajmechanika, 
geodézia stb.), összevonja a tanuszoda 
helyszínéül kijelölt területeket, kialakítsa 
az 5000 m2 nagyságú, a Báthory utca fe-
lől közútkapcsolattal rendelkező telket, és 
vonja ki művelés alól a kialakított telket. 
Az előkészítő munkákra 2 milliós keret-
összeget biztosított a képviselő-testület. 
(További részleteket a polgármesteri interjú-
ban olvashatnak.) (104/.2017. határozat – 12 
igen)

lamennyi önkormányzatot – így Vörösvárt 
is −, hogy meg kell szüntetnie a céggel 
meglévő szerződést. 

A szerződés közös megegyezéssel tör-
ténő megszüntetésére javaslatot tevő elő-
terjesztés tárgyalásakor az ülésen ott volt 
a Zöld Bicske Kft. ügyvezetője, Teszár 
Tamás, aki beszámolt a testületnek ar-
ról, hogy milyen problémákkal küzd a 
cég, de hozzátette, hogy ennek ellenére a 
feladatokat továbbra is ellátják, ha némi 
csúszással is. A szelektív hulladékudvar 
megnyitásával kapcsolatban Teszár Ta-
más pontos időpontot nem jelölt meg, 
de hangsúlyozta, hogy nekik is érdekük, 
hogy a hulladékudvar mielőbb megnyíl-
jon, és igyekszik mindent meg is tenni 
ezért. A vita végén a képviselő-testület azt 
a döntést hozta, hogy az önkormányzat és 
a Zöld Bicske közötti szerződés esetleges 
megszüntetéséről a Duna-Vértes Társulá-
si Tanács 2017. július 6-i ülése után dönt 
majd a testület. (További részleteket a hulla-
dékszállítási problémákról a 12. oldalon ol-
vashatnak.) (105/2017. határozat – 11 igen)

Régi-új vezetők az óvodákban

2017. 08. 15-én mindkét óvodában lejár az 
óvodavezető megbízása, ezért az önkor-
mányzat mint fenntartó áprilisban pályá-
zatot írt ki a két óvoda magasabb vezetői 
megbízásának betöltésére.  A pályázatok 
benyújtásának határideje 2017. május 5-e 
volt. Mindkét óvodában egy pályázó je-
lentkezett a vezetői megbízás elnyerésére, 
ezekről döntött most a képviselő-testület.  

A Ligeti Cseperedő Óvodába Manhercz 
Teréz óvodapedagógus, a jelenlegi intéz-
ményvezető-helyettes pályázott. Pályá-
zatát a képviselő-testület elfogadta, és 5 
évre megválasztotta intézményvezetőnek. 
Manhercz Teréz augusztus 16-ától veszi 
át az óvoda vezetését. (106/2017. határozat 
– 10 igen, 1 nem) A Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Óvoda esetében az eddigi 
vezető, Juhászné Ligeti Katalin pályázott, 

ÖNKORMÁNYZATI 
DÖNTÉSEK

őt választották ismét meg, újabb 5 évre, 
2022. augusztus 15-ig. (108/2017. határo-
zat – 11 igen)

Átveszi a nemzetiségi önkor-
mányzat a Vásár téri iskolát

Az oktatásért felelős államtitkár május 
31-én azt a döntést hozta, hogy 2017. 
szeptember 1-től a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Önkormányzat kapja meg a 
Német Nemzetiségi Általános Iskola (Vá-
sár téri iskola) fenntartói jogát. A mosta-
ni ülésen a PNNÖ és az önkormányzat, 
illetve az iskola és a Gazdasági Ellátó 
Szervezet között kötendő megállapodás 
tervezetét tárgyalták a képviselők. Az ülé-
sen meghívott vendégként részt vett az 
iskola igazgatója, a nemzetiségi önkor-
mányzat képviselői és a GESZ vezetője 
is. Az önkormányzat és a PNNÖ közötti 
megállapodás többek között tartalmazza, 
hogy az iskola a jövőben is kötelező fel-
vételt biztosító intézményként működik 
úgy, hogy legalább 80%-ban pilisvörösvári 
gyermekeket kell felvennie (túljelentkezés 
esetén 100%-ban). Az önkormányzat az 
iskola épületét a PNNÖ-nek való átadás 

után is térítésmentesen használhatja ön-
kormányzati, illetve egyéb helyi közösségi, 
kulturális rendezvények lebonyolítására. 
A PNNÖ felelős az ingatlan – legalább az 
intézmény birtokbavételkori állapotának 
megfelelő szinten való – karbantartásáért, 
s a jogszabályok által meghatározott mér-
tékig a felújítás is a PNNÖ feladata.

Mivel az NNÁI nem rendelkezik gaz-
dasági szervezettel, ezért a PNNÖ a gaz-
dálkodással kapcsolatos feladatok ellátásá-
ra felkérte a GESZ-t. Az NNÁI és a GESZ 
között kötendő megállapodás szabályozza 
a két intézmény közötti munkamegosztás 
gyakorlati eljárásrendjét, különös tekin-
tettel a költségvetés-tervezési és beszámo-
lási feladatokra, valamint a gazdálkodási 
folyamatok szabályozására. (110/2017. ha-
tározat – 10 igen, 1 tartózkodás, 111/2017. 
határozat – 10 igen, 1 tartózkodás)

Változik a forgalmi rend  
a Templom téren

A Templom Téri Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola igazgatója, 
Breierné Kalmár Éva 2015. szeptember 
24-én beérkezett levelében kérte a Temp-
lom tér forgalmi rendjének megváltozta-
tását az intézmény körül reggel és délután 
kialakuló zsúfoltság csökkentése érde-
kében. A Gyermán Tibor c. r. tőrm. által 
készített, 2015. 11. 08. napján kelt rendőr-
ségi jelentés szerint a Templom téri közle-
kedési problémákra a megoldás az Iskola 
utca egyirányúsítása, a Plébánia köztől 
kezdődően a Templom térig, a Fő utca 
irányában, valamint az egyirányúsított ut-
cákban lévő paroklóhelyek halszálkaszerű 
felfestése, a forgalom irányával megegye-
zően. A Pénzügyi, Városfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság 2016. május 24-i 
rendes ülésén tárgyalta a Templom tér 
forgalmi rendje felülvizsgálatának ügyét, 
s a rendőrség és az iskola által javasolt 
forgalomtechnikai megoldást nem támo-
gatta, viszont javasolta, hogy a Templom 

tér északi oldalán épüljön egy parkoló. A 
parkolót az önkormányzat 2016 augusz-
tusában meg is építette.

A Tegyünk Együtt Vörösvárért Egye-
sület (TEVŐ) 2017. május 9-én újabb 
forgalomtechnikai javaslatot nyújtott be a 
polgármesteri hivatalnak a Templom tér 
forgalmi rendjének megváltoztatására. A 
javaslathoz mellékelték Gyermán Tibor 
iskolarendőrnek, a Pilisvörösvári Rendőr-
őrs munkatársának írásos állásfoglalását, 
melyben támogatja a javaslatban vázolt 
új forgalmi rend kialakítását. A képviselő-
testület úgy döntött, hogy a TEVŐ 2017. 
május 5. napján kelt javaslatát részben 
elfogadva megváltoztatja a Templom tér 
forgalmi rendjét. Az új forgalmi rend teszt-
jelleggel, az iskola nyári szünetében kerül 
bevezetésre. (112/2017. határozat – 11 igen)

Pályázati lehetőség  
a háziorvosoknak

Dr. Breierné Dr. Kovács Ildikó 
gyermekháziorvos és Dr. Kárász Szabolcs 
háziorvos a pilisvörösvári háziorvosok 
képviseletében jelezték a polgármester-
nek, hogy indulni kívánnak Az alapellátás 
és népegészségügy rendszerének átfogó 
fejlesztése – alapellátás fejlesztése című 
pályázaton, melyhez az önkormányzat 
támogatását kérték. A pályázat többek 
között egy háziorvosi praxisközösség lét-
rehozására irányul, ami a következőkre 

ad lehetőséget: lakossági egészségálla-
pot és -szükségletfelmérés, rendszeres 
együttműködés a járáson belül található 
járóbeteg-szakellátókkal, egészségfejlesz-
tési irodákkal, szociális ellátókkal, otthoni 
szakápolást nyújtó szolgáltatókkal, köz-
forgalmú gyógyszertárakkal stb. A projekt 
megvalósítása előrelépést jelentene a pilis-
vörösvári lakosság egészségmegőrzésének, 
illetve egészségi állapotának javításában, 
ezért a testület támogatását adta a pályá-
zaton való induláshoz. (114/2017. határo-
zat – 11 igen)
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RENDES ÜLÉS  
JÚNIUS 29. 
Szerződésbontás a Zöld 
Bicskével?

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, 
a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordi-
náló és Vagyonkezelő Zrt. visszavonta sok 
más hulladékszállító céggel együtt a Zöld 
Bicske Kft. megfelelőségi véleményét is, és 
tájékoztatta a céggel szerződésben álló va-

RENDKÍVÜLI ÜLÉS  
JÚNIUS 19. 
Tanuszoda Vörösváron is

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Program II. ütemének kere-
tében 26 településen – köztük Pilisvö-
rösváron is – tanuszoda-beruházás elő-
készítésére és megvalósítására kerül sor. 
A tanuszoda teljes mértékben állami be-
ruházásban fog megvalósulni, melyhez 
azonban az önkormányzatnak kell biz-
tosítania a területet. A rendkívüli ülésen 
arról döntött a képviselő-testület, hogy a 
tanuszoda helyszínéül a 097/90–96 hely-
rajzi számú, önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokat jelöli ki. A testület felhatal-
mazta a polgármestert, hogy a műsza-
ki előkészítés keretében elvégeztesse a 
szükséges vizsgálatokat (talajmechanika, 
geodézia stb.), összevonja a tanuszoda 
helyszínéül kijelölt területeket, kialakítsa 
az 5000 m2 nagyságú, a Báthory utca fe-
lől közútkapcsolattal rendelkező telket, és 
vonja ki művelés alól a kialakított telket. 
Az előkészítő munkákra 2 milliós keret-
összeget biztosított a képviselő-testület. 
(További részleteket a polgármesteri interjú-
ban olvashatnak.) (104/.2017. határozat – 12 
igen)

lamennyi önkormányzatot – így Vörösvárt 
is −, hogy meg kell szüntetnie a céggel 
meglévő szerződést. 

A szerződés közös megegyezéssel tör-
ténő megszüntetésére javaslatot tevő elő-
terjesztés tárgyalásakor az ülésen ott volt 
a Zöld Bicske Kft. ügyvezetője, Teszár 
Tamás, aki beszámolt a testületnek ar-
ról, hogy milyen problémákkal küzd a 
cég, de hozzátette, hogy ennek ellenére a 
feladatokat továbbra is ellátják, ha némi 
csúszással is. A szelektív hulladékudvar 
megnyitásával kapcsolatban Teszár Ta-
más pontos időpontot nem jelölt meg, 
de hangsúlyozta, hogy nekik is érdekük, 
hogy a hulladékudvar mielőbb megnyíl-
jon, és igyekszik mindent meg is tenni 
ezért. A vita végén a képviselő-testület azt 
a döntést hozta, hogy az önkormányzat és 
a Zöld Bicske közötti szerződés esetleges 
megszüntetéséről a Duna-Vértes Társulá-
si Tanács 2017. július 6-i ülése után dönt 
majd a testület. (További részleteket a hulla-
dékszállítási problémákról a 12. oldalon ol-
vashatnak.) (105/2017. határozat – 11 igen)

Régi-új vezetők az óvodákban

2017. 08. 15-én mindkét óvodában lejár az 
óvodavezető megbízása, ezért az önkor-
mányzat mint fenntartó áprilisban pályá-
zatot írt ki a két óvoda magasabb vezetői 
megbízásának betöltésére.  A pályázatok 
benyújtásának határideje 2017. május 5-e 
volt. Mindkét óvodában egy pályázó je-
lentkezett a vezetői megbízás elnyerésére, 
ezekről döntött most a képviselő-testület.  

A Ligeti Cseperedő Óvodába Manhercz 
Teréz óvodapedagógus, a jelenlegi intéz-
ményvezető-helyettes pályázott. Pályá-
zatát a képviselő-testület elfogadta, és 5 
évre megválasztotta intézményvezetőnek. 
Manhercz Teréz augusztus 16-ától veszi 
át az óvoda vezetését. (106/2017. határozat 
– 10 igen, 1 nem) A Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Óvoda esetében az eddigi 
vezető, Juhászné Ligeti Katalin pályázott, 

ÖNKORMÁNYZATI 
DÖNTÉSEK

őt választották ismét meg, újabb 5 évre, 
2022. augusztus 15-ig. (108/2017. határo-
zat – 11 igen)

Átveszi a nemzetiségi önkor-
mányzat a Vásár téri iskolát

Az oktatásért felelős államtitkár május 
31-én azt a döntést hozta, hogy 2017. 
szeptember 1-től a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Önkormányzat kapja meg a 
Német Nemzetiségi Általános Iskola (Vá-
sár téri iskola) fenntartói jogát. A mosta-
ni ülésen a PNNÖ és az önkormányzat, 
illetve az iskola és a Gazdasági Ellátó 
Szervezet között kötendő megállapodás 
tervezetét tárgyalták a képviselők. Az ülé-
sen meghívott vendégként részt vett az 
iskola igazgatója, a nemzetiségi önkor-
mányzat képviselői és a GESZ vezetője 
is. Az önkormányzat és a PNNÖ közötti 
megállapodás többek között tartalmazza, 
hogy az iskola a jövőben is kötelező fel-
vételt biztosító intézményként működik 
úgy, hogy legalább 80%-ban pilisvörösvári 
gyermekeket kell felvennie (túljelentkezés 
esetén 100%-ban). Az önkormányzat az 
iskola épületét a PNNÖ-nek való átadás 

után is térítésmentesen használhatja ön-
kormányzati, illetve egyéb helyi közösségi, 
kulturális rendezvények lebonyolítására. 
A PNNÖ felelős az ingatlan – legalább az 
intézmény birtokbavételkori állapotának 
megfelelő szinten való – karbantartásáért, 
s a jogszabályok által meghatározott mér-
tékig a felújítás is a PNNÖ feladata.

Mivel az NNÁI nem rendelkezik gaz-
dasági szervezettel, ezért a PNNÖ a gaz-
dálkodással kapcsolatos feladatok ellátásá-
ra felkérte a GESZ-t. Az NNÁI és a GESZ 
között kötendő megállapodás szabályozza 
a két intézmény közötti munkamegosztás 
gyakorlati eljárásrendjét, különös tekin-
tettel a költségvetés-tervezési és beszámo-
lási feladatokra, valamint a gazdálkodási 
folyamatok szabályozására. (110/2017. ha-
tározat – 10 igen, 1 tartózkodás, 111/2017. 
határozat – 10 igen, 1 tartózkodás)

Változik a forgalmi rend  
a Templom téren

A Templom Téri Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola igazgatója, 
Breierné Kalmár Éva 2015. szeptember 
24-én beérkezett levelében kérte a Temp-
lom tér forgalmi rendjének megváltozta-
tását az intézmény körül reggel és délután 
kialakuló zsúfoltság csökkentése érde-
kében. A Gyermán Tibor c. r. tőrm. által 
készített, 2015. 11. 08. napján kelt rendőr-
ségi jelentés szerint a Templom téri közle-
kedési problémákra a megoldás az Iskola 
utca egyirányúsítása, a Plébánia köztől 
kezdődően a Templom térig, a Fő utca 
irányában, valamint az egyirányúsított ut-
cákban lévő paroklóhelyek halszálkaszerű 
felfestése, a forgalom irányával megegye-
zően. A Pénzügyi, Városfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság 2016. május 24-i 
rendes ülésén tárgyalta a Templom tér 
forgalmi rendje felülvizsgálatának ügyét, 
s a rendőrség és az iskola által javasolt 
forgalomtechnikai megoldást nem támo-
gatta, viszont javasolta, hogy a Templom 

tér északi oldalán épüljön egy parkoló. A 
parkolót az önkormányzat 2016 augusz-
tusában meg is építette.

A Tegyünk Együtt Vörösvárért Egye-
sület (TEVŐ) 2017. május 9-én újabb 
forgalomtechnikai javaslatot nyújtott be a 
polgármesteri hivatalnak a Templom tér 
forgalmi rendjének megváltoztatására. A 
javaslathoz mellékelték Gyermán Tibor 
iskolarendőrnek, a Pilisvörösvári Rendőr-
őrs munkatársának írásos állásfoglalását, 
melyben támogatja a javaslatban vázolt 
új forgalmi rend kialakítását. A képviselő-
testület úgy döntött, hogy a TEVŐ 2017. 
május 5. napján kelt javaslatát részben 
elfogadva megváltoztatja a Templom tér 
forgalmi rendjét. Az új forgalmi rend teszt-
jelleggel, az iskola nyári szünetében kerül 
bevezetésre. (112/2017. határozat – 11 igen)

Pályázati lehetőség  
a háziorvosoknak

Dr. Breierné Dr. Kovács Ildikó 
gyermekháziorvos és Dr. Kárász Szabolcs 
háziorvos a pilisvörösvári háziorvosok 
képviseletében jelezték a polgármester-
nek, hogy indulni kívánnak Az alapellátás 
és népegészségügy rendszerének átfogó 
fejlesztése – alapellátás fejlesztése című 
pályázaton, melyhez az önkormányzat 
támogatását kérték. A pályázat többek 
között egy háziorvosi praxisközösség lét-
rehozására irányul, ami a következőkre 

ad lehetőséget: lakossági egészségálla-
pot és -szükségletfelmérés, rendszeres 
együttműködés a járáson belül található 
járóbeteg-szakellátókkal, egészségfejlesz-
tési irodákkal, szociális ellátókkal, otthoni 
szakápolást nyújtó szolgáltatókkal, köz-
forgalmú gyógyszertárakkal stb. A projekt 
megvalósítása előrelépést jelentene a pilis-
vörösvári lakosság egészségmegőrzésének, 
illetve egészségi állapotának javításában, 
ezért a testület támogatását adta a pályá-
zaton való induláshoz. (114/2017. határo-
zat – 11 igen)
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Krausz Valériát választotta meg újabb öt évre a Gazdasági Ellátó 
Szervezet élére a képviselő-testület. Mostani számunkban vele be-
szélgettünk, kezdetekről, munkáról, családról.

ÚJABB 5 ÉV A GESZ ÉLÉN

 

• Akkor ez tehát a második ciklusa a Gaz-
dasági Ellátó Szervezet élén.

2011-ben átmenetileg egy évre neveztek ki, 
majd 2012-ben öt évre, tehát a második öt-
éves ciklusomat kezdem majd 2017 augusz-
tusától a GESZ élén.

• Amikor átvették a gazdasági ügyeket, sok 
problémával kellett szembenézniük?

Viharos gyorsasággal alakultunk meg 2011 
júliusában, hiszen 2011 májusában szava-
zott a testület a GESZ létrehozásáról. Az 
akkori, részben és teljesen önállóan gaz-
dálkodó intézmények pénzügyi-gazdasági 
feladatait kellett átvennünk és egységesí-
tenünk. Kevés időnk volt a felkészülésre, 
a szakembergárdát szinte egy hónap alatt 
kellett összeverbuválni az intézmények 
gazdasági vezetőiből, ügyintézőiből. Véle-
ményem szerint az évek alatt produktív és 
hatékony munkakapcsolat alakult ki az in-
tézmények és a GESZ között. Az általunk 
ellátott feladatok igen sokrétűek és változa-
tosak, emiatt állandó önképzésre van szük-
ségünk. Évről évre felfrissítjük a tudásunkat 
a mérlegképes könyvelőknek, illetve a belső 
ellenőröknek szervezett kötelező képzése-
ken, egyik kollégánk jelenleg államháztar-
tási mérlegképes könyvelői képzésen vesz 
részt, jómagam pedig egy újabb diplomát 
szereztem a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem államháztartási számvitel és ellenőrzés 
szakán. A szakmánkban megvalósul az éle-
ten át tartó tanulás manapság oly sokszor 
hangoztatott követelménye.

• Azaz folyamatosan kell követniük a vál-
tozásokat, az új jogszabályokat…

Természetesen, mint minden egyéb szak-
területen is. A folyamatos jogszabályi vál-
tozások és az államháztartási számvitel 
radikális változása miatt elengedhetetlen 
követelmény a munkánk alapját képező 
jogforrások változásainak naprakész nyo-
mon követése. A jogszabályi átalakítások lé-
nyege a költségvetési gazdálkodás eredmé-
nyességének és hatékonyságának a javítása, 

Egyéb határozatok:

107/2017. – Manhercz Teréz maga-
sabb vezetői illetményének meghatá-
rozásáról

109/2017. – Juhászné Ligeti Katalin 
magasabb vezetői illetményének meg-
határozásáról

113/2017. – Pilisvörösvári Polgár-
mesteri Hivatal Alapító okiratának 
módosításáról, módosító okiratának 
elfogadásáról

115/2017. − Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata felülvizsgált Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjának elfo-
gadásáról

120/2017. − Kisoroszi Községnek a 
Duna-Vértes Köze Regionális Hul-
ladékgazdálkodási Társuláshoz való 
csatlakozásának támogatásáról

121/2017. − Szigetszentmiklós Vá-
rosnak a Duna-Vértes Köze Regioná-
lis Hulladékgazdálkodási Társulásból 
való kilépésének támogatásáról

122/2017. − Szigethalom Városnak 
a Duna-Vértes Köze Regionális Hul-
ladékgazdálkodási Társulásból való 
kilépésének támogatásáról

Az ülésen hozott rendelet:

18/2017. −  (VI. 30.) önkormányzati 
rendelete az anyakönyvi szolgáltatások 
egyes díjairól

A képviselő-testület által hozott hatá-
rozatok és rendeletek megtalálhatóak 
a városi honlapon (www.pilisvorosvar.
hu / Vörösvári vagyok / Önkormány-
zati dokumentumok)

Rendelet az anyakönyvi díjakról

A Miniszterelnökség államtitkárának uta-
sítása alapján felül kellett vizsgálnia a kép-
viselő-testületnek az anyakönyvi szolgálta-
tások egyes díjairól szóló rendeletét. Mivel 
a meglévő rendelet bevezető része nem 
módosítható, így új rendeletet kellett al-
kotni megfelelő tartalmú bevezető résszel. 
A rendeletben meghatározott anyakönyvi 
díjakat nem változtatta meg a testület, így 
ezek továbbra is a következőképpen ala-
kulnak: a munkaidőben történő esketés in-
gyenes. Hivatali munkaidőn túl – ha egyik 
fél sem pilisvörösvári lakos – alkalmanként 
nettó 30 000 Ft díjat kell fizetnie a párnak, 
de 50% kedvezmény van, ha bármelyik fél 
pilisvörösvári lakos. Az esketés díja 50 000 
Ft, ha a szertartás nem a hivatali helyiség-
ben történik. (18/2017. rendelet − 9 igen és 
2 nem)

Ingatlankisajátítás a Tó-dűlőben

A Pilisvörösvár 6227. hrsz. alatti, „kivett 
zártkerti, művelés alól kivett terület” meg-
nevezésű, 16 153 m2 területű telek magán-
tulajdonban van. A Tó-dűlőben lévő ingat-
lanok tulajdonosainak többsége az ezen a 
bekerítetlen telken keresztül vezető kita-
posott úton közelíti meg a telkét. Azoknak 
az ingatlantulajdonosoknak, akik innen 
közelítik meg a telküket, illetve azoknak, 
akik rendszeresen erre közlekednek, biz-
tosítékot jelentene, ha az ingatlan útként 
funkcionáló része önkormányzati tulaj-
donba kerülne. A telek másik része – ame-
lyen nem közlekednek – nádas, vizenyős 
terület, ami a Szabályozási Terv szerint 
záportározónak van fenntartva. A terület-
re folyik az Őr-hegyről a csapadékvíz, a 
terület lejtéséből adódóan. A záportározó 
kialakításaira a Szent János-tó betemetése 
óta égető szükség lenne. Az érintett terület 
a HÉSZ-ben is záportározóként szerepel.
Az önkormányzat az elmúlt években több-
ször egyeztetett az ingatlan tulajdonosai-
val, illetve jogi képviselőjükkel. 2013-ban 
tervben volt, hogy az önkormányzat tele-
pülésrendezési szerződést köt, a szerződést 
azonban a tulajdonosok végül nem írták 
alá. Az idei évben újabb egyeztetések voltak 
a tulajdonosok és az önkormányzat között, 
de a felek sem adásvételben, sem ingat-
lancserében nem tudtak megállapodni. A 
városnak nagy szüksége lenne az ingatlan-
ra, részben a Tó-dűlőben lévő ingatlanok 
megközelítéséhez szükséges út, részben a 
záportározó kialakítása céljából. 

Arra, hogy az ingatlan önkormányzati 
tulajdonba kerüljön, két lehetőség van: az 
egyik a tulajdonosokkal adásvételben vagy 
cserében történő megállapodás, a másik a 
kisajátítás. Mivel az ingatlan tulajdonosai-
val sem adásvételben, sem cserében nem si-
került megállapodni, most úgy döntöttek a 
képviselők, hogy kisajátítja az önkormány-
zat az érintett területet. Az eljárás megin-

dítása előtt még egyszer meg kell próbálni 
egyeztetni a tulajdonosokkal, és ha nem 
sikerül, akkor kezdődhet meg a kisajátítás. 
Az eljárás díját és a tulajdonosok kártala-
nítását az önkormányzatnak kell fizetnie.
(116/2017. határozat – 10 igen, 1 nem)

Köztéri automata  
öntözőrendszerek kiépítése

Az elmúlt években a meleg, száraz nyári 
időjárás idején a közparkok növényzetét 
rendszeresen öntözni kellett, mivel a par-
kok nagy részét a nappali órákban végig 
érte a napsütés. A területek nagyságából 
adódóan ez a rendszeres locsolás rengeteg 
időt elvett, és jelenleg is elvesz a kertésze-
ti csoport embereitől, így nem tudnak a 
többi fontos kertészeti munkával foglal-
kozni (fűnyírás, gyomlálás stb.). Ennek a 
problémának a megoldására merült fel az 
automata öntözőrendszerek kiépítésének 
gondolata bizonyos frekventáltabb terüle-
teken. A felmerült területek prioritási sor-
rendben a következők: 10-es úti körforga-
lom, Hősök tere, Vásár tér, Járási Hivatal 
udvara, Polgármesteri Hivatal udvara, Fő 
tér és a Sportpálya. Egyelőre csak az első 
három helyszín öntözőrendszerének kiépí-
téséről döntött a testület, melyet 1 856 000 
+ áfa áron tervez és épít meg a V31 Kft. 
(117/2017. határozat – 11 igen) 

Ingatlanértékesítés

Már régóta próbálja értékesíteni az önkor-
mányzat a Szondi utca 108. szám alatti 
önkormányzati ingatlant. Most végre sike-
rült, 7 560 000 forintos áron. A képviselő-
testület felhatalmazta a polgármestert az 
adásvételi szerződés aláírására. (118/2017. 
határozat – 9 igen, 2 tartózkodás) 

Vis maior pályázat

A május 12-i nagy viharban lezúdult csapa-
dék rengeteg földutat mosott ki, és burkolt 
vízelvezető árkokat is tönkretett. Ez utób-
biak helyreállítására nyújtott be vis major 
pályázatot az önkormányzat. A helyreál-
lítandó vízelvezető árkok az Ipartelep ut-
cában és a Tűzoltó utcában találhatók. A 
műszaki szakértő által alátámasztott, brut-
tó 2 346 234 forintos helyreállítási költség-
re való tekintettel a pályázat benyújtásához 
703 870 forint önrész szükséges, amit a 
2017. évi költségvetési rendelet 22. sz. mel-
léklet 16. sorában rendelkezésre álló általá-
nos tartalékkeret terhére biztosított a képvi-
selő-testület. (119/2017. határozat – 11 igen) 

Vízkárelhárítási terv

A város vízkárelhárítási tervével kapcsolat-
ban a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazga-
tóság Vízrendezési és Öntözési Osztálya 
hiánypótlásra szólította fel az önkormány-
zatot, mert a terv tartalmi szempontból 

kiegészítésre szorul, továbbá mivel a kör-
nyezetvédelmi, természetvédelmi, vízgaz-
dálkodási és tájvédelmi szakértői tevékeny-
ségekről szóló kormányrendelet alapján a 
tervezésbe árvízmentesítés, árvízvédelem, 
folyó- és tószabályozás, sík- és dombvi-
déki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés 
részterületre vonatkozó szakértőt is be kell 
vonni.

A képviselő-testület döntése alapján az 
új helyi vízkárelhárítási terv elkészítésé-
re vonatkozó szerződést az ajánlatkérési 
eljárásban összességében legkedvezőbb 
ajánlatot adó Bartus Tibor egyéni vállal-
kozó, vízügyi szakértővel köti meg az ön-
kormányzat, bruttó 620 000 forintos árral. 
A tervezési feladat: a település meglévő 
vízelvezetőinek állapotfelmérése, javaslat 
a beavatkozást, felújítást igénylő helyekre 
és a műszaki védekezési tevékenység vég-
rehajtásának megtervezése (megelőzés, 
védekezés és a védekezést követő tevé-
kenységek. (124/2017. határozat – 10 igen, 
1 tartózkodás)

mely céloknak munkánk során igyekszünk 
megfelelni. 

• Hogy épül fel a Gazdasági Ellátó Szer-
vezet, mely költségvetési szervek vannak 
mellé rendelve? 

Jelenleg öt engedélyezett álláshellyel rendel-
kezünk. Munkamegosztási megállapodás 
alapján ellátjuk a következő – gazdasági 
szervezettel nem rendelkező – költségvetési 
szervek gazdasági-pénzügyi feladatait: Pi-
lisvörösvári Tipegő Bölcsőde; Ligeti Csepe-
redő Nemzetiségi Óvoda és tagintézménye; 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 
és tagintézményei; Művészetek Háza Kul-
turális Központ és Városi Könyvtár; Pilis-
vörösvár és Környéke Szociális Intézmény-
fenntartó Társulás; Városi Napos Oldal 
Szociális Központ; 2017. szeptember 1-jétől 
pedig új feladatként a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásába 
kerülő Pilisvörösvári Német Nemzetiségi 
Általános Iskola. Gazdasági szervezetként 
ellátjuk többek közt a felsorolt intézmények 
költségvetés-tervezéssel, pénzforgalommal, 
költségvetési gazdálkodással, a használatba 

adott vagyon kezelésével, a kötelező infor-
mációszolgáltatással kapcsolatos feladatait. 

• Mindig Vörösváron dolgozott?

Igen, közel húsz évet voltam a Ligeti Csepe-
redő Német Nemzetiségi Óvoda gazdasági 
vezetője, mielőtt a GESZ élére kerültem 
volna. 

• Beszéljünk kicsit a magánéletről is, ne 
csak a munkáról.

Pilisvörösváron élünk férjemmel és kisfi-
ammal. A támogatásuk nélkül nem tudnám 
ilyen könnyen venni az akadályokat a mun-
kám vagy akár a tanulmányaim során.

• Mivel kapcsolódik ki?

Számomra az az igazi kikapcsolódás, ha a 
családommal lehetek, igyekszünk sok közös 
programot szervezni. Rengeteget olvasok, 
tökéletesen kikapcsol a tanulás, de imádom 
nézni és hallgatni a kertembe hosszú évek 
alatt odaszoktatott madárseregletet is… 

• Köszönöm a beszélgetést!

Palkovics Mária

Pilisvörösváron az idei évben ünnepeljük meg a bajorországi Gröbenzell-lel kötött 
testvérvárosi kapcsolat fennállásának 25. évfordulóját. 

A jeles jubileum alkalmából 2017. augusztus 11−15-ig (a Vörösvári Napok ideje alatt)  
egy kb. 40 főből álló német delegáció vendégeskedik majd városunkban.  

A jubileumi partnerkapcsolati ünnepségre

augusztus 14-én (búcsúhétfőn) 18:00 órától  
a Művészetek Házában kerül majd sor, 

melyen beszédet mond Gromon István pilisvörösvári és Martin Schäfer gröbenzelli 
polgármester, valamint fotók segítségével felelevenítjük  
az elmúlt 25 esztendő sok közös eseményét, élményét.

Az önkormányzat szeretettel várja az érdeklődőket a jubileumi partnerkapcsolati rendezvényre!

                                                                                                    Gromon István polgármester

MEGHÍVÓ
JUBILEUMI PARTNERKAPCSOLATI ÜNNEPSÉGRE
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Krausz Valériát választotta meg újabb öt évre a Gazdasági Ellátó 
Szervezet élére a képviselő-testület. Mostani számunkban vele be-
szélgettünk, kezdetekről, munkáról, családról.

ÚJABB 5 ÉV A GESZ ÉLÉN

 

• Akkor ez tehát a második ciklusa a Gaz-
dasági Ellátó Szervezet élén.

2011-ben átmenetileg egy évre neveztek ki, 
majd 2012-ben öt évre, tehát a második öt-
éves ciklusomat kezdem majd 2017 augusz-
tusától a GESZ élén.

• Amikor átvették a gazdasági ügyeket, sok 
problémával kellett szembenézniük?

Viharos gyorsasággal alakultunk meg 2011 
júliusában, hiszen 2011 májusában szava-
zott a testület a GESZ létrehozásáról. Az 
akkori, részben és teljesen önállóan gaz-
dálkodó intézmények pénzügyi-gazdasági 
feladatait kellett átvennünk és egységesí-
tenünk. Kevés időnk volt a felkészülésre, 
a szakembergárdát szinte egy hónap alatt 
kellett összeverbuválni az intézmények 
gazdasági vezetőiből, ügyintézőiből. Véle-
ményem szerint az évek alatt produktív és 
hatékony munkakapcsolat alakult ki az in-
tézmények és a GESZ között. Az általunk 
ellátott feladatok igen sokrétűek és változa-
tosak, emiatt állandó önképzésre van szük-
ségünk. Évről évre felfrissítjük a tudásunkat 
a mérlegképes könyvelőknek, illetve a belső 
ellenőröknek szervezett kötelező képzése-
ken, egyik kollégánk jelenleg államháztar-
tási mérlegképes könyvelői képzésen vesz 
részt, jómagam pedig egy újabb diplomát 
szereztem a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem államháztartási számvitel és ellenőrzés 
szakán. A szakmánkban megvalósul az éle-
ten át tartó tanulás manapság oly sokszor 
hangoztatott követelménye.

• Azaz folyamatosan kell követniük a vál-
tozásokat, az új jogszabályokat…

Természetesen, mint minden egyéb szak-
területen is. A folyamatos jogszabályi vál-
tozások és az államháztartási számvitel 
radikális változása miatt elengedhetetlen 
követelmény a munkánk alapját képező 
jogforrások változásainak naprakész nyo-
mon követése. A jogszabályi átalakítások lé-
nyege a költségvetési gazdálkodás eredmé-
nyességének és hatékonyságának a javítása, 

Egyéb határozatok:

107/2017. – Manhercz Teréz maga-
sabb vezetői illetményének meghatá-
rozásáról

109/2017. – Juhászné Ligeti Katalin 
magasabb vezetői illetményének meg-
határozásáról

113/2017. – Pilisvörösvári Polgár-
mesteri Hivatal Alapító okiratának 
módosításáról, módosító okiratának 
elfogadásáról

115/2017. − Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata felülvizsgált Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjának elfo-
gadásáról

120/2017. − Kisoroszi Községnek a 
Duna-Vértes Köze Regionális Hul-
ladékgazdálkodási Társuláshoz való 
csatlakozásának támogatásáról

121/2017. − Szigetszentmiklós Vá-
rosnak a Duna-Vértes Köze Regioná-
lis Hulladékgazdálkodási Társulásból 
való kilépésének támogatásáról

122/2017. − Szigethalom Városnak 
a Duna-Vértes Köze Regionális Hul-
ladékgazdálkodási Társulásból való 
kilépésének támogatásáról

Az ülésen hozott rendelet:

18/2017. −  (VI. 30.) önkormányzati 
rendelete az anyakönyvi szolgáltatások 
egyes díjairól

A képviselő-testület által hozott hatá-
rozatok és rendeletek megtalálhatóak 
a városi honlapon (www.pilisvorosvar.
hu / Vörösvári vagyok / Önkormány-
zati dokumentumok)

Rendelet az anyakönyvi díjakról

A Miniszterelnökség államtitkárának uta-
sítása alapján felül kellett vizsgálnia a kép-
viselő-testületnek az anyakönyvi szolgálta-
tások egyes díjairól szóló rendeletét. Mivel 
a meglévő rendelet bevezető része nem 
módosítható, így új rendeletet kellett al-
kotni megfelelő tartalmú bevezető résszel. 
A rendeletben meghatározott anyakönyvi 
díjakat nem változtatta meg a testület, így 
ezek továbbra is a következőképpen ala-
kulnak: a munkaidőben történő esketés in-
gyenes. Hivatali munkaidőn túl – ha egyik 
fél sem pilisvörösvári lakos – alkalmanként 
nettó 30 000 Ft díjat kell fizetnie a párnak, 
de 50% kedvezmény van, ha bármelyik fél 
pilisvörösvári lakos. Az esketés díja 50 000 
Ft, ha a szertartás nem a hivatali helyiség-
ben történik. (18/2017. rendelet − 9 igen és 
2 nem)

Ingatlankisajátítás a Tó-dűlőben

A Pilisvörösvár 6227. hrsz. alatti, „kivett 
zártkerti, művelés alól kivett terület” meg-
nevezésű, 16 153 m2 területű telek magán-
tulajdonban van. A Tó-dűlőben lévő ingat-
lanok tulajdonosainak többsége az ezen a 
bekerítetlen telken keresztül vezető kita-
posott úton közelíti meg a telkét. Azoknak 
az ingatlantulajdonosoknak, akik innen 
közelítik meg a telküket, illetve azoknak, 
akik rendszeresen erre közlekednek, biz-
tosítékot jelentene, ha az ingatlan útként 
funkcionáló része önkormányzati tulaj-
donba kerülne. A telek másik része – ame-
lyen nem közlekednek – nádas, vizenyős 
terület, ami a Szabályozási Terv szerint 
záportározónak van fenntartva. A terület-
re folyik az Őr-hegyről a csapadékvíz, a 
terület lejtéséből adódóan. A záportározó 
kialakításaira a Szent János-tó betemetése 
óta égető szükség lenne. Az érintett terület 
a HÉSZ-ben is záportározóként szerepel.
Az önkormányzat az elmúlt években több-
ször egyeztetett az ingatlan tulajdonosai-
val, illetve jogi képviselőjükkel. 2013-ban 
tervben volt, hogy az önkormányzat tele-
pülésrendezési szerződést köt, a szerződést 
azonban a tulajdonosok végül nem írták 
alá. Az idei évben újabb egyeztetések voltak 
a tulajdonosok és az önkormányzat között, 
de a felek sem adásvételben, sem ingat-
lancserében nem tudtak megállapodni. A 
városnak nagy szüksége lenne az ingatlan-
ra, részben a Tó-dűlőben lévő ingatlanok 
megközelítéséhez szükséges út, részben a 
záportározó kialakítása céljából. 

Arra, hogy az ingatlan önkormányzati 
tulajdonba kerüljön, két lehetőség van: az 
egyik a tulajdonosokkal adásvételben vagy 
cserében történő megállapodás, a másik a 
kisajátítás. Mivel az ingatlan tulajdonosai-
val sem adásvételben, sem cserében nem si-
került megállapodni, most úgy döntöttek a 
képviselők, hogy kisajátítja az önkormány-
zat az érintett területet. Az eljárás megin-

dítása előtt még egyszer meg kell próbálni 
egyeztetni a tulajdonosokkal, és ha nem 
sikerül, akkor kezdődhet meg a kisajátítás. 
Az eljárás díját és a tulajdonosok kártala-
nítását az önkormányzatnak kell fizetnie.
(116/2017. határozat – 10 igen, 1 nem)

Köztéri automata  
öntözőrendszerek kiépítése

Az elmúlt években a meleg, száraz nyári 
időjárás idején a közparkok növényzetét 
rendszeresen öntözni kellett, mivel a par-
kok nagy részét a nappali órákban végig 
érte a napsütés. A területek nagyságából 
adódóan ez a rendszeres locsolás rengeteg 
időt elvett, és jelenleg is elvesz a kertésze-
ti csoport embereitől, így nem tudnak a 
többi fontos kertészeti munkával foglal-
kozni (fűnyírás, gyomlálás stb.). Ennek a 
problémának a megoldására merült fel az 
automata öntözőrendszerek kiépítésének 
gondolata bizonyos frekventáltabb terüle-
teken. A felmerült területek prioritási sor-
rendben a következők: 10-es úti körforga-
lom, Hősök tere, Vásár tér, Járási Hivatal 
udvara, Polgármesteri Hivatal udvara, Fő 
tér és a Sportpálya. Egyelőre csak az első 
három helyszín öntözőrendszerének kiépí-
téséről döntött a testület, melyet 1 856 000 
+ áfa áron tervez és épít meg a V31 Kft. 
(117/2017. határozat – 11 igen) 

Ingatlanértékesítés

Már régóta próbálja értékesíteni az önkor-
mányzat a Szondi utca 108. szám alatti 
önkormányzati ingatlant. Most végre sike-
rült, 7 560 000 forintos áron. A képviselő-
testület felhatalmazta a polgármestert az 
adásvételi szerződés aláírására. (118/2017. 
határozat – 9 igen, 2 tartózkodás) 

Vis maior pályázat

A május 12-i nagy viharban lezúdult csapa-
dék rengeteg földutat mosott ki, és burkolt 
vízelvezető árkokat is tönkretett. Ez utób-
biak helyreállítására nyújtott be vis major 
pályázatot az önkormányzat. A helyreál-
lítandó vízelvezető árkok az Ipartelep ut-
cában és a Tűzoltó utcában találhatók. A 
műszaki szakértő által alátámasztott, brut-
tó 2 346 234 forintos helyreállítási költség-
re való tekintettel a pályázat benyújtásához 
703 870 forint önrész szükséges, amit a 
2017. évi költségvetési rendelet 22. sz. mel-
léklet 16. sorában rendelkezésre álló általá-
nos tartalékkeret terhére biztosított a képvi-
selő-testület. (119/2017. határozat – 11 igen) 

Vízkárelhárítási terv

A város vízkárelhárítási tervével kapcsolat-
ban a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazga-
tóság Vízrendezési és Öntözési Osztálya 
hiánypótlásra szólította fel az önkormány-
zatot, mert a terv tartalmi szempontból 

kiegészítésre szorul, továbbá mivel a kör-
nyezetvédelmi, természetvédelmi, vízgaz-
dálkodási és tájvédelmi szakértői tevékeny-
ségekről szóló kormányrendelet alapján a 
tervezésbe árvízmentesítés, árvízvédelem, 
folyó- és tószabályozás, sík- és dombvi-
déki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés 
részterületre vonatkozó szakértőt is be kell 
vonni.

A képviselő-testület döntése alapján az 
új helyi vízkárelhárítási terv elkészítésé-
re vonatkozó szerződést az ajánlatkérési 
eljárásban összességében legkedvezőbb 
ajánlatot adó Bartus Tibor egyéni vállal-
kozó, vízügyi szakértővel köti meg az ön-
kormányzat, bruttó 620 000 forintos árral. 
A tervezési feladat: a település meglévő 
vízelvezetőinek állapotfelmérése, javaslat 
a beavatkozást, felújítást igénylő helyekre 
és a műszaki védekezési tevékenység vég-
rehajtásának megtervezése (megelőzés, 
védekezés és a védekezést követő tevé-
kenységek. (124/2017. határozat – 10 igen, 
1 tartózkodás)

mely céloknak munkánk során igyekszünk 
megfelelni. 

• Hogy épül fel a Gazdasági Ellátó Szer-
vezet, mely költségvetési szervek vannak 
mellé rendelve? 

Jelenleg öt engedélyezett álláshellyel rendel-
kezünk. Munkamegosztási megállapodás 
alapján ellátjuk a következő – gazdasági 
szervezettel nem rendelkező – költségvetési 
szervek gazdasági-pénzügyi feladatait: Pi-
lisvörösvári Tipegő Bölcsőde; Ligeti Csepe-
redő Nemzetiségi Óvoda és tagintézménye; 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 
és tagintézményei; Művészetek Háza Kul-
turális Központ és Városi Könyvtár; Pilis-
vörösvár és Környéke Szociális Intézmény-
fenntartó Társulás; Városi Napos Oldal 
Szociális Központ; 2017. szeptember 1-jétől 
pedig új feladatként a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásába 
kerülő Pilisvörösvári Német Nemzetiségi 
Általános Iskola. Gazdasági szervezetként 
ellátjuk többek közt a felsorolt intézmények 
költségvetés-tervezéssel, pénzforgalommal, 
költségvetési gazdálkodással, a használatba 

adott vagyon kezelésével, a kötelező infor-
mációszolgáltatással kapcsolatos feladatait. 

• Mindig Vörösváron dolgozott?

Igen, közel húsz évet voltam a Ligeti Csepe-
redő Német Nemzetiségi Óvoda gazdasági 
vezetője, mielőtt a GESZ élére kerültem 
volna. 

• Beszéljünk kicsit a magánéletről is, ne 
csak a munkáról.

Pilisvörösváron élünk férjemmel és kisfi-
ammal. A támogatásuk nélkül nem tudnám 
ilyen könnyen venni az akadályokat a mun-
kám vagy akár a tanulmányaim során.

• Mivel kapcsolódik ki?

Számomra az az igazi kikapcsolódás, ha a 
családommal lehetek, igyekszünk sok közös 
programot szervezni. Rengeteget olvasok, 
tökéletesen kikapcsol a tanulás, de imádom 
nézni és hallgatni a kertembe hosszú évek 
alatt odaszoktatott madárseregletet is… 

• Köszönöm a beszélgetést!

Palkovics Mária

Pilisvörösváron az idei évben ünnepeljük meg a bajorországi Gröbenzell-lel kötött 
testvérvárosi kapcsolat fennállásának 25. évfordulóját. 

A jeles jubileum alkalmából 2017. augusztus 11−15-ig (a Vörösvári Napok ideje alatt)  
egy kb. 40 főből álló német delegáció vendégeskedik majd városunkban.  

A jubileumi partnerkapcsolati ünnepségre

augusztus 14-én (búcsúhétfőn) 18:00 órától  
a Művészetek Házában kerül majd sor, 

melyen beszédet mond Gromon István pilisvörösvári és Martin Schäfer gröbenzelli 
polgármester, valamint fotók segítségével felelevenítjük  
az elmúlt 25 esztendő sok közös eseményét, élményét.

Az önkormányzat szeretettel várja az érdeklődőket a jubileumi partnerkapcsolati rendezvényre!

                                                                                                    Gromon István polgármester

MEGHÍVÓ
JUBILEUMI PARTNERKAPCSOLATI ÜNNEPSÉGRE



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG12 132017. JÚLIUS  KÖZÉLET

GONDOK A HULLADÉKSZÁLLÍTÁSSAL

Á prilis közepén a Nemzeti Hulla-
dékgazdálkodási Koordináló és Va-
gyonkezelő Zrt. (NHKV) szakmai 

vezérigazgató-helyettese, Hajnal Zsolt egy 
körlevélben tájékoztatta a települések pol-
gármestereit a hulladékszállításban várha-
tó átalakításokról. „Az átalakítás célja egy 
egységes, nonprofit közszolgáltatási rend-
szer kialakítása nullszaldós működéssel” 
– állt a tájékoztatóban, amely szerint e cél 
elérése érdekében vált szükségessé a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatás integráci-
ója, amely az NKHV Zrt. közreműködésé-
vel valósul meg. 

Napokat, heteket késik a szelektív 
hulladék és a zöldhulladék elszál-
lítása a városban. Miért – tesszük 
fel a kérdést egyre többen –, mikor 
korábban működött a rendszer? 

Az átalakítás kezdete óta több környékbe-
li településen, köztük Pilisvörösváron is za-
varok mutatkoznak a hulladékszállításban. 
Napokat, heteket késik a szelektív hulladék 
és a zöldhulladék elszállítása a városban. 
Miért – tesszük fel a kérdést egyre többen 
–, mikor korábban működött a rendszer? A 
szolgáltatást Vörösváron végző Zöld Bicske 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől, Teszár Ta-
mástól próbáltunk meg válaszokat kapni.

• Mi okozza az utóbbi időszakban a 
fennakadásokat a szolgáltatásban?
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
rendszer országos átalakítása során sok 
többletfeladatot kaptunk. A legfontosabb, 
és társaságunkat leginkább megterhelő 
változás az, hogy a zöldhulladékot havi 
gyakorisággal kell összegyűjtenünk – ezt 
az OHKT, az országos hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatási terv határozza 
meg. Korábban voltak olyan települések, 
ahol csak évi 1-2 gyűjtés volt, ezzel szem-
ben most – a januári két fenyőfagyűjtéssel 
együtt – évi 10 zöldhulladékgyűjtést kell 
tartanunk minden településen.

• És ehhez kicsi a kapacitás?
Az eszközeink és a munkavállalói állo-
mányunk bővítése nélkül csak túlórát el-
rendelve, szombatra tudtuk beilleszteni a 
zöldhulladékgyűjtést, így viszont jónéhány 

sofőrnek és rakodónak már május végére 
elfogyott a munka törvénykönyve szerint 
megállapított éves túlórakerete. Ráadásul 
a hazai fuvarozók és a munkaerő szabad 
vándorlása miatt az európai fuvarozó tár-
saságok „elszívják” a teherautó-sofőrök 
jelentős részét, így szinte lehetetlen továb-
bi sofőröket találni – különösen az ország 
gazdaságilag legfejlettebb térségében.

• Más településen is jellemző ez, vagy 
csak Vörösváron?

A pilisi térség többi településén is van-
nak elmaradások. Próbáljuk orvosolni az 
áldatlan állapotot munkaerőfelvétellel és 
újabb használt járművek vásárlásával. Egy 
gyűjtőjármű már június 14-én munkába 
állt, egy másik várhatóan a jövő hét elején 
indulhat el. Emellett folyamatosan vissza-
állnak a szolgáltatásba a javításról kikerü-
lő autók, de sajnos ezzel párhuzamosan 
újabbak esnek ki.

• Van fontossági sorrend az elszállítás-
nál?

A vegyes (kommunális) hulladék elszál-
lítása előnyt élvez, de a kapacitásaink 
függvényében délutáni műszakokat is 
szervezünk, ezért kérjük az ingatlanhasz-
nálókat, hogy minden el nem szállított 
hulladékot hagyjanak az ingatlan előtt, 
mert előfordul, hogy este 8-9 óra körül ér-
nek oda a járműveink. A munkaerőhiány 
miatt B kategóriás kisteherautók üzembe 
állítását is tervezzük.

Ez azonban csak a problémák egyik 
része, a cégnek jelenleg a közszolgáltatási 
szerződésekkel is gondjai vannak. Ennek 
egyik az oka az, hogy nem sikerült teljesí-
teni az elvárt szelektív hulladékmennyisé-
get – mondta el lapunknak Teszár Tamás:

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatá-
si tevékenység ellátásának feltételei közé 
tavaly bekerült egy új dokumentum: a 
„megfelelőségi vélemény”. A megfelelő-
ségi vélemény kiadásakor azt vizsgálják, 
hogy a közszolgáltató tevékenysége, gya-
korlata hozzájárul-e az országos hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatási tervben 
(OHKT) foglalt célok megvalósításához. 
A célokat az EU előírásainak megfele-
lően állították össze. Az egyik legfonto-
sabb cél a szelektíven gyűjtött, anyagában 
hasznosítható csomagolási hulladékok 
„eltérítése” a lerakástól. Az OHKT-ban 
meghatározott egy főre jutó éves mennyi-
ségeket egyelőre nem tudjuk teljesíteni, 
ehhez szemléletformálásra és a gyűjtési 
hálózat bővítésére is szükség lesz. Évente, 
fejenként 10 kg papír, 6 kg üveg, 4 kg mű-
anyag és 1 kg fém csomagolási hulladékot 
kell összegyűjtenünk. Ha nem érjük el az 
elvárt mennyiséget, a megfelelőségi véle-
mény visszavonásra kerül. Ez az egyik oka 
a megfelelőségi vélemény mostani vissza-
vonásának.

„A 2016. április 1. napjától hatályos 
jogszabályi rendelkezések, továbbá a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
országos elvárásait és céljait meghatá-
rozó Országos Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltatási Terv (a továbbiakban: 
OHKT) a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási rendszer átalakítását tették 
szükségessé az európai uniós kötelezett-
ségek, a rezsicsökkentés eredményeinek 
megőrzése, a fenntarthatóság biztosítá-
sa, valamint a területi egyenlőtlenségek 
megszűntetése, optimális közszolgálta-
tási területek kialakítása érdekében. Az 
átalakítás célja egy egységes, nonprofit 
közszolgáltatási rendszer kialakítása 
nullszaldós működéssel. E célok eléré-
se érdekében a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás integrációja vált szüksé-
gessé. A közszolgáltatás ellátásának opti-
mális területi lehatárolása és a regionális 
koordináció az állami hulladékgazdál-
kodási közfeladat ellátására létrehozott 
NHKV Zrt. közreműködésével valósul 
meg.”

NHKV

A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 
szelektív- és zöldhulladék 

gyűjtésére

RAKODÓKAT ÉS 
KISTEHERAUTÓ-VEZETŐKET 

keres 
a pilisvörösvári térségben. 

A sofőrök számára a követelmény: 
B kategóriás jogosítvány. 

Jelentkezés: info@zoldbicske.hu

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYE

Hirdetmény  
meg nem váltott  

temetési helyekről
Ezúton értesítem a tisztelt lakosságot, hogy Pilis-
vörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a 99/2017. (V. 25.) Kt. számú határozatában 
foglaltaknak megfelelően, a temetőkről és a te-
metkezésről szóló 145/1999. (X. 01.) Kormányren-
delet szerint a városi köztemetőben elhelyezkedő, 
a mellékelt listán feltüntetett temetési helyeket 

2017. november 30-i határidővel

az önkormányzat lezárja, mivel azok határidőn be-
lül nem kerültek újra megváltásra.

Pilisvörösvár, 2017. május 30.

Dr. Krupp Zsuzsanna 
jegyző

Urnafülkék:

1UF/2/1  2UF/1/10  

1UF/2/3  2UF/2/2  

1UF/2/8  2UF/2/4  

1UF/2/10  2UF/2/6  

1UF/3/5  2UF/2/8  

1UF/3/6  2UF/3/1  

1UF/3/10  2UF/3/2  

2UF/1/5  4UF/1/3  

2UF/1/7  4UF/2/1  

2UF/1/8  4UF/2/2

2UF/1/9

3-as parcella:   19- es sor 4-es sírhely, 

4-es parcella:   1-es sor 15-ös sírhely,

6-os parcella:   15-ös sor 3-as sírhely; 

13-as parcella: 1-es sor 5-ös sírhely, 

14-es parcella: 7-es sor 6-os sírhely, 

                                8-as sor 10-es sírhely,

15-ös parcella: 28-as sor 24, 26-os sírhely,  
                                29-es sor 26-os sírhely,  
                                30-as sor 24-es sírhely;  
                                31-es sor 26-os sírhely; 

17-es parcella: 2-es sor 19, 25, 29-es sírhely,  
                                3-as sor 21, 23, 24-es sírhely; 

19-es parcella: 1-es sor 18-as sírhely;  
                                2-es sor 26-os sírhely;  
                                4-es sor 21-es sírhely.

A Budakörnyéki Járásbíróság (1146 Budapest, 
Thököly u. 97−101.)  

2017. július 17. napjától 2017. augusztus 
18. napjáig ítélkezési szünetet tart. 

Az ítélkezési szünet tartalma alatt a büntető és 
polgári kezelőirodákon a félfogadást hivatali 

időben változatlanul megtartják.  
A fenti időtartam alatt a bíróság tárgyalást nem 
tart. A nyári ítélkezési szünet ideje alatt hétfői 

napokon panasznapokat tartanak.

Dr. Smid Erika
a Budakörnyéki Járásbíróság elnökének  

tájékoztatása alapján

Nyári ítélkezési szünet

• Van, ahol emiatt megszűnt a szerző-
dés?

18 településen, közel 100 000 lakosnak 
nyújtunk szolgáltatást. Az önkormányza-
tokkal kötött hulladékszállítási közszol-
gáltatási szerződéseinket – jogszabályi 
előírás miatt – az önkormányzatoknak 
mérlegelés nélkül fel kell mondaniuk, de 
mi a hat hónapos felmondási idő alatt a 
szolgáltatást továbbra is ellátjuk. 

A Zöld Bicskéhez tartozó települések 
közül eddig csak néhányan mondták fel 
a szerződést, az önkormányzatok több-
sége még kivár, mert aggódnak amiatt, 
hogy a felmondási idő letelte után hogyan 
tudják majd biztosítani a feladatellátást. 
Vörösváron egyelőre él még a szerződés. A 
képviselő-testület a legutóbbi ülésén hosz-
szan tárgyalta a témát, és végül úgy határo-
zott, hogy a szerződés esetleges megszün-
tetéséről a Duna-Vértes Társulási Tanács 
júliusi ülése után dönt. Az egyeztetések 
tehát folynak, az érintettek keresik a meg-
oldást, hiszen mindenkinek érdeke, hogy 
a szolgáltatás biztonsággal el legyen látva.

Arra a kérdésre, hogy várhatóan visz-
szaszerzi-e a cég a megfelelőségi véle-
ményt, Teszár Tamás azt felelte, hogy 
minden szükséges lépést megtesznek en-
nek érdekében.

Sólyom Ágnes

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYE



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG12 132017. JÚLIUS  KÖZÉLET

GONDOK A HULLADÉKSZÁLLÍTÁSSAL

Á prilis közepén a Nemzeti Hulla-
dékgazdálkodási Koordináló és Va-
gyonkezelő Zrt. (NHKV) szakmai 

vezérigazgató-helyettese, Hajnal Zsolt egy 
körlevélben tájékoztatta a települések pol-
gármestereit a hulladékszállításban várha-
tó átalakításokról. „Az átalakítás célja egy 
egységes, nonprofit közszolgáltatási rend-
szer kialakítása nullszaldós működéssel” 
– állt a tájékoztatóban, amely szerint e cél 
elérése érdekében vált szükségessé a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatás integráci-
ója, amely az NKHV Zrt. közreműködésé-
vel valósul meg. 

Napokat, heteket késik a szelektív 
hulladék és a zöldhulladék elszál-
lítása a városban. Miért – tesszük 
fel a kérdést egyre többen –, mikor 
korábban működött a rendszer? 

Az átalakítás kezdete óta több környékbe-
li településen, köztük Pilisvörösváron is za-
varok mutatkoznak a hulladékszállításban. 
Napokat, heteket késik a szelektív hulladék 
és a zöldhulladék elszállítása a városban. 
Miért – tesszük fel a kérdést egyre többen 
–, mikor korábban működött a rendszer? A 
szolgáltatást Vörösváron végző Zöld Bicske 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől, Teszár Ta-
mástól próbáltunk meg válaszokat kapni.

• Mi okozza az utóbbi időszakban a 
fennakadásokat a szolgáltatásban?
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
rendszer országos átalakítása során sok 
többletfeladatot kaptunk. A legfontosabb, 
és társaságunkat leginkább megterhelő 
változás az, hogy a zöldhulladékot havi 
gyakorisággal kell összegyűjtenünk – ezt 
az OHKT, az országos hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatási terv határozza 
meg. Korábban voltak olyan települések, 
ahol csak évi 1-2 gyűjtés volt, ezzel szem-
ben most – a januári két fenyőfagyűjtéssel 
együtt – évi 10 zöldhulladékgyűjtést kell 
tartanunk minden településen.

• És ehhez kicsi a kapacitás?
Az eszközeink és a munkavállalói állo-
mányunk bővítése nélkül csak túlórát el-
rendelve, szombatra tudtuk beilleszteni a 
zöldhulladékgyűjtést, így viszont jónéhány 

sofőrnek és rakodónak már május végére 
elfogyott a munka törvénykönyve szerint 
megállapított éves túlórakerete. Ráadásul 
a hazai fuvarozók és a munkaerő szabad 
vándorlása miatt az európai fuvarozó tár-
saságok „elszívják” a teherautó-sofőrök 
jelentős részét, így szinte lehetetlen továb-
bi sofőröket találni – különösen az ország 
gazdaságilag legfejlettebb térségében.

• Más településen is jellemző ez, vagy 
csak Vörösváron?

A pilisi térség többi településén is van-
nak elmaradások. Próbáljuk orvosolni az 
áldatlan állapotot munkaerőfelvétellel és 
újabb használt járművek vásárlásával. Egy 
gyűjtőjármű már június 14-én munkába 
állt, egy másik várhatóan a jövő hét elején 
indulhat el. Emellett folyamatosan vissza-
állnak a szolgáltatásba a javításról kikerü-
lő autók, de sajnos ezzel párhuzamosan 
újabbak esnek ki.

• Van fontossági sorrend az elszállítás-
nál?

A vegyes (kommunális) hulladék elszál-
lítása előnyt élvez, de a kapacitásaink 
függvényében délutáni műszakokat is 
szervezünk, ezért kérjük az ingatlanhasz-
nálókat, hogy minden el nem szállított 
hulladékot hagyjanak az ingatlan előtt, 
mert előfordul, hogy este 8-9 óra körül ér-
nek oda a járműveink. A munkaerőhiány 
miatt B kategóriás kisteherautók üzembe 
állítását is tervezzük.

Ez azonban csak a problémák egyik 
része, a cégnek jelenleg a közszolgáltatási 
szerződésekkel is gondjai vannak. Ennek 
egyik az oka az, hogy nem sikerült teljesí-
teni az elvárt szelektív hulladékmennyisé-
get – mondta el lapunknak Teszár Tamás:

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatá-
si tevékenység ellátásának feltételei közé 
tavaly bekerült egy új dokumentum: a 
„megfelelőségi vélemény”. A megfelelő-
ségi vélemény kiadásakor azt vizsgálják, 
hogy a közszolgáltató tevékenysége, gya-
korlata hozzájárul-e az országos hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatási tervben 
(OHKT) foglalt célok megvalósításához. 
A célokat az EU előírásainak megfele-
lően állították össze. Az egyik legfonto-
sabb cél a szelektíven gyűjtött, anyagában 
hasznosítható csomagolási hulladékok 
„eltérítése” a lerakástól. Az OHKT-ban 
meghatározott egy főre jutó éves mennyi-
ségeket egyelőre nem tudjuk teljesíteni, 
ehhez szemléletformálásra és a gyűjtési 
hálózat bővítésére is szükség lesz. Évente, 
fejenként 10 kg papír, 6 kg üveg, 4 kg mű-
anyag és 1 kg fém csomagolási hulladékot 
kell összegyűjtenünk. Ha nem érjük el az 
elvárt mennyiséget, a megfelelőségi véle-
mény visszavonásra kerül. Ez az egyik oka 
a megfelelőségi vélemény mostani vissza-
vonásának.

„A 2016. április 1. napjától hatályos 
jogszabályi rendelkezések, továbbá a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
országos elvárásait és céljait meghatá-
rozó Országos Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltatási Terv (a továbbiakban: 
OHKT) a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási rendszer átalakítását tették 
szükségessé az európai uniós kötelezett-
ségek, a rezsicsökkentés eredményeinek 
megőrzése, a fenntarthatóság biztosítá-
sa, valamint a területi egyenlőtlenségek 
megszűntetése, optimális közszolgálta-
tási területek kialakítása érdekében. Az 
átalakítás célja egy egységes, nonprofit 
közszolgáltatási rendszer kialakítása 
nullszaldós működéssel. E célok eléré-
se érdekében a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás integrációja vált szüksé-
gessé. A közszolgáltatás ellátásának opti-
mális területi lehatárolása és a regionális 
koordináció az állami hulladékgazdál-
kodási közfeladat ellátására létrehozott 
NHKV Zrt. közreműködésével valósul 
meg.”

NHKV

A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 
szelektív- és zöldhulladék 

gyűjtésére

RAKODÓKAT ÉS 
KISTEHERAUTÓ-VEZETŐKET 

keres 
a pilisvörösvári térségben. 

A sofőrök számára a követelmény: 
B kategóriás jogosítvány. 

Jelentkezés: info@zoldbicske.hu

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYE

Hirdetmény  
meg nem váltott  

temetési helyekről
Ezúton értesítem a tisztelt lakosságot, hogy Pilis-
vörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a 99/2017. (V. 25.) Kt. számú határozatában 
foglaltaknak megfelelően, a temetőkről és a te-
metkezésről szóló 145/1999. (X. 01.) Kormányren-
delet szerint a városi köztemetőben elhelyezkedő, 
a mellékelt listán feltüntetett temetési helyeket 

2017. november 30-i határidővel

az önkormányzat lezárja, mivel azok határidőn be-
lül nem kerültek újra megváltásra.

Pilisvörösvár, 2017. május 30.

Dr. Krupp Zsuzsanna 
jegyző

Urnafülkék:

1UF/2/1  2UF/1/10  

1UF/2/3  2UF/2/2  

1UF/2/8  2UF/2/4  

1UF/2/10  2UF/2/6  

1UF/3/5  2UF/2/8  

1UF/3/6  2UF/3/1  

1UF/3/10  2UF/3/2  

2UF/1/5  4UF/1/3  

2UF/1/7  4UF/2/1  

2UF/1/8  4UF/2/2

2UF/1/9

3-as parcella:   19- es sor 4-es sírhely, 

4-es parcella:   1-es sor 15-ös sírhely,

6-os parcella:   15-ös sor 3-as sírhely; 

13-as parcella: 1-es sor 5-ös sírhely, 

14-es parcella: 7-es sor 6-os sírhely, 

                                8-as sor 10-es sírhely,

15-ös parcella: 28-as sor 24, 26-os sírhely,  
                                29-es sor 26-os sírhely,  
                                30-as sor 24-es sírhely;  
                                31-es sor 26-os sírhely; 

17-es parcella: 2-es sor 19, 25, 29-es sírhely,  
                                3-as sor 21, 23, 24-es sírhely; 

19-es parcella: 1-es sor 18-as sírhely;  
                                2-es sor 26-os sírhely;  
                                4-es sor 21-es sírhely.

A Budakörnyéki Járásbíróság (1146 Budapest, 
Thököly u. 97−101.)  

2017. július 17. napjától 2017. augusztus 
18. napjáig ítélkezési szünetet tart. 

Az ítélkezési szünet tartalma alatt a büntető és 
polgári kezelőirodákon a félfogadást hivatali 

időben változatlanul megtartják.  
A fenti időtartam alatt a bíróság tárgyalást nem 
tart. A nyári ítélkezési szünet ideje alatt hétfői 

napokon panasznapokat tartanak.

Dr. Smid Erika
a Budakörnyéki Járásbíróság elnökének  

tájékoztatása alapján

Nyári ítélkezési szünet

• Van, ahol emiatt megszűnt a szerző-
dés?

18 településen, közel 100 000 lakosnak 
nyújtunk szolgáltatást. Az önkormányza-
tokkal kötött hulladékszállítási közszol-
gáltatási szerződéseinket – jogszabályi 
előírás miatt – az önkormányzatoknak 
mérlegelés nélkül fel kell mondaniuk, de 
mi a hat hónapos felmondási idő alatt a 
szolgáltatást továbbra is ellátjuk. 

A Zöld Bicskéhez tartozó települések 
közül eddig csak néhányan mondták fel 
a szerződést, az önkormányzatok több-
sége még kivár, mert aggódnak amiatt, 
hogy a felmondási idő letelte után hogyan 
tudják majd biztosítani a feladatellátást. 
Vörösváron egyelőre él még a szerződés. A 
képviselő-testület a legutóbbi ülésén hosz-
szan tárgyalta a témát, és végül úgy határo-
zott, hogy a szerződés esetleges megszün-
tetéséről a Duna-Vértes Társulási Tanács 
júliusi ülése után dönt. Az egyeztetések 
tehát folynak, az érintettek keresik a meg-
oldást, hiszen mindenkinek érdeke, hogy 
a szolgáltatás biztonsággal el legyen látva.

Arra a kérdésre, hogy várhatóan visz-
szaszerzi-e a cég a megfelelőségi véle-
ményt, Teszár Tamás azt felelte, hogy 
minden szükséges lépést megtesznek en-
nek érdekében.

Sólyom Ágnes

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYE
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Felhívás parlagfű-mentesítési feladatok ellátására Mulasztási bírság a kommunális adóbevallásukat nem teljesítőknek

Felhívás magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos  
bejelentési kötelezettségekre

Felhívás idegenforgalmi adó  
bevallási és befizetési határidőre

Felhívás adótartozásra 
indított végrehajtási  
eljárás lehetőségéről

Tájékoztató magánfőzőknek

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 fenntarta-
ni.” A gyommentesítés elmaradása esetén növényvé-
delmi 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 jú-
niusra esik, majd ezt követően a virágzat képzésére 
kezdi fordítani energiáit. Az allergia szempontjából 
veszélyt jelentő porzós virágok jelennek meg előbb, 
július első felében, majd július végétől megindul a pol-
lenszóródás, mely még ősszel is tart, és amely során a 
virágpor a légáramlatokkal akár száz kilométerre is el-
juthat. Ebből egyértelműen következik, hogy a véde-
kezést 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 

Ezúton tájékoztatom tisztelt adózóinkat, hogy Pilis-
vörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a helyi adókról szóló 23/2008. (XI. 26.) önkormányzati 
rendeletének módosításával 2012. január 1. nap-
jától bevezette Pilisvörösváron a magánszemé-
lyek kommunális adóját, mellyel kapcsolatos 
bevallás benyújtásának határideje 2012. január 
15-én lejárt.

Fenti határidő azon ingatlantulajdonosokra, vagyoni 
értékű jog jogosítottjaira vonatkozott, akik a magán-
személyek kommunális adójának bevezetését (2012. 
január 1.) megelőzően már rendelkeztek az említett 
jogokkal ingatlanjuk felett.

Amennyiben egy magánszemély 2012. január 
1-jét követően vált az ingatlan tulajdonosává 
vagy vagyoni értékű jog jogosítottjává, úgy adó-
fizetési kötelezettsége a következő év január 
1-jétől indul, s a bevallást ennek az évnek január 
15. napjáig kell benyújtani.

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

A tulajdonosok körében történő személyi változá-
sokat, illetve a vagyoni értékű jog jogosítottjai 
körében bekövetkező személyi változásokat szintén 
be kell jelenteni. 

Felhívom tisztelt szálláshely-szolgáltatóink 
figyelmét, hogy 2017-től az adóbeszedést követő 
hónap 15. napjáig kötelesek az önkormányzati adó-
hatósághoz adóbevallást benyújtani és az idegenfor-
galmi adót megfizetni.

A június havi idegenforgalmi adó bevallásának és 
befizetésének határideje: 

2017. július 17.

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

Felhívom a hátralékkal rendelkező adózó-
ink figyelmét, hogy lejárt tartozás esetén az 
önkormányzati adóhatóság jogosult a tar-
tozás 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 jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalma-
zásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. 
törvény magánfőzésre vonatkozó szabályai 
alapján felhívom tisztelt magánfőzőink figyelmét 
az alábbiakra:

A magánfőző desztillálóberendezésének bejelenté-
sével kapcsolatban és a magánfőzés szabályai betar-
tásának ellenőrzésével kapcsolatban az önkormány-
zati adóhatóság jár el. 

Magánfőzésnek minősül a párlatnak a magánfőző 
lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, 
legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlatelőállítás cél-
jára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző 
által végzett előállítása. 

Magánfőző az a 18. életévét betöltött gyümölcs-
termesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, 
gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készí-
tésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberende-
zéssel rendelkezik.

A magánfőző a desztillálóberendezés felet-
ti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett 
adatokban történt változást az azt követő 15 

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 megtarta-
ni, majd parlagfű észlelése esetén az azonnali közér-

napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye 
szerinti önkormányzati adóhatósághoz. 

Az adófizetést 2016. január 1-től párlat adó-
jeggyel kell teljesíteni. A párlat adójegy egy olyan 
igazoló szelvény, amely adójegyenként egy liter párlat 
előállítására jogosítja a magánfőzőt. Igazolja egy liter 
42 térfogatszázalékos, tényleges alkoholtartalmú pár-
lat 700 forint jövedéki adótartalmának megfizetését, 
valamint a magánfőzött párlat eredetét is. A párlat 
adójegyet az előállítást megelőzően kell igényelni a 
lakóhely szerint illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) Megyei Adó- és Vámigazgatóságától. A magánfő-
zőnek a tárgyévi első párlat előállítása előtt legalább 5 
darab 700 forint értékű párlat adójegyet kötelező 
igényelnie, azonban a tárgyévben legfeljebb 86 darab 
párlat adójegyet szerezhet be és legfeljebb ennek meg-
felelő mennyiségű párlatot állíthat elő. 

Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált 
magánfőző jogosult a vámhatóságtól párlat 
adójegy beszerzésére. A párlat adójegy igénylése és 
rendelkezésre bocsátása az igénylő választása szerint 
papír alapon vagy elektronikusan történik. A vámható-
ság a párlat adójegyet annak értékének megfizetését 
követően bocsátja az igénylő rendelkezésére. 

dekű védekezést elrendelni. A közérdekű védekezés 
költsége és az egyéb, járulékos költségek az ingat-
lantulajdonost 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 
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósá-
ga 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 kezdték 
meg a parlagfűvel szennyezett belterületi ingatlanok 
felmérését.

Jogkövető magatartásukat megköszönve:

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

A bejelentkező, változásbejelentő lap a www.
pilisvorosvar.hu weboldalon a Vörösvári (környékbe-
li) vagyok / Polgármesteri Hivatal / Letölthető doku-
mentumok / Gazdálkodási osztály dokumentumainál 
letölthető, illetve a polgármesteri hivatal ügyfélszol-
gálatán vagy adócsoportjánál is beszerezhető.

A párlat adójegy igénylésével, ellenértéké-
nek megfizetésével kapcsolatos tudnivalókról 
bővebben a www.pilisvorosvar.hu weboldalon a 
Kiemelt információk / Adó vagy a Vörösvári (környék-
beli) vagyok / Polgármesteri Hivatal / Tájékoztatók-
nál, illetve a Letölthető dokumentumoknál tájéko-
zódhatnak. 

A bővebb tájékoztató, a párlatjegy megrende-
léséhez szükséges NAV_J27-es nyomtatvány 
és kitöltési útmutató adócsoportunknál ügyfél-
fogadási időben vagy a hivatal földszintjén található 
ügyfélszolgálaton is beszerezhető. Kérdéseikkel a 
polgármesteri hivatal adócsoportjához is fordulhat-
nak a 26/330-233-as telefonszámon a 108, 109, 110, 
111-es mellékeken.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Ismételten felhívom azon ingatlantulajdonosok fi-
gyelmét, akik bevallási kötelezettségüknek felszólítá-
sunk ellenére sem tettek eleget, hogy a bevallást az 
önkormányzat adócsoportja felé mielőbb nyújtsák be, 
ellenkező esetben az eredménytelen felszólítás után 
mulasztási bírságot számolunk fel. 

A mulasztási bírság összege mindaddig duplázó-
dik, míg az adóalany bevallási kötelezettségének 
a bírsághoz mellékelt bevallási nyomtatványon 
eleget nem tesz. A mulasztási bírság megfizetése 
önmagában nem helyettesíti az adó bevallását és 
a kommunális adó megfizetését.

A bevallási nyomtatvány, illetve a több tulajdonos ese-
tén megköthető megállapodás a www.pilisvorosvar.
hu weboldal Vörösvári (környékbeli) vagyok / Pol-
gármesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok 
/ Gazdálkodási osztály dokumentumainál kitölthető 
vagy letölthető. A bevallást elektronikusan csak kitöl-
teni lehet, beküldeni online nem. Az eredeti aláírással 

ellátott bevallás adócsoportunkhoz ügyfélfogadási 
időben vagy a hivatal földszintjén található ügyfél-
szolgálathoz ügyfélfogadási időn kívül is benyújtható.

A kiszabott bírság, illetve a kommunális adó meg-
fizetése átutalással is teljesíthető az alábbi Sberbank 
Magyarország Zrt.-nél vezetett számlaszámokra:

Bírság számla: 14100024-11787949-37000002

Magánszemélyek kommunális adója: 
14100024-11787949-42000008

Kérdéseikkel forduljanak bátran a polgármesteri hi-
vatal adócsoportjának kollégáihoz, akiket telefonon 
a 06-26-330-233/108, 109, 110, 111-es mellékeken 
érhetnek el. Személyesen ügyfélfogadási időben 
(hétfőn 13:00−17:00-ig, szerdán 8:00−12:00 és 
13:00−17:00-ig) a Pilisvörösvári Polgármesteri Hiva-
talban kérhetnek segítséget.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Amennyiben a kommunális adó alanyának (tulajdo-
nosként vagy haszonélvezőként) bejelentett címe 
megváltozik, úgy azt kérjük a polgármesteri hivatal 
adócsoportjához a változást követő 15 napon be-
lül bevallási nyomtatvány benyújtásával jelezni 
szíveskedjenek.

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

A bevallási nyomtatvány a www.pilisvorosvar.hu 
weboldalon a Vörösvári (környékbeli vagyok) / Polgár-
mesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok / Gazdál-
kodási osztály dokumentumainál letölthető, illetve a 
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán vagy adócso-
portjában is beszerezhető.

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

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

14100024-11787949-13000008 

számú Idegenforgalmi adó beszedési számla 
szolgál. 

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a városi 
honlap Vállalkozó vagyok / Nyomtatványok, a 
Polgármesteri Hivatal / Letölthető dokumen-
tumok menüpont alól egyaránt elérhető letölthe-
tő és elektronikusan kitölthető formában is, illetve 
a hivatal adócsoportjánál és ügyfélszolgálatán is 
beszerezhető. Az elektronikusan kitöltött bevallást 
is eredeti aláírással ellátva kell benyújtani. 

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző
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 A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Felhívás parlagfű-mentesítési feladatok ellátására Mulasztási bírság a kommunális adóbevallásukat nem teljesítőknek

Felhívás magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos  
bejelentési kötelezettségekre

Felhívás idegenforgalmi adó  
bevallási és befizetési határidőre

Felhívás adótartozásra 
indított végrehajtási  
eljárás lehetőségéről

Tájékoztató magánfőzőknek

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 fenntarta-
ni.” A gyommentesítés elmaradása esetén növényvé-
delmi 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 jú-
niusra esik, majd ezt követően a virágzat képzésére 
kezdi fordítani energiáit. Az allergia szempontjából 
veszélyt jelentő porzós virágok jelennek meg előbb, 
július első felében, majd július végétől megindul a pol-
lenszóródás, mely még ősszel is tart, és amely során a 
virágpor a légáramlatokkal akár száz kilométerre is el-
juthat. Ebből egyértelműen következik, hogy a véde-
kezést 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 

Ezúton tájékoztatom tisztelt adózóinkat, hogy Pilis-
vörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a helyi adókról szóló 23/2008. (XI. 26.) önkormányzati 
rendeletének módosításával 2012. január 1. nap-
jától bevezette Pilisvörösváron a magánszemé-
lyek kommunális adóját, mellyel kapcsolatos 
bevallás benyújtásának határideje 2012. január 
15-én lejárt.

Fenti határidő azon ingatlantulajdonosokra, vagyoni 
értékű jog jogosítottjaira vonatkozott, akik a magán-
személyek kommunális adójának bevezetését (2012. 
január 1.) megelőzően már rendelkeztek az említett 
jogokkal ingatlanjuk felett.

Amennyiben egy magánszemély 2012. január 
1-jét követően vált az ingatlan tulajdonosává 
vagy vagyoni értékű jog jogosítottjává, úgy adó-
fizetési kötelezettsége a következő év január 
1-jétől indul, s a bevallást ennek az évnek január 
15. napjáig kell benyújtani.

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

A tulajdonosok körében történő személyi változá-
sokat, illetve a vagyoni értékű jog jogosítottjai 
körében bekövetkező személyi változásokat szintén 
be kell jelenteni. 

Felhívom tisztelt szálláshely-szolgáltatóink 
figyelmét, hogy 2017-től az adóbeszedést követő 
hónap 15. napjáig kötelesek az önkormányzati adó-
hatósághoz adóbevallást benyújtani és az idegenfor-
galmi adót megfizetni.

A június havi idegenforgalmi adó bevallásának és 
befizetésének határideje: 

2017. július 17.

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

Felhívom a hátralékkal rendelkező adózó-
ink figyelmét, hogy lejárt tartozás esetén az 
önkormányzati adóhatóság jogosult a tar-
tozás 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 jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalma-
zásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. 
törvény magánfőzésre vonatkozó szabályai 
alapján felhívom tisztelt magánfőzőink figyelmét 
az alábbiakra:

A magánfőző desztillálóberendezésének bejelenté-
sével kapcsolatban és a magánfőzés szabályai betar-
tásának ellenőrzésével kapcsolatban az önkormány-
zati adóhatóság jár el. 

Magánfőzésnek minősül a párlatnak a magánfőző 
lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, 
legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlatelőállítás cél-
jára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző 
által végzett előállítása. 

Magánfőző az a 18. életévét betöltött gyümölcs-
termesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, 
gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készí-
tésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberende-
zéssel rendelkezik.

A magánfőző a desztillálóberendezés felet-
ti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett 
adatokban történt változást az azt követő 15 

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 megtarta-
ni, majd parlagfű észlelése esetén az azonnali közér-

napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye 
szerinti önkormányzati adóhatósághoz. 

Az adófizetést 2016. január 1-től párlat adó-
jeggyel kell teljesíteni. A párlat adójegy egy olyan 
igazoló szelvény, amely adójegyenként egy liter párlat 
előállítására jogosítja a magánfőzőt. Igazolja egy liter 
42 térfogatszázalékos, tényleges alkoholtartalmú pár-
lat 700 forint jövedéki adótartalmának megfizetését, 
valamint a magánfőzött párlat eredetét is. A párlat 
adójegyet az előállítást megelőzően kell igényelni a 
lakóhely szerint illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) Megyei Adó- és Vámigazgatóságától. A magánfő-
zőnek a tárgyévi első párlat előállítása előtt legalább 5 
darab 700 forint értékű párlat adójegyet kötelező 
igényelnie, azonban a tárgyévben legfeljebb 86 darab 
párlat adójegyet szerezhet be és legfeljebb ennek meg-
felelő mennyiségű párlatot állíthat elő. 

Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált 
magánfőző jogosult a vámhatóságtól párlat 
adójegy beszerzésére. A párlat adójegy igénylése és 
rendelkezésre bocsátása az igénylő választása szerint 
papír alapon vagy elektronikusan történik. A vámható-
ság a párlat adójegyet annak értékének megfizetését 
követően bocsátja az igénylő rendelkezésére. 

dekű védekezést elrendelni. A közérdekű védekezés 
költsége és az egyéb, járulékos költségek az ingat-
lantulajdonost 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 
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósá-
ga 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 kezdték 
meg a parlagfűvel szennyezett belterületi ingatlanok 
felmérését.

Jogkövető magatartásukat megköszönve:

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

A bejelentkező, változásbejelentő lap a www.
pilisvorosvar.hu weboldalon a Vörösvári (környékbe-
li) vagyok / Polgármesteri Hivatal / Letölthető doku-
mentumok / Gazdálkodási osztály dokumentumainál 
letölthető, illetve a polgármesteri hivatal ügyfélszol-
gálatán vagy adócsoportjánál is beszerezhető.

A párlat adójegy igénylésével, ellenértéké-
nek megfizetésével kapcsolatos tudnivalókról 
bővebben a www.pilisvorosvar.hu weboldalon a 
Kiemelt információk / Adó vagy a Vörösvári (környék-
beli) vagyok / Polgármesteri Hivatal / Tájékoztatók-
nál, illetve a Letölthető dokumentumoknál tájéko-
zódhatnak. 

A bővebb tájékoztató, a párlatjegy megrende-
léséhez szükséges NAV_J27-es nyomtatvány 
és kitöltési útmutató adócsoportunknál ügyfél-
fogadási időben vagy a hivatal földszintjén található 
ügyfélszolgálaton is beszerezhető. Kérdéseikkel a 
polgármesteri hivatal adócsoportjához is fordulhat-
nak a 26/330-233-as telefonszámon a 108, 109, 110, 
111-es mellékeken.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Ismételten felhívom azon ingatlantulajdonosok fi-
gyelmét, akik bevallási kötelezettségüknek felszólítá-
sunk ellenére sem tettek eleget, hogy a bevallást az 
önkormányzat adócsoportja felé mielőbb nyújtsák be, 
ellenkező esetben az eredménytelen felszólítás után 
mulasztási bírságot számolunk fel. 

A mulasztási bírság összege mindaddig duplázó-
dik, míg az adóalany bevallási kötelezettségének 
a bírsághoz mellékelt bevallási nyomtatványon 
eleget nem tesz. A mulasztási bírság megfizetése 
önmagában nem helyettesíti az adó bevallását és 
a kommunális adó megfizetését.

A bevallási nyomtatvány, illetve a több tulajdonos ese-
tén megköthető megállapodás a www.pilisvorosvar.
hu weboldal Vörösvári (környékbeli) vagyok / Pol-
gármesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok 
/ Gazdálkodási osztály dokumentumainál kitölthető 
vagy letölthető. A bevallást elektronikusan csak kitöl-
teni lehet, beküldeni online nem. Az eredeti aláírással 

ellátott bevallás adócsoportunkhoz ügyfélfogadási 
időben vagy a hivatal földszintjén található ügyfél-
szolgálathoz ügyfélfogadási időn kívül is benyújtható.

A kiszabott bírság, illetve a kommunális adó meg-
fizetése átutalással is teljesíthető az alábbi Sberbank 
Magyarország Zrt.-nél vezetett számlaszámokra:

Bírság számla: 14100024-11787949-37000002

Magánszemélyek kommunális adója: 
14100024-11787949-42000008

Kérdéseikkel forduljanak bátran a polgármesteri hi-
vatal adócsoportjának kollégáihoz, akiket telefonon 
a 06-26-330-233/108, 109, 110, 111-es mellékeken 
érhetnek el. Személyesen ügyfélfogadási időben 
(hétfőn 13:00−17:00-ig, szerdán 8:00−12:00 és 
13:00−17:00-ig) a Pilisvörösvári Polgármesteri Hiva-
talban kérhetnek segítséget.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Amennyiben a kommunális adó alanyának (tulajdo-
nosként vagy haszonélvezőként) bejelentett címe 
megváltozik, úgy azt kérjük a polgármesteri hivatal 
adócsoportjához a változást követő 15 napon be-
lül bevallási nyomtatvány benyújtásával jelezni 
szíveskedjenek.

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

A bevallási nyomtatvány a www.pilisvorosvar.hu 
weboldalon a Vörösvári (környékbeli vagyok) / Polgár-
mesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok / Gazdál-
kodási osztály dokumentumainál letölthető, illetve a 
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán vagy adócso-
portjában is beszerezhető.

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

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

14100024-11787949-13000008 

számú Idegenforgalmi adó beszedési számla 
szolgál. 

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a városi 
honlap Vállalkozó vagyok / Nyomtatványok, a 
Polgármesteri Hivatal / Letölthető dokumen-
tumok menüpont alól egyaránt elérhető letölthe-
tő és elektronikusan kitölthető formában is, illetve 
a hivatal adócsoportjánál és ügyfélszolgálatán is 
beszerezhető. Az elektronikusan kitöltött bevallást 
is eredeti aláírással ellátva kell benyújtani. 

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző
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A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal várja azon keres-
kedők, 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

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

A Vörösvári Napok idején közlekedő ingyenes kerekes kis-
vasút az elmúlt évben nagyon népszerűnek bizonyult. 
Olyannyira, hogy a várakozó utasok időnként nem fértek 

fel a megállóba érkező járműre. Ennek többek között az is oka 
volt, hogy sokan nem szálltak le a tavaknál, hanem fönnmaradtak 
a vonaton, és városnéző körutat tettek. 

Az ünnep idején az önkormányzat az idén is működteti és az 
utasok számára ingyenesen biztosítja a kisvasutat. Most is két járat 

PARKOLÁS A VÖRÖSVÁRI NAPOK ALATT AZ IDÉN IS LESZ KEREKES KISVASÚT
Tisztelt Lakosok!

2017. augusztus 11-től 14-ig, illetve au-
gusztus 19−20-án a Vörösvári Napok ren-
dezvényeire gépjárművel érkezők részére 
az alábbi térképen jelölt helyeket biztosítja 
az önkormányzat parkolásra.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a 
rendezvény területére gépjárművel be-
hajtani nem lesz lehetőség. Azon lakók, 
akik a „madaras” utcákban laknak, a volt 
Muttynyánszky Ádám Szakiskola felől 
megnyitásra kerülő elkerülő úton tudják 
majd megközelíteni otthonukat, míg a 
„halas” utcákban lakók a Rákóczi, Dózsa 
György és Táncsics utca felől. 

Szíves megértésüket köszönjük.

Gromon István polgármester

közlekedik majd, az egyik – a tavalyihoz hasonlóan – a Bányatavak 
és a Karátsonyi-liget között, a másik a Harcsa utcától indulva, a 
Szentiváni-hegyen keresztül, a városközpontot és a temetőparkolót 
érintve járja majd a várost. További változás, hogy különválik az 
induló állomás és a végállomás helye, és a végállomáson kötelező 
lesz a leszállás, hogy ezzel is elősegítsük az utascserét, s mindenki 
hozzáférjen és igénybe tudja venni a kisvasutat.

VÚ

1-ES JÁRAT 
(KARÁTSONYI-

LIGETRE)
1.  Induló állomás (Harcsa utca)

2.  Bányatelepi buszmegálló
3.  Hősök tere buszmegálló 

4.  Városháza buszmegálló („Büfé”)
5.  Sportpálya bejárat

6.  Karátsonyi-ligeti buszmegálló  
          (Kisfaludy u. – Nyár u. sarok)

7.  Liget üzletsor
8.  Szabadság utca 76.

9.  Vásár tér
10.  Betelepülés tere

11.  Dózsa Gy. u. – Táncsics u. sarok
12.  Rákóczi utcai játszótér

13.  Végállomás 
(Bányató u. – Horgászsor u. sarok)  

          − KÖTELEZŐ LESZÁLLÁS!

2-ES JÁRAT 
(SZENTIVÁNI-
HEGYRE)
  1.  Induló állomás (Harcsa u.)
  2.  Vörösvárbánya vasúti megálló
  3.  Görgey u. – Nagykovácsi u. sarok  

        (Wippi cukrászda)
  4.  Görgey utcai játszótér
  5.  Szakorvosi Rendelő buszmegálló  

        (Emil cukrászda)
  6.  Sváb Sarok buszmegálló 

        (Művészetek Háza)
  7.  Városháza (Csobánkai utca eleje, virágbolt)
  8.  Temetőparkoló
  9.  Puskin utca eleje (Sváb Pékség)
10.  Hősök tere (Gradus Óvoda főbejárata)
11.  Piac (Solymári utca)
12.  Végállomás 

        (Bányató u. – Horgászsor u. sarok)  
        − KÖTELEZŐ LESZÁLLÁS!

A temetőbe gépjárművel történő behajtás  
szabályairól

 Felhívás 
búcsúi árusításra

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 járművet,

– 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 
temetőüzemeltetéssel foglalkozó ügyintézője, 
Imre Andrea egy évig érvényes behajtási enge-
délyt állít ki (26-330-233/130 mellék). Behajtási 
engedély nélkül a temetőbe behajtani tilos. Aki 
engedély nélkül hajt be a temetőbe gépjármű-
vel, azzal szemben kénytelenek leszünk hatósági 
eljárást indítani. A közösségi együttélés alapve-
tő szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
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 ren-
delet tartalmára, tehát a szabálytalan behajtások 
megszüntetésére vagy az engedély kiváltására.

A behajtási engedélyek kiváltása folyamatos. Ezen 
időszakig a temetőrendelet alapján felhívjuk majd 
a gépjárművel behajtó, rendelet szerinti jogo-
sultakat az engedélyek kiváltására. Reményeink 
szerint 2017. augusztus 1. után sem kell bírságot 
kiszabnunk, mert megszűnnek majd a rendelet-
nek nem megfelelő, temetőbe történő behajtások.

Köszönjük megértésüket!

Pándi Gábor  
alpolgármester

A PILISTV MŰSORAI
a nyár folyamán Vörösvárról:

• Összefoglaló a képviselő-testület  
június 19-ei rendkívüli és június 29-ei 

rendes üléséről
• Juniális a Lahmkruam parkban

• Udvari vigadalom
• A Pilis Brass Band és a dán fúvószenekar 

koncertje a Művészetek Házában  
Stábunk a Vörösvári Napokon is jelen lesz, 

és felvételt készít az eseményekről. 
Műsorainkat keressék honlapunkon is, 

a www.pilistelevizio.hu címen 
vagy a Facebookon!
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NYÁRINDÍTÓ VIGASSÁG

A z idén negyedik alkalommal került 
megrendezésre az Udvari Vigada-
lom a zeneiskolában. Az idő ezút-

tal kegyes volt a szervezőkhöz, csodálatos 
nyári napsütésben kezdődött a rendezvény.

17 órától a nagyteremben a Hangliget 
énekverseny döntőjét hallhatta a közön-
ség, majd a zenés mulatság az udvaron 
folytatódott. A zeneiskola apraja-nagyja 
hangszert ragadott, hogy ismét elbűvölje 
a közönséget, ezúttal könnyed hangvéte-
lű zeneszámokkal. A rendezvény vendé-

geiként a mátészalkai Szatmár Művészeti 
Iskola népzenész, néptáncos növendékei 
egy lendületes, látványos produkcióval mu-
tatkoztak be, amit a közönség fergeteges 
tapssal díjazott. Emellett a színes műsor-
összeállításban a zeneiskola kórusa, a kü-
lönféle rézfúvós, fafúvós kamaracsoportok, 
a két vonós kamaracsoport, sváb együttesek 
és a mai modern zenét játszó Cziffra Imp-
rovizációs csoport is fellépett.

Eközben a képzőművészet szakos nö-
vendékek munkáiból összeállított kiállítást 

is megcsodálhatta a közönség az iskola 
aulájában. Tanárnőjük ezúttal is tartott 
kézműves foglalkozást a kicsiknek, ahol 
természetes alapanyagokból készült hang-
szert, illetve koszorút készíthettek a gyere-
kek. Ételben-italban sem volt hiány: a nap 
egyik legnagyobb sikerét ismét a nagyma-
mák lángosa és a házi bodzaszörp aratta. 

A program végén izgatottan várták a 
résztvevők az énekverseny eredményeit. 
A zsűri ezúttal is nagyon elégedett volt a 
produkciók színvonalával. Az estét a Pilis 
Brass Band zárta.

Oláhné Szabó Anita igazgató

PEDAGÓGUSOK KÖSZÖNTÉSE

Bölcsődei dolgozók köszöntése

A Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde nevelőit 
június 9-én Pándi Gábor alpolgármester 
köszöntötte pedagógusnap alkalmából. Az 
önkormányzat köszöntő virágcsokrát dicsé-
rő szavak kíséretében Kondákor Zoltánné 
bölcsődevezetőnek adta át, de a csokor jel-
képesen természetesen minden nevelőnek 
és dajkának szólt.

A jeles napon alpolgármester úrral és 
Jákliné Komor Szilvia intézményi referens-
sel tartott a bölcsődébe a városunkban tartóz-
kodó Elisabeth Dauner asszony, Gerstetten 
alpolgármestere és Erika Schiele asszony, az 
Albbote című gerstetteni lap szerkesztője. A 
két német vendég lelkes érdeklődéssel vett 
részt a rövid „idegenvezetésen”. Az udvaron 
játszó picik és a családias hangulatú épület 
lenyűgözte a német vendégeket, akik így ké-
pet kaphattak arról, milyen feltételek állnak 
rendelkezésre a pilisvörösvári bölcsődések 
ellátására.

Pedagógusnap és nyugdíjas-bú-
csúztató a Zrínyi utcai óvodában

Június 16-án, pénteken délután a Zrínyi 
utcai óvoda és a Szabadság utcai tagóvoda 
dolgozói gyűltek össze egy kis ünnepségre. 
Pedagógusnap alkalmából Kimmelné Sziva 
Mária köszöntötte az óvodapedagóguso-
kat, pedagógiai asszisztenseket, daduso-
kat. Ezen a napon búcsúztatták a kollégák 
nyugdíjba vonulása alkalmából Lovász Fe-
rencné intézményvezetőt, aki 40 évet töltött 
a pályán és 5 éven át vezette a Ligeti Csepe-
redő Német Nemzetiségi Óvodát, továbbá 
Lauchsz Istvánné óvodai dajkát, aki 35 év-
nyi, ebben az óvodában eltöltött munkavi-
szony után kezdi meg nyugdíjas éveit.

A családias hangulatú ünneplés az 
ovisok kis műsorával kezdődött, majd 
Manhercz Teréz óvodavezető-helyettes 
mondta el könnyes szemekkel búcsúztató 
szavait a munkatársak nevében. A beszéd 
után a kollégák táncos előadásokkal ked-
veskedtek a nyugdíjba vonuló óvodaveze-
tőnek és dadusnak, akik nagymamákként 
tovább folytatják szép szolgálatukat. Az 

Pedagógusnap a zeneiskolában

Június 20-án a Cziffra György Zeneiskola 
dolgozóit köszöntötte pedagógusnap alkal-
mából Kimmelné Sziva Mária alpolgármes-
ter asszony. Az önkormányzat egy nagy tor-
tával, valamint egy, az igazgató asszonynak 
átadott, de jelképesen mindenkinek szóló 
virágcsokorral köszönte meg a zenetaná-
rok és egyéb alkalmazottak munkáját. Az 
intézmény vezetője, Oláhné Szabó Anita 
rövid beszédében megköszönte kollégáinak 
az egész éves munkát, valamint az önkor-
mányzatnak és a polgármesteri hivatalnak, 
hogy bár a zeneiskola működtetése már 
nem tartozik az önkormányzat feladatkö-
rébe, továbbra is figyelemmel kísérik mun-
kájukat, konstruktívan állnak a zeneiskola 
kéréseihez, segítőkészek a problémák meg-
oldásában.

önkormányzat a köszöntő virágcsokrokon 
kívül hidegtálakkal és tortával járult hozzá 
a megható óvodai ünnepséghez.
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NYÁRINDÍTÓ VIGASSÁG

A z idén negyedik alkalommal került 
megrendezésre az Udvari Vigada-
lom a zeneiskolában. Az idő ezút-

tal kegyes volt a szervezőkhöz, csodálatos 
nyári napsütésben kezdődött a rendezvény.

17 órától a nagyteremben a Hangliget 
énekverseny döntőjét hallhatta a közön-
ség, majd a zenés mulatság az udvaron 
folytatódott. A zeneiskola apraja-nagyja 
hangszert ragadott, hogy ismét elbűvölje 
a közönséget, ezúttal könnyed hangvéte-
lű zeneszámokkal. A rendezvény vendé-

geiként a mátészalkai Szatmár Művészeti 
Iskola népzenész, néptáncos növendékei 
egy lendületes, látványos produkcióval mu-
tatkoztak be, amit a közönség fergeteges 
tapssal díjazott. Emellett a színes műsor-
összeállításban a zeneiskola kórusa, a kü-
lönféle rézfúvós, fafúvós kamaracsoportok, 
a két vonós kamaracsoport, sváb együttesek 
és a mai modern zenét játszó Cziffra Imp-
rovizációs csoport is fellépett.

Eközben a képzőművészet szakos nö-
vendékek munkáiból összeállított kiállítást 

is megcsodálhatta a közönség az iskola 
aulájában. Tanárnőjük ezúttal is tartott 
kézműves foglalkozást a kicsiknek, ahol 
természetes alapanyagokból készült hang-
szert, illetve koszorút készíthettek a gyere-
kek. Ételben-italban sem volt hiány: a nap 
egyik legnagyobb sikerét ismét a nagyma-
mák lángosa és a házi bodzaszörp aratta. 

A program végén izgatottan várták a 
résztvevők az énekverseny eredményeit. 
A zsűri ezúttal is nagyon elégedett volt a 
produkciók színvonalával. Az estét a Pilis 
Brass Band zárta.

Oláhné Szabó Anita igazgató

PEDAGÓGUSOK KÖSZÖNTÉSE

Bölcsődei dolgozók köszöntése

A Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde nevelőit 
június 9-én Pándi Gábor alpolgármester 
köszöntötte pedagógusnap alkalmából. Az 
önkormányzat köszöntő virágcsokrát dicsé-
rő szavak kíséretében Kondákor Zoltánné 
bölcsődevezetőnek adta át, de a csokor jel-
képesen természetesen minden nevelőnek 
és dajkának szólt.

A jeles napon alpolgármester úrral és 
Jákliné Komor Szilvia intézményi referens-
sel tartott a bölcsődébe a városunkban tartóz-
kodó Elisabeth Dauner asszony, Gerstetten 
alpolgármestere és Erika Schiele asszony, az 
Albbote című gerstetteni lap szerkesztője. A 
két német vendég lelkes érdeklődéssel vett 
részt a rövid „idegenvezetésen”. Az udvaron 
játszó picik és a családias hangulatú épület 
lenyűgözte a német vendégeket, akik így ké-
pet kaphattak arról, milyen feltételek állnak 
rendelkezésre a pilisvörösvári bölcsődések 
ellátására.

Pedagógusnap és nyugdíjas-bú-
csúztató a Zrínyi utcai óvodában

Június 16-án, pénteken délután a Zrínyi 
utcai óvoda és a Szabadság utcai tagóvoda 
dolgozói gyűltek össze egy kis ünnepségre. 
Pedagógusnap alkalmából Kimmelné Sziva 
Mária köszöntötte az óvodapedagóguso-
kat, pedagógiai asszisztenseket, daduso-
kat. Ezen a napon búcsúztatták a kollégák 
nyugdíjba vonulása alkalmából Lovász Fe-
rencné intézményvezetőt, aki 40 évet töltött 
a pályán és 5 éven át vezette a Ligeti Csepe-
redő Német Nemzetiségi Óvodát, továbbá 
Lauchsz Istvánné óvodai dajkát, aki 35 év-
nyi, ebben az óvodában eltöltött munkavi-
szony után kezdi meg nyugdíjas éveit.

A családias hangulatú ünneplés az 
ovisok kis műsorával kezdődött, majd 
Manhercz Teréz óvodavezető-helyettes 
mondta el könnyes szemekkel búcsúztató 
szavait a munkatársak nevében. A beszéd 
után a kollégák táncos előadásokkal ked-
veskedtek a nyugdíjba vonuló óvodaveze-
tőnek és dadusnak, akik nagymamákként 
tovább folytatják szép szolgálatukat. Az 

Pedagógusnap a zeneiskolában

Június 20-án a Cziffra György Zeneiskola 
dolgozóit köszöntötte pedagógusnap alkal-
mából Kimmelné Sziva Mária alpolgármes-
ter asszony. Az önkormányzat egy nagy tor-
tával, valamint egy, az igazgató asszonynak 
átadott, de jelképesen mindenkinek szóló 
virágcsokorral köszönte meg a zenetaná-
rok és egyéb alkalmazottak munkáját. Az 
intézmény vezetője, Oláhné Szabó Anita 
rövid beszédében megköszönte kollégáinak 
az egész éves munkát, valamint az önkor-
mányzatnak és a polgármesteri hivatalnak, 
hogy bár a zeneiskola működtetése már 
nem tartozik az önkormányzat feladatkö-
rébe, továbbra is figyelemmel kísérik mun-
kájukat, konstruktívan állnak a zeneiskola 
kéréseihez, segítőkészek a problémák meg-
oldásában.

önkormányzat a köszöntő virágcsokrokon 
kívül hidegtálakkal és tortával járult hozzá 
a megható óvodai ünnepséghez.
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ÉVZÁRÓK

Önkormányzati elismerés kiemel-
kedő tanulmányi eredményért

A tanév végén városunkban is lezajlottak 
az iskolai tanévzáró ünnepségek. A zene-
iskolában június 19-én, a Templom Téri 
Német Nemzetiségi Általános Iskolában 
június 22-én, a Vásár Téri Német Nemze-
tiségi Általános Iskolában pedig június 24-
én került sor a bizonyítványok kiosztására.

A legjobban tanuló diákokat az önkor-
mányzat is megjutalmazta: mindhárom in-
tézményben kiemelkedő tanulmányi mun-
kájáért elismerő oklevelet és egy-egy ötezer 
forintos könyvutalványt kapott négy-négy 
tanuló. Gratulálunk a tizenkét diáknak, és 
minden nebulónak élményekben gazdag 
nyári szünetet kívánunk!

BÜSZKESÉGEINK: 
TEMPLOM TÉRI  
ÁLTALÁNOS ISKOLA

Országos döntők

Gröschl Dóra 2.b SULI-HÓD magyar  6.

Kárász Miklós 3.d Országos Jedlik Á.  
matematika 5.

Vajda Marcell 3.d Országos Jedlik Á.  
matematika 5.

Wittmann Zsanett 4.a Német N. vers-  
és prózamondó döntős

Demény Gellért 4.a Herman Ottó verseny 3.

Demény Gellért 4.a TITOK Arany J. verseny 5.

Rátkai Kata 4.c TITOK Arany J. verseny 9.

Wittmann Benedek 5.a TITOK történelem  
csapatverseny 13.

Szeman Philip 5.a TITOK történelem  
csapatverseny 13.

Asztalos Dávid 5.a TITOK történelem  
csapatverseny 13.

Rátkai Zsófia 6.b TITOK Arany J. verseny 6.

Kovács Orsolya 6.c TITOK Arany J. verseny 8.

Braun János 6.b Egyéni 60 m síkfutás 8.

Braun János 6.b Egyéni távolugrás 8.

A Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola diák-
jai a 2016/17-es tanévben is számos kimagasló eredménnyel 
büszkélkedhetnek. Tanulóink tanúbizonyságot tettek arról, 

hogy kellő szorgalommal és kitartással a nyelvvizsgán, a különböző 
tanulmányi versenyeken és sportágakban megállják helyüket.

Iskolánk tanulói az elmúlt évekhez hasonlóan idén is tehettek 
„DSD” (Deutsches Sprachdiplom) nyelvvizsgát. Nagy örömünkre 
szolgál, hogy 14 nyolcadik évfolyamos tanuló tett sikeres vizsgát. A 
diákokat a nyelvvizsgára Karádi Ildikó és Janka Edit tanárnők ké-
szítették fel. Köszönjük munkájukat.

DSD nyelvvizsga bizonyítványt szerzett: Berta Blanka 8.m, 
Fazekas Fiorella 8.m, Fetter Melissza 8.a, Füzi Eszter Teréz 8.m, 
Hajzer Bence László 8.a, Haraszti Dániel 8.a, Horváth Bence 8.a, 
Horváth Tímea 8.m, Lukács Jázmin Zoé 8.a, Midling Marcell 8.a, 
Miklós Alexandra 8.a, Nick András Márk 8.a, Orcsik Bernadett 8.m, 
Váradi Alexandra 8.a.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata kiemelkedő tanulmányi 
eredményeiért Nick András Márk 8.a, Demény Gellért 4.a, Kárász 
Miklós 3.d és Vajda Marcell 3.d, a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat a német nemzetiségi nyelv terén nyújtott kimagasló munkájáért 
Fetter Melissza 8.a, Wittmann Zsanett 4.a és Varga Réka 6.b osztá-
lyos diákokat részesítette dicséretben és elismerésben.

A Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola az idei 
tanévben 107 kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulóval büsz-
kélkedhet.

A Templom Téri Általános Iskola  
2016/2017-ben elért tanulmányi és sporteredményei:

Megyei versenyek

Gröschl Dóra 2.b „Szövegmanó” megyei 
verseny 9.

Costin Kristóf 3.d Pest és Nógrád megyei 
rajzpályázat 2.

Kiss Roland 3.d Pest és Nógrád megyei 
rajzpályázat különdíj

Spanberger Richárd 3.d Megyei sakkverseny 2.

Wittmann Zsanett 4.a Német N. vers-  
és prózamondó 2.

Rátkai Kata 4.c Tudásbajnokság: megyei 
matematika döntő 14.

Rátkai Zsófia 6.b Tudásbajnokság: megyei 
matematika döntő 3.

I. korcsoport megyei területi labdarúgás 3.

III. korcsoport − fiú megyei területi kézilabda 1.

III. korcsoport − lány megyei területi kézilabda 2.

III. korcsoport − fiú megyei kézilabda 4.

III. korcsoport − lány megyei kézilabda 4.

III. korcsoport: Braun 
János, Nagy Martin, 
Nagy Krisztián, 
Gyermán András, 
Iflinger Dávid,  
Apollónia Gergő

megyei atlétika 1.

III. korcsoport: 
Manhertz Bettina, 
Biriszló Dóra, Drotár 
Luca, Tóth Fanni, 
Rátkai Zsófia,  
Gubán Zsófia

megyei atlétika 10.

Braun János 6.b atlétika − egyéni összetett 2.

Braun János 6.b 600 m síkfutás 1.

Braun János 6.b távolugrás 1.

Nagy Martin 6.a 600 m síkfutás 5

Iflinger Dávid 6.c kislabdadobás 7.

Biriszló Dóra 6.a 600 m síkfutás 7.

Manhertz Bettina 6.a 600 m síkfutás 4.

Kovács Dorina 6.a távolugrás 11.

Spiegelberger Rebeka 6.c távolugrás 20.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a német nemzetiségi nyelv te-
rén nyújtott kimagasló munkájáért Wittmann Zsanett 4.a és Varga 
Réka 6.b osztályos diákokat részesítette dicséretben és elismerésben. 
A díjakat Sax László elnök úr adta át.
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ÉVZÁRÓK

Önkormányzati elismerés kiemel-
kedő tanulmányi eredményért

A tanév végén városunkban is lezajlottak 
az iskolai tanévzáró ünnepségek. A zene-
iskolában június 19-én, a Templom Téri 
Német Nemzetiségi Általános Iskolában 
június 22-én, a Vásár Téri Német Nemze-
tiségi Általános Iskolában pedig június 24-
én került sor a bizonyítványok kiosztására.

A legjobban tanuló diákokat az önkor-
mányzat is megjutalmazta: mindhárom in-
tézményben kiemelkedő tanulmányi mun-
kájáért elismerő oklevelet és egy-egy ötezer 
forintos könyvutalványt kapott négy-négy 
tanuló. Gratulálunk a tizenkét diáknak, és 
minden nebulónak élményekben gazdag 
nyári szünetet kívánunk!

BÜSZKESÉGEINK: 
TEMPLOM TÉRI  
ÁLTALÁNOS ISKOLA

Országos döntők

Gröschl Dóra 2.b SULI-HÓD magyar  6.

Kárász Miklós 3.d Országos Jedlik Á.  
matematika 5.

Vajda Marcell 3.d Országos Jedlik Á.  
matematika 5.

Wittmann Zsanett 4.a Német N. vers-  
és prózamondó döntős

Demény Gellért 4.a Herman Ottó verseny 3.

Demény Gellért 4.a TITOK Arany J. verseny 5.

Rátkai Kata 4.c TITOK Arany J. verseny 9.

Wittmann Benedek 5.a TITOK történelem  
csapatverseny 13.

Szeman Philip 5.a TITOK történelem  
csapatverseny 13.

Asztalos Dávid 5.a TITOK történelem  
csapatverseny 13.

Rátkai Zsófia 6.b TITOK Arany J. verseny 6.

Kovács Orsolya 6.c TITOK Arany J. verseny 8.

Braun János 6.b Egyéni 60 m síkfutás 8.

Braun János 6.b Egyéni távolugrás 8.

A Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola diák-
jai a 2016/17-es tanévben is számos kimagasló eredménnyel 
büszkélkedhetnek. Tanulóink tanúbizonyságot tettek arról, 

hogy kellő szorgalommal és kitartással a nyelvvizsgán, a különböző 
tanulmányi versenyeken és sportágakban megállják helyüket.

Iskolánk tanulói az elmúlt évekhez hasonlóan idén is tehettek 
„DSD” (Deutsches Sprachdiplom) nyelvvizsgát. Nagy örömünkre 
szolgál, hogy 14 nyolcadik évfolyamos tanuló tett sikeres vizsgát. A 
diákokat a nyelvvizsgára Karádi Ildikó és Janka Edit tanárnők ké-
szítették fel. Köszönjük munkájukat.

DSD nyelvvizsga bizonyítványt szerzett: Berta Blanka 8.m, 
Fazekas Fiorella 8.m, Fetter Melissza 8.a, Füzi Eszter Teréz 8.m, 
Hajzer Bence László 8.a, Haraszti Dániel 8.a, Horváth Bence 8.a, 
Horváth Tímea 8.m, Lukács Jázmin Zoé 8.a, Midling Marcell 8.a, 
Miklós Alexandra 8.a, Nick András Márk 8.a, Orcsik Bernadett 8.m, 
Váradi Alexandra 8.a.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata kiemelkedő tanulmányi 
eredményeiért Nick András Márk 8.a, Demény Gellért 4.a, Kárász 
Miklós 3.d és Vajda Marcell 3.d, a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat a német nemzetiségi nyelv terén nyújtott kimagasló munkájáért 
Fetter Melissza 8.a, Wittmann Zsanett 4.a és Varga Réka 6.b osztá-
lyos diákokat részesítette dicséretben és elismerésben.

A Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola az idei 
tanévben 107 kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulóval büsz-
kélkedhet.

A Templom Téri Általános Iskola  
2016/2017-ben elért tanulmányi és sporteredményei:

Megyei versenyek

Gröschl Dóra 2.b „Szövegmanó” megyei 
verseny 9.

Costin Kristóf 3.d Pest és Nógrád megyei 
rajzpályázat 2.

Kiss Roland 3.d Pest és Nógrád megyei 
rajzpályázat különdíj

Spanberger Richárd 3.d Megyei sakkverseny 2.

Wittmann Zsanett 4.a Német N. vers-  
és prózamondó 2.

Rátkai Kata 4.c Tudásbajnokság: megyei 
matematika döntő 14.

Rátkai Zsófia 6.b Tudásbajnokság: megyei 
matematika döntő 3.

I. korcsoport megyei területi labdarúgás 3.

III. korcsoport − fiú megyei területi kézilabda 1.

III. korcsoport − lány megyei területi kézilabda 2.

III. korcsoport − fiú megyei kézilabda 4.

III. korcsoport − lány megyei kézilabda 4.

III. korcsoport: Braun 
János, Nagy Martin, 
Nagy Krisztián, 
Gyermán András, 
Iflinger Dávid,  
Apollónia Gergő

megyei atlétika 1.

III. korcsoport: 
Manhertz Bettina, 
Biriszló Dóra, Drotár 
Luca, Tóth Fanni, 
Rátkai Zsófia,  
Gubán Zsófia

megyei atlétika 10.

Braun János 6.b atlétika − egyéni összetett 2.

Braun János 6.b 600 m síkfutás 1.

Braun János 6.b távolugrás 1.

Nagy Martin 6.a 600 m síkfutás 5

Iflinger Dávid 6.c kislabdadobás 7.

Biriszló Dóra 6.a 600 m síkfutás 7.

Manhertz Bettina 6.a 600 m síkfutás 4.

Kovács Dorina 6.a távolugrás 11.

Spiegelberger Rebeka 6.c távolugrás 20.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a német nemzetiségi nyelv te-
rén nyújtott kimagasló munkájáért Wittmann Zsanett 4.a és Varga 
Réka 6.b osztályos diákokat részesítette dicséretben és elismerésben. 
A díjakat Sax László elnök úr adta át.
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Térségi / vonzáskörzeti

Janka Eszter 1.a Német N. vers-  
és prózamondó

tovább-
jutó

Wittmann Zsanett 4.a Német N. vers-  
és prózamondó 4.

Rátkai Kata 4.c Zsámbéki-medence  
kis matematikusa 6.

Nick Márton 4.d Zsámbéki-medence  
kis matematikusa 7.

Janka András 4.a Zsámbéki-medence  
kis matematikusa 12.

Wittmann Benedek 5.a Zsámbéki-medence  
kis matematikusa 7.

Wittmann Szilvia 7.c Zsámbéki-medence  
kis matematikusa 9.

Rátkai Zsófia 6.b Zsámbéki-medence  
kis matematikusa 4.

Klemens Bálint 3.b II. Kondár Béla  
sakk emlékverseny 1.

Demény Gellért 4.a II. Kondár Béla  
sakk emlékverseny 2.

Klemens Bálint 3.b Esztergomi sakkverseny 3.

Kristóf Erik 4.a II. Kondár Béla  
sakk emlékverseny 3.

Bobák Flóra, Csősz 
Vivien, Pándi Petra, 
Penovácz  Csaba

4.b Mesevetélkedő 3.

Soós Laura, Krupp 
Anna, Wieszt Ármin, 
Wittmann Zsanett

4.a Mesevetélkedő 5.

I. korcsoport labdarúgás 1.

II. korcsoport labdarúgás 3.

III. korcsoport 
− fiú atlétika 1.

IV. korcsoport − fiú atlétika 1.

III. korcsoport 
− lány atlétika 1.

Braun János 6.b atlétika: egyéni összetett 1.

Iflinger Dávid 6.c atlétika: egyéni összetett 2.

Manhertz Bettina 6.a atlétika: egyéni összetett 2.

Sipos Tamás 7.a atlétika: egyéni összetett 6.

III. korcsoport 
− fiú kézilabda 1.

III. korcsoport 
− lány kézilabda 1.

ISMÉT NAGYSZERŰ  
EREDMÉNYEK  
A VÁSÁR TÉRI ISKOLÁBAN

A 2016/2017-es tanév a sok nehézség és az állandóan változó 
köznevelési rendszer ellenére visszaigazolta, hogy elhiva-
tott pedagógusokkal, lelkes diákokkal és támogató szülői 

háttérrel remek eredményeket lehet elérni. Van oka büszkének len-
nie Pilisvörösvárnak a remek eredmények láttán. 
Iskolánk történetében már harmadszor tehettek végzős diákjaink 
DSD nyelvvizsgát. Ez Magyarországon csak a két tannyelvű és a 
nemzetiségi iskolákban lehetséges. A diploma az eredménytől füg-
gően A2 vagy B1 típusú magyar állami nyelvvizsgának felel meg. 
A német állam által elismert DSD-vizsgák egyébként a világ több 
mint 60 országában folynak.

A 8. évfolyam 7 tanulója két éven át heti 2 órában készült a vizs-
gára. A nyelvvizsga eredményét a diákok a tanévzárón tudták 
meg. A2 szintet ért el: Fetter Kata (8.a), Wippelhauser Máté (8.a), 
Bardóci Zsófia (8.a), Papp Balázs (8.b). B1 szintet ért el: Bányai 
Léna (8.a), Balogh Dorka (8.a), Hollódy Molli (8.b) 

A kitartó tanulás és szorgos munka eredménye megmutatkozott az 
idei versenyeredményekben is. Több sikeres szereplés, megnyert 
országos, regionális és megyei versenyek jelzik ezt. A következő 
táblázat a legjobb helyezéseket (területi 1−6., megyei 1−10. és or-
szágos 1−20.) foglalja össze:

Kazinczy-verseny Forduló Helyezés Osztály

Németh Ferenc megyei 1. 5.a

Fetter Katalin 2. 8.a

Simonyi Zsigmond
Helyesírási Verseny

Forduló Helyezés Osztály

Németh Ferenc megyei 10. 5.a

Német vers- 
és prózamondó verseny
− Mundart

Forduló Helyezés Osztály

Mátrahegyi Flóra

megyei

1. 2.a

Klein Léna 1. 3.a

Jakab Gábor László 2. 2.a

Völgyi Vanda 2. 2.b

Kimmel Laura 3. 1.a

Völgyi Boglárka 3. 2.b

Apollónia Szilvia 3. 3.a

Mravinac Anna Sára 3. 4.a

Nick Bernadett 3. 5.a

Pálfi Aisa 4. 2.a

Breier Blanka 4. 3.b

Nick Alexandra 4. 3.a

Sörös Annamária 4. 4.a

Rákosfalvi Réka 4. 5.a

Klein Xavér 5. 5.a

Sörös Veronika 6. 1.a

Szilágyi Zille 6. 3.a

Krupp Szabolcs 6. 5.a

Kollár Mariann 10. 4.a

Német vers-  
és prózamondó verseny  
− Mundart

Forduló Helyezés Osztály

Mravinac Anna Sára

országos

1. 4.a

Klein Léna 2. 3.a

Apollónia Szilvia 4. 3.a

Mátrahegyi Flóra 6. 2.a

Völgyi Boglárka 8. 2.b

Jakab Gábor László 10. 2.a

Nick Bernadett 13. 5.a

Rákosfalvi Réka 15. 5.a

Kimmel Laura 16. 1.a

Völgyi Vanda 18. 2.b

Német vers-  
és prózamondó verseny  
− Mundart

Forduló Helyezés Osztály

Apollónia Szilvia

terület továbbjutók

3.a

Breier Blanka 3.b

Jakab Gábor László 2.a

Kimmel Laura 1.a

Klein Léna 3.a

Klein Xavér 5.a

Kollár Mariann 4.a

Krupp Szabolcs 5.a

Mátrahegyi Flóra 2.a

Mravinac Anna Sára 4.a

Nick Alexandra 3.a

Nick Bernadett 5.a

Pálfi Aisa 2.a

Rákosfalvi Réka 5.a

Sörös Annamária 4.a

Sörös Veronika 1.a

Szilágyi Zille 3.a

Német nemzetiségi 
regionális énekverseny 
(Biatorbágy) − csoport

Forduló Helyezés Osztály

Mravinac Anna Sára regionális
kiemelt arany 
/ Goldenes 
Glöcklein-díj

4.a

Oberle Boglárka

regionális bronz

4.a

Klein Léna 3.a

Nick Alexandra 3.a

Jakab Fruzsina 3.b

Rákosfalvi Réka 5.a

Vízner Zoé 5.a

Varga Kata 5.a

Oláh Réka 5.a

Marlok Nóra 5.a

Ferencz Réka Mária 5.a

Német nemzetiségi 
regionális énekverseny 
(Biatorbágy) − egyéni

Forduló Helyezés Osztály

Jakab Fruzsina
regionális arany

3.b

Klein Léna 3.a

Mravinac Anna regionális
kiemelt arany 
/ Goldenes 
Glöcklein-díj

4.a

Pilisi angol versmondó 
verseny Forduló Helyezés Osztály

Soós Krisztina
területi 2.

6.b

Dobos Beáta 8.b

Alsós komplex  
tanulmányi verseny Forduló Helyezés Osztály

Ruzsa Patrik megyei 5. 4.a

Völgyi Boglárka
terület továbbjutók

2.b

Völgyi Vanda 2.b

Mesevetélkedő 
− csapatverseny Forduló Helyezés Osztály

Angyal Borbála

megyei 1. 3.b
Jakab Fruzsina

Konkoly Zoltán

Szomor Noémi

Angyal Borbála

országos 5. 3.b
Jakab Fruzsina

Konkoly Zoltán

Szomor Noémi



232017. JÚLIUS VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG22

Térségi / vonzáskörzeti

Janka Eszter 1.a Német N. vers-  
és prózamondó

tovább-
jutó

Wittmann Zsanett 4.a Német N. vers-  
és prózamondó 4.

Rátkai Kata 4.c Zsámbéki-medence  
kis matematikusa 6.

Nick Márton 4.d Zsámbéki-medence  
kis matematikusa 7.

Janka András 4.a Zsámbéki-medence  
kis matematikusa 12.

Wittmann Benedek 5.a Zsámbéki-medence  
kis matematikusa 7.

Wittmann Szilvia 7.c Zsámbéki-medence  
kis matematikusa 9.

Rátkai Zsófia 6.b Zsámbéki-medence  
kis matematikusa 4.

Klemens Bálint 3.b II. Kondár Béla  
sakk emlékverseny 1.

Demény Gellért 4.a II. Kondár Béla  
sakk emlékverseny 2.

Klemens Bálint 3.b Esztergomi sakkverseny 3.

Kristóf Erik 4.a II. Kondár Béla  
sakk emlékverseny 3.

Bobák Flóra, Csősz 
Vivien, Pándi Petra, 
Penovácz  Csaba

4.b Mesevetélkedő 3.

Soós Laura, Krupp 
Anna, Wieszt Ármin, 
Wittmann Zsanett

4.a Mesevetélkedő 5.

I. korcsoport labdarúgás 1.

II. korcsoport labdarúgás 3.

III. korcsoport 
− fiú atlétika 1.

IV. korcsoport − fiú atlétika 1.

III. korcsoport 
− lány atlétika 1.

Braun János 6.b atlétika: egyéni összetett 1.

Iflinger Dávid 6.c atlétika: egyéni összetett 2.

Manhertz Bettina 6.a atlétika: egyéni összetett 2.

Sipos Tamás 7.a atlétika: egyéni összetett 6.

III. korcsoport 
− fiú kézilabda 1.

III. korcsoport 
− lány kézilabda 1.

ISMÉT NAGYSZERŰ  
EREDMÉNYEK  
A VÁSÁR TÉRI ISKOLÁBAN

A 2016/2017-es tanév a sok nehézség és az állandóan változó 
köznevelési rendszer ellenére visszaigazolta, hogy elhiva-
tott pedagógusokkal, lelkes diákokkal és támogató szülői 

háttérrel remek eredményeket lehet elérni. Van oka büszkének len-
nie Pilisvörösvárnak a remek eredmények láttán. 
Iskolánk történetében már harmadszor tehettek végzős diákjaink 
DSD nyelvvizsgát. Ez Magyarországon csak a két tannyelvű és a 
nemzetiségi iskolákban lehetséges. A diploma az eredménytől füg-
gően A2 vagy B1 típusú magyar állami nyelvvizsgának felel meg. 
A német állam által elismert DSD-vizsgák egyébként a világ több 
mint 60 országában folynak.

A 8. évfolyam 7 tanulója két éven át heti 2 órában készült a vizs-
gára. A nyelvvizsga eredményét a diákok a tanévzárón tudták 
meg. A2 szintet ért el: Fetter Kata (8.a), Wippelhauser Máté (8.a), 
Bardóci Zsófia (8.a), Papp Balázs (8.b). B1 szintet ért el: Bányai 
Léna (8.a), Balogh Dorka (8.a), Hollódy Molli (8.b) 

A kitartó tanulás és szorgos munka eredménye megmutatkozott az 
idei versenyeredményekben is. Több sikeres szereplés, megnyert 
országos, regionális és megyei versenyek jelzik ezt. A következő 
táblázat a legjobb helyezéseket (területi 1−6., megyei 1−10. és or-
szágos 1−20.) foglalja össze:

Kazinczy-verseny Forduló Helyezés Osztály

Németh Ferenc megyei 1. 5.a

Fetter Katalin 2. 8.a

Simonyi Zsigmond
Helyesírási Verseny

Forduló Helyezés Osztály

Németh Ferenc megyei 10. 5.a

Német vers- 
és prózamondó verseny
− Mundart

Forduló Helyezés Osztály

Mátrahegyi Flóra

megyei

1. 2.a

Klein Léna 1. 3.a

Jakab Gábor László 2. 2.a

Völgyi Vanda 2. 2.b

Kimmel Laura 3. 1.a

Völgyi Boglárka 3. 2.b

Apollónia Szilvia 3. 3.a

Mravinac Anna Sára 3. 4.a

Nick Bernadett 3. 5.a

Pálfi Aisa 4. 2.a

Breier Blanka 4. 3.b

Nick Alexandra 4. 3.a

Sörös Annamária 4. 4.a

Rákosfalvi Réka 4. 5.a

Klein Xavér 5. 5.a

Sörös Veronika 6. 1.a

Szilágyi Zille 6. 3.a

Krupp Szabolcs 6. 5.a

Kollár Mariann 10. 4.a

Német vers-  
és prózamondó verseny  
− Mundart

Forduló Helyezés Osztály

Mravinac Anna Sára

országos

1. 4.a

Klein Léna 2. 3.a

Apollónia Szilvia 4. 3.a

Mátrahegyi Flóra 6. 2.a

Völgyi Boglárka 8. 2.b

Jakab Gábor László 10. 2.a

Nick Bernadett 13. 5.a

Rákosfalvi Réka 15. 5.a

Kimmel Laura 16. 1.a

Völgyi Vanda 18. 2.b

Német vers-  
és prózamondó verseny  
− Mundart

Forduló Helyezés Osztály

Apollónia Szilvia

terület továbbjutók

3.a

Breier Blanka 3.b

Jakab Gábor László 2.a

Kimmel Laura 1.a

Klein Léna 3.a

Klein Xavér 5.a

Kollár Mariann 4.a

Krupp Szabolcs 5.a

Mátrahegyi Flóra 2.a

Mravinac Anna Sára 4.a

Nick Alexandra 3.a

Nick Bernadett 5.a

Pálfi Aisa 2.a

Rákosfalvi Réka 5.a

Sörös Annamária 4.a

Sörös Veronika 1.a

Szilágyi Zille 3.a

Német nemzetiségi 
regionális énekverseny 
(Biatorbágy) − csoport

Forduló Helyezés Osztály

Mravinac Anna Sára regionális
kiemelt arany 
/ Goldenes 
Glöcklein-díj

4.a

Oberle Boglárka

regionális bronz

4.a

Klein Léna 3.a

Nick Alexandra 3.a

Jakab Fruzsina 3.b

Rákosfalvi Réka 5.a

Vízner Zoé 5.a

Varga Kata 5.a

Oláh Réka 5.a

Marlok Nóra 5.a

Ferencz Réka Mária 5.a

Német nemzetiségi 
regionális énekverseny 
(Biatorbágy) − egyéni

Forduló Helyezés Osztály

Jakab Fruzsina
regionális arany

3.b

Klein Léna 3.a

Mravinac Anna regionális
kiemelt arany 
/ Goldenes 
Glöcklein-díj

4.a

Pilisi angol versmondó 
verseny Forduló Helyezés Osztály

Soós Krisztina
területi 2.

6.b

Dobos Beáta 8.b

Alsós komplex  
tanulmányi verseny Forduló Helyezés Osztály

Ruzsa Patrik megyei 5. 4.a

Völgyi Boglárka
terület továbbjutók

2.b

Völgyi Vanda 2.b

Mesevetélkedő 
− csapatverseny Forduló Helyezés Osztály

Angyal Borbála

megyei 1. 3.b
Jakab Fruzsina

Konkoly Zoltán

Szomor Noémi

Angyal Borbála

országos 5. 3.b
Jakab Fruzsina

Konkoly Zoltán

Szomor Noémi
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Csecsemőgondozási csa-
patverseny  
− Magyar Vöröskereszt

Forduló Helyezés Osztály

Schuck Lívia

területi 4.

6.b

Főcze Anna

Soós Krisztina

Csuka Anna

Diákolimpia  
− egyéni bajnokság,  
50 m mellúszás

Forduló Helyezés Osztály

Varga Panna megyei 4. 5.a

Diákolimpia − egyéni 
bajnokság, 300 méteres 
síkfutás

Forduló Helyezés Osztály

Csikós Mihály megyei 9. 6.b

Diákolimpia − egyéni 
bajnokság, távolugrás Forduló Helyezés Osztály

Csikós Mihály megyei 10. 6.b

Sulihajsza akadályfutó 
verseny Forduló Helyezés Osztály

Griff Anett

országos 2.

5.a

Hernás Janka 5.a

Sóskuti Csenge 5.a

Acélos Dorina 5.b

Kós Lívia 5.b

Sipos Olga 5.b

Sörös Éva 6.a

Szép Kata 6.a

Végh Adrienn 6.a

Sipos Laura 7.b

Sulihajsza akadályfutó 
verseny Forduló Helyezés Osztály

Farkas Álmos

országos 4.

5.a

Krupp Szabolcs 5.a

Hegyes Csaba 5.b

Diákolimpia  
− labdarúgás Forduló Helyezés Osztály

Peller István

területi 
(körzeti  
1. hely)

3.

4.a

Peller Bence 4.a

Herner Szabolcs 4.a

Ruzsa Patrik 4.a

Ruzsa Dominik 4.a

Peller Bálint 4.a

Szabados Máté 4.a

Szabados Kristóf 4.a

Ziegler Vince 4.a

Gemela Benedek 4.a

Rácz Kirill 5.b

Varga Vince 3.a

Varga Ádám 3.a

Diákolimpia − íjászat Forduló Helyezés Osztály

Mogyorósi-Nagy 
Csenge Dóra

regionális 1. 6.a

Táncbajnokság Forduló Helyezés Osztály

Schäffer Léna
európai 
bajnokság 1.

4.a

Ihász Kinga 4.a

Nick Rebeka 3.b

Táncbajnokság − hiphop Forduló Helyezés Osztály

Tímár Doroti Kiara

országos 1.

4.a

Sipos Olga 5.b

Marosi Csilla 7.a

Stadtmüller Enikő 7.b

Paulusz Petra 7.b

Kick-box Forduló Helyezés Osztály

Makkai Anna
országos 1.

6.b
világkupa 2.

Makkai Olivér
országos 3.

3.a
világkupa 3.

Iskolánk februárban tudta meg, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 
ismét remek eredményt ért el a 2016-os év országos kompetencia-
mérésében. Ezt a mérést minden évben a 6. és 8. évfolyamos diá-
kok írják meg, melynek során olvasás, szövegértés és matematika 
terén tesztelik jártasságukat. Tanulóink messze az országos átlag 
(melyben benne foglaltatnak a 6 és 8 osztályos gimnáziumok is) 
és az ország városi általános iskoláinak átlaga felett teljesítettek. 
Eredményeinkről pontosabban az iskola honlapjáról tájékozód-
hatnak. Nem csoda hát, hogy az iskola tanulmányi átlaga 4,26 lett, 
tanulóink 33%-a kapott jeles vagy kitűnő bizonyítványt. Mind-
ezekre nagyon büszkék vagyunk.

Gratulálunk minden kedves Vásár téri diáknak, szülőnek és pe-
dagógusnak.
 Iskolavezetés 

Fotó: Fogarasy Attila

Koczor Kolos

országos 4.

5.b

Mester Bálint 5.b

Pálmai Ákos 5.b

Petróczki Norman 6.a

Hegyes Áron 6.b

Végh Adrienn 6.a

Sipos Laura 7.b

 A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Hirdetmény az Erzsébet-utalványok osztásának időpontjáról

Tájékoztatjuk Pilisvörösvár Város lakosságát, hogy azok 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
személyek, akiknek a kedvezményük 2017. augusztus 
1-én fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekin-
tettel Erzsébet-utalvány formájában természetbeni 
támogatásban részesülnek.

A gyors és célszerű kiosztás érdekében az átvétel két 
időpontban történik, a szülők nevének ABC szerinti fel-
osztásában. Az Erzsébet-utalványt a kedvezményben 
részesülő gyermek szülője érvényes személyi igazol-
vánnyal és lakcímkártyával, vagy meghatalmazottja 
által az alábbiak szerint veheti át a polgármesteri 

TANÉV VÉGI ÖSSZEFOGLALÓ

Ismét eredményes és eseménydús tan-
évet zárt a Schiller gimnázium 615 
tanulója és 78 alkalmazottja. A tanév 

végén összesen 69 tanuló (11,2%) vihetett 
haza kitűnő, illetve jeles bizonyítványt, az 
iskola tanulmányi átlaga 4,16 lett.

Zajlottak a hagyományos, évente vissza-
térő programjaink, a gólyatábortól kezdve a 
nemzeti ünnepeken, szalagavatón, a Schil-
ler-bálon, költészet napján, ballagáson 
keresztül az érettségiig. Ebben a tanévben 
több projektnapot is tartottunk, az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 60. évfordu-
lójára rendezett projektnapon kívül a dán-
nap és az Európa-nap is megváltoztatta a 
tanítási napok hagyományos rendjét.

A közös munka eredményeképpen is-
kolánk elnyerte az Európai Parlament 
Nagykövet Iskolája címet, amely a követ-
kező években is feladatokkal jár, de min-
denképpen nagy dicsőség az első huszon-
öt, ezt a címet elnyert iskola között lenni 
az országban.

Ezeken kívül még számos tanórán kívü-
li tevékenységben vettünk részt: Lesefuchs-
verseny, Jugend debattiert international-
verseny, melynek egyik fordulóját mi 
szerveztük meg ebben a tanévben, vers- 
és prózamondó verseny, Wikivoyage-
projekt, amely során diákjaink  Wikipedia-
bejegyzéseket készítettek Pilisvörösvárról 
német nyelven, Anne Frank-kiállítás, a 
kollégium által szervezett külső előadók a 
költészet napja alkalmából, Schiller-ver-

hivatal házipénztárában (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 
1. szám, a földszinti folyosón balra).

Az utalványok kiosztásának időpontjai:

Azok a szülők, akiknek a neve A−K betű közé esik: 

2017. augusztus 23-án, szerdán 9.30–12 óráig 
és 13–16 óráig vehetik át.

Azok a szülők, akiknek a neve L−Zs betű közé esik:

2017. augusztus 24-én, csütörtökön 9.30–12 
óráig és 13–15 óráig vehetik át.

Felhívjuk azoknak a szülőknek a figyelmét, akik a 
fentiekben meghatározott napokon az utalványokat 
nem tudják átvenni, hogy az utalványokat 2017. au-
gusztus és szeptember hónapban házipénztári 
órákban még átvehetik a hivatal házipénztárában.

Pénztári időpont: hétfőn 13−16 óráig,

szerdán 9.30−12 óráig és 13−16 óráig.

Pilisvörösvár, 2017. június 30.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

seny, kitelepítési megemlékezés itt az is-
kolában, illetve városi szinten, a 80-as évek 
elnevezésű verseny, mesevetélkedő. Idén 
került sor a többéves Erasmus+ projekt 
első találkozójára itt nálunk: a visszajel-
zések alapján egy fárasztó, de jól sikerült, 
eredményes hetet töltöttek nálunk a bolgár, 
török és német diákok. Nálunk rendezték 
meg májusban a német nyelvű színjátszó 
fesztivált is három vendégcsoport részvé-
telével. Cserekapcsolat keretében szeptem-
berben német diákok vendégeskedtek ná-
lunk, most májusban pedig a mi diákjaink 
utaztak Altenkirchenbe.

A tanév folyamán tanáraik támogatásá-
val eredményesen készültek fel diákjaink 
a különböző vizsgákra is, a német nyelvi 
DSD I és II vizsgákra, az angol nyelvvizs-
gákra és természetesen az érettségi vizsgák-
ra. A 85 fős végzős évfolyam 65%-a szerzett 
nyelvvizsgát német nyelvből, 45% felsőfokú 
C1, míg 20% B2 szintű német nyelvvizsgá-
val fejezte be középiskolai tanulmányait. 
Angolból 25 tanuló szerzett B2, 5 fő pedig 
B1 szintű nyelvvizsgát. 

A különböző mérések is eredményesen 
zajlottak: a külső  (kompetenciamérés, 
idegen nyelvi mérés, NETFIT-mérés) 
és a belső mérések egyaránt (közülük ki-
emelném a majd minden évfolyamon zajló 
nyelvi méréseket és a kisérettségiket).

A tanév során rengeteg siker is ért ben-
nünket a pedagógusok, illetve a diákok 
munkájának eredményeképpen. A német 
nemzetiségi OKTV-n Bálint Andrea 12.c 
osztályos tanuló 11. helyezést ért el, a 4 for 
Europe versenyen 3. helyezést ért el 4 fős 
csapatunk, a német nyelvű vers- és pró-
zamondó verseny országos döntőjében 4 
tanuló képviselte az iskolát, angol nyelvi 
versenyen, a különböző diákolimpiai ver-

senyeken kimagasló eredményeket értek 
el tanulóink, országos dobogós és döntős 
helyek mellett több megyei bajnoki címet 
szereztek. Német nyelvű színjátszó cso-
portunk, a PaThália tagjai több nemzet-
közi fesztiválon is részt vettek és értek el 
sikereket. 

Az oktatás-nevelés fejlesztése, támo-
gatása céljából sikerült nagyobb beruhá-
zásokat is végrehajtani a tanév folyamán: 
korszerűbb gépekkel szereltük fel a 2 infor-
matikatermet, fejlesztettük a könyvtári ál-
lományt, a kollégium részére több új ágyat 
vásároltunk, új öltözőszekrényeket helyez-
tünk el a folyosón, rendbe tettük az előker-
tet, új székekkel gazdagodott az ebédlő és a 
konferenciaterem. Ebben a tanévben nagy 
lépéseket tettünk a mindennapos testne-
velés biztosítása érdekében. Decemberben 
átadásra került a négysávos, 82 m hosszú, 
rekortán burkolatú futópályánk a hozzá 
tartozó távolugró gödörrel, a tanév végére 
pedig az EMMI és fenntartónk támoga-
tásának köszönhetően rekortán burkola-
tot kapott a kézilabdapálya is, amely több 
sportág gyakorlására is lehetőséget biztosít. 
Ezzel egy időben Pilisvörösvár Város Ön-
kormányzatával közös finanszírozásban 
létrejött egy viacolor burkolatú rendez-
vényterület, amely a város, a zeneiskola és 
a gimnázium rendezvényeinek megvalósí-
tását szolgálja.

Mint a fentiekből látható, egy sikeres, 
eredményes tanévet tudhatunk magunk 
mögött. Ezúton is köszönöm mindenki 
munkáját, hiszen csak közös munkával 
tudtuk ezeket a sikereket elérni és céljain-
kat megvalósítani.

Szabóné Bogár Erika  
igazgató
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Csecsemőgondozási csa-
patverseny  
− Magyar Vöröskereszt

Forduló Helyezés Osztály

Schuck Lívia

területi 4.

6.b

Főcze Anna

Soós Krisztina

Csuka Anna

Diákolimpia  
− egyéni bajnokság,  
50 m mellúszás

Forduló Helyezés Osztály

Varga Panna megyei 4. 5.a

Diákolimpia − egyéni 
bajnokság, 300 méteres 
síkfutás

Forduló Helyezés Osztály

Csikós Mihály megyei 9. 6.b

Diákolimpia − egyéni 
bajnokság, távolugrás Forduló Helyezés Osztály

Csikós Mihály megyei 10. 6.b

Sulihajsza akadályfutó 
verseny Forduló Helyezés Osztály

Griff Anett

országos 2.

5.a

Hernás Janka 5.a

Sóskuti Csenge 5.a

Acélos Dorina 5.b

Kós Lívia 5.b

Sipos Olga 5.b

Sörös Éva 6.a

Szép Kata 6.a

Végh Adrienn 6.a

Sipos Laura 7.b

Sulihajsza akadályfutó 
verseny Forduló Helyezés Osztály

Farkas Álmos

országos 4.

5.a

Krupp Szabolcs 5.a

Hegyes Csaba 5.b

Diákolimpia  
− labdarúgás Forduló Helyezés Osztály

Peller István

területi 
(körzeti  
1. hely)

3.

4.a

Peller Bence 4.a

Herner Szabolcs 4.a

Ruzsa Patrik 4.a

Ruzsa Dominik 4.a

Peller Bálint 4.a

Szabados Máté 4.a

Szabados Kristóf 4.a

Ziegler Vince 4.a

Gemela Benedek 4.a

Rácz Kirill 5.b

Varga Vince 3.a

Varga Ádám 3.a

Diákolimpia − íjászat Forduló Helyezés Osztály

Mogyorósi-Nagy 
Csenge Dóra

regionális 1. 6.a

Táncbajnokság Forduló Helyezés Osztály

Schäffer Léna
európai 
bajnokság 1.

4.a

Ihász Kinga 4.a

Nick Rebeka 3.b

Táncbajnokság − hiphop Forduló Helyezés Osztály

Tímár Doroti Kiara

országos 1.

4.a

Sipos Olga 5.b

Marosi Csilla 7.a

Stadtmüller Enikő 7.b

Paulusz Petra 7.b

Kick-box Forduló Helyezés Osztály

Makkai Anna
országos 1.

6.b
világkupa 2.

Makkai Olivér
országos 3.

3.a
világkupa 3.

Iskolánk februárban tudta meg, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 
ismét remek eredményt ért el a 2016-os év országos kompetencia-
mérésében. Ezt a mérést minden évben a 6. és 8. évfolyamos diá-
kok írják meg, melynek során olvasás, szövegértés és matematika 
terén tesztelik jártasságukat. Tanulóink messze az országos átlag 
(melyben benne foglaltatnak a 6 és 8 osztályos gimnáziumok is) 
és az ország városi általános iskoláinak átlaga felett teljesítettek. 
Eredményeinkről pontosabban az iskola honlapjáról tájékozód-
hatnak. Nem csoda hát, hogy az iskola tanulmányi átlaga 4,26 lett, 
tanulóink 33%-a kapott jeles vagy kitűnő bizonyítványt. Mind-
ezekre nagyon büszkék vagyunk.

Gratulálunk minden kedves Vásár téri diáknak, szülőnek és pe-
dagógusnak.
 Iskolavezetés 

Fotó: Fogarasy Attila

Koczor Kolos

országos 4.

5.b

Mester Bálint 5.b

Pálmai Ákos 5.b

Petróczki Norman 6.a

Hegyes Áron 6.b

Végh Adrienn 6.a

Sipos Laura 7.b

 A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Hirdetmény az Erzsébet-utalványok osztásának időpontjáról

Tájékoztatjuk Pilisvörösvár Város lakosságát, hogy azok 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
személyek, akiknek a kedvezményük 2017. augusztus 
1-én fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekin-
tettel Erzsébet-utalvány formájában természetbeni 
támogatásban részesülnek.

A gyors és célszerű kiosztás érdekében az átvétel két 
időpontban történik, a szülők nevének ABC szerinti fel-
osztásában. Az Erzsébet-utalványt a kedvezményben 
részesülő gyermek szülője érvényes személyi igazol-
vánnyal és lakcímkártyával, vagy meghatalmazottja 
által az alábbiak szerint veheti át a polgármesteri 

TANÉV VÉGI ÖSSZEFOGLALÓ

Ismét eredményes és eseménydús tan-
évet zárt a Schiller gimnázium 615 
tanulója és 78 alkalmazottja. A tanév 

végén összesen 69 tanuló (11,2%) vihetett 
haza kitűnő, illetve jeles bizonyítványt, az 
iskola tanulmányi átlaga 4,16 lett.

Zajlottak a hagyományos, évente vissza-
térő programjaink, a gólyatábortól kezdve a 
nemzeti ünnepeken, szalagavatón, a Schil-
ler-bálon, költészet napján, ballagáson 
keresztül az érettségiig. Ebben a tanévben 
több projektnapot is tartottunk, az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 60. évfordu-
lójára rendezett projektnapon kívül a dán-
nap és az Európa-nap is megváltoztatta a 
tanítási napok hagyományos rendjét.

A közös munka eredményeképpen is-
kolánk elnyerte az Európai Parlament 
Nagykövet Iskolája címet, amely a követ-
kező években is feladatokkal jár, de min-
denképpen nagy dicsőség az első huszon-
öt, ezt a címet elnyert iskola között lenni 
az országban.

Ezeken kívül még számos tanórán kívü-
li tevékenységben vettünk részt: Lesefuchs-
verseny, Jugend debattiert international-
verseny, melynek egyik fordulóját mi 
szerveztük meg ebben a tanévben, vers- 
és prózamondó verseny, Wikivoyage-
projekt, amely során diákjaink  Wikipedia-
bejegyzéseket készítettek Pilisvörösvárról 
német nyelven, Anne Frank-kiállítás, a 
kollégium által szervezett külső előadók a 
költészet napja alkalmából, Schiller-ver-

hivatal házipénztárában (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 
1. szám, a földszinti folyosón balra).

Az utalványok kiosztásának időpontjai:

Azok a szülők, akiknek a neve A−K betű közé esik: 

2017. augusztus 23-án, szerdán 9.30–12 óráig 
és 13–16 óráig vehetik át.

Azok a szülők, akiknek a neve L−Zs betű közé esik:

2017. augusztus 24-én, csütörtökön 9.30–12 
óráig és 13–15 óráig vehetik át.

Felhívjuk azoknak a szülőknek a figyelmét, akik a 
fentiekben meghatározott napokon az utalványokat 
nem tudják átvenni, hogy az utalványokat 2017. au-
gusztus és szeptember hónapban házipénztári 
órákban még átvehetik a hivatal házipénztárában.

Pénztári időpont: hétfőn 13−16 óráig,

szerdán 9.30−12 óráig és 13−16 óráig.

Pilisvörösvár, 2017. június 30.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

seny, kitelepítési megemlékezés itt az is-
kolában, illetve városi szinten, a 80-as évek 
elnevezésű verseny, mesevetélkedő. Idén 
került sor a többéves Erasmus+ projekt 
első találkozójára itt nálunk: a visszajel-
zések alapján egy fárasztó, de jól sikerült, 
eredményes hetet töltöttek nálunk a bolgár, 
török és német diákok. Nálunk rendezték 
meg májusban a német nyelvű színjátszó 
fesztivált is három vendégcsoport részvé-
telével. Cserekapcsolat keretében szeptem-
berben német diákok vendégeskedtek ná-
lunk, most májusban pedig a mi diákjaink 
utaztak Altenkirchenbe.

A tanév folyamán tanáraik támogatásá-
val eredményesen készültek fel diákjaink 
a különböző vizsgákra is, a német nyelvi 
DSD I és II vizsgákra, az angol nyelvvizs-
gákra és természetesen az érettségi vizsgák-
ra. A 85 fős végzős évfolyam 65%-a szerzett 
nyelvvizsgát német nyelvből, 45% felsőfokú 
C1, míg 20% B2 szintű német nyelvvizsgá-
val fejezte be középiskolai tanulmányait. 
Angolból 25 tanuló szerzett B2, 5 fő pedig 
B1 szintű nyelvvizsgát. 

A különböző mérések is eredményesen 
zajlottak: a külső  (kompetenciamérés, 
idegen nyelvi mérés, NETFIT-mérés) 
és a belső mérések egyaránt (közülük ki-
emelném a majd minden évfolyamon zajló 
nyelvi méréseket és a kisérettségiket).

A tanév során rengeteg siker is ért ben-
nünket a pedagógusok, illetve a diákok 
munkájának eredményeképpen. A német 
nemzetiségi OKTV-n Bálint Andrea 12.c 
osztályos tanuló 11. helyezést ért el, a 4 for 
Europe versenyen 3. helyezést ért el 4 fős 
csapatunk, a német nyelvű vers- és pró-
zamondó verseny országos döntőjében 4 
tanuló képviselte az iskolát, angol nyelvi 
versenyen, a különböző diákolimpiai ver-

senyeken kimagasló eredményeket értek 
el tanulóink, országos dobogós és döntős 
helyek mellett több megyei bajnoki címet 
szereztek. Német nyelvű színjátszó cso-
portunk, a PaThália tagjai több nemzet-
közi fesztiválon is részt vettek és értek el 
sikereket. 

Az oktatás-nevelés fejlesztése, támo-
gatása céljából sikerült nagyobb beruhá-
zásokat is végrehajtani a tanév folyamán: 
korszerűbb gépekkel szereltük fel a 2 infor-
matikatermet, fejlesztettük a könyvtári ál-
lományt, a kollégium részére több új ágyat 
vásároltunk, új öltözőszekrényeket helyez-
tünk el a folyosón, rendbe tettük az előker-
tet, új székekkel gazdagodott az ebédlő és a 
konferenciaterem. Ebben a tanévben nagy 
lépéseket tettünk a mindennapos testne-
velés biztosítása érdekében. Decemberben 
átadásra került a négysávos, 82 m hosszú, 
rekortán burkolatú futópályánk a hozzá 
tartozó távolugró gödörrel, a tanév végére 
pedig az EMMI és fenntartónk támoga-
tásának köszönhetően rekortán burkola-
tot kapott a kézilabdapálya is, amely több 
sportág gyakorlására is lehetőséget biztosít. 
Ezzel egy időben Pilisvörösvár Város Ön-
kormányzatával közös finanszírozásban 
létrejött egy viacolor burkolatú rendez-
vényterület, amely a város, a zeneiskola és 
a gimnázium rendezvényeinek megvalósí-
tását szolgálja.

Mint a fentiekből látható, egy sikeres, 
eredményes tanévet tudhatunk magunk 
mögött. Ezúton is köszönöm mindenki 
munkáját, hiszen csak közös munkával 
tudtuk ezeket a sikereket elérni és céljain-
kat megvalósítani.

Szabóné Bogár Erika  
igazgató
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ÜNNEPELT A PALÁNTA

Amikor születésnapot ünnepelünk, 
abban óhatatlanul is megjelenik az 
idő és ennek következményeként 

a visszatekintés, valamint a „hol tartunk 
most” érzése. Így történt ez nálunk is. Kol-
légáimmal elővettük a legelső pedagógiai 
programunkat, és azt visszaolvasva öröm-
mel láttuk, hogy az alapítók által kitűzött 
nevelési és oktatási célok mai napig ugyan-
azok: szeretnénk elérni, hogy a gyerekek 
boldogságra képes, önálló személyiségek 
lehessenek felnőttként.

• A célok tehát ugyanazok. A módszerek 
változtak?

• Két 12 fős osztály vagy egy 24 fős osztály 
nem ugyanaz?

Nagyon nem ugyanaz. Ma már látjuk, 
hogy egészségesebb a nagyobb osztálylét-
szám a közösségi kompetenciák fejlődé-
séhez, viszont nagyon nehéz ugyanúgy, 
sokszor 5-8 felé differenciálni egy ekkora 
csoportban. Ezért a pedagógusoktól nagy 
fokú rugalmasságot kíván, hogy képesek 
legyenek a jelenre figyelni; azokra a gye-
rekekre, akikkel éppen foglalkoznak, ahe-
lyett, hogy azon keseregnének, miért nem 
lehet már ugyanúgy tanítani, mint régen. 

• A Palánta Iskola integráló iskola volt 
eddig. Ebben történt-e változás?

Továbbra is fogadunk olyan gyermekeket, 
akiknek valamilyen területen több segít-
ségre, támogatásra van szükségük. De 
mára már azt is egyértelműen látjuk, hogy 
az általunk alkalmazott módszerek kiknek 

segítenek, és kik azok, akiknek – bár álta-
lában jól érzik magukat és sokat változnak 
– az itt töltött idő nem elég hatékony. Az 
elmúlt évek tapasztalataiból okulva úgy 
látjuk, olyan diákoknak való ez az iskola, 
akik képesek hosszú távon a közösségi sza-
bályok betartására, miközben saját, egyéni 
céljaikat is törekszenek elérni.

• Hogyan ünnepelték meg ezt a kerek év-
fordulót?

Májusban egy teljes napot szántunk az 
ünneplésre. A diákok 20 perces tanórákon 
és 20 perces szüneteken vettek részt ezen 
a napon. A tanóráknak is e szám volt a 
központi témája. De készítettünk egy kis-
filmet is, amit egy lelkes édesapa vett fel a 
drónjával, s amit a diákújságunkban, a Pa-
lánta Péntekben is lehetett látni annak ide-
jén a FB-oldalunkon. Este pedig egy ünne-
pi vacsorán beszélgettünk a régmúltról és 
a jelenről a jelenlegi és sok régi kollégával 
közösen.

• S mik a tervek a következő 20 évre?

Tervünk most is nagyon sok van. De a 
legfontosabb, hogy az eddig megismert, 
minőségi oktatást továbbra is biztosítani 
tudjuk a diákjaink számára. 

Palánta Iskola

Júniusban a Palánta Iskolában is 
véget ért a tanév. Az idei 10 hónap 
mégis különleges volt az oda járó 
diákok és az ott dolgozó felnőttek 
számára. Idén ünnepli ugyanis az 
iskola a 20. születésnapját. Mit 
jelent ez a 20 év? − kérdeztük 
az iskola igazgatóját, Esztergomi 
Katalint:

BRINGÁS 
SIKEREK

JUNIÁLIS 
A LAHMKRUAMBAN

Életében első ízben – 1171 ponttal 
– Benkó Barbara felkerült a Nem-
zetközi Kerékpáros-szövetség (an-

golul UCI) világranglistájának kilencedik 
helyére. A fiatal kerékpáros facebookos 
rajongói oldalán számolt be a hírről júni-
us 27-én, néhány nappal azután, hogy ha-
talmas fölénnyel (egy kört ráverve román 
ellenfelére, Karina Bontára) megnyerte a 
csömöri UCI C2-es XCO versenyt.

Természetesen városunk más bringásai 
is részt vettek a Pilis Cross Country Club 
(PCCC) égisze alatt a csömöri versenyen, 
amely az év elején indult válogató meg-
mérettetések záróeseménye volt. Ott volt 
például junior kategóriában Buzsáki Virág 
és Fetter Erik, akik ha már indultak, el is 
hozták az elsőknek járó kupákat. Velük 
kapcsolatosan érdekesség megemlíteni, 
hogy Benkó Barbarához hasonlóan jel-

Június 11-én vasárnap délután a Petőfi 
Sándor utcai „Lahmkruam” Helytörté-
neti Emlékpark vidám muzsikaszóval 

telt meg. A Művészetek Háza szervezé-
sében második alkalommal került sor a vá-
rosi juniális megrendezésére.

Az idei rendezvény hagyományteremtő 
céllal vonultatta fel a környékbeli zenésze-
ket, tánccsoportokat. A tavalyihoz hasonló-
an az ez évi mulatság is a német és a magyar 
tánc- és zenei hagyományok ápolása jegyé-
ben zajlott. A programon felléptek a zene-
iskola harmonikásai, a Lábikóka együttes, 

lemzően már csak külföldön versenyeznek, 
ezért az, hogy mindhárman egy hazai fu-
tamon vettek részt, ritkaságszámba megy. 
A „triumvirátus” legközelebb a felnőtt 
(pedig ketten még juniorok!) Európa-baj-
nokságon versenyzik majd együtt, amelyre 
Olaszországban, Boario Termében kerül 
sor, július 29-én. Itáliában csapatváltót is 
láthatnak az érdeklődők, amiben hazánk 

kerékpárosai igen jók, így titkon remény-
kedhetünk benne, hogy három vörösvári 
fog az élbolyban végezni.

Megemlítendő, hogy Csömörön, az 
U15-ös kategóriában Pataki Barnabás is a 
mezőny élén végzett.

km
Fotó: Fetter György

a Német Nemzetiségi Táncegyüttes, Sza-
bó Anna és Bálint Ákos táncművészek, a 
Werischwarer Heimatwerk, a Nyugdíjas 
Klub Hagyományőrző Tánccsoport, a 
Margaréta Tánccsoport, a Nosztalgia Dal-
kör, valamint a Kisze-Kusza zenekar.

A parkba látogatók egy kellemes, vi-
dám mulatságnak lehettek részesei ezen 
a szép napsütéses délutánon, melyhez 
a Helytörténeti Emlékpark hangulatos 
környezetet biztosított.

Rimár Ágnes

Pedagógiai alappilléreink (humanisztikus, 
holisztikus világkép; közös felelősség; pro-
jektoktatás; differenciált tanulás) a mai na-
pig változatlanok. Viszont ma már sokkal 
tisztábban látjuk, hogy mindezek az alappil-
lérek mit jelentenek a hétköznapokban, és 
hogyan tudjuk a szülőkkel és a gyerekekkel 
együttműködve elérni a kitűzött céljainkat. 
S mivel a világ nagyon sokat változott ebben 
a 20 évben, a módszereket is ennek megfe-
lelően alakítjuk, pontosítjuk. Annak idején 
a pedagógiai programot két 12 fős csoportra 
írták az alapítók, a jelenben viszont évek óta 
24 fős osztályokkal igyekszünk megvalósíta-
ni ugyanazt a minőséget mindennap.
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Katalint:

BRINGÁS 
SIKEREK

JUNIÁLIS 
A LAHMKRUAMBAN

Életében első ízben – 1171 ponttal 
– Benkó Barbara felkerült a Nem-
zetközi Kerékpáros-szövetség (an-

golul UCI) világranglistájának kilencedik 
helyére. A fiatal kerékpáros facebookos 
rajongói oldalán számolt be a hírről júni-
us 27-én, néhány nappal azután, hogy ha-
talmas fölénnyel (egy kört ráverve román 
ellenfelére, Karina Bontára) megnyerte a 
csömöri UCI C2-es XCO versenyt.

Természetesen városunk más bringásai 
is részt vettek a Pilis Cross Country Club 
(PCCC) égisze alatt a csömöri versenyen, 
amely az év elején indult válogató meg-
mérettetések záróeseménye volt. Ott volt 
például junior kategóriában Buzsáki Virág 
és Fetter Erik, akik ha már indultak, el is 
hozták az elsőknek járó kupákat. Velük 
kapcsolatosan érdekesség megemlíteni, 
hogy Benkó Barbarához hasonlóan jel-

Június 11-én vasárnap délután a Petőfi 
Sándor utcai „Lahmkruam” Helytörté-
neti Emlékpark vidám muzsikaszóval 
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Megemlítendő, hogy Csömörön, az 
U15-ös kategóriában Pataki Barnabás is a 
mezőny élén végzett.
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SPÁRTAI HARCMODOR SZABADTÉRI EDZŐTEREM

A megmozdulás Magyarországon 
2014-ben indult útnak, a nagyvilág-
ban pedig nagyjából hét esztendeje 

tartanak ilyen eseményeket. Alapvetően há-
rom fő kategóriát kell ismerni, amelyek el-
sősorban a teljesítendő távban különböznek. 
A szervezők a kezdők figyelmébe ajánlják az 
úgynevezett Sprintet, ami a műfaj legrövi-
debbje a maga öt kilométer hosszával és mi-
nimum húsz akadályával. A távolság alapve-
tően saját tempóban letudható, amennyiben 
pedig valamelyik akadályt nem tudjuk telje-
síteni, harminc négyütemű fekvőtámasz a 
„büntetésünk” továbbhaladás előtt.

A Super akadályverseny már a tapasz-
taltabb „spártai harcosoknak” lett kitalálva. 
A teljesítendő táv több mint tizenhárom ki-
lométer, amelyen huszonöt vagy még több 
akadály vár ránk. Másik jellemzője ezeknek 
a megmérettetéseknek, hogy a terepen való 
haladás is igen emberpróbáló feladat.

A harmadik versenyszám az igen beszé-
des elnevezésű Beast, magyarán Szörnye-
teg. A távolság itt több mint húsz kilométer 
(majdnem félmaraton!), az akadályok szá-
ma pedig harminc feletti. Nagyon frappáns 

leírást találtam erről a megmérettetésről 
a verseny hivatalos szervezőinek oldalán, 
amelynél találóbbat aligha lehetne írni: „Az 
akadályok nehézségét a fantáziádra bízzuk.” 
Érdemes megjegyezni, hogy az a versenyző, 
aki mindhárom távot teljesíti egy naptári 
éven belül, elnyeri a Spartan Trifecta medált.

Természetesen léteznek a szörnyetegnél 
is keményebb akadályversenyek, amelyek 
azonban nem tartoznak az „átlagos” kate-
góriába. Ilyen például az Ultra Beast a maga 
negyven plusz kilométerével és hatvan aka-
dályával, vagy az ókori harci kiképzőintéz-
mény nevét viselő Agogé, amely lehet 48 órás 
(téli), illetve 60 órás (nyári) verseny.

És hogy milyen akadályokat kell elkép-
zelni ezek alatt a már magukban is igen 
szívós fizikumot igénylő versenyek alatt? 
Íme, néhány feladat ízelítő gyanánt: kötélre 
mászás, cementtel megtöltött vödör cipelése 
a hátunkon, különféle vizes és saras akadá-
lyok, tóátúszás (akár ősszel is), egyensúlyo-
zás, szögesdrót alatti kúszás, falmászás vagy 
például tűzugrás. Vannak memória feladatok 
is, amikor a verseny elején meg kell jegyez-
nünk valamit, amire valamikor az esemény 

vége felé kérdeznek rá. Ha nem tudunk he-
lyesen válaszolni, mert a fizikai kihívás során 
elfelejtettük a ránk bízott információt, úgy 
kezdhetünk melegíteni a négyütemű fekvő-
támaszhoz, ami bizony nem egyszerű feladat 
extrém körülmények közepette…

Vörösvári harcosok

Talán olvasóink is hallottak már róla, hogy 
bizony városunkban – és a környező tele-
püléseken – is vannak olyan „önsanyarga-
tó” egyének, akik rendszeresen készülnek 
hasonló versenyekre. A csapat „verbuválás-
nak” ötlete a Herkules Fitness vezetőjének, 
Wippelhauser Zsoltnak jutott eszébe vala-
mikor tavaly tavasszal, a felkészülést pedig 
a nyár folyamán kezdték meg és az októ-
berben megrendezett tokaji Super verseny-
re készítették fel a vörösváriakat. Ekkor 
nagyjából harmincan jártak kifejezetten 
ezen megmérettetésre felkészítő edzésekre. 
Széljegyzetként megemlítendő, hogy a ver-
senyen akkor minden vörösvári végig tu-
dott menni, igaz, az időeredmények között 
voltak különbségek.

A brigád végül megmaradt és jellemzően 
heti három alkalommal (kivéve nyár végén, 
mert az ugyebár a nyaralásról szól) edzenek, 
jó időben a focipályán, rossz időjárási viszo-
nyok között pedig az edzőteremben. Jelen-
leg körülbelül tizenöten járnak állandóan 
edzésre a Herkules Spartan Teambe, de ez 
a szám jellemzően a versenyre megnő, mert 
más sportágak képviselői is csatlakoznak a 
csapathoz. A felkészülés tipikusan erőnléti 
edzésekből áll, amelyek között szerepel pél-
dául a futás, illetve saját testsúlyos vagy akár 
páros gyakorlatok is. 
– Ez a mozgásforma nem hatalmas izomtömeg 
építéséről, hanem inkább az atletikus, ruganyos, 
esztétikus testfelépítés eléréséről szól. A csapat 
felét nők alkotják, életkorban pedig jellemzően 
18−50 évesek  járnak az edzéseinkre – mondta 
lapunknak Wippelhauser Zsolt.

Itt kell megemlíteni, hogy a vörösvári csa-
patnak van egy különálló, húsz főt számláló 
szekciója a kicsik részére is (Junior Team), 
akik hetente két alkalommal készülnek 
a fiatalok számára rendezett versenyekre 
(Spartan Kids). Ezek többnyire hosszukban 
különböznek a felnőtteknek kiírt versenyek-
től, így életkortól függően 750 méter és 2,5 ki-
lométer között váltakoznak. Életkor szerint 
egyébként 6−14 esztendős kor között lehet 
nevezést leadni. A hangsúly az ő esetükben a 
kellő sármennyiség összeszedésén, a csapat-
munkára tanításon és az önfeledt szórako-
záson van.

kókai 
Fotó: Herkules Fitness

Napjainkban, ha valamit a spár-
tai jelzővel illetünk, akkor több 
dologra is célozhatunk vele. Gon-
dolhatunk például valakinek az 
edzettségére vagy strapabíróságára, 
de a neveltetésével kapcsolatban a 
szigorra, önmegtartóztatásra, mér-
tékletességre, igényességre. Mind-
ezen tulajdonságokat foglalja ma-
gában a Spartan Race, magyarán 
Spártai Verseny elnevezésű aka-
dályfutás.

J únius 10-én negyedik alkalommal került sor a Herkules Fitness Club szervezésében 
a Herkules Sportnap és Spinning Maratonra a pilisvörösvári focipályán. Az immá-
ron hagyományos rendezvényt – bár szép időben kezdődött – napközben eső és szél 

nehezítette, ám délután újból kisütött nap. A program gerince, a spinning maraton 
délelőtt tíz órától egészen négyig eltartott. A megmérettetésen tizenkét csapat vett részt, 
főként környékbeliek, de jöttek versenyzők a fővárosból, Pomázról, illetve Dorogról is. 
Emellett sor került szabadtéri TRX- és spártai edzésre. Utóbbi programponton tini és 
felnőtt kategóriában lehetett megmozgatni a végtagokat. A nap érdekes színfoltja volt a 
fekvenyomó bajnokság, amely korántsem számít hétköznapi látványnak a focipályán…

km 
Fotó: Herkules Fitness
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csapathoz. A felkészülés tipikusan erőnléti 
edzésekből áll, amelyek között szerepel pél-
dául a futás, illetve saját testsúlyos vagy akár 
páros gyakorlatok is. 
– Ez a mozgásforma nem hatalmas izomtömeg 
építéséről, hanem inkább az atletikus, ruganyos, 
esztétikus testfelépítés eléréséről szól. A csapat 
felét nők alkotják, életkorban pedig jellemzően 
18−50 évesek  járnak az edzéseinkre – mondta 
lapunknak Wippelhauser Zsolt.

Itt kell megemlíteni, hogy a vörösvári csa-
patnak van egy különálló, húsz főt számláló 
szekciója a kicsik részére is (Junior Team), 
akik hetente két alkalommal készülnek 
a fiatalok számára rendezett versenyekre 
(Spartan Kids). Ezek többnyire hosszukban 
különböznek a felnőtteknek kiírt versenyek-
től, így életkortól függően 750 méter és 2,5 ki-
lométer között váltakoznak. Életkor szerint 
egyébként 6−14 esztendős kor között lehet 
nevezést leadni. A hangsúly az ő esetükben a 
kellő sármennyiség összeszedésén, a csapat-
munkára tanításon és az önfeledt szórako-
záson van.

kókai 
Fotó: Herkules Fitness

Napjainkban, ha valamit a spár-
tai jelzővel illetünk, akkor több 
dologra is célozhatunk vele. Gon-
dolhatunk például valakinek az 
edzettségére vagy strapabíróságára, 
de a neveltetésével kapcsolatban a 
szigorra, önmegtartóztatásra, mér-
tékletességre, igényességre. Mind-
ezen tulajdonságokat foglalja ma-
gában a Spartan Race, magyarán 
Spártai Verseny elnevezésű aka-
dályfutás.

J únius 10-én negyedik alkalommal került sor a Herkules Fitness Club szervezésében 
a Herkules Sportnap és Spinning Maratonra a pilisvörösvári focipályán. Az immá-
ron hagyományos rendezvényt – bár szép időben kezdődött – napközben eső és szél 

nehezítette, ám délután újból kisütött nap. A program gerince, a spinning maraton 
délelőtt tíz órától egészen négyig eltartott. A megmérettetésen tizenkét csapat vett részt, 
főként környékbeliek, de jöttek versenyzők a fővárosból, Pomázról, illetve Dorogról is. 
Emellett sor került szabadtéri TRX- és spártai edzésre. Utóbbi programponton tini és 
felnőtt kategóriában lehetett megmozgatni a végtagokat. A nap érdekes színfoltja volt a 
fekvenyomó bajnokság, amely korántsem számít hétköznapi látványnak a focipályán…

km 
Fotó: Herkules Fitness
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J únius végi, kánikulától mentes vasár-
nap délután volt aznap, amikor utam 
Takács József Bányatavakhoz közeli re-

zidenciájához vezetett. A csengő „panasz-
kodására” Takács Józsefné jelent meg a háza 
ajtajában, majd engedett be a sárga-fekete 
színekre mázolt bejárati kapun. Bizonyára 
nem lepődnek meg rajta, hogy Józsefet egy 
ilyen kellemes nyári délután a kerti függő-
ágyon találtam, hisz ki ne cserélne helyet 
vele például újságolvasás közben? Én bizto-
san úgy tennék, miközben ezeket a sorokat 
írom, ám panaszra nem lehet okom, mert 
vendéglátóim a takaros kis díszkert hinta-
ágyán kínáltak hellyel, mielőtt belecsaptunk 
volna érkezésem valódi tárgyába…

Őszintén be kell valljam, hogy bár szám-
talanszor láttam őt, de eleddig nem ismer-
tem Józsefet, pedig számos rendezvényen 
lett volna alkalmunk kezet rázni vagy be-
szélgetni, hiszen a legtöbb városi ünnepen, 
kulturális rendezvényen lehet vele talál-
kozni. Nem nehéz kiszúrni a tömegből, 
ugyanis mindig kamerával a kezében örökíti 
meg az utókor számára az éppen aktuális 
történéseket, legyen szó akár a Pilisvörös-
vári Nyugdíjas Klub rendezvényeiről vagy 
az önkormányzat által szervezett ünnepi 
műsorokról. Mentségemre legyen mondva, 
hogy a legtöbb alkalommal én fényképe-
zőgéppel a kezemben rohangálok fel s alá, 
ám ezen a vasárnapon végre összebarátkoz-
hattunk Józseffel, korunk Pilisvörösvárának 
egyik igen fontos krónikásával.

KAMERÁS KRÓNIKÁS
Direkt nem használtam az előző mon-

dat végén idézőjelet, hiszen a videósok mo-
dern napjaink virtuális írnokai, akik tinta 
helyett mozgóképpel örökítik meg az ese-
ményeket az utókor számára. De ne sza-
ladjunk túlságosan előre, hiszen Takácsék 
történetének megismeréséhez egészen a 
kilencvenes évek elejéig vissza kell kalan-
doznunk az időben.

Bizonyára több olvasónk van úgy a hob-
bijával, mint Takács József (aki korábban 
gumiabroncsokkal foglalkozó vállalkozó-
ként, még régebben pedig egy fővárosi ter-
melőszövetkezetben dolgozott), hogy végül 
egy olyan elfoglaltságba vág bele, amely-
lyel korábban nem is nagyon foglalkozott. 
Nos, jelen portrém alanya is így van ezzel, 
mert első – még nagy VHS-kazettás – ka-
meráját feleségétől kapta ajándékba azért, 
hogy megörökíthesse az utókornak unoká-
ja rendkívüli tornamutatványait. Takácsék 
egyetlen lányának gyermeke a nagyszülők 
visszaemlékezése alapján még kéteszten-
dős sem volt, amikor már asztalról ugrált le 
a földre. A torna iránti vonzalma és tehet-
sége igen fiatalon megmutatkozott, ezért 
ötéves korától versenyekre járatták. Persze 
nem volt mindez meglepő, ha tudjuk, hogy 
József veje testépítéssel foglalkozott, lánya 
pedig egészen harmincöt éves koráig ké-
zilabdázott. Egy szó, mint száz, az unoka 
versenyein való részvétel időről időre József 
kezébe „kényszerítette” a kamerát. Min-
den megmérettetésen ott voltak, ezek képi 

anyaga pedig a mai napig megvan az ar-
chívumban. Persze a kamera egy idő után 
már nemcsak a különféle sporteseménye-
ken került elő, hanem családi eseményeken 
is: nyaralásokon vagy éppen születésnapok 
alkalmával. 

Már akkor azzal a nem titkolt céllal fil-
mezték le az unokát, hogy az elkövetkező 
generációk örömüket lelhessék ezekben a 
felvételekben. A számításuk bejött, hiszen 
az unoka azóta felnőtt, elvégezte a Testne-
velési Főiskolát, majd Frankfurtban (Né-
metország) tanult tovább, ahonnan egye-
nest Svájcba szerződtették mint edzőt. Itt 
talált rá élete szerelmére, akitől azóta már 
ikerlányai születtek. Az unoka felesége pe-
dig mindig nagy örömmel fordul a Takács 
házaspárhoz mozgóképekért, hogy még 
jobban megismerje férje múltját. Talán 
mondani sem kell, hogy az immár dédszü-
lőkké avanzsálódott párnak ez milyen mér-
hetetlen örömöt jelent.

Bizonyára megfogalmazódott már 
önökben is a kérdés: miként vált hagyo-
mánnyá Takácséknál a városi vagy klub-
rendezvényeken való filmezés? A válasz 
igen egyszerű: miután az unoka versenyei 
és a családi dolgok révén József egyre in-
kább ráérzett a videózás praktikáira, nem 
volt kérdés, hogy a nyugdíjasklubhoz való 
csatlakozáskor a társaság rendezvényein is 
forgatni fog, sőt… Mindezt immáron ti-
zennégy esztendeje műveli. Hazudnánk, 
ha elhallgatnánk, hogy felesége a klub 

számos részlegén tevékenykedik, így azért 
némi „hátsó szándéka” is van a videózás-
nak. József nejének szavaival élve: a fér-
jemnek mellettem van a helye!

Takács Józsefnével egykori osztálytárs-
nője ismertette meg a nyugdíjasklubot, 
ahol Prohászka István elnök és felesége 
nagy szeretettel fogadták őket. József fe-
lesége elsőként a Guth Ferenc elnökhe-
lyettes által vezetett énekkarba lépett be, 
rögtön annak megalakulásakor: ez volt az 
első szenvedélye. A tánckör ötlete nagy-
jából tíz évvel ezelőtt fogalmazódott meg 
egy montenegrói nyaralás alkalmával, 
ahol egy görög táncos előadásnak voltak 
részesei és a görögökkel együtt táncolták 
a szirtakit. Guth Anna biztatására kezd-
ték el a táncolást idehaza. Ilyen jellegű 
görög előadást végül a vörösvári nyugdí-
jasok is prezentáltak, a nagy sikerre való 
tekintettel pedig nem maradhatott el a 
további repertoárbővítés sem. Az elmúlt 
évek során számos táncot láthattak az 
érdeklődők a tánckörtől, például osztrák 
néphagyományokon alapulót vagy egy 
saját koreográfiájú  „csörgést” a Radetzky-
indulóra. Jelenleg éppen a country stílust 
fedezik fel és ismertetik meg másokkal is 
rendezvényeiken. A táncoktatást Takács 
Józsefné koordinálja, aki időközben beke-

rült a klub vezetőségi tagjai közé. Majd a 
Guth Ferenc nevével fémjelzett lábikókás 
előadás tagjai közé is beválasztották őt, 
mert, ahogy saját maga fogalmaz: elég-
gé mozgékony természetű. De mi is az a 
lábikóka? Ez egy olyan tánc, ahol az elő-
adók egy paraván mögött ülnek, csak a lá-
buk látszik ki, amelyek női, illetőleg férfi 
táncosokká vannak felöltöztetve, olyanok, 
mintha babák lennének. A tánc látképét 
az előadók felsőtestét eltakaró paravánra 
festett vörösvári látkép teszi teljessé.

Feleséghez hasonlóan József sem foly-
tat unalmas életet, hiszen otthon mindig 
van mit tenni, ha más nem, a kertben 
akad munka bőven, s a nyugdíjasklubbal 
is sok a fellépés, hiszen nemcsak Pilisvö-
rösváron lép fel a tánccsoport. Csak idén 
még Egerbe és Gyulára is ellátogatnak, de 
megcsillantották tudásukat már külföldön 
is. Takácséknál a videokamera évente át-
lagosan harminc alkalommal kerül elő az 
események miatt.

Miután mindezt átbeszéltük, átköltö-
zünk a rezidencia nappalijába, ahol el-
sőként József digitalizált, precízen rend-
szerezett archívumát vesszük górcső alá, 
majd természetesen bekapcsoljuk a tele-
víziót is. József gyűjteménye legfrissebb 
darabját, a Gólyafészek étterem Mária-

szobrának avatását megörökítő lemezt 
helyezi be a lejátszóba. Egy pillanatra 
elkerekednek a szemeim, mert az általam 
várt étteremi látkép helyett a Takács-kert 
virágágyásánál találom magam, ahol tar-
ka színekben pompáznak a különféle nö-
vények. Meglepődésemre József adja meg 
a magyarázatot:
– Szeretek a filmjeim elejére különféle 
virágokat tenni, mert azok igen szépek és 
nagyon tetszenek nekem. Ha éppen nincs 
virág odakint, akkor újságokból vágok 
össze néhány képet, amelyeket egy kar-
tonlapra felragasztok és azt filmezem le. 
Ebben az esetben a film címét és a sorszá-
mát is fel szoktam tüntetni.

A virágos bevezető után valóban a 
Szent Erzsébet utcai étterem látképe je-
lenik meg a televízió képernyőjén, majd 
kezdetét veszi az ünnepi műsor. József 
felvételeit nemcsak saját készülékén lehet 
egyébiránt látni, hiszen számos esetben 
adott már kölcsön felvételt a Pilis TV-
nek is, de bárkinek szívesen ad videókat 
archívumából, ha van rá igény. Reméljük, 
egyszer közkinccsé teszi a város köz- és 
kulturális életéről szóló videóit!

Kókai Márton

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

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.
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nem lepődnek meg rajta, hogy Józsefet egy 
ilyen kellemes nyári délután a kerti függő-
ágyon találtam, hisz ki ne cserélne helyet 
vele például újságolvasás közben? Én bizto-
san úgy tennék, miközben ezeket a sorokat 
írom, ám panaszra nem lehet okom, mert 
vendéglátóim a takaros kis díszkert hinta-
ágyán kínáltak hellyel, mielőtt belecsaptunk 
volna érkezésem valódi tárgyába…

Őszintén be kell valljam, hogy bár szám-
talanszor láttam őt, de eleddig nem ismer-
tem Józsefet, pedig számos rendezvényen 
lett volna alkalmunk kezet rázni vagy be-
szélgetni, hiszen a legtöbb városi ünnepen, 
kulturális rendezvényen lehet vele talál-
kozni. Nem nehéz kiszúrni a tömegből, 
ugyanis mindig kamerával a kezében örökíti 
meg az utókor számára az éppen aktuális 
történéseket, legyen szó akár a Pilisvörös-
vári Nyugdíjas Klub rendezvényeiről vagy 
az önkormányzat által szervezett ünnepi 
műsorokról. Mentségemre legyen mondva, 
hogy a legtöbb alkalommal én fényképe-
zőgéppel a kezemben rohangálok fel s alá, 
ám ezen a vasárnapon végre összebarátkoz-
hattunk Józseffel, korunk Pilisvörösvárának 
egyik igen fontos krónikásával.
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Direkt nem használtam az előző mon-

dat végén idézőjelet, hiszen a videósok mo-
dern napjaink virtuális írnokai, akik tinta 
helyett mozgóképpel örökítik meg az ese-
ményeket az utókor számára. De ne sza-
ladjunk túlságosan előre, hiszen Takácsék 
történetének megismeréséhez egészen a 
kilencvenes évek elejéig vissza kell kalan-
doznunk az időben.

Bizonyára több olvasónk van úgy a hob-
bijával, mint Takács József (aki korábban 
gumiabroncsokkal foglalkozó vállalkozó-
ként, még régebben pedig egy fővárosi ter-
melőszövetkezetben dolgozott), hogy végül 
egy olyan elfoglaltságba vág bele, amely-
lyel korábban nem is nagyon foglalkozott. 
Nos, jelen portrém alanya is így van ezzel, 
mert első – még nagy VHS-kazettás – ka-
meráját feleségétől kapta ajándékba azért, 
hogy megörökíthesse az utókornak unoká-
ja rendkívüli tornamutatványait. Takácsék 
egyetlen lányának gyermeke a nagyszülők 
visszaemlékezése alapján még kéteszten-
dős sem volt, amikor már asztalról ugrált le 
a földre. A torna iránti vonzalma és tehet-
sége igen fiatalon megmutatkozott, ezért 
ötéves korától versenyekre járatták. Persze 
nem volt mindez meglepő, ha tudjuk, hogy 
József veje testépítéssel foglalkozott, lánya 
pedig egészen harmincöt éves koráig ké-
zilabdázott. Egy szó, mint száz, az unoka 
versenyein való részvétel időről időre József 
kezébe „kényszerítette” a kamerát. Min-
den megmérettetésen ott voltak, ezek képi 

anyaga pedig a mai napig megvan az ar-
chívumban. Persze a kamera egy idő után 
már nemcsak a különféle sporteseménye-
ken került elő, hanem családi eseményeken 
is: nyaralásokon vagy éppen születésnapok 
alkalmával. 

Már akkor azzal a nem titkolt céllal fil-
mezték le az unokát, hogy az elkövetkező 
generációk örömüket lelhessék ezekben a 
felvételekben. A számításuk bejött, hiszen 
az unoka azóta felnőtt, elvégezte a Testne-
velési Főiskolát, majd Frankfurtban (Né-
metország) tanult tovább, ahonnan egye-
nest Svájcba szerződtették mint edzőt. Itt 
talált rá élete szerelmére, akitől azóta már 
ikerlányai születtek. Az unoka felesége pe-
dig mindig nagy örömmel fordul a Takács 
házaspárhoz mozgóképekért, hogy még 
jobban megismerje férje múltját. Talán 
mondani sem kell, hogy az immár dédszü-
lőkké avanzsálódott párnak ez milyen mér-
hetetlen örömöt jelent.

Bizonyára megfogalmazódott már 
önökben is a kérdés: miként vált hagyo-
mánnyá Takácséknál a városi vagy klub-
rendezvényeken való filmezés? A válasz 
igen egyszerű: miután az unoka versenyei 
és a családi dolgok révén József egyre in-
kább ráérzett a videózás praktikáira, nem 
volt kérdés, hogy a nyugdíjasklubhoz való 
csatlakozáskor a társaság rendezvényein is 
forgatni fog, sőt… Mindezt immáron ti-
zennégy esztendeje műveli. Hazudnánk, 
ha elhallgatnánk, hogy felesége a klub 

számos részlegén tevékenykedik, így azért 
némi „hátsó szándéka” is van a videózás-
nak. József nejének szavaival élve: a fér-
jemnek mellettem van a helye!
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rögtön annak megalakulásakor: ez volt az 
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a szirtakit. Guth Anna biztatására kezd-
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görög előadást végül a vörösvári nyugdí-
jasok is prezentáltak, a nagy sikerre való 
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évek során számos táncot láthattak az 
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rendezvényeiken. A táncoktatást Takács 
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rült a klub vezetőségi tagjai közé. Majd a 
Guth Ferenc nevével fémjelzett lábikókás 
előadás tagjai közé is beválasztották őt, 
mert, ahogy saját maga fogalmaz: elég-
gé mozgékony természetű. De mi is az a 
lábikóka? Ez egy olyan tánc, ahol az elő-
adók egy paraván mögött ülnek, csak a lá-
buk látszik ki, amelyek női, illetőleg férfi 
táncosokká vannak felöltöztetve, olyanok, 
mintha babák lennének. A tánc látképét 
az előadók felsőtestét eltakaró paravánra 
festett vörösvári látkép teszi teljessé.

Feleséghez hasonlóan József sem foly-
tat unalmas életet, hiszen otthon mindig 
van mit tenni, ha más nem, a kertben 
akad munka bőven, s a nyugdíjasklubbal 
is sok a fellépés, hiszen nemcsak Pilisvö-
rösváron lép fel a tánccsoport. Csak idén 
még Egerbe és Gyulára is ellátogatnak, de 
megcsillantották tudásukat már külföldön 
is. Takácséknál a videokamera évente át-
lagosan harminc alkalommal kerül elő az 
események miatt.

Miután mindezt átbeszéltük, átköltö-
zünk a rezidencia nappalijába, ahol el-
sőként József digitalizált, precízen rend-
szerezett archívumát vesszük górcső alá, 
majd természetesen bekapcsoljuk a tele-
víziót is. József gyűjteménye legfrissebb 
darabját, a Gólyafészek étterem Mária-

szobrának avatását megörökítő lemezt 
helyezi be a lejátszóba. Egy pillanatra 
elkerekednek a szemeim, mert az általam 
várt étteremi látkép helyett a Takács-kert 
virágágyásánál találom magam, ahol tar-
ka színekben pompáznak a különféle nö-
vények. Meglepődésemre József adja meg 
a magyarázatot:
– Szeretek a filmjeim elejére különféle 
virágokat tenni, mert azok igen szépek és 
nagyon tetszenek nekem. Ha éppen nincs 
virág odakint, akkor újságokból vágok 
össze néhány képet, amelyeket egy kar-
tonlapra felragasztok és azt filmezem le. 
Ebben az esetben a film címét és a sorszá-
mát is fel szoktam tüntetni.

A virágos bevezető után valóban a 
Szent Erzsébet utcai étterem látképe je-
lenik meg a televízió képernyőjén, majd 
kezdetét veszi az ünnepi műsor. József 
felvételeit nemcsak saját készülékén lehet 
egyébiránt látni, hiszen számos esetben 
adott már kölcsön felvételt a Pilis TV-
nek is, de bárkinek szívesen ad videókat 
archívumából, ha van rá igény. Reméljük, 
egyszer közkinccsé teszi a város köz- és 
kulturális életéről szóló videóit!

Kókai Márton

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

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.
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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.

Jelentkezés: személyesen az ügyfélszolgálaton vagy levélben 
a 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. címen a pozíció megjelölésével.

Érdeklődni lehet: Szente Éva HR referensnél.
Tel.: 26/331-688, e-mail: hr@pilisvorosvar.hu 

FÓRUM

Á lmodott-e vajon az a képviselő-testület, amely 2008 máju-
sában elfogadta Pilisvörösvár Város ma is érvényes integrált 
fejlesztési stratégiáját, amely tartalmazza a sportcsarnok és 

az uszoda megépítését, ráadásul azon a területen, amelyet e célból 
vásárolt meg az önkormányzat 15 évvel ezelőtt?

Mitől lett 2008 óta rosszabb a helyzet mára, hogy a polgármester 
úr szerint anyagi eszközök híján megvalósíthatatlan álomnak tűnik 
az akkori elképzelés, amikor pedig a kormány átvállalta többek kö-
zött Vörösvár adósságát is, és minden eddiginél jobban támogatja a 
tömeg- és versenysportot? Ebből következően, valamint a lakosok és 
iskolaigazgatók kívánságának figyelembevételével a helyi FIDESZ, 
de elsősorban Hadházy képviselő úr erőfeszítéseinek eredmé-
nyeképpen a jún. 2-i 1281/2017. számú kormányrendelet beemeli 
Vörösvárt azon járások sorába, ahol az uszodaprogram keretében ál-
lami beruházásban és működtetéssel tanuszoda épülhet a város által 
biztosított és állami tulajdonba adott területen 2018-as kezdéssel. 
Ezzel megoldódna évente 600 vörösvári és környékbeli iskolás gye-
rek Budapestre utaztatás nélküli úszásoktatása, és hasznosulhatna a 

MERJÜNK NAGYOT ÁLMODNI,
mert az viszi előre a világot, és tegyünk meg mindent  
az álmok megvalósulásáért!

A Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda  
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet a 

Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi  
Óvoda Szabadság Utcai Tagóvodájába 

2 FŐ NÉMET NEMZETISÉGI 
ÓVODAPEDAGÓGUS munkakör betöltésére.  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Szabad-
ság u. 71.
Pályázati feltételek: felsőfokú képesítés − német nemzetiségi 
óvodapedagógus, felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP 
ismeretek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: jó szintű együttműködő 
készség, tolerancia, közösségi munkára való alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
önéletrajz, motivációs levél, diploma másolata.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 11.
A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton a Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda 2085 
Pilisvörösvár, Zrínyi utca 48. címre. A borítékra kérjük ráírni az azo-
nosító számot: 225/2017, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő 
német nemzetiségi óvodapedagógus,
vagy elektronikus úton Manhercz Teréz részére a ligetovi@
ligeticseperedoovoda.hu e-mail-címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus. 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt 
a www.ligeticseperedoovoda.hu honlapon szerezhet.

A Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda  
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet a 

Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi 
Óvoda Szabadság Utcai Tagóvodájába 

ÓVODAPEDAGÓGUS munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye:  
Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 71.
Pályázati feltételek: főiskolai óvodapedagógus végzettség, 
felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP ismeretek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: német nyelvből középfo-
kú „C” típusú nyelvvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
önéletrajz, motivációs levél, diploma másolata.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 11.
A pályázatok benyújtásának módja: 
postai úton: a Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda – 
Pilisvörösvár 2085 Pilisvörösvár, Zrínyi utca 48. címre. A boríték-
ra kérjük ráírni az azonosító számot: 225/2017, és a munkakör 
megnevezését: óvodapedagógus,
vagy elektronikus úton Manhercz Teréz részére a ligetovi@
ligeticseperedoovoda.hu e-mail-címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus. 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt 
a www.ligeticseperedoovoda.hu honlapon szerezhet.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi 

Rendelőintézete  
felvételre keres  

intézményi karbantartót  
határozatlan idejű, teljes munkaidős 

közalkalmazotti jogviszonyba.

A munkaköréhez tartozó feladatok:  az intézmény és te-
lephelyei területén kisebb karbantartási munkák elvégzése, 
eszközök karbantartása, javítása, a kert és az utcai terüle-
tek takarítása, gondozása, fűnyírás, locsolás, hóeltakarítás, 
síkosságmentesítés, kézbesítési feladatok ellátása az intézmé-
nyi személygépkocsival. 

Feltételek: szakiskolában/szakmunkásképzőben szerzett szak-
mai végzettség, B kategóriás jogosítvány. 

Előny: TMK gyakorlat, pilisvörösvári lakóhely.

Amit kínálunk: stabil szervezeti háttér, cafeteria, határozatlan 
idejű munkajogviszony.

A munkakör betölthető 2017. augusztus 16-tól.

Jelentkezni lehet önéletrajz leadásával 
a rendelőintézet titkárságán (2085 Pilisvörösvár, Fő út 188.).

További információ a 26/330-144-es telefonszámon. 

A Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda  
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet a 

Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi  
Óvodába 

ÓVODAPEDAGÓGUS 

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:  
Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Zrínyi u. 48.
Pályázati feltételek: főiskolai végzettség − óvodapedagógus, fel-
használói szintű MS Windows NT/2000/XP ismeretek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: német nyelvből középfokú 
„C” típusú nyelvvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
önéletrajz, motivációs levél, diploma másolata.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 11.
A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton: a Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda  
– Pilisvörösvár 2085 Pilisvörösvár, Zrínyi utca 48. címre.  
A borítékra kérjük ráírni az azonosító számot: 225/2017,  
valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus,
vagy elektronikus úton Manhercz Teréz részére a  
ligetovi@ligeticseperedoovoda.hu e-mail-címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus. 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt 
a www.ligeticseperedoovoda.hu honlapon szerezhet.

15 éve parlagon heverő, jelenleg is rét-kaszáló besorolású földterület 
egy része, helyet adva a TAO keretében építendő sportcsarnoknak is.

Vörösvári polgárok ezrei kérik a városvezetést, hogy mondjon 
igent korábbi elképzelésére, amely súlyos önkormányzati ráfordí-
tások nélkül most valóban karnyújtásnyira jutott a megvalósulás-
hoz. Kérjük továbbá a Kézilabda Sportkör vezetőségét, vonja vissza 
a szentendrei építéshatósághoz beadott, a Búcsú téren létesítendő 
sportcsarnokra vonatkozó engedélyezési kérelmét és kezdjen tárgya-
lásokat az önkormányzattal a Báthory utcai helyszínről.

Talán nem haszontalan felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy az 
országban, de a környező települések között is verseny folyik a pénz-
forrásokért. Solymár és Szentiván is nagyszabású sportfejlesztések 
előkészítésén dolgozik. Nem megragadni a kínálkozó lehetőséget 
több mint hiba, bűn, amely településünk lemaradásához vezetne, 
ami megbocsáthatatlan.

Pilisvörösvár, 2017. jún. 3. 

Szirmayné Schirling Zsuzsa, FIDESZ

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 2017. július 
1-től a hatályos területi felosztás alapján Pilisvörösvár 
lakosságának tüdőszűrését az Óbudai Tüdőgondozó 
és Tüdőszűrő Állomás látja el a 1033 Budapest, 
Laktanya utca 4. szám alatt.
A 40 év alatti pilisvörösvári lakosok beutalóval, 1700 Ft 
szűrési díj befizetésével vehetik igénybe a tüdőszűrést. 
40 éves kor felett a szűrés térítésmentes és beutaló 
csak abban az esetben szükséges, ha a háziorvos küldi 
szűrésre a pácienst. 
A tajkártyával nem rendelkezők szűrési díja 6000 Ft.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

A szűrésre délelőtti rendelés esetén 12 óra 30 percig, 
délutáni rendelés esetén 18 óra 30 percig lehet beje-
lentkezni.
Rendelési idő: 
H−Sz: 13−19 óráig, 
Cs−P: 07−13 óráig.
Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy a nyári 
időszakban 2017. július 3-tól 2017. szeptember 
4-ig a tüdőszűrő állomás rendelési ideje a követ-
kezőképpen változik:

Hétfő 13−19 óráig
Kedd  07−13 óráig
Szerda 13−19 óráig
Csütörtök 07−13 óráig  
Péntek 07−13 óráig
A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a tüdőszűrés 
nem kötelező ugyan, de a betegségek korai felismerése 
céljából javasolt.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Tüdőszűrés rendelési idejéről
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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.

Jelentkezés: személyesen az ügyfélszolgálaton vagy levélben 
a 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. címen a pozíció megjelölésével.

Érdeklődni lehet: Szente Éva HR referensnél.
Tel.: 26/331-688, e-mail: hr@pilisvorosvar.hu 

FÓRUM

Á lmodott-e vajon az a képviselő-testület, amely 2008 máju-
sában elfogadta Pilisvörösvár Város ma is érvényes integrált 
fejlesztési stratégiáját, amely tartalmazza a sportcsarnok és 

az uszoda megépítését, ráadásul azon a területen, amelyet e célból 
vásárolt meg az önkormányzat 15 évvel ezelőtt?

Mitől lett 2008 óta rosszabb a helyzet mára, hogy a polgármester 
úr szerint anyagi eszközök híján megvalósíthatatlan álomnak tűnik 
az akkori elképzelés, amikor pedig a kormány átvállalta többek kö-
zött Vörösvár adósságát is, és minden eddiginél jobban támogatja a 
tömeg- és versenysportot? Ebből következően, valamint a lakosok és 
iskolaigazgatók kívánságának figyelembevételével a helyi FIDESZ, 
de elsősorban Hadházy képviselő úr erőfeszítéseinek eredmé-
nyeképpen a jún. 2-i 1281/2017. számú kormányrendelet beemeli 
Vörösvárt azon járások sorába, ahol az uszodaprogram keretében ál-
lami beruházásban és működtetéssel tanuszoda épülhet a város által 
biztosított és állami tulajdonba adott területen 2018-as kezdéssel. 
Ezzel megoldódna évente 600 vörösvári és környékbeli iskolás gye-
rek Budapestre utaztatás nélküli úszásoktatása, és hasznosulhatna a 

MERJÜNK NAGYOT ÁLMODNI,
mert az viszi előre a világot, és tegyünk meg mindent  
az álmok megvalósulásáért!

A Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda  
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet a 

Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi  
Óvoda Szabadság Utcai Tagóvodájába 

2 FŐ NÉMET NEMZETISÉGI 
ÓVODAPEDAGÓGUS munkakör betöltésére.  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Szabad-
ság u. 71.
Pályázati feltételek: felsőfokú képesítés − német nemzetiségi 
óvodapedagógus, felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP 
ismeretek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: jó szintű együttműködő 
készség, tolerancia, közösségi munkára való alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
önéletrajz, motivációs levél, diploma másolata.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 11.
A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton a Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda 2085 
Pilisvörösvár, Zrínyi utca 48. címre. A borítékra kérjük ráírni az azo-
nosító számot: 225/2017, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő 
német nemzetiségi óvodapedagógus,
vagy elektronikus úton Manhercz Teréz részére a ligetovi@
ligeticseperedoovoda.hu e-mail-címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus. 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt 
a www.ligeticseperedoovoda.hu honlapon szerezhet.
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Óvoda Szabadság Utcai Tagóvodájába 

ÓVODAPEDAGÓGUS munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye:  
Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 71.
Pályázati feltételek: főiskolai óvodapedagógus végzettség, 
felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP ismeretek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: német nyelvből középfo-
kú „C” típusú nyelvvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
önéletrajz, motivációs levél, diploma másolata.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 11.
A pályázatok benyújtásának módja: 
postai úton: a Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda – 
Pilisvörösvár 2085 Pilisvörösvár, Zrínyi utca 48. címre. A boríték-
ra kérjük ráírni az azonosító számot: 225/2017, és a munkakör 
megnevezését: óvodapedagógus,
vagy elektronikus úton Manhercz Teréz részére a ligetovi@
ligeticseperedoovoda.hu e-mail-címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus. 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt 
a www.ligeticseperedoovoda.hu honlapon szerezhet.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi 

Rendelőintézete  
felvételre keres  

intézményi karbantartót  
határozatlan idejű, teljes munkaidős 

közalkalmazotti jogviszonyba.

A munkaköréhez tartozó feladatok:  az intézmény és te-
lephelyei területén kisebb karbantartási munkák elvégzése, 
eszközök karbantartása, javítása, a kert és az utcai terüle-
tek takarítása, gondozása, fűnyírás, locsolás, hóeltakarítás, 
síkosságmentesítés, kézbesítési feladatok ellátása az intézmé-
nyi személygépkocsival. 

Feltételek: szakiskolában/szakmunkásképzőben szerzett szak-
mai végzettség, B kategóriás jogosítvány. 

Előny: TMK gyakorlat, pilisvörösvári lakóhely.

Amit kínálunk: stabil szervezeti háttér, cafeteria, határozatlan 
idejű munkajogviszony.

A munkakör betölthető 2017. augusztus 16-tól.

Jelentkezni lehet önéletrajz leadásával 
a rendelőintézet titkárságán (2085 Pilisvörösvár, Fő út 188.).

További információ a 26/330-144-es telefonszámon. 

A Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda  
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet a 

Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi  
Óvodába 

ÓVODAPEDAGÓGUS 

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:  
Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Zrínyi u. 48.
Pályázati feltételek: főiskolai végzettség − óvodapedagógus, fel-
használói szintű MS Windows NT/2000/XP ismeretek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: német nyelvből középfokú 
„C” típusú nyelvvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
önéletrajz, motivációs levél, diploma másolata.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 11.
A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton: a Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda  
– Pilisvörösvár 2085 Pilisvörösvár, Zrínyi utca 48. címre.  
A borítékra kérjük ráírni az azonosító számot: 225/2017,  
valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus,
vagy elektronikus úton Manhercz Teréz részére a  
ligetovi@ligeticseperedoovoda.hu e-mail-címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus. 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt 
a www.ligeticseperedoovoda.hu honlapon szerezhet.

15 éve parlagon heverő, jelenleg is rét-kaszáló besorolású földterület 
egy része, helyet adva a TAO keretében építendő sportcsarnoknak is.

Vörösvári polgárok ezrei kérik a városvezetést, hogy mondjon 
igent korábbi elképzelésére, amely súlyos önkormányzati ráfordí-
tások nélkül most valóban karnyújtásnyira jutott a megvalósulás-
hoz. Kérjük továbbá a Kézilabda Sportkör vezetőségét, vonja vissza 
a szentendrei építéshatósághoz beadott, a Búcsú téren létesítendő 
sportcsarnokra vonatkozó engedélyezési kérelmét és kezdjen tárgya-
lásokat az önkormányzattal a Báthory utcai helyszínről.

Talán nem haszontalan felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy az 
országban, de a környező települések között is verseny folyik a pénz-
forrásokért. Solymár és Szentiván is nagyszabású sportfejlesztések 
előkészítésén dolgozik. Nem megragadni a kínálkozó lehetőséget 
több mint hiba, bűn, amely településünk lemaradásához vezetne, 
ami megbocsáthatatlan.

Pilisvörösvár, 2017. jún. 3. 

Szirmayné Schirling Zsuzsa, FIDESZ

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 2017. július 
1-től a hatályos területi felosztás alapján Pilisvörösvár 
lakosságának tüdőszűrését az Óbudai Tüdőgondozó 
és Tüdőszűrő Állomás látja el a 1033 Budapest, 
Laktanya utca 4. szám alatt.
A 40 év alatti pilisvörösvári lakosok beutalóval, 1700 Ft 
szűrési díj befizetésével vehetik igénybe a tüdőszűrést. 
40 éves kor felett a szűrés térítésmentes és beutaló 
csak abban az esetben szükséges, ha a háziorvos küldi 
szűrésre a pácienst. 
A tajkártyával nem rendelkezők szűrési díja 6000 Ft.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

A szűrésre délelőtti rendelés esetén 12 óra 30 percig, 
délutáni rendelés esetén 18 óra 30 percig lehet beje-
lentkezni.
Rendelési idő: 
H−Sz: 13−19 óráig, 
Cs−P: 07−13 óráig.
Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy a nyári 
időszakban 2017. július 3-tól 2017. szeptember 
4-ig a tüdőszűrő állomás rendelési ideje a követ-
kezőképpen változik:

Hétfő 13−19 óráig
Kedd  07−13 óráig
Szerda 13−19 óráig
Csütörtök 07−13 óráig  
Péntek 07−13 óráig
A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a tüdőszűrés 
nem kötelező ugyan, de a betegségek korai felismerése 
céljából javasolt.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Tüdőszűrés rendelési idejéről
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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)

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Daniel Silva: Az angol kém – A Moszad 
ügynöke és a királyi célpont
Silva legújabb kémregénye  
igazi macska-egér játék. 

Jodi Picoult: Apró csodák
Az Apró csodák egy rendkívüli író  

csúcsteljesítménye empátiáról, előítéletről, 
igazságról.

 
Buda Erika:  
Buda tornyai – Brúnó Budapesten 1. 
Az író az óvodások számára jól érthető történet  
és saját, részletgazdag rajzai segítségével  
kalauzolja végig a kis olvasót  
Budapest nevezetes helyszínein.

 
Joe Abercrombie: Pengeélen

Történetek az Első Törvény világából.

 
J. R. dos Santos:  
Vaticanum – Az ősi prófécia
A pápa elrablása az egész világot megrázza,  
s beteljesedni látszik Malakiás jóslata: elszabadul a káosz.

John Grisham: A súgó 
John Grisham, a jogi thriller nagymestere  

legújabb történetével nemcsak szórakoztat,  
hanem lenyűgöz és megdöbbent. 

Berg Judit:  
A holló gyűrűje
Éjszakánként szó szerint életre kelnek  
a budavári Mátyás-templomot díszítő állatok,  
gorgók, sárkányok – meg Bodza,  
a királysírt őrző kőkutya.

Margaret Atwood:  
A szolgálólány meséje 

Margaret Atwood disztópiája megrázó vízió  
egy olyan világról, ahol a nők egyetlen szerepe,  

hogy a vallás, az állam és a szaporodás szolgálatában állnak.

NYÁRI ZÁRÁS:  
A könyvtár 2017. július 24-től július 29-ig zárva tart.  

Nyitás: július 31. hétfő.

 
Elhunytak:

06.04. Nick Mátyásné  
 szül. Spanberger Margit, 71 év 
 Pilisvörösvár, Fő utca 43.

06.07. Terebesi Józsefné 
 szül. Scheller Mária, 84 év 
 Pilisvörösvár, Vájár u. 11. 

06.08. Rest János, 73 év  
 Pilisvörösvár, Szegfű u. 35. 

06.11.  Csabafi Lászlóné 
 szül. Merész Magdolna, 64 év  
 Pilisvörösvár, Zrínyi u. 80. 

06.13. Mészáros Béláné 
 szül. Wippelhauser Éva, 70 év  
 Pilisvörösvár, Puskin u. 14. 
 
06.28. Halmai József, 71 év 
 Pilisvörösvár, Fő utca 149.

Megszülettek: 

05.31.  Dandó Anna 
 Apa: Dandó Ákos Norbert   
 Anya: Kovács Rita

06.04. Keszthelyi András Domán 
 Apa: Keszthelyi Zoltán   
 Anya: Farkas Orsolya

BÚCSÚ  
SZIGETI 
ÉVÁTÓL

Súlyos betegséggel vívott kilenc hónapos küzdelem után, életének 65. 
évében, 2017. június 5-én elhunyt Szigeti Éva tanító, Gromon István pol-
gármester felesége. Temetése június 9-én (pénteken) du. 4 órakor volt a 
pilisvörösvári temetőben. A temetési szertartást Balla Sándor plébános 
és Ott József ny. lelkész végezte, az azt követő gyászmisét Szigeti Antal 
békéscsabai plébános mutatta be. 

S zigeti Éva 1951. december 25-én – 
karácsony napján – született a Békés 
megyei Kondoroson, egy tizennégy 

gyermekes paraszti család tizennegyedik 
gyermekeként. Édesapja Szigeti István 
földműves gazdálkodó, édesanyja Ancsin 
Judit háztartásbeli. 

Az általános iskola nyolc osztályát a 
Kondorosi II. sz. Általános Iskolában vé-
gezte, jeles és kitűnő eredményekkel. Ta-
nulmányait a szarvasi Vajda Péter Gimná-
ziumban folytatta, jó eredménnyel, s itt tett 
érettségi vizsgát is 1970. június 13-án. Az 
érettségi után 1970. szeptember 25-től két 
évig a Szegedi Orvostudományi Egyetem 
klinikáján dolgozott segédápolóként.

1972-ben felvételt nyert a Debreceni Ta-
nítóképző Intézetbe. A főiskola három éve 
alatt végig jó tanulmányi eredményt ért el, 
kedvenc tantárgya az ének és a matematika 
volt. 1975. június 21-én szerzett tanítói dip-
lomát, „jó” minősítéssel.

A diploma megszerzése után bátor lé-
pésre szánta el megát: elhagyta szülőfaluját, 
és a család kedves ismerősének, Roderburg 
Leó atyának javaslata alapján a Pilisszent-
iváni Általános Iskolába jelentkezett tanító-
nak. 1975. augusztus 25-én létesített mun-
kaviszonyt a szentiváni iskolával, és ettől 
kezdve itt dolgozott 35 éven át, egészen a 
nyugdíjba vonulásáig, 2010-ig.

Az iskolában főnökei és kollégái nagyon 
szerették szerénysége, kedvessége, szolgá-
latkészsége miatt. Lelkiismeretes osztály-
tanítói munkája mellett nagy lelkesedéssel 
vezette az iskolai énekkart. Számtalan is-
kolai ünnepséget tett szebbé, emlékezetessé 
énekkarának gyönyörű műsorával. A 80-as 

években több énekkari versenyen is kima-
gaslóan szerepelt. 

1983-ban házasságot kötött Gromon 
Istvánnal, akinek hűséges felesége volt 
egészen halálig. Házasságukból gyermek 
nem született.

A tanítás és az énekkar vezetése mellett 
évtizedeken át volt az alsós munkaközös-
ség vezetője. Erre a feladatra a mindenki 
felé egyforma tisztelettel közeledő, a min-
denki számára elfogadható megoldásokat 
kereső szelíd természete miatt választot-
ták meg újra és újra. Az alsós tantestület 
szeretett és nagy tekintélyű vezetője volt 
évtizedeken át.

Nyugdíjba vonulása után a jól meg-
érdemelt pihenés helyett nehéz évek kö-
vetkeztek számára. Súlyos betegség miatt 
ágynak esett idős apósát gondozta nagy 
türelemmel és szeretettel hat és fél éven 
át. Emellett vezette a háztartást, intézte 
az élet minden ügyes-bajos dolgát, ez-
zel segítve és támogatva a polgármesteri 
feladatok miatt rendkívül elfoglalt férjét. 
Büszke volt a férje által vezetett önkor-
mányzat sikereire, lélekben együtt vívott 
vele minden küzdelmet. Kevés szabadide-
jében saját ötlete alapján mázas kerámia-
képeket készített, amelyeket aztán nagy 
örömmel ajándékozott el családtagjainak, 
barátainak, ismerőseinek.

2016 őszén váratlan betegség lepte meg. 
Szeptember 5-én az orvos rosszindulatú 
daganatot talált a szervezetében. Ezzel egy 
kilenc hónapos szenvedés kezdődött, me-
lyet hősiesen viselt.  Alázattal vetette alá 
magát a kemoterápiás kezeléseknek, visel-
ve azok minden gyötrelmét. Úgy gondolta, 

hogy be kell járnia a szenvedések mélysé-
gének útjait, de a végén meg fog gyógyulni. 
Sajnos nem így lett. Az orvosi leletek egyre 
rosszabb és rosszabb eredményt mutattak. 
A kezelések alatt sokat fogyott, egyre gyen-
gébb lett. Ez év áprilisától gyakorlatilag 
fekvőbeteg volt, csak nagyon rövid időkre 
tudott felkelni. Bízott az újabb és újabb 
szerekben, de egyik sem hozott jobbulást. 

Életének utolsó nagy öröme az általa fo-
gadalmi ajándékként a kondorosi katolikus 
templom számára megfestetett keresztúti 
stációkép-sorozat felszentelése volt 2017. 
április 23-án, melyen minden maradék 
erejét összeszedve még részt tudott venni. 
Ezután már csak saját keresztútjának utol-
só állomásait járta. Viselte a szenvedéseket 
és készült a halálra. Érezte, tudta, hogy 
már nem sok lehet hátra. Egyhetes agónia 
után, 2017. június 5-én, pünkösdhétfőn 
este fél nyolckor, családtagjai jelenlétében, 
férje karjai között, testvéreinek imádságá-
tól kísérve költözött el a másik világba.

Gromon István  
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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)

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Daniel Silva: Az angol kém – A Moszad 
ügynöke és a királyi célpont
Silva legújabb kémregénye  
igazi macska-egér játék. 

Jodi Picoult: Apró csodák
Az Apró csodák egy rendkívüli író  

csúcsteljesítménye empátiáról, előítéletről, 
igazságról.

 
Buda Erika:  
Buda tornyai – Brúnó Budapesten 1. 
Az író az óvodások számára jól érthető történet  
és saját, részletgazdag rajzai segítségével  
kalauzolja végig a kis olvasót  
Budapest nevezetes helyszínein.

 
Joe Abercrombie: Pengeélen

Történetek az Első Törvény világából.

 
J. R. dos Santos:  
Vaticanum – Az ősi prófécia
A pápa elrablása az egész világot megrázza,  
s beteljesedni látszik Malakiás jóslata: elszabadul a káosz.

John Grisham: A súgó 
John Grisham, a jogi thriller nagymestere  

legújabb történetével nemcsak szórakoztat,  
hanem lenyűgöz és megdöbbent. 

Berg Judit:  
A holló gyűrűje
Éjszakánként szó szerint életre kelnek  
a budavári Mátyás-templomot díszítő állatok,  
gorgók, sárkányok – meg Bodza,  
a királysírt őrző kőkutya.

Margaret Atwood:  
A szolgálólány meséje 

Margaret Atwood disztópiája megrázó vízió  
egy olyan világról, ahol a nők egyetlen szerepe,  

hogy a vallás, az állam és a szaporodás szolgálatában állnak.

NYÁRI ZÁRÁS:  
A könyvtár 2017. július 24-től július 29-ig zárva tart.  

Nyitás: július 31. hétfő.

 
Elhunytak:

06.04. Nick Mátyásné  
 szül. Spanberger Margit, 71 év 
 Pilisvörösvár, Fő utca 43.

06.07. Terebesi Józsefné 
 szül. Scheller Mária, 84 év 
 Pilisvörösvár, Vájár u. 11. 

06.08. Rest János, 73 év  
 Pilisvörösvár, Szegfű u. 35. 

06.11.  Csabafi Lászlóné 
 szül. Merész Magdolna, 64 év  
 Pilisvörösvár, Zrínyi u. 80. 

06.13. Mészáros Béláné 
 szül. Wippelhauser Éva, 70 év  
 Pilisvörösvár, Puskin u. 14. 
 
06.28. Halmai József, 71 év 
 Pilisvörösvár, Fő utca 149.

Megszülettek: 

05.31.  Dandó Anna 
 Apa: Dandó Ákos Norbert   
 Anya: Kovács Rita

06.04. Keszthelyi András Domán 
 Apa: Keszthelyi Zoltán   
 Anya: Farkas Orsolya

BÚCSÚ  
SZIGETI 
ÉVÁTÓL

Súlyos betegséggel vívott kilenc hónapos küzdelem után, életének 65. 
évében, 2017. június 5-én elhunyt Szigeti Éva tanító, Gromon István pol-
gármester felesége. Temetése június 9-én (pénteken) du. 4 órakor volt a 
pilisvörösvári temetőben. A temetési szertartást Balla Sándor plébános 
és Ott József ny. lelkész végezte, az azt követő gyászmisét Szigeti Antal 
békéscsabai plébános mutatta be. 

S zigeti Éva 1951. december 25-én – 
karácsony napján – született a Békés 
megyei Kondoroson, egy tizennégy 

gyermekes paraszti család tizennegyedik 
gyermekeként. Édesapja Szigeti István 
földműves gazdálkodó, édesanyja Ancsin 
Judit háztartásbeli. 

Az általános iskola nyolc osztályát a 
Kondorosi II. sz. Általános Iskolában vé-
gezte, jeles és kitűnő eredményekkel. Ta-
nulmányait a szarvasi Vajda Péter Gimná-
ziumban folytatta, jó eredménnyel, s itt tett 
érettségi vizsgát is 1970. június 13-án. Az 
érettségi után 1970. szeptember 25-től két 
évig a Szegedi Orvostudományi Egyetem 
klinikáján dolgozott segédápolóként.

1972-ben felvételt nyert a Debreceni Ta-
nítóképző Intézetbe. A főiskola három éve 
alatt végig jó tanulmányi eredményt ért el, 
kedvenc tantárgya az ének és a matematika 
volt. 1975. június 21-én szerzett tanítói dip-
lomát, „jó” minősítéssel.

A diploma megszerzése után bátor lé-
pésre szánta el megát: elhagyta szülőfaluját, 
és a család kedves ismerősének, Roderburg 
Leó atyának javaslata alapján a Pilisszent-
iváni Általános Iskolába jelentkezett tanító-
nak. 1975. augusztus 25-én létesített mun-
kaviszonyt a szentiváni iskolával, és ettől 
kezdve itt dolgozott 35 éven át, egészen a 
nyugdíjba vonulásáig, 2010-ig.

Az iskolában főnökei és kollégái nagyon 
szerették szerénysége, kedvessége, szolgá-
latkészsége miatt. Lelkiismeretes osztály-
tanítói munkája mellett nagy lelkesedéssel 
vezette az iskolai énekkart. Számtalan is-
kolai ünnepséget tett szebbé, emlékezetessé 
énekkarának gyönyörű műsorával. A 80-as 

években több énekkari versenyen is kima-
gaslóan szerepelt. 

1983-ban házasságot kötött Gromon 
Istvánnal, akinek hűséges felesége volt 
egészen halálig. Házasságukból gyermek 
nem született.

A tanítás és az énekkar vezetése mellett 
évtizedeken át volt az alsós munkaközös-
ség vezetője. Erre a feladatra a mindenki 
felé egyforma tisztelettel közeledő, a min-
denki számára elfogadható megoldásokat 
kereső szelíd természete miatt választot-
ták meg újra és újra. Az alsós tantestület 
szeretett és nagy tekintélyű vezetője volt 
évtizedeken át.

Nyugdíjba vonulása után a jól meg-
érdemelt pihenés helyett nehéz évek kö-
vetkeztek számára. Súlyos betegség miatt 
ágynak esett idős apósát gondozta nagy 
türelemmel és szeretettel hat és fél éven 
át. Emellett vezette a háztartást, intézte 
az élet minden ügyes-bajos dolgát, ez-
zel segítve és támogatva a polgármesteri 
feladatok miatt rendkívül elfoglalt férjét. 
Büszke volt a férje által vezetett önkor-
mányzat sikereire, lélekben együtt vívott 
vele minden küzdelmet. Kevés szabadide-
jében saját ötlete alapján mázas kerámia-
képeket készített, amelyeket aztán nagy 
örömmel ajándékozott el családtagjainak, 
barátainak, ismerőseinek.

2016 őszén váratlan betegség lepte meg. 
Szeptember 5-én az orvos rosszindulatú 
daganatot talált a szervezetében. Ezzel egy 
kilenc hónapos szenvedés kezdődött, me-
lyet hősiesen viselt.  Alázattal vetette alá 
magát a kemoterápiás kezeléseknek, visel-
ve azok minden gyötrelmét. Úgy gondolta, 

hogy be kell járnia a szenvedések mélysé-
gének útjait, de a végén meg fog gyógyulni. 
Sajnos nem így lett. Az orvosi leletek egyre 
rosszabb és rosszabb eredményt mutattak. 
A kezelések alatt sokat fogyott, egyre gyen-
gébb lett. Ez év áprilisától gyakorlatilag 
fekvőbeteg volt, csak nagyon rövid időkre 
tudott felkelni. Bízott az újabb és újabb 
szerekben, de egyik sem hozott jobbulást. 

Életének utolsó nagy öröme az általa fo-
gadalmi ajándékként a kondorosi katolikus 
templom számára megfestetett keresztúti 
stációkép-sorozat felszentelése volt 2017. 
április 23-án, melyen minden maradék 
erejét összeszedve még részt tudott venni. 
Ezután már csak saját keresztútjának utol-
só állomásait járta. Viselte a szenvedéseket 
és készült a halálra. Érezte, tudta, hogy 
már nem sok lehet hátra. Egyhetes agónia 
után, 2017. június 5-én, pünkösdhétfőn 
este fél nyolckor, családtagjai jelenlétében, 
férje karjai között, testvéreinek imádságá-
tól kísérve költözött el a másik világba.

Gromon István  



ISMÉT MEGTARTOTTÁK 
A GÓLYAGYŰRŰZÉST

Június 20-án, szép számú közönség előtt 
került sor a hagyományos gólyagyűrű-
zésre a Szent Erzsébet utcában lévő fé-

szeknél.
Az idei évben is a jól bevált csapat műkö-

dött közre az eseményen: a „Liget” Polgárőr 
Egyesület tagjai terelték el a forgalmat és biz-
tosították a helyszínt; a Pilisszentiváni Pol-
gárőrség és Önkéntes Tűzoltóegyesület létrás 
autójával Gémesi Csaba hozta le a négy fiatal 
gólyát a fészekből; Spilák Csaba gyűrűző he-
lyezte fel az újfajta, lengyel gyártmányú, fes-
tett alumíniumgyűrűket a kis gólyák lábára.

Köszönetet mondok valamennyi részt-
vevőnek, hogy önkéntes munkájukkal hoz-
zájárultak az ornitológia tudományán belül 
a vonuláskutatáshoz, és emellett ismét nagy 
élményt nyújtottak az eseményre kilátogató 
kisgyermeknek.

A fényképeket köszönjük Völgyi Hajnal-
kának és Preszl Gábornak.

Pándi Gábor alpolgármester, szervező


