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KEDVES OLVASÓK!

A hogy múlt havi számunkban ígértük, 
ebben a számban is foglalkozunk még 
egy kicsit a Vörösvári Napokkal, most 

olvashatnak beszámolót a Schwabenfestről, a 
Zuzu-kupáról, a horgászversenyről és a tutaj-
húzásról is. Ezek mellett – szeptember lévén 
– természetesen foglalkozunk a tanévkezdés-
sel is. Ott jártunk a Templom téri iskola rend-
hagyó tanévnyitóján, és beszélgettünk a Vásár 
téri iskola új igazgatójával, Szontág Nándorral. 
Breierné Kalmár Évával, a Templom téri isko-
la igazgatójával is készítettünk interjút, hiszen 
ő ismét újabb öt évig vezetheti az intézményt. 
Vele készült írásunkat következő lapszámunk-
ban közöljük majd. 

Szokásunkhoz híven beszámolunk az ön-
kormányzat elmúlt havi döntéseiről, az aktuális 
beruházásokról, és közérdekű információkat is 
találnak. Szeptemberrel pedig nemcsak a tanév 
indul el, hanem a programok is megsokasodnak 
városunkban a nyári szünet után. Több közelgő 
programra is invitáljuk Önöket, válogassanak 
kedvükre!

Palkovics Mária

ELHÁRÍTOTTÁK  
A „VESZÉLYHELYZETET”

Hirdetésfelvétel: 06/30-228-0262 
ujsag@pilisvorosvar.hu

Tervgyakorlatra azért van szükség, 
mert a bevezetőben említett cég 
felső küszöbértékű veszélyes ipari 

üzemnek minősül a telephelyen raktá-
rozott veszélyes anyagok miatt, amelyek 
esetleges égése alkalmával mérgező gá-
zok szabadulhatnak fel. Egy ilyen eset-
leges, egyben váratlan történésre pedig 
kötelező felkészülni, és ha bekövetkezne 
a baj, Pilisvörösvár Város Önkormány-
zatának külső védelmi terve alapján kell 
megvédeni a polgárokat, anyagi javaikat 
és a környezetet.

Azok, akik szeptember 25-én délelőtt 10 és 12 óra között közlekedtek a 
10-es úton, a Liegl & Dachser Szállítmányozási és Logisztikai Kft. előtti 
körforgalomnál – a rendőri és polgárőri jelenléten túl – észrevehettek egy, 
az úton kicsivel lejjebb füstölgő teherautót. Az akkor önökben felmerült 
kérdésre a válasz: teljes körű külső védelmi tervgyakorlat zajlott a város 
határában.

Az évenként megismételt eljárásról 
érdemes tudni, hogy háromévente úgy-
nevezett teljes gyakorlatot kell elvégezni, 
amelynek az idei felkészülési és levezeté-
si tervét Sallai László tűzoltó alezredes, 
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság Érdi Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség kirendeltségvezetője alkotta meg. 
Egy több részből álló, komplex folya-
matról van szó, amely során egyrészt azt 
szimulálták, hogy az üzemben tűz ütött 
ki, s ennek folytán mérgező anyagok 
kerültek a levegőbe. Egyidejűleg azt is 

modellezték, hogy mi történne akkor, ha 
egy veszélyes rakományt szállító teherko-
csi a telephely bejárata mellett balesetet 
szenvedne és a szállítmány a környezetbe 
jutna. A „baleset” helyszínén a kataszt-
rófavédelem, a rendőrség és a tűzoltóság 
emberei is részt vettek.

Mindeközben a Gromon István pol-
gármester által irányított operatív törzs 
tagjai is dolgoztak a polgármesteri hiva-

ÖNKORMÁNYZAT

tal tanácstermében. Gyakorlatuk célja az 
volt, hogy szimulálják az operatív törzs 
tagjainak és a veszélyeztetett lakosságnak 
riasztását, levezényeljék a vészhelyzeti 
tájékoztatást és felszólítsák a veszélyes-
ségi zónában tartózkodókat a környék 
elhagyására. Mindemellett megemlíten-
dő az is, hogy az úgynevezett lakosság-
védelmi intézkedések ellenőrzése során a 
Rákóczi utcai óvodában is gyakorolták az 
elzárkóztatást.

Természetesen a második óra végére 
a megrendezett vészhelyzet megszűnt 
és sor került a visszaállítás elpróbálására 
is. A résztvevők zárásként a tanácsterem-
ben kiértékelték a látottakat: a szakmai 
összefoglaló szerint az irányító törzs 
szakszerűen reagálta le a feltételezett ve-
szélyhelyzetet, minden a terveknek meg-
felelően zajlott.
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HÍREK
Ziribári utca

Jogszabályok alapján a csoportos telekala-
kítás során keletkező közterületet el kell 
nevezni, ha az nem folytatása egy meglé-
vő elnevezéssel rendelkező közterületnek, 
mert elnevezés hiányában nem lehet az in-
gatlanok házszámát megállapítani. 

A Báthory utcából leágazó 097/117 
hrsz.-ú, és az annak folytatásában lévő 
097/118 hrsz.-ú kivett közterületek, melye-
ket évekkel ezelőtt, csoportos telekalakítás 
során útnak jelöltek ki, nem egy meglévő 
közterület folytatásai, így szükségessé vált 

hordalékmentesítése, Báthory utcai árok-
tisztítás, vízelvezetők tisztítása, Temp-
lom téri víznyelő hordalékmentesítése, 
Fő utcai parkolók víznyelőinek 
hordalékmentesítése, Búcsú tér, Mátyás 
király, Harcsa utcai patakmeder rácsos 
átereszeinek takarítása, Pataksor utcai 
patakmederből hordalékok eltávolítása). 
A nagyobb mértékű úthelyreállításokat 
az önkormányzat néhány nappal később 
egy külső vállalkozóval végeztette el (Pa-
taksori utcai híd helyreállítása, Budai alsó 
szervízút útkimosódásának helyreállítása, 
Vajda János utcai áteresznél az árokme-
der kotrása, szikkasztóárok helyreállítása, 
Csendbiztos utca felső szakaszán murva-
terítés az útra, az útpálya átdöntése a má-
sik oldalra).

képviselője, a helyi polgári védelmi irá-
nyító törzs tagjai a polgármester vezeté-
sével, a szomszédos települések önkéntes 
tűzoltóságainak képviselői, az ÁNTSZ 
képviselője, valamint a Budaörsi Rendőr-
kapitányság és a Pilisvörösvári Rendőrőrs 
munkatársai vettek részt. 

A Pest Megyei Katasztrófavédelemi 
Igazgatóság Érdi Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltsége és Pilisvörösvár Város Önkor-
mányzata által közösen tartott idei, teljes 
körű gyakorlatot szeptember 25-én ren-
dezték meg, melyről az újság külön cikk-
ben számol be.

azok elnevezése. Az utcák elnevezése, ne-
vük megváltoztatása, megszüntetése a kép-
viselő-testület hatáskörébe tartozik. 

A képviselő-testület a 111/2018. (IX. 
06.) Kt. sz. határozatával úgy döntött, hogy 
a 097/117 hrsz.-ú, és az annak folytatásá-
ban lévő 097/118 hrsz.-ú kivett közterü-
letek neve Ziribári utca legyen, mivel az 
ezen ingatlanokból álló út a Ziribári-hegy 
irányába vezet. 

A képviselő-testület döntése alapján a 
jegyző az utcanévjegyzéket kiegészíti, a 
házszámokat megállapítja, s értesíti az út 
elnevezéséről az intézményeket, hatóságo-
kat és közműtársaságokat.

A zöldhulladék-égetés szabályai

Tájékoztató  
a 2018. november 1-jei munkaszüneti nappal kapcsolatos 
munkarendről a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Felhívás adótartozásra indított  
végrehajtási eljárás lehetőségéről

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a helyi környezet vé-
delméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a 
település tisztaságáról és a szervezett hulladékkezelési 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2015. 
(II. 06.) önkormányzati rendelet alapján avart és 
kerti hulladékot csak október 1. és november 30. 
között, valamint március 1. és május 15 között, 
pénteki napokon, 12.00 órától 20.00 óráig, jól ki-
alakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni 
úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne 
károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

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

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

A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberen-
dezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén 
vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

A tüzelés, illetve a tüzelőberendezés használatának szín-
helyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlét-
be helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozha-
tó, illetőleg a tűz eloltható.

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

Felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy aki a fenti sza-
bályokat megszegi, azzal szemben a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 8/2017. (II. 27.) önkormány-
zati rendelet alapján a közterület-felügyelő helyszín-
bírságot szabhat ki, vagy hatósági eljárás lefolytatására 
kerül sor, melynek kapcsán a szabályszegő természetes 
személy esetén kétszázezer forintig, jogi személy és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kétmil-
lió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Kérem a tisztelt lakosságot az önkormányzati rendele-
tekben foglaltak betartására, mert az őszi időszakban a 
közterület-felügyelő fokozottan ellenőrzi majd a zöldhul-
ladék-égetés betartásának szabályait.

Gergelyné Csurilla Erika aljegyző

November 1. (csütörtök)  
munkaszüneti nap 
A polgármesteri hivatal zárva tart.

November 2. (péntek)   
pihenőnap 
A polgármesteri hivatal zárva tart.

November 10. (szombat) 
munkanap 
A polgármesteri hivatal 14:00 óráig tart 
nyitva a pénteki munkarendnek megfelelően, 
ügyfélfogadás nincs.

Gergelyné Csurilla Erika  aljegyző

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Város Polgárait és minden kedves ügyfelünket, hogy a 2018. november 1-jei munka-
szüneti naphoz kapcsolódóan a polgármesteri hivatal munkarendje az alábbiak szerint alakul:

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár lakosságát, hogy 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata a 2019. évben is 
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázathoz.

A pályázati felhívás és a pályázati adatlap Pilisvörösvár 
Város honlapján (www.pilisvorosvar.hu) megtalálható.

Felvilágosítás kérhető  
az alábbi telefonszámon:  

26-330-233/129,  
illetve e-mailen:  

jakline@pilisvorosvar.hu.

Gergelyné Csurilla Erika aljegyző

Felhívom hátralékkal rendelkező adózóink 
figyelmét, hogy lejárt tartozás esetén az önkor-
mányzati adóhatóság jogosult a tartozás összegére 
végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbí-
zást, munkabér-, illetve nyugdíjletiltást, gépjármű 
forgalomból való kivonást, ingó- és ingatlanfoglalást, 
valamint jelzálogbejegyzést indítani. 

Tájékoztatom tisztelt adózóinkat, hogy az adó-
csoport behajtási tevékenységét a 2018. szept-
ember 17-i határidős, lejárt fizetési kötelezett-
ségekre is megkezdi.

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Gergelyné Csurilla Erika aljegyző

Teljes külső  
védelmi tervgyakorlat

Mivel Pilisvörösváron úgynevezett „felső 
küszöbértékű veszélyes ipari üzem” mű-
ködik (a Liegl & Dachser Szállítmányozási 
és Logisztikai Kft.), városunkban jogsza-
bályi kötelezettség Külső Védelmi Terv 
készítése, és annak évente történő gyako-
roltatása.

A gyakorlat megszervezéséhez, végre-
hajtásához szeptember 4-én délelőtt elő-
zetes szakmai egyeztetést tartottak a Vá-
rosháza tanácstermében, amelyen a Pest 
Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság 
Érdi Kirendeltség vezetője és munkatár-
sai, a Liegl & Dachser logisztikai központ 

Esőzések utáni úthelyreállítások

Szeptember 1-jén (szombaton) késő este 
viharos széllökések kíséretében igen tekin-
télyes mennyiségű, 45,7 mm-nyi eső esett 
Pilisvörösváron, s az azt követő napokon 
is jelentős mennyiségű eső hullott. A nagy 
mennyiségű és hirtelen lezúduló csapadék 
a város több pontján útpadkákat mosott ki, 
a vízelvezető árkok megteltek hordalékkal, 
a burkolt utakon hordalék rakódott le, a 
murvás utakban egyes helyeken a kimosá-
sok miatt nagyobb károk is keletkeztek. 

módosításokkal kapcsolatban már lezajlott 
sok helyszíni bejárás, egy előzetes egyeztetés, 
valamint az igazgatási szervek megkeresése. 
A szakemberek tájékoztató előadásai után a 
megjelent lakosok tehették fel kérdéseiket. 

Az újságban bővebben is olvashatnak a 
településrendezési eszközök módosításáról

Lakossági tájékoztató  
a településrendezési eszközök 
felülvizsgálatáról 

Szeptember 17-én 18 órától a Művészetek 
Házában előzetes lakossági tájékoztatót 
tartott az önkormányzat, melyen ismertet-
ték az érdeklődőkkel a településrendezési 
eszközök most kezdődő felülvizsgálatának 
célját és folyamatát. 

Megújult a sportpálya két kispadja

A Szent Erzsébet utcai sporttelep füves 
nagypályájához tartozó kispadok régóta 
szolgálják már a vörösvári sportolókat, s az 
idő vasfoga a két kis létesítményt az elmúlt 
évek során erősen megrongálta. A felépít-
mények tetőjén lévő hullámpalák rögzíté-
sénél a víz befolyt a faszerkezetre, a tető 
fő szerkezetét alkotó fagerenda elkorhadt, 
megroggyant, s a szél egy részen a kispado-
kat fedő hullámpalát is megbontotta.

Szeptember közepén a városgondnokság 
szakemberei elvégezték a két kispad teljes 
felújítását. Először a régi tetőket bontották 
el, majd az építmények falát is kiigazítot-
ták. A kijavított falakra kis betonkoszorúk 
készültek, majd következett a vakolás, az 
új, vasszerkezetű tetők felszerelése és a fa-
lak festése. A felújítás során új ülőfelületet is 
készítettek. Az egyesület piros színére festett 
új ülődeszkák szeptember 19-én kerültek a 
helyükre.

A legsürgetőbb kárelhárítási feladatok 
egy részét a városgondnokság a zivata-
rok utáni napokban elvégezte  (Piliscsa-
bai utcában az úttestre és a vízelvezetőbe 
került hordalék feltakarítása, Amur utcai 
murvás útjavítás, Kandó Kálmán utcai 
ároktisztítás, Szikla utcai árok és úttest 

A város jelenleg hatályos településrende-
zési eszközei (településszerkezeti terv, helyi 
építési szabályzat, szabályozási terv) 2014-
ben készültek el, s az elmúlt közel négy év 
alatt több tucatnyi módosítási igény gyűlt 
össze a jogalkalmazók, illetve az ingatlantu-
lajdonosok részéről, ezért a képviselő-testü-
let a 2018. áprilisi ülésén döntött a település-
rendezési eszközök felülvizsgálatáról.

A felmerült módosítási igények többsé-
gükben a helyi építési szabályzat (HÉSZ) 
szövegének és a szabályozási terv egyes 
szabályozási elemeinek pontosító javítását 
jelentik, a településszerkezeti tervi módosí-
tások egyes kisebb részterületeket érintenek.  

A tájékoztatót Gromon István polgár-
mester úr nyitotta meg, majd Kálmán Kinga 
főépítész vette át a szót, aki nagy vonalakban 
vázolta, hogy a felülvizsgálat során milyen 
témákat kívánnak rendezni.

A településrendezési eszközök felülvizs-
gálatát elkészítő KASIB Mérnöki Manager 
Iroda Kft. képviseletében megjelent Pintér 
Ferenc településtervező ismertette a folya-
mat aktuális állását, mely szerint a szükséges 
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HÍREK
Ziribári utca

Jogszabályok alapján a csoportos telekala-
kítás során keletkező közterületet el kell 
nevezni, ha az nem folytatása egy meglé-
vő elnevezéssel rendelkező közterületnek, 
mert elnevezés hiányában nem lehet az in-
gatlanok házszámát megállapítani. 

A Báthory utcából leágazó 097/117 
hrsz.-ú, és az annak folytatásában lévő 
097/118 hrsz.-ú kivett közterületek, melye-
ket évekkel ezelőtt, csoportos telekalakítás 
során útnak jelöltek ki, nem egy meglévő 
közterület folytatásai, így szükségessé vált 

hordalékmentesítése, Báthory utcai árok-
tisztítás, vízelvezetők tisztítása, Temp-
lom téri víznyelő hordalékmentesítése, 
Fő utcai parkolók víznyelőinek 
hordalékmentesítése, Búcsú tér, Mátyás 
király, Harcsa utcai patakmeder rácsos 
átereszeinek takarítása, Pataksor utcai 
patakmederből hordalékok eltávolítása). 
A nagyobb mértékű úthelyreállításokat 
az önkormányzat néhány nappal később 
egy külső vállalkozóval végeztette el (Pa-
taksori utcai híd helyreállítása, Budai alsó 
szervízút útkimosódásának helyreállítása, 
Vajda János utcai áteresznél az árokme-
der kotrása, szikkasztóárok helyreállítása, 
Csendbiztos utca felső szakaszán murva-
terítés az útra, az útpálya átdöntése a má-
sik oldalra).

képviselője, a helyi polgári védelmi irá-
nyító törzs tagjai a polgármester vezeté-
sével, a szomszédos települések önkéntes 
tűzoltóságainak képviselői, az ÁNTSZ 
képviselője, valamint a Budaörsi Rendőr-
kapitányság és a Pilisvörösvári Rendőrőrs 
munkatársai vettek részt. 

A Pest Megyei Katasztrófavédelemi 
Igazgatóság Érdi Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltsége és Pilisvörösvár Város Önkor-
mányzata által közösen tartott idei, teljes 
körű gyakorlatot szeptember 25-én ren-
dezték meg, melyről az újság külön cikk-
ben számol be.

azok elnevezése. Az utcák elnevezése, ne-
vük megváltoztatása, megszüntetése a kép-
viselő-testület hatáskörébe tartozik. 

A képviselő-testület a 111/2018. (IX. 
06.) Kt. sz. határozatával úgy döntött, hogy 
a 097/117 hrsz.-ú, és az annak folytatásá-
ban lévő 097/118 hrsz.-ú kivett közterü-
letek neve Ziribári utca legyen, mivel az 
ezen ingatlanokból álló út a Ziribári-hegy 
irányába vezet. 

A képviselő-testület döntése alapján a 
jegyző az utcanévjegyzéket kiegészíti, a 
házszámokat megállapítja, s értesíti az út 
elnevezéséről az intézményeket, hatóságo-
kat és közműtársaságokat.

A zöldhulladék-égetés szabályai

Tájékoztató  
a 2018. november 1-jei munkaszüneti nappal kapcsolatos 
munkarendről a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Felhívás adótartozásra indított  
végrehajtási eljárás lehetőségéről

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a helyi környezet vé-
delméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a 
település tisztaságáról és a szervezett hulladékkezelési 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2015. 
(II. 06.) önkormányzati rendelet alapján avart és 
kerti hulladékot csak október 1. és november 30. 
között, valamint március 1. és május 15 között, 
pénteki napokon, 12.00 órától 20.00 óráig, jól ki-
alakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni 
úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne 
károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

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

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

A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberen-
dezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén 
vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

A tüzelés, illetve a tüzelőberendezés használatának szín-
helyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlét-
be helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozha-
tó, illetőleg a tűz eloltható.

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

Felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy aki a fenti sza-
bályokat megszegi, azzal szemben a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 8/2017. (II. 27.) önkormány-
zati rendelet alapján a közterület-felügyelő helyszín-
bírságot szabhat ki, vagy hatósági eljárás lefolytatására 
kerül sor, melynek kapcsán a szabályszegő természetes 
személy esetén kétszázezer forintig, jogi személy és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kétmil-
lió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Kérem a tisztelt lakosságot az önkormányzati rendele-
tekben foglaltak betartására, mert az őszi időszakban a 
közterület-felügyelő fokozottan ellenőrzi majd a zöldhul-
ladék-égetés betartásának szabályait.

Gergelyné Csurilla Erika aljegyző

November 1. (csütörtök)  
munkaszüneti nap 
A polgármesteri hivatal zárva tart.

November 2. (péntek)   
pihenőnap 
A polgármesteri hivatal zárva tart.

November 10. (szombat) 
munkanap 
A polgármesteri hivatal 14:00 óráig tart 
nyitva a pénteki munkarendnek megfelelően, 
ügyfélfogadás nincs.

Gergelyné Csurilla Erika  aljegyző

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Város Polgárait és minden kedves ügyfelünket, hogy a 2018. november 1-jei munka-
szüneti naphoz kapcsolódóan a polgármesteri hivatal munkarendje az alábbiak szerint alakul:

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár lakosságát, hogy 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata a 2019. évben is 
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázathoz.

A pályázati felhívás és a pályázati adatlap Pilisvörösvár 
Város honlapján (www.pilisvorosvar.hu) megtalálható.

Felvilágosítás kérhető  
az alábbi telefonszámon:  

26-330-233/129,  
illetve e-mailen:  

jakline@pilisvorosvar.hu.
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valamint jelzálogbejegyzést indítani. 

Tájékoztatom tisztelt adózóinkat, hogy az adó-
csoport behajtási tevékenységét a 2018. szept-
ember 17-i határidős, lejárt fizetési kötelezett-
ségekre is megkezdi.

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Gergelyné Csurilla Erika aljegyző
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küszöbértékű veszélyes ipari üzem” mű-
ködik (a Liegl & Dachser Szállítmányozási 
és Logisztikai Kft.), városunkban jogsza-
bályi kötelezettség Külső Védelmi Terv 
készítése, és annak évente történő gyako-
roltatása.

A gyakorlat megszervezéséhez, végre-
hajtásához szeptember 4-én délelőtt elő-
zetes szakmai egyeztetést tartottak a Vá-
rosháza tanácstermében, amelyen a Pest 
Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság 
Érdi Kirendeltség vezetője és munkatár-
sai, a Liegl & Dachser logisztikai központ 

Esőzések utáni úthelyreállítások

Szeptember 1-jén (szombaton) késő este 
viharos széllökések kíséretében igen tekin-
télyes mennyiségű, 45,7 mm-nyi eső esett 
Pilisvörösváron, s az azt követő napokon 
is jelentős mennyiségű eső hullott. A nagy 
mennyiségű és hirtelen lezúduló csapadék 
a város több pontján útpadkákat mosott ki, 
a vízelvezető árkok megteltek hordalékkal, 
a burkolt utakon hordalék rakódott le, a 
murvás utakban egyes helyeken a kimosá-
sok miatt nagyobb károk is keletkeztek. 

módosításokkal kapcsolatban már lezajlott 
sok helyszíni bejárás, egy előzetes egyeztetés, 
valamint az igazgatási szervek megkeresése. 
A szakemberek tájékoztató előadásai után a 
megjelent lakosok tehették fel kérdéseiket. 
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településrendezési eszközök módosításáról
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felülvizsgálatáról 

Szeptember 17-én 18 órától a Művészetek 
Házában előzetes lakossági tájékoztatót 
tartott az önkormányzat, melyen ismertet-
ték az érdeklődőkkel a településrendezési 
eszközök most kezdődő felülvizsgálatának 
célját és folyamatát. 

Megújult a sportpálya két kispadja

A Szent Erzsébet utcai sporttelep füves 
nagypályájához tartozó kispadok régóta 
szolgálják már a vörösvári sportolókat, s az 
idő vasfoga a két kis létesítményt az elmúlt 
évek során erősen megrongálta. A felépít-
mények tetőjén lévő hullámpalák rögzíté-
sénél a víz befolyt a faszerkezetre, a tető 
fő szerkezetét alkotó fagerenda elkorhadt, 
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el, majd az építmények falát is kiigazítot-
ták. A kijavított falakra kis betonkoszorúk 
készültek, majd következett a vakolás, az 
új, vasszerkezetű tetők felszerelése és a fa-
lak festése. A felújítás során új ülőfelületet is 
készítettek. Az egyesület piros színére festett 
új ülődeszkák szeptember 19-én kerültek a 
helyükre.

A legsürgetőbb kárelhárítási feladatok 
egy részét a városgondnokság a zivata-
rok utáni napokban elvégezte  (Piliscsa-
bai utcában az úttestre és a vízelvezetőbe 
került hordalék feltakarítása, Amur utcai 
murvás útjavítás, Kandó Kálmán utcai 
ároktisztítás, Szikla utcai árok és úttest 

A város jelenleg hatályos településrende-
zési eszközei (településszerkezeti terv, helyi 
építési szabályzat, szabályozási terv) 2014-
ben készültek el, s az elmúlt közel négy év 
alatt több tucatnyi módosítási igény gyűlt 
össze a jogalkalmazók, illetve az ingatlantu-
lajdonosok részéről, ezért a képviselő-testü-
let a 2018. áprilisi ülésén döntött a település-
rendezési eszközök felülvizsgálatáról.

A felmerült módosítási igények többsé-
gükben a helyi építési szabályzat (HÉSZ) 
szövegének és a szabályozási terv egyes 
szabályozási elemeinek pontosító javítását 
jelentik, a településszerkezeti tervi módosí-
tások egyes kisebb részterületeket érintenek.  

A tájékoztatót Gromon István polgár-
mester úr nyitotta meg, majd Kálmán Kinga 
főépítész vette át a szót, aki nagy vonalakban 
vázolta, hogy a felülvizsgálat során milyen 
témákat kívánnak rendezni.

A településrendezési eszközök felülvizs-
gálatát elkészítő KASIB Mérnöki Manager 
Iroda Kft. képviseletében megjelent Pintér 
Ferenc településtervező ismertette a folya-
mat aktuális állását, mely szerint a szükséges 
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• A szeptember végi ülés első napirendi 
témája a Duna–Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás elmúlt 
egyéves működéséről szóló beszámoló volt. 
Mivel foglalkozik ez a társulás, mi a fel-
adata, és mik voltak az elmúlt egy év főbb 
eseményei?
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 14 év-
vel ezelőtt, 2004-ben csatlakozott a Duna–
Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálko-
dási Társuláshoz. A több mint 79 település 
által aláírt társulási megállapodásban meg-
fogalmazott cél a társulásban részt vevő ön-
kormányzatok közigazgatási területein egy 
regionális integrált hulladékgazdálkodási 
rendszer kialakítása, az ehhez szükséges 
gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételek 
megteremtése, és az európai uniós követel-
ményrendszer megvalósulásának elősegíté-
se. A települések tehát a náluk keletkezett 
szilárd hulladék kezelésének, elhelyezésé-
nek és ártalmatlanításának közös megol-
dására szövetkeztek. Emellett kiemelt cél 
volt a szelektív hulladékgyűjtés teljes körű 
bevezetése az egész régióban, továbbá a 
hulladék maximális mértékű újrahaszno-
sítása (zöld, fém, műanyag, üveg, szerves) 
és a régi hulladéklerakók (szeméttelepek) 
rekultivációja. A társulásnak tehát nem a 
hulladék összegyűjtése a feladata (ezt a te-
lepülések által önállóan kiválasztott külön-
böző szolgáltatók végzik – nálunk a Zöld 
Bicske Kft.), hanem a térségben keletkezett 
hulladékkal való gazdálkodás a törvényi 
előírások szerint.

• Egy ilyen regionális hulladékgazdálko-
dási rendszer létrehozásához, egy hulla-
déklerakó létesítéséhez nagyon sok pénz 
kell. Hogyan gondolták a települések az 
ehhez szükséges összegeket előteremteni?

A társulás a célok megvalósítása érdekében 
3 európai uniós pályázati projekt megvaló-
sításában vett, illetve vesz részt:
– A KEOP 2007-7.2.3.0 pályázat keretében 
a települések szilárd hulladéklerakóinak 
(betelt szeméttelepeinek) rekultivációja va-

lósult meg, 100%-os uniós támogatással. 
A projekt keretében 29 település, köztük 
Pilisvörösvár felhagyott hulladéklerakójá-
nak (betelt szeméttelepének) rekultiváci-
ója történt meg (földtakarás, vízelvezetés, 
utógondozás).
– A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-002 szá-
mú Duna–Vértes Hulladékgazdálkodási 
Projekt keretében (melynek előkészítése 
2011-ig tartott, megvalósítása pedig 2013–
2015 között zajlott) megépült Tatabányán, 
a Dubnik-völgyben egy 700 000 m3 kapa-
citású hulladéklerakó, továbbá egy válo-
gatómű a szelektíven gyűjtött hulladék 
továbbválogatására, valamint egy mecha-
nikai előkezelő a vegyes hulladékban lévő 
haszonanyagok leválasztására. Továbbá 
ennek a projektnek a keretében épült meg 
a régióban 5 hulladékudvar is, köztük az 
egyik Pilisvörösváron.
– a KEHOP-3.2.1-15-2016-00003 azono-
sítási számú Vértesalja Hulladékgazdál-
kodási Projekt keretében az előző projekt 
elmaradt elemeinek megvalósítása törté-
nik: egy mechanikai válogatómű létesül 
Bicskén, egy hulladékátrakó Szentendrén, 
továbbá komposztáló telepek létesülnek, 
és házi komposztáláshoz edényzetvásárlás 
történik. Ebben a harmadik projektben a 
támogatási szerződést 2018 februárjában 
kötötték meg, majd egy kormányrendelet 
a műszaki tartalmat megváltoztatta, és az 
egyeztetések jelenleg még folyamatban 
vannak.

• Hogyan alakulhat a Duna–Vértes Tár-
sulás jövője? 

Az NHKV Zrt. szerint a Duna–Vértes 
régiót át kell alakítani. Ennek érdekében 
számos település belépése és több tele-
pülés kilépése várható. A tervek szerint a 
régióhoz tartozó terület és lakosságszám 
összességében nőne, ennek következtében 
nőne a kezelendő hulladékmennyiség is, 
ami gazdaságosabbá teheti a tatabányai 
lerakó működését. Jelenleg probléma az 

is, hogy a tagtelepülések vállalták ugyan a 
közszolgáltatási szerződéseikben, hogy a 
társulás által megépített projektelemeket 
használják, de ezt a vállalást nem minden 
település tartja be. (Ez azért probléma, 
mert ha nem ide szállítják a hulladékot, 
akkor a társulás nem tudja biztosítani az 
európai uniós pályázati támogatási szerző-
désben vállalt kötelezettségeit.)  

• Milyen összefüggés van a társulás mű-
ködése és az egyes települések hulladék-
szállítási közszolgáltatása között?

Közvetlen összefüggés nincsen, mert a mi 
régiónkban a hulladékszállítást nem a tár-
sulás végzi, a települések maguk választják 
ki a településükön szolgáltató hulladék-
szállító céget. Sajnos a választék nem va-
lami nagy, gyakorlatilag nincs is verseny. A 
mi legutóbbi három közbeszerzésünk kö-
zül az első kettőn egyetlen érvényes aján-
lat sem volt, a harmadikon pedig egyedüli 
ajánlattevő volt a Zöld Bicske Kft.  A hulla-
dékszállító cégek finanszírozása akadozik, 
nincsen elegendő pénz az eszközállomány 
karbantartására, korszerűsítésére, fejleszté-
sére, a bérek emelésére. Ilyen okok miatt a 
szolgáltatás gyakran megakad.

• Pilisvörösváron a kommunális hulla-
dékszállítás nagyjából rendben van, de 
a szelektív hulladék és a zöldhulladék 
elszállítása időnként igencsak akadozik. 
Van-e remény a szolgáltatás megbízha-
tóbbá válására?
Ugyanezt a kérdést én is feltettem az ülésen 
jelen lévő ügyvezető igazgatónak, de sajnos 
nem ígért túl sok jót. Az ügyvezető elmon-
dása szerint a cég arra törekszik, hogy a 
kommunális hulladék minden héten biz-
tosan elszállításra kerüljön, de a szelektív 
hulladék és a zöldhulladék elszállításában 
sofőrhiány, illetve gépjárműhiba miatt bár-
mikor lehetnek zavarok.

• Új szolgáltatót nevezett ki a kataszt-
rófavédelem a szippantott szennyvíz be-
gyűjtésére. Ennek kapcsán merült fel a 
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kérdés, hogy mennyire van erre szükség a 
városban, azaz mekkora jelenleg a csator-
názatlan terület? 

Szippantásra leginkább a zártkerti és a ko-
rábbi üdülőrészen van szükség. Ezeken a 
területeken a közműellátottság esetleges, 
legtöbbször vízvezeték sincs, de kút van, és 
a gazdasági épületeket üdülőként vagy la-
kásként használják, és a keletkező szenny-
vizet zárt szennyvíztárolóban gyűjtik. 

Ilyen terület pl. a MOL-kút környéke – 
Szúnyog u., Lapály u., Liliom u., Rózsa u., 
Jegenye u., Cinege u., Őzike u., Cseresz-
nye u., Árnyas u., Körömvirág u., Pihenő 
u., Makkos u., Erdő u., Magánút, Völgy u., 
Ivó u. A Karátsonyi-liget szélén, illetve az 
Őr-hegy környékén is van egy ilyen terület, 
pl. Szikla u., Mandula u., Hóvirág u., Re-
zeda u., Áfonya u., Barackos u., Zöldárok 
u., Feketefenyő u., Őrhegy u. és a Piliscsa-
bai u. felső szakasza. 

De belterületen is van olyan rész, ahol le-
hetett lakást építeni, de csatorna nincs. Ilyen 
pl. a Retek u. vagy a Cékla u. Vannak olyan 
utcák is, ahol van csatorna, de az építkezés-
kor nem engedték a rákötést az akkori kapa-
citásproblémák miatt. Ilyen pl. a Görgey u., 
az Arany J. u. és a Mátyás király u.

• Vannak-e tervek ezeken a területeken a 
csatornázásra? 

A külterületeken csak gazdasági épüle-
tek helyezhetők el, így itt nem indokolt a 
szennyvízcsatorna kiépítése. A város belte-
rületén az önkormányzat a szennyvíztelep 
felújításával és bővítésével megteremtette a 
lehetőségét a csatornahálózat további bő-
vítésének. Az egyes területek csatornahá-
lózatának megépítése társulási formában 
lehetséges, tehát az ingatantulajdonosok 
összefogásán múlik. 

• Az önkormányzat 12 millió forint pá-
lyázati támogatást nyert a zsidó temető 
részleges felújítására. Mi volt a célja az 
önkormányzatnak ezzel a pályázattal, és 
mi lesz a részleges temetőfelújítás műsza-
ki tartalma?

A Lőcsei utcai zsidó temető Pilisvörös-
vár épített örökségének igen értékes része, 
műemlék. A temetőben lévő legrégebbi 
síremlékek a XVIII. sz. végéről valók. A II. 
világháború óta a temetőt már nem hasz-
nálják, s az elmúlt évtizedek során a sírok 
egy része megsüllyedt, megdőlt, ráadásul 
2008-ban ismeretlen tettesek több sírkövet 
ledöntöttek és összetörtek. A kerítésként 
szolgáló terméskő fal egyes szakaszokon 
kidőlt, leomlott. Egy részét néhány évvel 
ezelőtt civil összefogással sikerült vissza-
építeni, de további szakszok várnak helyre-
állításra. A temető a Mazsihisz tulajdoná-
ban és kezelésében van, de nekik nincsen 
sem pénzük, sem emberük az országban 
lévő több száz zsidó temető gondozására, 
karbantartására, felújítására.

A Magyarországi Zsidó Örökség Köz-
alapítvány (Mazsök) a Miniszterelnökség 

által nyújtott támogatási szerződés alap-
ján támogatási programot valósít meg a 
magyarországi zsidó sírkertek megmenté-
se érdekében. Ennek keretében a Mazsök 
2018. február 15-én támogatási felhívást 
tett közzé Az európai kulturális örökség 
részét képező, Magyarország területén ta-
lálható/fellelhető, jelenleg gondozatlan, el-
enyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek 
rekonstrukciója, továbbá a kulturális örök-
ség megismerésében, védelmében, megőr-
zésében való minél szélesebb társadalmi 
részvétel ösztönzése, különös tekintettel a 
fiatal nemzedék kulturális örökséggel kap-
csolatos tudása fejlesztésének elősegítésére 
tárgyban.

Pilisvörösvár Város Önkormányza-
ta Képviselő-testülete 2018. március 28-i 
ülésén úgy döntött, hogy a kiírás alapján 
pályázatot nyújt be a Lőcsei utcában lévő 
zsidó temető felújításának támogatására, 
az elkészíttetett költségbecslés alapján 20 
millió forintos támogatási igénnyel.

A Mazsök 2018. 08. 09-i értesítése sze-
rint az önkormányzat a temető felújítására 
12 000 000 Ft támogatásban részesül. 

• Mit kell megvalósítani ebből a pénzből?

A döntési kikötés értelmében a pályázatból 
a leomlott kerítés felépítését, valamint a sír-
kövek felújítását támogatja a Mazsök azzal 
a feltétellel, hogy a kerítésre vonatkozó tel-
jes pályázati műszaki tartalom megvalósí-
tandó, a sírkövekből pedig a legrégebbieket 
kell helyreállítani. 

• Mikor történhet meg ténylegesen a 
kerítés helyreállítása és legrégibb sírok 
felújítása?

A támogatási szerződés értelmében a tevé-
kenység megvalósításának határideje 2018. 
október 31. A támogatási döntésről azon-
ban csak 2018. augusztus 9-én kaptunk 
értesítést, s mivel a szükséges dokumentu-
mok elkészítése, az engedélyek megszer-
zése, továbbá a kivitelezők megversenyez-
tetése mind időt igényel, a meghatározott 
határidőre a projektet lehetetlen megvaló-
sítani, hiszen addig a kivitelezést lényegé-
ben meg sem tudjuk kezdeni. Fentiek miatt 
kérelmet nyújtottunk be a támogató felé, 
hogy a befejezési határidőt 2019. augusztus 
31-ig hosszabbítsa meg. 

• Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2019. 
évre is csatlakozott az önkormányzat a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszerhez. Mi a 
lényege ennek a rendszernek, és miért 
tartja fontosnak az önkormányzat az eb-
ben való részvételt?

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer keretében 
olyan hátrányos helyzetű, szociálisan rá-
szoruló, pilisvörösvári állandó lakcímmel 
rendelkező fiatalokat támogathatunk, akik 
már felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal 
rendelkeznek; nappali tagozaton teljes ide-

jű, alapfokozatot és szakképzettséget ered-
ményező alapképzésben, mesterfokozatot 
és szakképzettséget eredményező mester-
képzésben, egységes, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú szakképzésben a képzési 
időn belül folytatják tanulmányaikat; illet-
ve a 2018/2019. tanévben tesznek érettségi 
vizsgát, felsőfokú végzettséggel nem ren-
delkező, felsőoktatási intézménybe még 
felvételt nem nyert érettségizettek, és 2019 
szeptemberétől felsőfokú tanulmányokat 
szándékoznak kezdeni.

A képviselő-testület fontosnak tartja, 
hogy a vörösvári fiatalok tanuljanak és mi-
nél magasabb képzettséget szerezzenek, s e 
téren a nehezebb szociális helyzet, a pénz-
hiány ne jelenthessen akadályt. Az önkor-
mányzat ezért 2003 óta majdnem minden 
évben csatlakozik a Bursa Hungarica Ösz-
töndíjrendszerhez, és az utóbbi években 
évente 500 000 Ft-ot biztosít a szociálisan 
rászoruló felsőoktatási hallgatóknak a 
Bursa Hungarica pályázati rendszer ke-
retében történő támogatására. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma a települési ön-
kormányzat által megállapított támogatási 
összeget az önkormányzati támogatással 
megegyező mértékben – ez az összeg 2018-
ban maximum 5000 Ft/fő/hó – összeggel 
kiegészíti (intézményi ösztöndíjrész). 

• Kik részesülhetnek ilyen támogatásban?

A szociálisan legrászorultabb vörösvári fel-
sőoktatási hallgatók. A rászorultság vizsgá-
lata úgy történik, hogy a pályázó megadja 
a vele egy háztartásban élők egy főre eső 
havi nettó jövedelmét (jövedelemigazo-
lások alapján), s nyilatkozik arról, hogy a 
pályázati űrlapon és mellékleteiben meg-
adott adatok a valóságnak megfelelnek. A 
pályázatokat az önkormányzat szociális és 
egészségügyi bizottsága véleményezi. Eb-
ben segítségére van a polgármesteri hivatal 
igazgatási osztálya, aki a pályázókról kör-
nyezettanulmányt készít. A pályázatokról, 
a pályázati támogatási összegekről végül a 
képviselő-testület dönt.

• Hány vörösvári felsőoktatási hallgató 
részesülhet támogatásban, és milyen ösz-
szeget kapnak majd a támogatott diákok?

Ez részben attól függ, hogy hányan pá-
lyáznak. Az önkormányzat a 2019. évre 
500 000 Ft-ot különített el erre a célra. 
Voltak évek, amikor 10-15 pályázó is volt, 
de 2017-ben és 2018-ban csak 3, illetve 4 
fő pályázott, ez az alacsony létszám nem 
is merítette ki a teljes keretösszeget, így 
számukra a rendelet szerinti maximális 
támogatást, havi 5000 Ft-ot ítélt meg a 
képviselő-testület. A minimális összeg, 
amit az önkormányzat megállapíthat, 
1000 Ft/pályázó/hó. Bízom abban, hogy 
az idei évben is sikerül néhány vörösvári 
fiatal számára megkönnyíteni a felsőokta-
tási tanulmányaik finanszírozását.

Palkovics Mária
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• A szeptember végi ülés első napirendi 
témája a Duna–Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás elmúlt 
egyéves működéséről szóló beszámoló volt. 
Mivel foglalkozik ez a társulás, mi a fel-
adata, és mik voltak az elmúlt egy év főbb 
eseményei?
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 14 év-
vel ezelőtt, 2004-ben csatlakozott a Duna–
Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálko-
dási Társuláshoz. A több mint 79 település 
által aláírt társulási megállapodásban meg-
fogalmazott cél a társulásban részt vevő ön-
kormányzatok közigazgatási területein egy 
regionális integrált hulladékgazdálkodási 
rendszer kialakítása, az ehhez szükséges 
gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételek 
megteremtése, és az európai uniós követel-
ményrendszer megvalósulásának elősegíté-
se. A települések tehát a náluk keletkezett 
szilárd hulladék kezelésének, elhelyezésé-
nek és ártalmatlanításának közös megol-
dására szövetkeztek. Emellett kiemelt cél 
volt a szelektív hulladékgyűjtés teljes körű 
bevezetése az egész régióban, továbbá a 
hulladék maximális mértékű újrahaszno-
sítása (zöld, fém, műanyag, üveg, szerves) 
és a régi hulladéklerakók (szeméttelepek) 
rekultivációja. A társulásnak tehát nem a 
hulladék összegyűjtése a feladata (ezt a te-
lepülések által önállóan kiválasztott külön-
böző szolgáltatók végzik – nálunk a Zöld 
Bicske Kft.), hanem a térségben keletkezett 
hulladékkal való gazdálkodás a törvényi 
előírások szerint.

• Egy ilyen regionális hulladékgazdálko-
dási rendszer létrehozásához, egy hulla-
déklerakó létesítéséhez nagyon sok pénz 
kell. Hogyan gondolták a települések az 
ehhez szükséges összegeket előteremteni?

A társulás a célok megvalósítása érdekében 
3 európai uniós pályázati projekt megvaló-
sításában vett, illetve vesz részt:
– A KEOP 2007-7.2.3.0 pályázat keretében 
a települések szilárd hulladéklerakóinak 
(betelt szeméttelepeinek) rekultivációja va-

lósult meg, 100%-os uniós támogatással. 
A projekt keretében 29 település, köztük 
Pilisvörösvár felhagyott hulladéklerakójá-
nak (betelt szeméttelepének) rekultiváci-
ója történt meg (földtakarás, vízelvezetés, 
utógondozás).
– A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-002 szá-
mú Duna–Vértes Hulladékgazdálkodási 
Projekt keretében (melynek előkészítése 
2011-ig tartott, megvalósítása pedig 2013–
2015 között zajlott) megépült Tatabányán, 
a Dubnik-völgyben egy 700 000 m3 kapa-
citású hulladéklerakó, továbbá egy válo-
gatómű a szelektíven gyűjtött hulladék 
továbbválogatására, valamint egy mecha-
nikai előkezelő a vegyes hulladékban lévő 
haszonanyagok leválasztására. Továbbá 
ennek a projektnek a keretében épült meg 
a régióban 5 hulladékudvar is, köztük az 
egyik Pilisvörösváron.
– a KEHOP-3.2.1-15-2016-00003 azono-
sítási számú Vértesalja Hulladékgazdál-
kodási Projekt keretében az előző projekt 
elmaradt elemeinek megvalósítása törté-
nik: egy mechanikai válogatómű létesül 
Bicskén, egy hulladékátrakó Szentendrén, 
továbbá komposztáló telepek létesülnek, 
és házi komposztáláshoz edényzetvásárlás 
történik. Ebben a harmadik projektben a 
támogatási szerződést 2018 februárjában 
kötötték meg, majd egy kormányrendelet 
a műszaki tartalmat megváltoztatta, és az 
egyeztetések jelenleg még folyamatban 
vannak.

• Hogyan alakulhat a Duna–Vértes Tár-
sulás jövője? 

Az NHKV Zrt. szerint a Duna–Vértes 
régiót át kell alakítani. Ennek érdekében 
számos település belépése és több tele-
pülés kilépése várható. A tervek szerint a 
régióhoz tartozó terület és lakosságszám 
összességében nőne, ennek következtében 
nőne a kezelendő hulladékmennyiség is, 
ami gazdaságosabbá teheti a tatabányai 
lerakó működését. Jelenleg probléma az 

is, hogy a tagtelepülések vállalták ugyan a 
közszolgáltatási szerződéseikben, hogy a 
társulás által megépített projektelemeket 
használják, de ezt a vállalást nem minden 
település tartja be. (Ez azért probléma, 
mert ha nem ide szállítják a hulladékot, 
akkor a társulás nem tudja biztosítani az 
európai uniós pályázati támogatási szerző-
désben vállalt kötelezettségeit.)  

• Milyen összefüggés van a társulás mű-
ködése és az egyes települések hulladék-
szállítási közszolgáltatása között?

Közvetlen összefüggés nincsen, mert a mi 
régiónkban a hulladékszállítást nem a tár-
sulás végzi, a települések maguk választják 
ki a településükön szolgáltató hulladék-
szállító céget. Sajnos a választék nem va-
lami nagy, gyakorlatilag nincs is verseny. A 
mi legutóbbi három közbeszerzésünk kö-
zül az első kettőn egyetlen érvényes aján-
lat sem volt, a harmadikon pedig egyedüli 
ajánlattevő volt a Zöld Bicske Kft.  A hulla-
dékszállító cégek finanszírozása akadozik, 
nincsen elegendő pénz az eszközállomány 
karbantartására, korszerűsítésére, fejleszté-
sére, a bérek emelésére. Ilyen okok miatt a 
szolgáltatás gyakran megakad.

• Pilisvörösváron a kommunális hulla-
dékszállítás nagyjából rendben van, de 
a szelektív hulladék és a zöldhulladék 
elszállítása időnként igencsak akadozik. 
Van-e remény a szolgáltatás megbízha-
tóbbá válására?
Ugyanezt a kérdést én is feltettem az ülésen 
jelen lévő ügyvezető igazgatónak, de sajnos 
nem ígért túl sok jót. Az ügyvezető elmon-
dása szerint a cég arra törekszik, hogy a 
kommunális hulladék minden héten biz-
tosan elszállításra kerüljön, de a szelektív 
hulladék és a zöldhulladék elszállításában 
sofőrhiány, illetve gépjárműhiba miatt bár-
mikor lehetnek zavarok.

• Új szolgáltatót nevezett ki a kataszt-
rófavédelem a szippantott szennyvíz be-
gyűjtésére. Ennek kapcsán merült fel a 
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kérdés, hogy mennyire van erre szükség a 
városban, azaz mekkora jelenleg a csator-
názatlan terület? 

Szippantásra leginkább a zártkerti és a ko-
rábbi üdülőrészen van szükség. Ezeken a 
területeken a közműellátottság esetleges, 
legtöbbször vízvezeték sincs, de kút van, és 
a gazdasági épületeket üdülőként vagy la-
kásként használják, és a keletkező szenny-
vizet zárt szennyvíztárolóban gyűjtik. 

Ilyen terület pl. a MOL-kút környéke – 
Szúnyog u., Lapály u., Liliom u., Rózsa u., 
Jegenye u., Cinege u., Őzike u., Cseresz-
nye u., Árnyas u., Körömvirág u., Pihenő 
u., Makkos u., Erdő u., Magánút, Völgy u., 
Ivó u. A Karátsonyi-liget szélén, illetve az 
Őr-hegy környékén is van egy ilyen terület, 
pl. Szikla u., Mandula u., Hóvirág u., Re-
zeda u., Áfonya u., Barackos u., Zöldárok 
u., Feketefenyő u., Őrhegy u. és a Piliscsa-
bai u. felső szakasza. 

De belterületen is van olyan rész, ahol le-
hetett lakást építeni, de csatorna nincs. Ilyen 
pl. a Retek u. vagy a Cékla u. Vannak olyan 
utcák is, ahol van csatorna, de az építkezés-
kor nem engedték a rákötést az akkori kapa-
citásproblémák miatt. Ilyen pl. a Görgey u., 
az Arany J. u. és a Mátyás király u.

• Vannak-e tervek ezeken a területeken a 
csatornázásra? 

A külterületeken csak gazdasági épüle-
tek helyezhetők el, így itt nem indokolt a 
szennyvízcsatorna kiépítése. A város belte-
rületén az önkormányzat a szennyvíztelep 
felújításával és bővítésével megteremtette a 
lehetőségét a csatornahálózat további bő-
vítésének. Az egyes területek csatornahá-
lózatának megépítése társulási formában 
lehetséges, tehát az ingatantulajdonosok 
összefogásán múlik. 

• Az önkormányzat 12 millió forint pá-
lyázati támogatást nyert a zsidó temető 
részleges felújítására. Mi volt a célja az 
önkormányzatnak ezzel a pályázattal, és 
mi lesz a részleges temetőfelújítás műsza-
ki tartalma?

A Lőcsei utcai zsidó temető Pilisvörös-
vár épített örökségének igen értékes része, 
műemlék. A temetőben lévő legrégebbi 
síremlékek a XVIII. sz. végéről valók. A II. 
világháború óta a temetőt már nem hasz-
nálják, s az elmúlt évtizedek során a sírok 
egy része megsüllyedt, megdőlt, ráadásul 
2008-ban ismeretlen tettesek több sírkövet 
ledöntöttek és összetörtek. A kerítésként 
szolgáló terméskő fal egyes szakaszokon 
kidőlt, leomlott. Egy részét néhány évvel 
ezelőtt civil összefogással sikerült vissza-
építeni, de további szakszok várnak helyre-
állításra. A temető a Mazsihisz tulajdoná-
ban és kezelésében van, de nekik nincsen 
sem pénzük, sem emberük az országban 
lévő több száz zsidó temető gondozására, 
karbantartására, felújítására.

A Magyarországi Zsidó Örökség Köz-
alapítvány (Mazsök) a Miniszterelnökség 

által nyújtott támogatási szerződés alap-
ján támogatási programot valósít meg a 
magyarországi zsidó sírkertek megmenté-
se érdekében. Ennek keretében a Mazsök 
2018. február 15-én támogatási felhívást 
tett közzé Az európai kulturális örökség 
részét képező, Magyarország területén ta-
lálható/fellelhető, jelenleg gondozatlan, el-
enyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek 
rekonstrukciója, továbbá a kulturális örök-
ség megismerésében, védelmében, megőr-
zésében való minél szélesebb társadalmi 
részvétel ösztönzése, különös tekintettel a 
fiatal nemzedék kulturális örökséggel kap-
csolatos tudása fejlesztésének elősegítésére 
tárgyban.

Pilisvörösvár Város Önkormányza-
ta Képviselő-testülete 2018. március 28-i 
ülésén úgy döntött, hogy a kiírás alapján 
pályázatot nyújt be a Lőcsei utcában lévő 
zsidó temető felújításának támogatására, 
az elkészíttetett költségbecslés alapján 20 
millió forintos támogatási igénnyel.

A Mazsök 2018. 08. 09-i értesítése sze-
rint az önkormányzat a temető felújítására 
12 000 000 Ft támogatásban részesül. 

• Mit kell megvalósítani ebből a pénzből?

A döntési kikötés értelmében a pályázatból 
a leomlott kerítés felépítését, valamint a sír-
kövek felújítását támogatja a Mazsök azzal 
a feltétellel, hogy a kerítésre vonatkozó tel-
jes pályázati műszaki tartalom megvalósí-
tandó, a sírkövekből pedig a legrégebbieket 
kell helyreállítani. 

• Mikor történhet meg ténylegesen a 
kerítés helyreállítása és legrégibb sírok 
felújítása?

A támogatási szerződés értelmében a tevé-
kenység megvalósításának határideje 2018. 
október 31. A támogatási döntésről azon-
ban csak 2018. augusztus 9-én kaptunk 
értesítést, s mivel a szükséges dokumentu-
mok elkészítése, az engedélyek megszer-
zése, továbbá a kivitelezők megversenyez-
tetése mind időt igényel, a meghatározott 
határidőre a projektet lehetetlen megvaló-
sítani, hiszen addig a kivitelezést lényegé-
ben meg sem tudjuk kezdeni. Fentiek miatt 
kérelmet nyújtottunk be a támogató felé, 
hogy a befejezési határidőt 2019. augusztus 
31-ig hosszabbítsa meg. 

• Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2019. 
évre is csatlakozott az önkormányzat a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszerhez. Mi a 
lényege ennek a rendszernek, és miért 
tartja fontosnak az önkormányzat az eb-
ben való részvételt?

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer keretében 
olyan hátrányos helyzetű, szociálisan rá-
szoruló, pilisvörösvári állandó lakcímmel 
rendelkező fiatalokat támogathatunk, akik 
már felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal 
rendelkeznek; nappali tagozaton teljes ide-

jű, alapfokozatot és szakképzettséget ered-
ményező alapképzésben, mesterfokozatot 
és szakképzettséget eredményező mester-
képzésben, egységes, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú szakképzésben a képzési 
időn belül folytatják tanulmányaikat; illet-
ve a 2018/2019. tanévben tesznek érettségi 
vizsgát, felsőfokú végzettséggel nem ren-
delkező, felsőoktatási intézménybe még 
felvételt nem nyert érettségizettek, és 2019 
szeptemberétől felsőfokú tanulmányokat 
szándékoznak kezdeni.

A képviselő-testület fontosnak tartja, 
hogy a vörösvári fiatalok tanuljanak és mi-
nél magasabb képzettséget szerezzenek, s e 
téren a nehezebb szociális helyzet, a pénz-
hiány ne jelenthessen akadályt. Az önkor-
mányzat ezért 2003 óta majdnem minden 
évben csatlakozik a Bursa Hungarica Ösz-
töndíjrendszerhez, és az utóbbi években 
évente 500 000 Ft-ot biztosít a szociálisan 
rászoruló felsőoktatási hallgatóknak a 
Bursa Hungarica pályázati rendszer ke-
retében történő támogatására. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma a települési ön-
kormányzat által megállapított támogatási 
összeget az önkormányzati támogatással 
megegyező mértékben – ez az összeg 2018-
ban maximum 5000 Ft/fő/hó – összeggel 
kiegészíti (intézményi ösztöndíjrész). 

• Kik részesülhetnek ilyen támogatásban?

A szociálisan legrászorultabb vörösvári fel-
sőoktatási hallgatók. A rászorultság vizsgá-
lata úgy történik, hogy a pályázó megadja 
a vele egy háztartásban élők egy főre eső 
havi nettó jövedelmét (jövedelemigazo-
lások alapján), s nyilatkozik arról, hogy a 
pályázati űrlapon és mellékleteiben meg-
adott adatok a valóságnak megfelelnek. A 
pályázatokat az önkormányzat szociális és 
egészségügyi bizottsága véleményezi. Eb-
ben segítségére van a polgármesteri hivatal 
igazgatási osztálya, aki a pályázókról kör-
nyezettanulmányt készít. A pályázatokról, 
a pályázati támogatási összegekről végül a 
képviselő-testület dönt.

• Hány vörösvári felsőoktatási hallgató 
részesülhet támogatásban, és milyen ösz-
szeget kapnak majd a támogatott diákok?

Ez részben attól függ, hogy hányan pá-
lyáznak. Az önkormányzat a 2019. évre 
500 000 Ft-ot különített el erre a célra. 
Voltak évek, amikor 10-15 pályázó is volt, 
de 2017-ben és 2018-ban csak 3, illetve 4 
fő pályázott, ez az alacsony létszám nem 
is merítette ki a teljes keretösszeget, így 
számukra a rendelet szerinti maximális 
támogatást, havi 5000 Ft-ot ítélt meg a 
képviselő-testület. A minimális összeg, 
amit az önkormányzat megállapíthat, 
1000 Ft/pályázó/hó. Bízom abban, hogy 
az idei évben is sikerül néhány vörösvári 
fiatal számára megkönnyíteni a felsőokta-
tási tanulmányaik finanszírozását.

Palkovics Mária
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biztosításához. A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a fenti összeggel kész támo-
gatni a Templom Téri Német Nemzetiségi 
Általános Iskola tornatermének tetőfelújí-
tását, utólagos finanszírozással, a pályázati 
önrész biztosításához nyújtandó támogatás-
ként.  (107/2018. határozat – 8 igen, 2 nem)

Tájékoztató a Hulladékgazdálko-
dási Társulás működéséről

Elfogadta a testület a Duna–Vértes Köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
elmúlt egyéves működéséről szóló polgár-
mesteri tájékoztatót. A beszámoló kitér a 
társulás fő tevékenységeire: a Duna–Vértes 
hulladékgazdálkodási rendszer létesítmé-
nyeinek üzemeltetésére, a Vértesalja hulla-
dékgazdálkodási projektre és az integrált 
közszolgáltatási rendszer kialakítására. A 
beszámoló a regionális hulladékgazdálko-
dási rendszer létesítményeinek üzemelte-
téséről szólva beszámol a tatabányai hulla-
dékkezelő központban 2017. május 22-én 
történt tűzkárról és a 2017. december 16-án 
megnyitott pilisvörösvári szelektív hulladék-
udvar eddigi működéséről is. A Vértesalja 
hulladékgazdálkodási projekt célja a bicskei 
mechanikai hulladékválogató, a szentend-
rei hulladékátrakó és komposztáló telepek 

SZEPTEMBER 27. 
RENDES ÜLÉS

Talán mégis megújulhat  
a Templom téri iskola  
tornatermének lapos tetője

A képviselő-testület januári ülésén döntött 
arról, hogy pályázatot nyújt be a Magyar 
Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem 
Felújítási Program című pályázatának II. 
kategóriájában a Templom Téri Általános 
Iskola tornaterme lapos tetője vízszigetelé-
sének felújítására, és az előzetes árajánlat-
kérések alapján biztosította a pályázathoz 
szükséges 30%-os önrészt. A pályázat köz-
reműködő szervezete, a Handball Multi 
Projekt Kft. júliusban arról tájékoztatta az 
önkormányzatot, hogy az általuk lefolyta-
tott beszerzési eljárás során kapott legked-
vezőbb ajánlati ár jóval magasabb, mint a 
megpályázott összeg. Mivel a képviselő-tes-
tület a megadott ajánlati árat irreálisan ma-
gasnak ítélte, ezért az elállás mellett dön-
tött, de az erre szánt 3,3 millió támogatási 
összeget nem vonta vissza. 

Júniusban a Magyar Kézilabda Szövet-
ség újabb tornaterem-felújítási pályázatot 
hirdetett meg, a korábbival megegyező felté-
telekkel. Sárközi Márta tankerületi igazga-
tó asszony 2018. szeptember 27-én hivatalos 
levélben jelezte az önkormányzat felé, hogy 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Érdi Tankerülete a fenti kiírásra pályázatot 
nyújtana be az iskola tornatermének tetőfel-
újítására, s kérte az önkormányzatot, hogy 
a korábban erre a célra felajánlott 3 300 000 
forinttal járuljon hozzá a pályázati önrész 

ÖNKORMÁNYZATI  
DÖNTÉSEK

kenység 2018. október 31-ig valósítható meg. 
A temető kerítésének felújításához azonban 
engedélyeket kell beszerezni, a kivitelezők 
megversenyeztetése is időigényes, és csak 
ezután következhet maga a kivitelezés, te-
hát a projekt megvalósítása 2018. október 31-
ig lehetetlen. Hogy a megnyert támogatás 
el ne vesszen, a képviselő-testület felhatal-
mazta a polgármestert a támogatási szerző-
dés aláírására, de egyben felkérte arra, hogy 
nyújtson be határidő-módosítási kérelmet 
a Magyarországi Zsidó Örökség Közala-
pítványhoz. (123/2018. határozat – 9 igen, 1 
nem, 1 tartózkodás)

Együttműködési megállapodás  
az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központtal

Az 1336/2018. (VII. 25.) sz. kormányhatáro-
zat értelmében Pilisvörösvár az Egészséges 
Budapest program keretében 125 528 409 
forint támogatást kap a járóbeteg-szakellá-
tás fejlesztésére, azaz a Szakorvosi Rendelő-
intézet orvostechnológiai eszközparkjának 
modernizálására. A projekthez az önkor-
mányzat 6 millió forint önrészt biztosít. Az 
állami támogatás egy PACS rendszerrel 
működtethető digitális röntgengépre, egyéb 
orvostechnológiai eszközök, felszerelések 
és a betegek kényelmét szolgáló bútorok 
beszerzésére, beépítésére, beüzemelésére 
szolgál. A mostani döntés a Magyar Állam 
képviseletében eljáró Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ és Pilisvörösvár Város Ön-
kormányzata, mint a szakorvosi rendelő 
fenntartója közötti együttműködési megál-
lapodás aláírásáról szól. A támogatási ösz-
szeget a jövő évben kapják meg, így az esz-
közök beszerzésére is a jövő évben kerülhet 
majd sor. (124/2018. határozat – 11 igen)

Jövőre is lesz Vörösváron  
Bursa Hungarica pályázat

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
meghirdette a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2019-es pályázati fordulóját, hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok fel-
sőoktatási tanulmányainak támogatására.  
A Bursa Hungarica pályázat keretében az 
önkormányzat olyan hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló, pilisvörösvári állandó 
lakcímmel rendelkező fiatalokat támogat-
hat, akik már felsőoktatási hallgatói jogvi-
szonnyal rendelkeznek, nappali tagozaton, 
alapképzésben, mesterképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szak-
képzésben a képzési időn belül folytatják ta-
nulmányaikat, illetve a 2018/2019-es tanév-
ben tesznek érettségi vizsgát, vagy felsőfokú 
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe még felvételt nem nyert érett-
ségizettek. Az önkormányzat által megálla-
pított támogatási összeget az Emberi Erő-
források Minisztériuma az önkormányzati 

támogatással megegyező mértékben – de 
maximum 5000 Ft/fő/hó összeggel – kiegé-
szíti. A minimum összeg, amit az önkor-
mányzat megállapíthat, 1000 Ft/pályázó/
hó. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 
2018-ban 500 000 forintot biztosított erre a 
célra, a támogatásra 4 fő jelentkezett, mind 
a négyen havi 5000 forint önkormányzati 
támogatásban részesültek.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az 
előző évekhez hasonlóan ismét csatlakozik 
a programhoz, a pályázatra való jelentke-
zés feltételeit pedig közzéteszik a honlapon. 
(125/2018. határozat – 11 igen)

Mégsem változik a forgalmi rend 
az Alkotmány és a Bányakápolna 
utcában

Július végén, a város forgalomtechnikai ter-
vének elfogadásakor többek között arról is 
döntött a képviselő-testület, hogy a Nagy-tó 
körül épülő sétány és futópálya védelme ér-
dekében lezárják a forgalom elől a Horgász-
sor utcát, és ezzel egy időben kétirányúsítják 
az Alkotmány utca és a Bányakápolna utca 
alsó szakaszát. A tervezett változásokról az 
önkormányzat levélben értesítette az érin-
tetteket.  A levélre reagálva az érintett lako-
sok kérvényt nyújtottak be az önkormány-
zathoz, melyben kérték, hogy ezt a döntést 
vonják vissza, mivel a tervezett új forgalmi 
rend nagymértékben megnehezítené az ut-
cájukban való közlekedést, különösen a téli 
időszakban, illetve nagy járművek esetén 
(hókotró, kukásautó stb.). A kérelem alapján 
Gromon István polgármester egyeztetett az 
érintettekkel, s az egyezetetésen elhangzott 
részletes indokok alapján javasolta a kép-
viselő-testületnek a korábbi forgalmi rend 
visszaállítását. A képviselő-testület elfogad-
ta az érintettek érveit, és úgy döntött, hogy 
visszaállítja az ezen utcákban eddig érvény-
ben volt forgalmi rendet. (126/2018. határo-
zat – 11 igen)

Eladók a Csobánkai u. 3. sz. alatti 
önkormányzati lakások

Pilisvörösvár Város Önkormányzata kizá-
rólagos tulajdonában áll a Pilisvörösvár 219 
hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Cso-
bánkai u. 3. sz. alatti, 1594 m2 alapterületű, 
kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan. 
A képviselő-testület májusban döntött az in-
gatlan megosztásáról, majd annak keretében 
kialakított 219/1 hrsz. alatti, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű, 637 m2 telek értékesíté-
séről. A mostani ülésen a képviselő-testület a 
219/2 hrsz. alatti sorház megnevezésű ingat-
lan értékesítéséről döntött. 

Ahhoz, hogy a négylakásos sorházban 
lévő lakások értékesíthetőek legyenek, az ér-
tékesítés előtt az épületet társasházzá kell ala-
kítani. Az épületben 4 darab, egyenként kb. 
44 m2 -es lakás van. Az önkormányzat által 
készíttetett értékbecslés alapján két lakást 12 

500 000 forint, a másik kettőt pedig 13 500 
000 forint limitáron hirdetik meg eladásra. 
(128/2018. határozat – 10 igen, 1 tartózkodás) 

Jutalom a rendőröknek

A XXVII. Vörösvári Napokon, tehát 2018. 
augusztus 10–13-ig és az augusztus 18–20-
ig tartó hosszú hétvégén 11 fő helyi és kör-
nyékbeli körzeti megbízott rendőr teljesített 
szolgálatot, Finta Balázs pilisvörösvári kör-
zeti megbízott vezetésével. Minden rendez-
vénnyel érintett napon átlag 6 fő rendőr volt 
jelen a helyszínen, ezzel segítve a Művésze-
tek Háza vezetőjének munkáját, és növelve 
a rendezvényt látogatók biztonságérzetét.
Bár a szolgálatot teljesítő rendőrök munka-
időben dolgoztak, a képviselő-testület indo-
koltnak találta a város részéről is elismerni 
és megköszönni munkájukat. A képvise-
lő-testület döntése értelmében a 10 rendőr 
fejenként nettó 10 ezer forint értékű Erzsé-
bet-utalványt, Finta Balázs pilisvörösvári 
körzeti megbízott pedig, mint a rendőrségi 
egység vezetője, nettó 20 ezer forint értékű 
megbízási díjat kap az önkormányzattól ju-
talomként. (129/2018. határozat – 11 igen)

Újabb közterületek kaptak nevet

Az Attila utca és a Búcsú tér között található 
ingatlanok osztásával kialakított közterület 
(út) nem egy meglévő közterület folytatása, 
így a vonatkozó jogszabályok alapján el kell 
nevezni, mert elnevezés hiányában nem lehet 
az út menti ingatlanok házszámát megállapí-
tani. Mivel az út az Attila utcai egészségház 
telkének északi határán halad, a szakorvosi 
rendelő közvetlen közelében, a képviselő-tes-
tület úgy döntött, hogy a neve Egészségház 
köz legyen. (130/2018. határozat – 11 igen) 

A Budapest–Esztergom vasútvonal kor-
szerűsítése óta a 10-es út melletti néhány 
ingatlan tulajdonosa csak a Csabai útról 
leágazó 6756/1 hrsz.-ú és annak kiszélesí-
tésére szolgáló 09/1 hrsz.-ú és 09/2 hrsz.-ú 
új (akkor kialakított) közúton keresztül 
tudja megközelíteni az ingatlanját. Az az 
út nem egy meglévő közterület folytatása, 
így a vonatkozó jogszabályok alapján  szin-
tén el kell nevezni. Mivel az út az egykori 
Ásványbánya közvetlen közelében van, a 
képviselő-testület úgy döntött, hogy az út 
neve Ásványbánya utca legyen. (131/2018. 
határozat – 11 igen)

Egyéb határozatok:
122/2018. – Pilisvörösvár Város Önkor-
mányzata Közbeszerzési szabályzatának 
elfogadása és az Előkészítő és Bíráló Bi-
zottság tagjainak megválasztása

A képviselő-testület által hozott hatá-
rozatok és rendeletek megtalálhatóak a 
városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu / 
Vörösvári vagyok / Önkormányzati doku-
mentumok)

Teszár Tamás, a Zöld Bicske Kft. ügyvezetője

megépítése. Ebben a projektben egy kor-
mányhatározat alapján a műszaki tartalom 
csökkentéséről és finanszírozási szerkezeté-
nek módosításáról folynak tárgyalások. Az 
integrált közszolgáltatási rendszer kialakí-
tása érdekében az NHKV Zrt. területi el-
várásai alapján a Duna–Vértes régiót át kell 
alakítani; ennek érdekében számos telepü-
lés belépne, míg többen kilépnének a társu-
lásból. Összességében a régió lakosságszá-
ma nőne, s a kezelendő hulladékmennyiség 
is. A régióban az NHKV álláspontja szerint 
két közszolgáltató lehet: a Zöld Bicske Non-
profit Kft. és a Vértes Vidéke Nonprofit Kft. 
Az NHKV Zrt. a területi lehatárolást 2017. 
09. 05-én adta meg. Pilisvörösvár a Zöld 
Bicske Kft. hatáskörzetébe tartozik. A cég 
által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban 
az önkormányzat ismételten jelezte, hogy az 
elmúlt egy év során sokszor volt elmaradás 
a kommunális, a szelektív, valamint a zöld-
hulladék elszállításában. A közszolgáltató 
ezt munkaerőhiánnyal és elöregedett esz-
közparkjával magyarázta. (120/2018. határo-
zat – 10 igen, 1 tartózkodás) (További részletek 
a polgármesteri interjúban.)

Új cég gyűjti be ezután  
a szippantott szennyvizet
A vízgazdálkodásról szóló törvény értel-
mében a települési önkormányzat kötelező 
feladata, hogy a szennyvízcsatorna-háló-
zatba be nem vezetett háztartási szennyvíz 
begyűjtésére közszolgáltatást szervezzen és 
tartson fenn. 2016 augusztusa és 2018 au-
gusztusa között a Jäger Kft. látta el a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szenny-
víz begyűjtését, elszállítását és az ártalom-
mentes elhelyezésére vonatkozó közszolgál-
tatást. A cég szerződése azonban lejárt, és a 
továbbiakban nem vállalta a feladat ellátását. 
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
most a csobánkai Silvánus Kft.-t jelölte ki a 
feladat ellátására 2019. szeptember 10-ig. Az 
erről szóló rendeletet a képviselő-testület e 
szerint módosította, és elfogadta a szerző-
déskötésről szóló határozatot. (16/2018. ren-
delet – 11 igen, 121/2018. határozat – 11 igen)

Támogatói szerződés  
a zsidó temető kerítésének  
felújítása ügyében

Még áprilisban nyújtott be támogatási kérel-
met az önkormányzat a Magyarországi Zsi-
dó Örökség Közalapítvány által a magyaror-
szági zsidó sírkertek, illetve zsidó sírhelyek 
rekonstrukciójára közzétett pályázati felhí-
vásra, s a pályázaton 12 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást nyert a Lőcsei 
utcai zsidó temető kerítésének felújítására. 
A támogatási szerződés (mely a támogatás 
felhasználásának részletes feltételeit tartal-
mazza) megkötésével kapcsolatos informá-
ciókat az önkormányzat 2018. szeptember 
7-én elektronikus úton kapta meg. A szer-
ződéstervezet értelmében a támogatott tevé-
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biztosításához. A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a fenti összeggel kész támo-
gatni a Templom Téri Német Nemzetiségi 
Általános Iskola tornatermének tetőfelújí-
tását, utólagos finanszírozással, a pályázati 
önrész biztosításához nyújtandó támogatás-
ként.  (107/2018. határozat – 8 igen, 2 nem)

Tájékoztató a Hulladékgazdálko-
dási Társulás működéséről

Elfogadta a testület a Duna–Vértes Köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
elmúlt egyéves működéséről szóló polgár-
mesteri tájékoztatót. A beszámoló kitér a 
társulás fő tevékenységeire: a Duna–Vértes 
hulladékgazdálkodási rendszer létesítmé-
nyeinek üzemeltetésére, a Vértesalja hulla-
dékgazdálkodási projektre és az integrált 
közszolgáltatási rendszer kialakítására. A 
beszámoló a regionális hulladékgazdálko-
dási rendszer létesítményeinek üzemelte-
téséről szólva beszámol a tatabányai hulla-
dékkezelő központban 2017. május 22-én 
történt tűzkárról és a 2017. december 16-án 
megnyitott pilisvörösvári szelektív hulladék-
udvar eddigi működéséről is. A Vértesalja 
hulladékgazdálkodási projekt célja a bicskei 
mechanikai hulladékválogató, a szentend-
rei hulladékátrakó és komposztáló telepek 

SZEPTEMBER 27. 
RENDES ÜLÉS

Talán mégis megújulhat  
a Templom téri iskola  
tornatermének lapos tetője

A képviselő-testület januári ülésén döntött 
arról, hogy pályázatot nyújt be a Magyar 
Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem 
Felújítási Program című pályázatának II. 
kategóriájában a Templom Téri Általános 
Iskola tornaterme lapos tetője vízszigetelé-
sének felújítására, és az előzetes árajánlat-
kérések alapján biztosította a pályázathoz 
szükséges 30%-os önrészt. A pályázat köz-
reműködő szervezete, a Handball Multi 
Projekt Kft. júliusban arról tájékoztatta az 
önkormányzatot, hogy az általuk lefolyta-
tott beszerzési eljárás során kapott legked-
vezőbb ajánlati ár jóval magasabb, mint a 
megpályázott összeg. Mivel a képviselő-tes-
tület a megadott ajánlati árat irreálisan ma-
gasnak ítélte, ezért az elállás mellett dön-
tött, de az erre szánt 3,3 millió támogatási 
összeget nem vonta vissza. 

Júniusban a Magyar Kézilabda Szövet-
ség újabb tornaterem-felújítási pályázatot 
hirdetett meg, a korábbival megegyező felté-
telekkel. Sárközi Márta tankerületi igazga-
tó asszony 2018. szeptember 27-én hivatalos 
levélben jelezte az önkormányzat felé, hogy 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Érdi Tankerülete a fenti kiírásra pályázatot 
nyújtana be az iskola tornatermének tetőfel-
újítására, s kérte az önkormányzatot, hogy 
a korábban erre a célra felajánlott 3 300 000 
forinttal járuljon hozzá a pályázati önrész 

ÖNKORMÁNYZATI  
DÖNTÉSEK

kenység 2018. október 31-ig valósítható meg. 
A temető kerítésének felújításához azonban 
engedélyeket kell beszerezni, a kivitelezők 
megversenyeztetése is időigényes, és csak 
ezután következhet maga a kivitelezés, te-
hát a projekt megvalósítása 2018. október 31-
ig lehetetlen. Hogy a megnyert támogatás 
el ne vesszen, a képviselő-testület felhatal-
mazta a polgármestert a támogatási szerző-
dés aláírására, de egyben felkérte arra, hogy 
nyújtson be határidő-módosítási kérelmet 
a Magyarországi Zsidó Örökség Közala-
pítványhoz. (123/2018. határozat – 9 igen, 1 
nem, 1 tartózkodás)

Együttműködési megállapodás  
az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központtal

Az 1336/2018. (VII. 25.) sz. kormányhatáro-
zat értelmében Pilisvörösvár az Egészséges 
Budapest program keretében 125 528 409 
forint támogatást kap a járóbeteg-szakellá-
tás fejlesztésére, azaz a Szakorvosi Rendelő-
intézet orvostechnológiai eszközparkjának 
modernizálására. A projekthez az önkor-
mányzat 6 millió forint önrészt biztosít. Az 
állami támogatás egy PACS rendszerrel 
működtethető digitális röntgengépre, egyéb 
orvostechnológiai eszközök, felszerelések 
és a betegek kényelmét szolgáló bútorok 
beszerzésére, beépítésére, beüzemelésére 
szolgál. A mostani döntés a Magyar Állam 
képviseletében eljáró Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ és Pilisvörösvár Város Ön-
kormányzata, mint a szakorvosi rendelő 
fenntartója közötti együttműködési megál-
lapodás aláírásáról szól. A támogatási ösz-
szeget a jövő évben kapják meg, így az esz-
közök beszerzésére is a jövő évben kerülhet 
majd sor. (124/2018. határozat – 11 igen)

Jövőre is lesz Vörösváron  
Bursa Hungarica pályázat

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
meghirdette a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2019-es pályázati fordulóját, hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok fel-
sőoktatási tanulmányainak támogatására.  
A Bursa Hungarica pályázat keretében az 
önkormányzat olyan hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló, pilisvörösvári állandó 
lakcímmel rendelkező fiatalokat támogat-
hat, akik már felsőoktatási hallgatói jogvi-
szonnyal rendelkeznek, nappali tagozaton, 
alapképzésben, mesterképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szak-
képzésben a képzési időn belül folytatják ta-
nulmányaikat, illetve a 2018/2019-es tanév-
ben tesznek érettségi vizsgát, vagy felsőfokú 
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe még felvételt nem nyert érett-
ségizettek. Az önkormányzat által megálla-
pított támogatási összeget az Emberi Erő-
források Minisztériuma az önkormányzati 

támogatással megegyező mértékben – de 
maximum 5000 Ft/fő/hó összeggel – kiegé-
szíti. A minimum összeg, amit az önkor-
mányzat megállapíthat, 1000 Ft/pályázó/
hó. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 
2018-ban 500 000 forintot biztosított erre a 
célra, a támogatásra 4 fő jelentkezett, mind 
a négyen havi 5000 forint önkormányzati 
támogatásban részesültek.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az 
előző évekhez hasonlóan ismét csatlakozik 
a programhoz, a pályázatra való jelentke-
zés feltételeit pedig közzéteszik a honlapon. 
(125/2018. határozat – 11 igen)

Mégsem változik a forgalmi rend 
az Alkotmány és a Bányakápolna 
utcában

Július végén, a város forgalomtechnikai ter-
vének elfogadásakor többek között arról is 
döntött a képviselő-testület, hogy a Nagy-tó 
körül épülő sétány és futópálya védelme ér-
dekében lezárják a forgalom elől a Horgász-
sor utcát, és ezzel egy időben kétirányúsítják 
az Alkotmány utca és a Bányakápolna utca 
alsó szakaszát. A tervezett változásokról az 
önkormányzat levélben értesítette az érin-
tetteket.  A levélre reagálva az érintett lako-
sok kérvényt nyújtottak be az önkormány-
zathoz, melyben kérték, hogy ezt a döntést 
vonják vissza, mivel a tervezett új forgalmi 
rend nagymértékben megnehezítené az ut-
cájukban való közlekedést, különösen a téli 
időszakban, illetve nagy járművek esetén 
(hókotró, kukásautó stb.). A kérelem alapján 
Gromon István polgármester egyeztetett az 
érintettekkel, s az egyezetetésen elhangzott 
részletes indokok alapján javasolta a kép-
viselő-testületnek a korábbi forgalmi rend 
visszaállítását. A képviselő-testület elfogad-
ta az érintettek érveit, és úgy döntött, hogy 
visszaállítja az ezen utcákban eddig érvény-
ben volt forgalmi rendet. (126/2018. határo-
zat – 11 igen)

Eladók a Csobánkai u. 3. sz. alatti 
önkormányzati lakások

Pilisvörösvár Város Önkormányzata kizá-
rólagos tulajdonában áll a Pilisvörösvár 219 
hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Cso-
bánkai u. 3. sz. alatti, 1594 m2 alapterületű, 
kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan. 
A képviselő-testület májusban döntött az in-
gatlan megosztásáról, majd annak keretében 
kialakított 219/1 hrsz. alatti, kivett beépítetlen 
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Ahhoz, hogy a négylakásos sorházban 
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500 000 forint, a másik kettőt pedig 13 500 
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(128/2018. határozat – 10 igen, 1 tartózkodás) 

Jutalom a rendőröknek

A XXVII. Vörösvári Napokon, tehát 2018. 
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Újabb közterületek kaptak nevet
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Egyéb határozatok:
122/2018. – Pilisvörösvár Város Önkor-
mányzata Közbeszerzési szabályzatának 
elfogadása és az Előkészítő és Bíráló Bi-
zottság tagjainak megválasztása

A képviselő-testület által hozott hatá-
rozatok és rendeletek megtalálhatóak a 
városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu / 
Vörösvári vagyok / Önkormányzati doku-
mentumok)

Teszár Tamás, a Zöld Bicske Kft. ügyvezetője

megépítése. Ebben a projektben egy kor-
mányhatározat alapján a műszaki tartalom 
csökkentéséről és finanszírozási szerkezeté-
nek módosításáról folynak tárgyalások. Az 
integrált közszolgáltatási rendszer kialakí-
tása érdekében az NHKV Zrt. területi el-
várásai alapján a Duna–Vértes régiót át kell 
alakítani; ennek érdekében számos telepü-
lés belépne, míg többen kilépnének a társu-
lásból. Összességében a régió lakosságszá-
ma nőne, s a kezelendő hulladékmennyiség 
is. A régióban az NHKV álláspontja szerint 
két közszolgáltató lehet: a Zöld Bicske Non-
profit Kft. és a Vértes Vidéke Nonprofit Kft. 
Az NHKV Zrt. a területi lehatárolást 2017. 
09. 05-én adta meg. Pilisvörösvár a Zöld 
Bicske Kft. hatáskörzetébe tartozik. A cég 
által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban 
az önkormányzat ismételten jelezte, hogy az 
elmúlt egy év során sokszor volt elmaradás 
a kommunális, a szelektív, valamint a zöld-
hulladék elszállításában. A közszolgáltató 
ezt munkaerőhiánnyal és elöregedett esz-
közparkjával magyarázta. (120/2018. határo-
zat – 10 igen, 1 tartózkodás) (További részletek 
a polgármesteri interjúban.)

Új cég gyűjti be ezután  
a szippantott szennyvizet
A vízgazdálkodásról szóló törvény értel-
mében a települési önkormányzat kötelező 
feladata, hogy a szennyvízcsatorna-háló-
zatba be nem vezetett háztartási szennyvíz 
begyűjtésére közszolgáltatást szervezzen és 
tartson fenn. 2016 augusztusa és 2018 au-
gusztusa között a Jäger Kft. látta el a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szenny-
víz begyűjtését, elszállítását és az ártalom-
mentes elhelyezésére vonatkozó közszolgál-
tatást. A cég szerződése azonban lejárt, és a 
továbbiakban nem vállalta a feladat ellátását. 
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
most a csobánkai Silvánus Kft.-t jelölte ki a 
feladat ellátására 2019. szeptember 10-ig. Az 
erről szóló rendeletet a képviselő-testület e 
szerint módosította, és elfogadta a szerző-
déskötésről szóló határozatot. (16/2018. ren-
delet – 11 igen, 121/2018. határozat – 11 igen)

Támogatói szerződés  
a zsidó temető kerítésének  
felújítása ügyében

Még áprilisban nyújtott be támogatási kérel-
met az önkormányzat a Magyarországi Zsi-
dó Örökség Közalapítvány által a magyaror-
szági zsidó sírkertek, illetve zsidó sírhelyek 
rekonstrukciójára közzétett pályázati felhí-
vásra, s a pályázaton 12 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást nyert a Lőcsei 
utcai zsidó temető kerítésének felújítására. 
A támogatási szerződés (mely a támogatás 
felhasználásának részletes feltételeit tartal-
mazza) megkötésével kapcsolatos informá-
ciókat az önkormányzat 2018. szeptember 
7-én elektronikus úton kapta meg. A szer-
ződéstervezet értelmében a támogatott tevé-
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JÓ ÜTEMBEN HALAD A 
NAGYTÓ KÖRÜLI SÉTÁNY 
ÉS FUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 

ELKÉSZÜLT  
AZ ISKOLA UTCAI ÚJ JÁRDA  

ÚJ JÁTÉKOK  
A RÁKÓCZI UTCAI ÓVODA UDVARÁN

A július közepi munkakezdés óta a Nagy-tó partja napról 
napra egyre rendezettebb képet mutat. A földfeltöltések, 
rézsűkialakítások, tereprendezések után a szegélyek leraká-

sával kialakították a terv szerinti nyomvonalat, s ezt követően a len-
dületesen végzett munka eredményeként már sok helyen elkészült a 
tavat körülölelő sétány és futópálya alapja is. Közben megkezdődött 
a Bányató utca – Harcsa utca kereszteződésében a közút korrekciója 
is. Ennek keretében az eddigi kisszögű útkereszteződés majdnem 
derékszögűvé válik, ennek köszönhetően sokkal biztonságosabbá 
válik. Amikor majd minden útalap és járdaalap elkészült, következ-
het az aszfaltozás, illetve a futópálya rekortán burkolatának elkészí-
tése. Ezek után következik majd a „berendezés”: a sétány és futó-
pálya használhatóságát komfortossá tevő kerékpártárolók, pollerek, 
korlátok, padok, hulladékgyűjtők és kandeláberek kihelyezése.

A Hősök terét a Templom térrel összekötő Iskola utca régi 
töredezett járdájának teljes felújítását augusztus 21-én 
kezdte meg a kivitelezést végző STRABAG Általános 

Építő Kft. A korábban változó szélességű gyalogút a felújításnak 
köszönhetően egységes szélességű lett (átlagosan 150 cm), s ezzel 
egyidejűleg sor került az úttest nyomvonalának korrekciójára is: 
ahol maradt hely, ott az út burkolata kiszélesítették. A járda mellé 
két helyen került az úttestre benyúló zöldsziget, ezek forgalom-
lassítóként is funkcionálnak majd. Az új járda szeptember végére 
készült el. 

Az utca másik oldalán is sor kerül útkorrekciós munkálatokra, 
ezeket a kivitelező október elején kezdte meg.

Az önkormányzati finanszírozásban megvalósuló fejlesztés 
bruttó 25,4 millió forintba kerül.

K ét új játékot vehettek birtokba szeptember közepén a kisgyermekek a Rákóczi 
utcai óvodában. Szülői felajánlásokból került beszerzésre a LILI-erőd, mely 
szállítással, telepítéssel, tanúsítvánnyal együtt 580 009 forintba került. A dup-

labástyás fajátékhoz lengőgerenda, létra, taposófás rézsűs rámpa, rézsűs mászóháló és 
üvegszálas beülőkaros csúszda tartozik, így igazán megmozgatja a gyerkőcöket.

Az óvodai alapítvány támogatásának köszönhetően egy fém forgóhinta is felállításra 
került a szép nagy udvaron, mely a járulékos költségekkel együtt 454 980 forintba ke-
rült. A szülői felajánlások és az alapítványi támogatás révén összesen 1 034 989 forint 
értékben került új játék az óvoda udvarára.

JÁRDA ÉS PARKOLÓÉPÍTÉS A BÁNYATELEPEN 

Szeptember 7-én megkezdődtek a Bányatelepi buszmegálló és 
a Kodály utca közötti szakaszon a 10. sz. főút mellett épülő 
járda és parkoló kialakításával, valamint a szervizút parkolási 

célú kiszélesítésével kapcsolatos kivitelezési munkálatok.
A képviselő-testület a március 1-jei ülésén döntött a járda- és 

parkolóépítésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról, 
majd június 21-én kihirdették a kivitelező kiválasztására kiírt 
közbeszerzési eljárás eredményét, mely szerint a kivitelezési mun-

kákat a legkedvezőbb ajánlatot adó Strabag Általános Építő Kft. 
végzi el, bruttó 16 737 564 forintért.

A beruházás keretében a buszmegállótól a Kodály Zoltán utcá-
ig járda épül. A járda és az úttest között az eddigi murvás útpadkát 
leburkolva parkolósávot alakítanak ki, megoldják a terület vízelve-
zetését, s a buszöböl útburkolatát is felújítják.  A 10-es út melletti 
munkákkal egyidejűleg, a mélyebben fekvő szervizutat is kiszéle-
sítik, ezzel is bővítve a környék parkolásai lehetőségeit.

HIRDETÉS FELVÉTEL:  
06/30-228-0262
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MÓDOSULNAK  
A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Pilisvörösvár jelenleg hatályos tele-
pülésrendezési eszközei 2014-ben 
készültek el. Használatuk közben 

egyrészről pontosítási igények merültek 
fel, másrészről pedig egyes területeken 
fejlesztési szándékok fogalmazódtak meg. 
Az igények és szándékok listája alapján az 
önkormányzat úgy döntött, hogy elindítja 
a településrendezési eszközök módosítási 
eljárását.

 ÖNKORMÁNYZAT

képező szabályozási terv. A szabályozási 
terv a településszerkezeti tervnél részle-
tesebb. Miden telektömbre meghatározza 
az övezeti besorolást és a legfőbb beépítési 
paramétereket (mint például a beépítettség 
megengedett legnagyobb mértéke, az épü-
let megengedett legnagyobb magassága, a 
telken belül fenntartandó zöldfelület leg-
kisebb mértéke). A helyi építési szabályzat 
rögzíti még az egyes övezetekben, építési 
övezetekben figyelembe veendő további 
szabályokat is, például a telekalakításra, a 
tereprendezésre, a telken belül elhelyez-
hető különböző rendeltetésű épületekre, a 
kerítés építésére, az állattartó építmények, 
melléképítmények elhelyezésére stb. vo-
natkozóan.   

Milyen módosítások várhatók?

Jelen módosítási eljárásban a településszer-
kezeti terv változása csak néhány helyen, a 
következő területeken tervezett. Fölösleges 
a gazdasági terület kijelölése a pilisszent-
iváni határ mellett, ezért annak törlése java-
solt. A Budai út mellett a városi rendőrőrs 
fejlesztése érdekében új beépítésre szánt 
terület kijelölése szükséges. A Kamilla utca 
melletti hétvégiházas teleksor távlatban 
gazdasági területté alakulhat át; ezt a tele-
pülésszerkezeti tervben érdemes rögzíteni, 
de a szabályozási terven e telkeket még nem 
érinti változás.

A helyi építési szabályzat és szabályozá-
si terv módosítása egy-két egyedi kérelem 
mellett az alábbi sajátos témakörök köré 
csoportosul.

Szabályozás pontosítása: A szabályozási vo-
nalak, amelyeket a terv piros vonalként je-

löl, a közterületek, utcák megfelelő széles-
ségű kialakítását határozzák meg, kötelező 
jelleggel. Amelyik telket ilyen vonal érinti, 
arra a telekre csak akkor lehet építeni, ha 
előzőleg a telket a szabályozási vonalnak 
megfelelően kialakították, vagyis új telek-
határ kerül a szabályozási vonal helyére, és 
a közterület kiszélesedése ezzel megvaló-
sul. Vannak olyan esetek, amikor geodézi-
ai felmérés készül egy vagy több telekre, és 
kiderül, hogy a szabályozási vonal értékes 
kerítést vagy épületet érint. Ilyen esetekben, 
hacsak van rá lehetőség, a közterület szabá-
lyozását másként kell megoldani. Néhány 
ilyen jellegű módosítás tervezett, amihez a 
geodéziai felmérés ad alapot és pontosítási 
lehetőséget.

Két utca közt átmenő telek megosztása: 
Vannak olyan tömbök (pl. a Szent Erzsé-
bet utca és a Petőfi Sándor utca közötti 
tömb), ahol a két utca között – néhány 
átmenő telek kivételével – két sorban fek-
szenek a telkek. Az átmenő telek megosz-
tása ilyenkor természetes módon vetődik 
fel, de ha nem éri el a legkisebb kialakít-
ható teleknagyság kétszeresést, akkor nem 
megosztható. Ilyen ellentmondás feloldá-
sa érdekében a szabály rugalmasabbá téte-
le tervezett a legkisebb kialakítható telek-
nagyságtól való bizonyos mértékű eltérés 
megfogalmazásával.

Telekalakítás tömbbelsőben: A Kálvária és 
a Kápolna utca közötti tömb meglehető-
sen széles, ezért a tömb belsejében sokfelé 
nyeles telkek alakultak ki. Egyes helyeken 
a nyeles telek kialakítását akadályozza, 
hogy a legkisebb kialakítható telekszélesség 
miatt nem fér el a nyél, és a megengedett 
legkisebb teleknagyság mértéke sem meg-
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felelő. Ezen problémák miatt a nyeles telek 
kialakítására vonatkozó pontosított szabály 
alkalmazása szükséges.

Gazdasági tevékenységek a lakóterületeken: A 
lakóterületen csak olyan tevékenységek vég-
zéshez lehet épületet építeni, amelyek a kör-
nyezetükre nincsenek zavaró hatással, nem 
lépik át a lakóterületre országosan meghatá-
rozott határértékeket. A működési engedé-
lyezés során a helyi építési szabályzat alap-
ján kell megállapítani, hogy az adott telken 
a tevékenység végezhető-e. Ezért részletes 
és pontosan értelmezhető szabályokra van 
szükség, amely meghatározza, hogy hány 
dolgozó, mekkora áruforgalom stb. esetén 
lehet a lakóterületen a tevékenység céljára 
területet használni vagy épületet elhelyezni.

Épületmagasság, építménymagasság a gazda-
sági területeken: Meglévő vállalkozások fej-
lesztési szándékai esetében merült fel, hogy 
az épület, illetve az elhelyezhető technoló-
giai építmény magasságának megengedett 
mértéke túl alacsony. Észszerű határok kö-
zött – a látvány és a tájkép védelmét is szem 
előtt tartva – van lehetőség a fejlesztést tá-
mogató szabályok kialakítására.

Csapadékvíz-elvezetés céljára megfelelő terüle-
tek kijelölése: Az elmúlt évek során elkészült 
Pilisvörösvár csapadékvíz-elvezetésének 
teljes tanulmányterve, majd a legfontosabb 
szakaszokra a kivitelezésre is alkalmas en-
gedélyezési terv. A csapadékvizet levezető 
rendszer műtárgyainak méretét és a vízel-
vezető sávok, medrek kiterjedését, kereszt-
metszeti méreteit a napjainkban hirtelen 
lezuhanó nagy mennyiségű esővízre mé-
retezve állapítja meg a terv. E területeket a 
szabályozási tervben biztosítani kell. Ezen 
területek közé tartozik a Szegfűskerteken 
átvezető patakmeder, amelyet a vízrende-
zési terv a terület mélyvonalára helyez át a 
jelenlegi vonaláról. A mélyvonalra tervezett 
patakmeder a Szegfűskertek belső pangó 
vizeinek a levezetést is elősegíti, és a patak-
meder kialakításhoz a terület tulajdonosai is 
csatlakozhatnak telekaktással, amennyiben 
a tömb belsejében létrehozható telkek meg-
közelítése érdekében a megfelelő nagyságú 
közterületet leadják.

Egyedi kérelmek, pontosítások: 
A helyi építési szabályzattal 
és a szabályozási tervvel kap-
csolatban érkeztek be egyedi 
kérelmek, felmerültek egyedi 
megoldást kívánó problé-
mák. Ilyen például a Kálvá-
ria-domb telken belül be nem 
építhető sávjában álló épület 
helyzete, a kertes mezőgaz-
dasági területen elhelyezhető 
épületek kiterjedésnek sza-
bályozása, karakterhordozó 
épület új kijelölése stb. Ezek-
kel a kérelmekkel egyedileg 
kell foglalkozni, és megkeres-
ni a megoldást arra, hogy a jo-
gos egyéni érdek érvényre jus-
son, és a közérdek se sérüljön.

Amennyiben az egyedi ké-
relem egy adott telek építési 
jogainak jelentős mértékű megemelésére 
vonatkozik, úgy az önkormányzat telepü-
lésrendezési szerződésben állapodik meg a 
tulajdonossal arról, hogy a telekérték-növe-
kedéssel arányosan milyen kompenzációt 
vállal. A kompenzáció általában olyan jelle-
gű beruházás-finanszírozást jelent, ami az 
építési jog megnövekedése miatt válik szük-
ségessé, és aminek a költsége egyébként az 
önkormányzatot terhelné.

Összefoglalva tehát a módosítások célja 
az, hogy a településrendezési eszközök job-
ban szolgálják a város lakóit, telektulajdo-
nosait, az itt élőket és gazdálkodókat.

Miből áll a településrendezési  
eszközök módosítási eljárása?

A településrendezési eszközök módosítá-
sa országosan előírt eljáráshoz van kötve, 
amelynek során a különféle érintett szakte-
rületek államigazgatási szerveit, a megyei és 
a szomszédos önkormányzatokat, valamint 
a településen érintett partnereket (lakókat, 
vállalkozókat, intézményeket) be kell vonni 
a tervezés előzetes tájékoztatási szakaszá-
ba, valamint az elkészült tervek jóváhagyás 
előtti véleményezésbe. A 2018. szeptember 
17-én, a Művészetek házában megtartott 

lakossági fórum a módosítási szándékokat 
bemutató előzetes tájékoztatás volt. Ehhez 
kapcsolódóan 2018. szeptember 30-ig le-
hetett írásbeli javaslatokat, észrevételeket 
benyújtani a Pilisvörösvári Polgármesteri 
Hivatal címére vagy e-mail-címére.

A módosítási feladatként összegyűjtött 
pontokkal településtervező mellett táj-
építész, közlekedéstervező, közműterve-
ző, környezetvédelmi és örökségvédelmi 
szakemberek foglalkoznak, akik komplex 
módon állítják össze tervi javaslataikat. A 
településrendezési eszközök módosítási ter-
vezetét a fent felsorolt államigazgatási szer-
vekkel, önkormányzatokkal és partnerekkel 
véleményeztetni kell.

A partnerségi véleményezés érdekében a 
teljes tervdokumentáció 1 hónapon át meg-
található lesz a város hivatalos honlapján, 
várhatóan 2019 első negyedében. A vélemé-
nyezési időszakban ismét lesz egy lakossági 
fórum, amelyen a tervező ismerteti a terve-
zett módosításokat.

Mindenkit kérünk, hogy figyelje, keresse 
meg, nézze meg a tervezeteket! Ekkor lesz 
alkalmuk észrevételeket tenni, kérdéseket 
feltenni, hozzászólni a tervezett, de még el 
nem fogadott megoldásokhoz. 

Kálmán Kinga főépítész

Jellemző részlet a szabályozási tervből

De mik is ezek a településrendezési 
eszközök? Először is a településszerkeze-
ti terv, amely a város teljes közigazgatási 
területén különböző színek alkalmazá-
sával meghatározza, hogy melyik terület 
milyen használatra való, és rögzíti a város 
legfontosabb közlekedési és közműháló-
zati elemeit is. Kijelöli a lakóterületeket és 
városközponti területeket, az intézményi 
területeket és gazdasági területeket, ame-
lyek mindegyike beépítésre szánt terület. 
Meghatározza a beépítésre nem szánt te-
rületeket is, ezek elsősorban az erdők és a 
mezőgazdasági területek. 

Másik településrendezési eszköz a helyi 
építési szabályzat és az annak mellékletét 



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG12 132018. OKTÓBER

MÓDOSULNAK  
A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Pilisvörösvár jelenleg hatályos tele-
pülésrendezési eszközei 2014-ben 
készültek el. Használatuk közben 

egyrészről pontosítási igények merültek 
fel, másrészről pedig egyes területeken 
fejlesztési szándékok fogalmazódtak meg. 
Az igények és szándékok listája alapján az 
önkormányzat úgy döntött, hogy elindítja 
a településrendezési eszközök módosítási 
eljárását.

 ÖNKORMÁNYZAT

képező szabályozási terv. A szabályozási 
terv a településszerkezeti tervnél részle-
tesebb. Miden telektömbre meghatározza 
az övezeti besorolást és a legfőbb beépítési 
paramétereket (mint például a beépítettség 
megengedett legnagyobb mértéke, az épü-
let megengedett legnagyobb magassága, a 
telken belül fenntartandó zöldfelület leg-
kisebb mértéke). A helyi építési szabályzat 
rögzíti még az egyes övezetekben, építési 
övezetekben figyelembe veendő további 
szabályokat is, például a telekalakításra, a 
tereprendezésre, a telken belül elhelyez-
hető különböző rendeltetésű épületekre, a 
kerítés építésére, az állattartó építmények, 
melléképítmények elhelyezésére stb. vo-
natkozóan.   

Milyen módosítások várhatók?

Jelen módosítási eljárásban a településszer-
kezeti terv változása csak néhány helyen, a 
következő területeken tervezett. Fölösleges 
a gazdasági terület kijelölése a pilisszent-
iváni határ mellett, ezért annak törlése java-
solt. A Budai út mellett a városi rendőrőrs 
fejlesztése érdekében új beépítésre szánt 
terület kijelölése szükséges. A Kamilla utca 
melletti hétvégiházas teleksor távlatban 
gazdasági területté alakulhat át; ezt a tele-
pülésszerkezeti tervben érdemes rögzíteni, 
de a szabályozási terven e telkeket még nem 
érinti változás.

A helyi építési szabályzat és szabályozá-
si terv módosítása egy-két egyedi kérelem 
mellett az alábbi sajátos témakörök köré 
csoportosul.

Szabályozás pontosítása: A szabályozási vo-
nalak, amelyeket a terv piros vonalként je-

löl, a közterületek, utcák megfelelő széles-
ségű kialakítását határozzák meg, kötelező 
jelleggel. Amelyik telket ilyen vonal érinti, 
arra a telekre csak akkor lehet építeni, ha 
előzőleg a telket a szabályozási vonalnak 
megfelelően kialakították, vagyis új telek-
határ kerül a szabályozási vonal helyére, és 
a közterület kiszélesedése ezzel megvaló-
sul. Vannak olyan esetek, amikor geodézi-
ai felmérés készül egy vagy több telekre, és 
kiderül, hogy a szabályozási vonal értékes 
kerítést vagy épületet érint. Ilyen esetekben, 
hacsak van rá lehetőség, a közterület szabá-
lyozását másként kell megoldani. Néhány 
ilyen jellegű módosítás tervezett, amihez a 
geodéziai felmérés ad alapot és pontosítási 
lehetőséget.

Két utca közt átmenő telek megosztása: 
Vannak olyan tömbök (pl. a Szent Erzsé-
bet utca és a Petőfi Sándor utca közötti 
tömb), ahol a két utca között – néhány 
átmenő telek kivételével – két sorban fek-
szenek a telkek. Az átmenő telek megosz-
tása ilyenkor természetes módon vetődik 
fel, de ha nem éri el a legkisebb kialakít-
ható teleknagyság kétszeresést, akkor nem 
megosztható. Ilyen ellentmondás feloldá-
sa érdekében a szabály rugalmasabbá téte-
le tervezett a legkisebb kialakítható telek-
nagyságtól való bizonyos mértékű eltérés 
megfogalmazásával.

Telekalakítás tömbbelsőben: A Kálvária és 
a Kápolna utca közötti tömb meglehető-
sen széles, ezért a tömb belsejében sokfelé 
nyeles telkek alakultak ki. Egyes helyeken 
a nyeles telek kialakítását akadályozza, 
hogy a legkisebb kialakítható telekszélesség 
miatt nem fér el a nyél, és a megengedett 
legkisebb teleknagyság mértéke sem meg-
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felelő. Ezen problémák miatt a nyeles telek 
kialakítására vonatkozó pontosított szabály 
alkalmazása szükséges.

Gazdasági tevékenységek a lakóterületeken: A 
lakóterületen csak olyan tevékenységek vég-
zéshez lehet épületet építeni, amelyek a kör-
nyezetükre nincsenek zavaró hatással, nem 
lépik át a lakóterületre országosan meghatá-
rozott határértékeket. A működési engedé-
lyezés során a helyi építési szabályzat alap-
ján kell megállapítani, hogy az adott telken 
a tevékenység végezhető-e. Ezért részletes 
és pontosan értelmezhető szabályokra van 
szükség, amely meghatározza, hogy hány 
dolgozó, mekkora áruforgalom stb. esetén 
lehet a lakóterületen a tevékenység céljára 
területet használni vagy épületet elhelyezni.

Épületmagasság, építménymagasság a gazda-
sági területeken: Meglévő vállalkozások fej-
lesztési szándékai esetében merült fel, hogy 
az épület, illetve az elhelyezhető technoló-
giai építmény magasságának megengedett 
mértéke túl alacsony. Észszerű határok kö-
zött – a látvány és a tájkép védelmét is szem 
előtt tartva – van lehetőség a fejlesztést tá-
mogató szabályok kialakítására.

Csapadékvíz-elvezetés céljára megfelelő terüle-
tek kijelölése: Az elmúlt évek során elkészült 
Pilisvörösvár csapadékvíz-elvezetésének 
teljes tanulmányterve, majd a legfontosabb 
szakaszokra a kivitelezésre is alkalmas en-
gedélyezési terv. A csapadékvizet levezető 
rendszer műtárgyainak méretét és a vízel-
vezető sávok, medrek kiterjedését, kereszt-
metszeti méreteit a napjainkban hirtelen 
lezuhanó nagy mennyiségű esővízre mé-
retezve állapítja meg a terv. E területeket a 
szabályozási tervben biztosítani kell. Ezen 
területek közé tartozik a Szegfűskerteken 
átvezető patakmeder, amelyet a vízrende-
zési terv a terület mélyvonalára helyez át a 
jelenlegi vonaláról. A mélyvonalra tervezett 
patakmeder a Szegfűskertek belső pangó 
vizeinek a levezetést is elősegíti, és a patak-
meder kialakításhoz a terület tulajdonosai is 
csatlakozhatnak telekaktással, amennyiben 
a tömb belsejében létrehozható telkek meg-
közelítése érdekében a megfelelő nagyságú 
közterületet leadják.

Egyedi kérelmek, pontosítások: 
A helyi építési szabályzattal 
és a szabályozási tervvel kap-
csolatban érkeztek be egyedi 
kérelmek, felmerültek egyedi 
megoldást kívánó problé-
mák. Ilyen például a Kálvá-
ria-domb telken belül be nem 
építhető sávjában álló épület 
helyzete, a kertes mezőgaz-
dasági területen elhelyezhető 
épületek kiterjedésnek sza-
bályozása, karakterhordozó 
épület új kijelölése stb. Ezek-
kel a kérelmekkel egyedileg 
kell foglalkozni, és megkeres-
ni a megoldást arra, hogy a jo-
gos egyéni érdek érvényre jus-
son, és a közérdek se sérüljön.

Amennyiben az egyedi ké-
relem egy adott telek építési 
jogainak jelentős mértékű megemelésére 
vonatkozik, úgy az önkormányzat telepü-
lésrendezési szerződésben állapodik meg a 
tulajdonossal arról, hogy a telekérték-növe-
kedéssel arányosan milyen kompenzációt 
vállal. A kompenzáció általában olyan jelle-
gű beruházás-finanszírozást jelent, ami az 
építési jog megnövekedése miatt válik szük-
ségessé, és aminek a költsége egyébként az 
önkormányzatot terhelné.

Összefoglalva tehát a módosítások célja 
az, hogy a településrendezési eszközök job-
ban szolgálják a város lakóit, telektulajdo-
nosait, az itt élőket és gazdálkodókat.

Miből áll a településrendezési  
eszközök módosítási eljárása?

A településrendezési eszközök módosítá-
sa országosan előírt eljáráshoz van kötve, 
amelynek során a különféle érintett szakte-
rületek államigazgatási szerveit, a megyei és 
a szomszédos önkormányzatokat, valamint 
a településen érintett partnereket (lakókat, 
vállalkozókat, intézményeket) be kell vonni 
a tervezés előzetes tájékoztatási szakaszá-
ba, valamint az elkészült tervek jóváhagyás 
előtti véleményezésbe. A 2018. szeptember 
17-én, a Művészetek házában megtartott 

lakossági fórum a módosítási szándékokat 
bemutató előzetes tájékoztatás volt. Ehhez 
kapcsolódóan 2018. szeptember 30-ig le-
hetett írásbeli javaslatokat, észrevételeket 
benyújtani a Pilisvörösvári Polgármesteri 
Hivatal címére vagy e-mail-címére.

A módosítási feladatként összegyűjtött 
pontokkal településtervező mellett táj-
építész, közlekedéstervező, közműterve-
ző, környezetvédelmi és örökségvédelmi 
szakemberek foglalkoznak, akik komplex 
módon állítják össze tervi javaslataikat. A 
településrendezési eszközök módosítási ter-
vezetét a fent felsorolt államigazgatási szer-
vekkel, önkormányzatokkal és partnerekkel 
véleményeztetni kell.

A partnerségi véleményezés érdekében a 
teljes tervdokumentáció 1 hónapon át meg-
található lesz a város hivatalos honlapján, 
várhatóan 2019 első negyedében. A vélemé-
nyezési időszakban ismét lesz egy lakossági 
fórum, amelyen a tervező ismerteti a terve-
zett módosításokat.

Mindenkit kérünk, hogy figyelje, keresse 
meg, nézze meg a tervezeteket! Ekkor lesz 
alkalmuk észrevételeket tenni, kérdéseket 
feltenni, hozzászólni a tervezett, de még el 
nem fogadott megoldásokhoz. 

Kálmán Kinga főépítész

Jellemző részlet a szabályozási tervből

De mik is ezek a településrendezési 
eszközök? Először is a településszerkeze-
ti terv, amely a város teljes közigazgatási 
területén különböző színek alkalmazá-
sával meghatározza, hogy melyik terület 
milyen használatra való, és rögzíti a város 
legfontosabb közlekedési és közműháló-
zati elemeit is. Kijelöli a lakóterületeket és 
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A programok már kora délután elkez-
dődtek a városi rendelő mögötti Bú-
csú téren, ahol többek között men-

tési és újraélesztési bemutatót, vagy éppen 
mentő és tűzoltó jármű, valamint mentő-

főigazgatója, dr. Mártai István, az OMSZ 
korábbi főigazgatója, Hadházy Sándor 
országgyűlési képviselő, dr. Engelbrecht 
Imre, az OMSZ Közép-Magyarországi re-
gionális igazgatója és Gromon István pol-
gármester. 

Elsőként Hadházy Sándor köszöntötte 
az egybegyűlteket. Beszédében elmondta: 
a mentőállomás nemcsak egy hely, ahol éle-
teket mentenek, hanem egyfajta egészség-
ügyi bástya, amely miatt anno a szakrende-

lő megmenekült a bezárástól. Elismerését 
és köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik 
az itt zajló munkában eddig részt vettek. 
Kiemelte: ha a környező települések lakói, 
vállalkozói és önkormányzatai ilyen példa-
értékű összefogásra képesek, mint amely-
ből ez a mentőállomás megszületett, akkor 
sokkal többet is tehetnek a közösségért, 
amennyiben továbbra is együtt gondolkod-
nak, összefognak.

25 ÉVES A MENTŐÁLLOMÁS

Amennyiben az 1993. augusztusi felépülését nézzük, akkor a Pilisvörösvári Mentőállomás és az ott tevékeny-
kedő egészségügyi szakszemélyzet 2018. szeptember 15-én már kis híján 9200 napja állt a környéken élők ren-
delkezésére. Az utóbbi dátum azért is fontos, mert ezen a napon tartották a mentőállomás 25 éves ünnepségét.

25 ÉVES A PILISCSABAI 

EUROKNIFE BT.
25 éves jubileumát ünnepelte a hétvégén a német érdekeltségű, jelenleg 
200 főt foglalkoztató EuroKnife Bt.! 

A cég 1993. szeptember 15-én kezdte meg az ipari kör- és egyenes 
vágókések gyártását Piliscsabán. Termékeit, az ipari vágókéseket a leg-
különbözőbb iparágakban különböző fajta – fém, papír, gumi, textília 
– vágására használják fel. Az EuroKnife Bt. egy német családi vállal-

kozás, a Dienes Gruppe 
magyarországi leány-
vállalata. Az elmúlt 25 
évben Magyarországon 
a cég több mint 15 mil-
lió darab ipari körkést 
állított elő, amely kö-
rülbelül 12 ezer tonna 
acéllemez és különböző 
méretű cső darabolását, 

ba, ahol 253 másik létesítménnyel együtt 
működhet tovább. 

A mentőállomás létrehozásában és 
működtetésében oroszlánrészt vállaló Pi-
lisi-medence Egészségügyi Alapítvány ne-
vében dr. Für Zoltán, a kuratórium elnö-
ke szólt az ünneplőkhöz, aki beszédében 
megköszönte az állomáson dolgozók és az 
intézmény hétköznapjaiban segítő polgá-
rok munkáját.

A beszédeket követően dr. Für Zoltán 
és a kuratórium tagjai leplezték le azt a 
táblát, amely emléket állít a mentőállomás 
létrejöttét segítő összefogásnak és az el-
múlt negyed évszázadnak. Az avatás végén 
Fogarasy Attila olvasta fel kifejezetten erre 
az alkalomra írt versét.

Az ünnepi program este hat órától a 
Művészetek Házában folytatódott, ahol 
az előadásokat megelőző várakozás alatt 
az érdeklődők a mentőállomással és az ott 

végzett munkával kapcsolatos fotókat és vi-
deókat tekinthettek meg. A fellépők sorát a 
Mini Sramli nyitotta. A gyerekek által szol-
gáltatott zenei frissítő után Gromon István 
polgármester mondott beszédet, amelyben 
kiemelte: különleges ez a nap, mert bár 
sokszor szoktunk bizonyos intézményeket 
az alapításuk napján megünnepelni, ez a 
mostani mégis különbözik a többitől, hi-
szen ez az évforduló a közösség ünnepe. 
Felidézte az alapítás és az építkezés szociá-

lis ellátásának igencsak hézagos időszakát, 
és méltatta a Pilisi-medence Egészségügyi 
Alapítvány rendszerváltozás után vállalt 
fontos szerepét. 

A polgármester beszédét követően a 
Werischwarer Streichkapelle, a helyi ze-
neiskola vonósaiból és tanáraiból álló for-
máció, utánuk pedig a Tácsik Zsuzsanna 
(gordonka), Tácsik Zoltán (brácsa) és 
Szlovencsák Péter (zongora) alkotta trió 
lépett színpadra. Az est során Fogarasy 
Attila újfent előadta a mentősökről írt ver-
sét, valamint dr. Für Zoltán is köszönetet 
mondott mindenkinek, aki részt vett az 
ünnepség szervezésében, lebonyolításá-
ban, illetőleg a mentőállomás életében. A 
programsorozatot Peller Anna énekes mű-
sora zárta, amit a résztvevők vastapssal ju-
talmaztak.

K.M.

helikopter szemléltetést is láthattak az ér-
deklődők, akikből bizony nem volt hiány. A 
mentősök azt is prezentálták, hogy közúti 
baleset esetén miként kell szakszerűen el-
látni a sérülteket. A programok során min-
denki meggyőződhetett róla, hogy mennyi 
felelősség, illetőleg szakértelem szükséges 
a mentés során közreműködők részéről, 
hogy minden „könnyedén” és eredménye-
sen működjön. 

Az ünnepség késő délután a hivatalos 
résszel folytatódott, melynek során a men-
tőállomásnál emléktáblát avattak az elmúlt 
25 esztendő kapcsán. A Fő utcai bejáratnál 
megtartott avatáson részt vett dr. Csató Gá-
bor, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) 

Az országgyűlési képviselő után dr. 
Mátrai István olvasta fel dr. Gőbl Gábor, 
egykori OMSZ főigazgató köszöntő sora-
it. Harmadikként dr. Csató Gábor főigaz-
gató lépett a mikrofonhoz. Kiemelte: ez 
a nap az ünneplés és a hála jegyében telt 
el, mert az elmúlt huszonöt év és az ori-
góként működő, példaértékű, helyi össze-
fogás megérdemli mindezt. Bejelentette, 
hogy a mentőállomás még idén átkerül a 
2018-ban hetvenéves OMSZ gondozásá-

A teljes ünnepi műsor megtekinthető  
a PilisTV műsorán:  

www.pilistelevizio.hu,  
facebook.com – Pilis Televízió

hőkezelését és megmunkálását jelentette. A kezdeti 6 főhöz képest 
a cég ma 200 főnek ad biztos és hosszútávú megélhetést Piliscsabán 
és vonzáskörzetében. 

A jubileumi ünnepséget a cégcsoport tulajdonosa, Bernd Supe-
Dienes úr nyitotta meg. Beszédében méltatta a vállalat belföldi és 
nemzetközi eredményeit az elmúlt 25 évben. Megnyitójában kiemelte 
a cég fejlődését, többek között megemlítette, hogy magyarországi „le-
ányterülete” az alapításkori 900 m2-ről közel 4.000 m2-re emelkedett. 
A gépek száma csaknem 170-re gyarapodott, ezek között megtalálha-
tók a korosabb, „tapasztaltabb” esztergáktól kezdve a legmodernebb 
robottechnikát alkalmazó automata megmunkáló gépek is.

Supe úr megnyitóját követően a cég jelenlegi vezetője, Kiss Zoltán 
foglalta össze számokban az elmúlt időszakok fejlesztéseit, beruházá-
sait, valamint a cég egyre fejlődő kapcsolatait különböző képző intéz-
ményekkel, többek között a piliscsabai Szepesi László Mezőgazdasági 
Szakközépiskolával és a Miskolci Műszaki Egyetemmel. Összefogla-
lójában kiemelte az EuroKnife Bt. elkötelezettségét a dolgozók hosszú 
távú foglalkoztatása, a munkakörülmények, a munkabiztonság folya-
matos javítása iránt. A vállalatnál mindig szívesen fogadják tapasztalt 
szakemberek és betanulni vágyó lelkes érdeklődők jelentkezését is.

A megnyitót követően a cég vezetői jubileumi ajándékokat ad-
tak át a cégnél több mint 20 évet eltöltött 14 hűséges munkatársuk-
nak. A jubileumi díszebédet megelőzően 
a vállalat dolgozóiból álló zenekari együt-
tesek ünnepi hangokkal szórakoztatták a 
vendégsereget.

A jubileumi rendezvényen részt vett 
Farkas András, Piliscsaba polgármestere 
is, aki a programokat követően mondott 
gratuláló és az elkövetkezendő évekre vo-
natkozóan biztató szavakat a cég minden 
munkatársának.                                    (x) 



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG14 152018. OKTÓBERESEMÉNYEK

A programok már kora délután elkez-
dődtek a városi rendelő mögötti Bú-
csú téren, ahol többek között men-

tési és újraélesztési bemutatót, vagy éppen 
mentő és tűzoltó jármű, valamint mentő-

főigazgatója, dr. Mártai István, az OMSZ 
korábbi főigazgatója, Hadházy Sándor 
országgyűlési képviselő, dr. Engelbrecht 
Imre, az OMSZ Közép-Magyarországi re-
gionális igazgatója és Gromon István pol-
gármester. 

Elsőként Hadházy Sándor köszöntötte 
az egybegyűlteket. Beszédében elmondta: 
a mentőállomás nemcsak egy hely, ahol éle-
teket mentenek, hanem egyfajta egészség-
ügyi bástya, amely miatt anno a szakrende-

lő megmenekült a bezárástól. Elismerését 
és köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik 
az itt zajló munkában eddig részt vettek. 
Kiemelte: ha a környező települések lakói, 
vállalkozói és önkormányzatai ilyen példa-
értékű összefogásra képesek, mint amely-
ből ez a mentőállomás megszületett, akkor 
sokkal többet is tehetnek a közösségért, 
amennyiben továbbra is együtt gondolkod-
nak, összefognak.

25 ÉVES A MENTŐÁLLOMÁS

Amennyiben az 1993. augusztusi felépülését nézzük, akkor a Pilisvörösvári Mentőállomás és az ott tevékeny-
kedő egészségügyi szakszemélyzet 2018. szeptember 15-én már kis híján 9200 napja állt a környéken élők ren-
delkezésére. Az utóbbi dátum azért is fontos, mert ezen a napon tartották a mentőállomás 25 éves ünnepségét.

25 ÉVES A PILISCSABAI 

EUROKNIFE BT.
25 éves jubileumát ünnepelte a hétvégén a német érdekeltségű, jelenleg 
200 főt foglalkoztató EuroKnife Bt.! 

A cég 1993. szeptember 15-én kezdte meg az ipari kör- és egyenes 
vágókések gyártását Piliscsabán. Termékeit, az ipari vágókéseket a leg-
különbözőbb iparágakban különböző fajta – fém, papír, gumi, textília 
– vágására használják fel. Az EuroKnife Bt. egy német családi vállal-

kozás, a Dienes Gruppe 
magyarországi leány-
vállalata. Az elmúlt 25 
évben Magyarországon 
a cég több mint 15 mil-
lió darab ipari körkést 
állított elő, amely kö-
rülbelül 12 ezer tonna 
acéllemez és különböző 
méretű cső darabolását, 

ba, ahol 253 másik létesítménnyel együtt 
működhet tovább. 

A mentőállomás létrehozásában és 
működtetésében oroszlánrészt vállaló Pi-
lisi-medence Egészségügyi Alapítvány ne-
vében dr. Für Zoltán, a kuratórium elnö-
ke szólt az ünneplőkhöz, aki beszédében 
megköszönte az állomáson dolgozók és az 
intézmény hétköznapjaiban segítő polgá-
rok munkáját.

A beszédeket követően dr. Für Zoltán 
és a kuratórium tagjai leplezték le azt a 
táblát, amely emléket állít a mentőállomás 
létrejöttét segítő összefogásnak és az el-
múlt negyed évszázadnak. Az avatás végén 
Fogarasy Attila olvasta fel kifejezetten erre 
az alkalomra írt versét.

Az ünnepi program este hat órától a 
Művészetek Házában folytatódott, ahol 
az előadásokat megelőző várakozás alatt 
az érdeklődők a mentőállomással és az ott 

végzett munkával kapcsolatos fotókat és vi-
deókat tekinthettek meg. A fellépők sorát a 
Mini Sramli nyitotta. A gyerekek által szol-
gáltatott zenei frissítő után Gromon István 
polgármester mondott beszédet, amelyben 
kiemelte: különleges ez a nap, mert bár 
sokszor szoktunk bizonyos intézményeket 
az alapításuk napján megünnepelni, ez a 
mostani mégis különbözik a többitől, hi-
szen ez az évforduló a közösség ünnepe. 
Felidézte az alapítás és az építkezés szociá-

lis ellátásának igencsak hézagos időszakát, 
és méltatta a Pilisi-medence Egészségügyi 
Alapítvány rendszerváltozás után vállalt 
fontos szerepét. 

A polgármester beszédét követően a 
Werischwarer Streichkapelle, a helyi ze-
neiskola vonósaiból és tanáraiból álló for-
máció, utánuk pedig a Tácsik Zsuzsanna 
(gordonka), Tácsik Zoltán (brácsa) és 
Szlovencsák Péter (zongora) alkotta trió 
lépett színpadra. Az est során Fogarasy 
Attila újfent előadta a mentősökről írt ver-
sét, valamint dr. Für Zoltán is köszönetet 
mondott mindenkinek, aki részt vett az 
ünnepség szervezésében, lebonyolításá-
ban, illetőleg a mentőállomás életében. A 
programsorozatot Peller Anna énekes mű-
sora zárta, amit a résztvevők vastapssal ju-
talmaztak.

K.M.

helikopter szemléltetést is láthattak az ér-
deklődők, akikből bizony nem volt hiány. A 
mentősök azt is prezentálták, hogy közúti 
baleset esetén miként kell szakszerűen el-
látni a sérülteket. A programok során min-
denki meggyőződhetett róla, hogy mennyi 
felelősség, illetőleg szakértelem szükséges 
a mentés során közreműködők részéről, 
hogy minden „könnyedén” és eredménye-
sen működjön. 

Az ünnepség késő délután a hivatalos 
résszel folytatódott, melynek során a men-
tőállomásnál emléktáblát avattak az elmúlt 
25 esztendő kapcsán. A Fő utcai bejáratnál 
megtartott avatáson részt vett dr. Csató Gá-
bor, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) 

Az országgyűlési képviselő után dr. 
Mátrai István olvasta fel dr. Gőbl Gábor, 
egykori OMSZ főigazgató köszöntő sora-
it. Harmadikként dr. Csató Gábor főigaz-
gató lépett a mikrofonhoz. Kiemelte: ez 
a nap az ünneplés és a hála jegyében telt 
el, mert az elmúlt huszonöt év és az ori-
góként működő, példaértékű, helyi össze-
fogás megérdemli mindezt. Bejelentette, 
hogy a mentőállomás még idén átkerül a 
2018-ban hetvenéves OMSZ gondozásá-

A teljes ünnepi műsor megtekinthető  
a PilisTV műsorán:  

www.pilistelevizio.hu,  
facebook.com – Pilis Televízió

hőkezelését és megmunkálását jelentette. A kezdeti 6 főhöz képest 
a cég ma 200 főnek ad biztos és hosszútávú megélhetést Piliscsabán 
és vonzáskörzetében. 

A jubileumi ünnepséget a cégcsoport tulajdonosa, Bernd Supe-
Dienes úr nyitotta meg. Beszédében méltatta a vállalat belföldi és 
nemzetközi eredményeit az elmúlt 25 évben. Megnyitójában kiemelte 
a cég fejlődését, többek között megemlítette, hogy magyarországi „le-
ányterülete” az alapításkori 900 m2-ről közel 4.000 m2-re emelkedett. 
A gépek száma csaknem 170-re gyarapodott, ezek között megtalálha-
tók a korosabb, „tapasztaltabb” esztergáktól kezdve a legmodernebb 
robottechnikát alkalmazó automata megmunkáló gépek is.

Supe úr megnyitóját követően a cég jelenlegi vezetője, Kiss Zoltán 
foglalta össze számokban az elmúlt időszakok fejlesztéseit, beruházá-
sait, valamint a cég egyre fejlődő kapcsolatait különböző képző intéz-
ményekkel, többek között a piliscsabai Szepesi László Mezőgazdasági 
Szakközépiskolával és a Miskolci Műszaki Egyetemmel. Összefogla-
lójában kiemelte az EuroKnife Bt. elkötelezettségét a dolgozók hosszú 
távú foglalkoztatása, a munkakörülmények, a munkabiztonság folya-
matos javítása iránt. A vállalatnál mindig szívesen fogadják tapasztalt 
szakemberek és betanulni vágyó lelkes érdeklődők jelentkezését is.

A megnyitót követően a cég vezetői jubileumi ajándékokat ad-
tak át a cégnél több mint 20 évet eltöltött 14 hűséges munkatársuk-
nak. A jubileumi díszebédet megelőzően 
a vállalat dolgozóiból álló zenekari együt-
tesek ünnepi hangokkal szórakoztatták a 
vendégsereget.

A jubileumi rendezvényen részt vett 
Farkas András, Piliscsaba polgármestere 
is, aki a programokat követően mondott 
gratuláló és az elkövetkezendő évekre vo-
natkozóan biztató szavakat a cég minden 
munkatársának.                                    (x) 



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG16 172018. OKTÓBER ESEMÉNYEK

és szerettette meg az olvasást fiatalokkal 
és idősekkel egyaránt. Miska bácsi egyike 
azoknak, akik Vörösvár életében maradan-
dó értéket hagytak maguk után. Dolgozott 
könyvtárosként, tanított, kutatott, gyűjtött, 
ápolta hitét és nemzetiségi származását. 
Felkutatta városunk történelmét, őseink 
betelepítésétől egészen napjainkig, könyvbe 
zárva a múltat, utat mutatva a jelennek és 
jövőnek.”

Gromon Ist-
ván polgármes-
ter beszédét a 
következő gon-
dolattal kezdte: 
„sok évszáza-
dos tapasztalat, 
hogy van va-
lami érdekes 
összefüggés az 
ember kereszt-
neve és az em-
ber sorsa, élete, 
jelleme között. 
A Mihályok 
v é d ő s z e n t j e 
ugyanis a bib-

EMLÉKTÁBLA A KÖNYVTÁRBAN

„Hasznára akartam lenni Pilis-
vörösvárnak és az idevalósiaknak. 
Azt, hogy sikerült-e elérnem ezt a 
célt, a jövő fogja eldönteni.” – Így 
ír Fogarasy-Fetter Mihály a Pilis-
vörösvár története és néprajza című 
könyve hátoldalán. A jövő pedig 
eldöntötte. Azt, hogy Miska bácsi 
munkája és életműve mennyire 
fontos Vörösvár életében, legjob-
ban az ő emlékére elhelyezett és 
újonnan felavatott emléktábla bi-
zonyítja.

A Német Nemzetiségi Fúvószene-
kar zenéje fogadta azokat, akik 
szeptember 28-án délután eljöttek 

a Fogarasy-Fetter Mihály emlékére állított 
tábla ünnepélyes felavatására. A tábla pedig 
hol is kaphatott volna méltóbb helyet, mint 
a Miska bácsi által oly fontosnak tartott és 
évekig vezetett Városi Könyvtár falán?

liai Szent Mihály arkangyal, az Istenhez 
hűséges angyalok vezére, a Sátán és a többi 
bukott angyal elleni küzdelemnek a vezér-
alakja. A festményeken hatalmas termetű, 
nagy erejű ifjúnak ábrázolják, hatalmas 
karddal a kezében.  Miska bácsinak nem 
volt félelmetes külseje, nem volt rémisztő 
hangereje, nem volt kardja, sokkal inkább 
halk szavú, higgadt, megfontolt, türelmes, 
békés ember volt. Mégis sok dologban ha-
sonlított védőszentjéhez. Amint Szent Mi-
hály arkangyal a világ teremtése óta hűsé-
ges Istenhez, és kitartóan küzd az igazság, 
a jóság és a szeretet győzelméért, Miska 
bácsi is egész életében hűségesen kitartott a 
tisztesség, a jóság, az igazság, az emberség, 
a becsület és a szolgálat lelkülete mellett.”

A polgármester ezután felidézte Miska 
bácsi életét, és az életét meghatározó ese-
ményei mellett azokat a tetteit is, amelyek 

17

nagyban meghatározzák Vörösvár múltját, 
és máig hatnak a város polgárainak életére:

„Ezen hét évtized alatt megszámlálha-
tatlan maradandó alkotást hozott létre. Ilyen 
maradandó alkotása a könyvtár mint intéz-
mény, maga a könyvtár épülete, a könyves-
bolt, a monográfia. De ilyen maradandó 
alkotás az is, amit Miska bácsi a vörösvári 
emberek lelkében épített fel: a német nem-

zetiségi azonosságtudat büszke vállalását, 
a tisztességes élethez való ragaszkodást, a 
műveltség és tudás szeretetét. Mindezekkel 
Miska bácsi sok-sok vörösvári ember életét 
tette szebbé, boldogabbá és értékesebbé.”

A délutánt a Vásár téri iskolások sváb nép-
dalcsokra és a Werischwarer Heimatwerk 
által előadott sváb dalok és táncok színesí-
tették.

A tábla leleplezése előtt Fogarasy Atti-
la mondott köszönetet mindazoknak, akik 
valamilyen módon hozzájárultak annak 
elkészítéséhez. A két önkormányzatnak az 
ötletért és a megvalósításért, Bajnok Béla 
szobrászművésznek, aki teljesen ingyen ké-
szítette el az emléktáblán található bronz-
plakettet, Molnár Sándornak, aki a bronz-
öntést és a cizellálást finanszírozta, Peller 
Károlynak és fiainak a márványtábla elké-
szítéséért és elhelyezéséért. 

Az emléktábla állításának ötlete a városi 
és a német nemzetiségi önkormányzatban 
merült fel, a szervezésben és a lebonyolí-
tásban pedig nagy segítséget nyújtott nekik 
Miska bácsi kisebbik fia, Fogarasy Attila. 

Az ünnepségen megjelenteket Sax Ibo-
lya, a PNNÖ alelnöke köszöntötte, majd 
Fogarasy Attila édesapja egyik kedvenc köl-
tőjétől, Kékkői Lászlótól szavalt egy verset, 
Harc a tisztaságért címmel. A vers után Sax 
László, a PNNÖ elnöke mondott rövid be-
szédet:

„Budapest utcáit járva sok épület hom-
lokzatán látható emléktábla, mely hirdeti: 
itt élt, alkotott egy tudós, festő, író, akinek 
munkásságát mai napig tiszteljük. Ilyen 
ember volt Fogarasy-Fetter Mihály, aki eb-
ben a házban dolgozott könyvtárosként, 

Fogarasy-Fetter Mihály emléktábláját 
Gromon István polgármester és Sax László 
NNÖ elnök leplezte le, majd az ünnepélyes 
pillanatokat koccintás és jó hangulatú be-
szélgetés követte a könyvtár udvarán. A táb-
lát pedig mostantól mindenki láthatja, aki 
betér a Városi Könyvtárba, hiszen méltó he-
lyet kapott, közvetlenül a főbejárat mellett.

Palkovics Mária
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és szerettette meg az olvasást fiatalokkal 
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EMLÉKTÁBLA A KÖNYVTÁRBAN
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A szüreti menet hamar rendező-
dött, és zeneszó mellett – éne-
kelve, táncolva, ki gyalog, ki 

kocsin, ki lovon – vonultak át a gimná-
zium udvarára. Idén rengetegen öltöttek 

BOR, SZŐLŐ ÉS NAPSÜTÉS

előtt, kerítésük mellett várták a menetet, 
és sok helyen meg is kínálták őket egy 
kis borral vagy finomsággal. Az amúgy is 
vidám hangulatot ez csak fokozta, és jó-

Verőfényes napsütés várta a szüre-
ti mulatság résztvevőit szeptember 
29-én a Búcsú téren. Már a gyüle-
kezés is vidám hangulatban telt, er-
ről pedig a vörösvári és a gerstetteni 
fúvószenekar gondoskodott az 
egész felvonulás ideje alatt.

kedvűen érkezett meg az ünnepi menet 
a gimnázium udvarára. Szerencsére az 
időjárás végig kegyes volt a résztvevők-
höz, így a nézőtéren sokan tudták végig-
nézni a műsort úgy, hogy még a kellemes 
őszi napsütést is élvezhették közben. 

A gimnázium udvarára érkezőket a 
Ziribarer együttes zenéje fogadta, majd 

18 VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG ESEMÉNYEK 2018. OKTÓBER 19

népviseletet: az óvodások, az iskolások, 
a vörösvári ének- és tánccsoportok, a 
civil szervezetek és sok család is így vo-
nult végig az utcákon. A menet olykor 
meg-megállt, hiszen ez mégiscsak a bor 
ünnepe, az utcák lakói pedig nem fukar-
kodtak. Nemcsak a felvonulók készültek 
az ünnepre, hanem sok lakos is. Kapuik 

a hagyományokhoz híven Gromon Ist-
ván polgármester átadta a város kul-
csát a bírónak és a bírónénak, ők pedig 
megígérték, hogy egy napig vigyázni 
fognak a rendre. És ezután megkezdő-
dött a mulatság. A színpadon fellépett 
a Budakalászi Lenvirág Táncegyüttes, 
a Musikverein Harmonie Gerstetten, 
a Rozmaring Hagyományőrző Tánc-
csoport, a Werischwarer Heimatwerk, a 
Német Nemzetiségi Táncegyüttes és a 
Német Nemzetiségi Fúvószenekar.

Ezzel azonban nem ért véget a nap, 
hiszen hátra volt még a szüreti bál, ahol 
ezúttal a Musikverein Harmonie, utánuk 
pedig a Werischwarer Burschen húzta a 
talpalávalót egészen hajnalig.
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EGY RÉGI SZŐLŐKERT  
MÚLTJA ÉS JELENE

M eghívást kaptam egy családi szü-
retelésre. Hau János és Szontágh 
Julianna invitált meg szőlőkert-

jükbe, ahol pont a szüreti mulatság reg-
gelén kezdődött meg a szüretelés. Reggel 
8 óra előtt arra érkeztem a Kápolna utca 
végén elhelyezkedő kertjükbe, hogy kicsik 
és nagyok lelkesen csattogtatják ollójukat a 
szép fürtök felett. 

Jani bácsi és Juliska néni a hatvanas 
években vette át a szülőktől a művelést. 
Ekkor kezdtek otellót is telepíteni. Minden 
második Noah-sort megszüntettek, és otel-
ló került a helyére. Ők már modernizálták 
a művelés formáját. Az új sorokba oszlopo-
kat ástak le és drótot húztak ki közéjük. Az 
ültetést május elején kezdték. Ekkor egy 
speciális vasrúddal lyukat készítettek, ebbe 
került bele a vessző, és locsolva beiszapol-
ták. Ebben az időszakban vizesebb a föld, 
így szinte biztos volt az eredés. Egy idő el-
teltével felszámolták a Noah-tőkéket, és így 
160 cm szabad hely lett a sorok között. A 
Noah hátránya, hogy erősen potyog, emiatt 
kevésbé volt kedvelt. 

Nagyjából 30 éve kezdtek csemegeszőlőt 
is telepíteni, méghozzá Csabagyöngyét és 
Zalagyöngyét. Jobb években korai szürete-
léssel bort is készítettek belőle, ha gyengébb 
volt a termés mennyisége, akkor csak friss 
fogyasztásra szolgált. 

A hideg, esős időben menedéket adó fa-
épület, valamint a 11 gyűrűből álló kút is 
Jani bácsi keze munkáját dicséri. Az épület-

ben vannak a különböző kapák és művelő 
eszközök. Lényeges a rendszeres kapálás a 
sorok között, valamint a tövek alatt is.  Leg-
jobban a lekerekített kapa és a horoló segít 
a homokos területeken. Juliska néniék is 
ezeket használják rendszeresen. A perme-
tező is fontos barátja a gazdáknak, a tavaszi 
lemosó permetezéssel kezdve rendszeresen 

Felhívás adófizetésre

Ezúton hívom fel tisztelt adózóink figyelmét, hogy a 2018. II. félévi helyi iparűzési adó, 
magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó befizetésének határideje

2018. szeptember 17-én lejárt.

Határidőben történt befizetéseiket köszönjük, mellyel hozzájárul városunk működési és 
fejlesztési kiadásainak finanszírozásához.

Amennyiben befizetéseiket elmulasztották volna, akkor kérem, hogy azokat mi-
előbb teljesíteni szíveskedjenek. Határidőt követő befizetésre az esedékesség 
napjától a kiegyenlítés napjáig késedelmi pótlék kerül felszámításra, melynek 
mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegy-
banki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Megkeresésükre a polgármesteri 
hivatal adócsoportja pótolni tudja a befizetéshez szükséges csekket.

Befizetéseiket átutalással is teljesíthetik az alábbi, Sberbank Magyarország 
Zrt.-nél vezetett számlaszámokra:

Iparűzési adó beszedési számla:  14100024-11787949-30000001

Gépjárműadó beszedési számla:  14100024-11787949-31000004

Magánszemélyek kommunális adója: 14100024-11787949-42000008

Egyéb bevételek beszedési számla: 14100024-11787949-39000008

Idegen bevételek beszedési számla: 14100024-11787949-40000002

Talajterhelési díj számla:  14100024-11787949-32000007

Idegenforgalmi adó beszedési számla: 14100024-11787949-13000008

Bírság számla:   14100024-11787949-37000002

Késedelmi pótlék számla:  14100024-11787949-38000005

Helyi jövedéki adó:   14100024-11787949-47000003

Felhívom hátralékkal rendelkező adózóink figyelmét, hogy az önkormányzati adóhatóság 
jogosult a lejárt tartozás összegére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, 
munkabér-, illetve nyugdíjletiltást, gépjármű forgalomból való kivonást, ingó- és ingatlan-
foglalást, valamint jelzálogbejegyzést indítani.

Gergelyné Csurilla Erika  
aljegyző

kell a növényeket kezelni. A régi, jól bevált 
keverék a kén + mész + rézgálic. Régen 
csak ezt használták, ma már természetesen 
sok vegyszer is beszerezhető.

A tavaszi metszés akkor kezdődik, mikor 
már nem olyan erősen hideg kint az idő. A 
direkt termő fajtáknál 1 szemre metszve is 
jó eredményt érhetünk el. A tőkefejes és a 
magas műveléses módszernél is ezt a met-
szésmódot alkalmazták. A termővesszők 
válogatása májusban veszi kezdetét. Ekkor 

ben szüreteltek mindig. Igyekeztek minél 
tovább a tőkén hagyni a fürtöket, így minél 
nagyobb mustfokot elérni. 

nyérrel és házi savanyúsággal. Alapozásul 
pálinka, végezetül óbor. Megkoronázásul 
sütemények sora, kimagaslóan történetbe 
illik a fantasztikus otellós rétes. Érdemes 
belegondolni, mennyi előkészülettel jár 
egy ilyen szüret…

A szőlőkert Juliska néni őseié volt. A 
nagyszülők, szülők és maguk az adatköz-
lők is igen sokat dolgoztak már itt. A terü-
let 300 négyszögöl, és kezdetben kizárólag 
borszőlőt termesztettek rajta, úgymint 
Noah és Elvira [pingel weepa], valamint 
gyümölcsfákat ültettek a sorokba. Ebben 
az időben 80 centinként voltak a sorok, és 
„karós” művelést, azaz tőkefejes és bakmű-
veléses rendszert alkalmaztak. Hagyomá-
nyosan itt minden szőlőkertben ez volt el-
terjedve. A tőke mellé itt kihegyezett akácfa 
karó került, amik végét megégették vagy 
kátrányba mártották, így sokáig tartósak 
voltak a földbe leütve is. 

A sok ügyes kéz gyorsan végez. Haza-
hordva kezdődhetett is a darálás, majd né-
hány nap múlva a préselés. A prés mellett 
vödör, ebből egy tömlőn keresztül egyene-
sen a pince hordóiba folyik a must. Meny-
nyivel kényelmesebb, mint a lépcsőkön 
vödrökkel lehordani. Persze a régi fahor-
dókat is felváltották már az úszófedeles, 
modern műanyag tartályok. A moderni-
zálódás velejárója a változás, de a lényeg 
marad. Jani bácsi mindennap fogyasztja 
mértékkel a saját borukat, még az orvos is 
ajánlja neki!

Öröm volt látni, hogy vannak még ilyen 
szépen gondozott szőlőkertek. A hagyo-
mányokhoz híven még mindig évről évre 
összegyűlnek a szomszédok és rokonok 
elvégezni ezt a szép, közösséget összetartó 
műveletet. Kívánom, hogy a sok befektetett 
munkájuk minden évben ilyen csodás ter-
mést eredményezzen, mint idén!

Zsámboki Szabolcs

A rokonok, szomszédok összeszervezé-
se idén szeptember végére sikeredett. Ki-
csik és nagyok szorgosan rendeződtek pá-
rokba. A sorok mindkét oldalán egyszerre 
érdemes haladni párban. A régi zománcos 
vödröket és puttonyt ma már leváltották a 
műanyag vödrök és ládák. Lovas kocsi he-
lyett  ma már teherautó platójára kerül a 
szőlő. Néhány láda összerakása után már 
abba is kellett hagyni a munkát, ugyanis 
jött a reggeli. Na nem ám zsíros kenyér, ha-
nem töltött dagadó és sült csülök friss ke-

a virág és terméskezdemény nélküli vesz-
szőket letörik vagy metszik. Amennyiben 
ezután is sok a vessző, és túl sűrű a ter-
mőrész, akkor azokból is ritkítanak. A cél 
a kevesebb, de tömöttebb és nagyobb fürt, 
mint a sok kicsi és gyenge beltartalmú. A 
vesszőket fejművelésnél kb. 120 cm-re en-
gedik fel, magasra művelve 1 m-re. Efelett 
lecsípik, majd rendszeresen eltávolítják a 
hónaljhajtásokat. A munka a júliusi nagy 
melegekig zajlik. Ekkor egy nyugodtabb 
időszak következik a szőlőkertben. Nem 
kapálnak, nem permeteznek és nem bánt-
ják a fürtöket. Fontos, hogy a szőlőszeme-
ket védő hamvas réteget ne dörzsöljük le, 
mivel az védi a szőlőt. Augusztusban foly-
tatódik a munka, majd szeptembertől jön a 
csemegeszőlő szürete. Juliska néniék visz-
szaemlékezése szerint régen csak október-
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EGY RÉGI SZŐLŐKERT  
MÚLTJA ÉS JELENE

M eghívást kaptam egy családi szü-
retelésre. Hau János és Szontágh 
Julianna invitált meg szőlőkert-

jükbe, ahol pont a szüreti mulatság reg-
gelén kezdődött meg a szüretelés. Reggel 
8 óra előtt arra érkeztem a Kápolna utca 
végén elhelyezkedő kertjükbe, hogy kicsik 
és nagyok lelkesen csattogtatják ollójukat a 
szép fürtök felett. 

Jani bácsi és Juliska néni a hatvanas 
években vette át a szülőktől a művelést. 
Ekkor kezdtek otellót is telepíteni. Minden 
második Noah-sort megszüntettek, és otel-
ló került a helyére. Ők már modernizálták 
a művelés formáját. Az új sorokba oszlopo-
kat ástak le és drótot húztak ki közéjük. Az 
ültetést május elején kezdték. Ekkor egy 
speciális vasrúddal lyukat készítettek, ebbe 
került bele a vessző, és locsolva beiszapol-
ták. Ebben az időszakban vizesebb a föld, 
így szinte biztos volt az eredés. Egy idő el-
teltével felszámolták a Noah-tőkéket, és így 
160 cm szabad hely lett a sorok között. A 
Noah hátránya, hogy erősen potyog, emiatt 
kevésbé volt kedvelt. 

Nagyjából 30 éve kezdtek csemegeszőlőt 
is telepíteni, méghozzá Csabagyöngyét és 
Zalagyöngyét. Jobb években korai szürete-
léssel bort is készítettek belőle, ha gyengébb 
volt a termés mennyisége, akkor csak friss 
fogyasztásra szolgált. 

A hideg, esős időben menedéket adó fa-
épület, valamint a 11 gyűrűből álló kút is 
Jani bácsi keze munkáját dicséri. Az épület-

ben vannak a különböző kapák és művelő 
eszközök. Lényeges a rendszeres kapálás a 
sorok között, valamint a tövek alatt is.  Leg-
jobban a lekerekített kapa és a horoló segít 
a homokos területeken. Juliska néniék is 
ezeket használják rendszeresen. A perme-
tező is fontos barátja a gazdáknak, a tavaszi 
lemosó permetezéssel kezdve rendszeresen 
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RENDHAGYÓ ÉNEKÓRA  

A MUZSIKÁSSAL

A Templom Téri Német Nemzetiségi 
Általános Iskola tornaterme péntek 
reggel megtelt a zsibongó alsó tago-

zatos gyerekekkel, akik izgatottan várták a 
különleges énekórát. Mint Sipos Mihálytól, 
a zenekar prímásától megtudtuk, az isko-
lák számára ingyenes népzenei bemutató a 
MOL támogatásának köszönhetően jött lét-
re. 2004-ben saját erőből és saját ötlet alap-
ján indították az iskolák számára ingyenes 
sorozatot Budapesten, missziónak tekintve 
az éneklés és a népzene népszerűsítését. Így 
próbálták az iskolai zenei oktatás hiányos-
ságait pótolni. A vidéki iskolák meglátoga-
tására azonban csak Hernádi Zsolt, a MOL 
vezérigazgatója segítségével kerülhetett sor, 
aki egyik előadásuk után mint lelkes néző 
kereste meg a zenekart. Azóta évi 60 ze-
neóra bemutatására kapnak támogatást a 

Szeptember 21-én, pénteken a magyar népzene autentikus megszólalta-
tásának klasszikusai, a Kossuth-díjas Muzsikás együttes tagjai látogattak 
Pilisvörösvárra.

MOL kulturális célokra létrehozott pénz-
ügyi alapjából. Így kerülhetett sor a Pilis-
vörösvárra látogató zenészek három bemu-
tatójára is. A Templom téren a felsősök is 
részt vehettek az ismeretterjesztő koncerten 
a második órában, majd a Muzsikás együt-
tes a Schiller gimnáziumba települt át, hogy 
nagy sikerrel mutassa be műsorát a középis-

kolás diákoknak is.
A Vörösvári Újság a leg-

fiatalabb nézőközönséggel 
vehetett részt a hangszerbe-
mutatókkal, érdekes tör-
ténetekkel fűszerezett ö röm -
zenélésen. A gyerekek ak tív 
közreműködése mellett zaj-
ló órán hallhattunk a vi-
lághírű magyar zenetudó-
sokról, Kodály Zoltánról és 
Bartók Béláról, akik nélkül 
nem lenne ennyire élő a 
magyar zenei hagyomány. 
Megismerkedhettünk a fa-

fúvós népi hangszerrel, a hosszú furulyá-
val, a vonós hangszerekkel: a bőgővel, a 
hegedűvel és a brácsával, valamint a húros, 
pengetős tamburával is. A zeneszámok a 
Kárpát-medence teljes területéről szár-
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maztak, a kalotaszegi csárdástól és a gyi-
mesi csángó hegedű¬–ütőgardon duótól a 
dunántúli és dél-somogyi tánczenékig.

A zenekar tagjai rutinosan, de nem 
megszokásból, hanem pillanatig sem lan-
kadó, őszinte figyelemmel tanították, szó-
rakoztatták a hálás gyerekközönséget. A 
„Hej Dunáról fúj a szél…” és az „Érik a 
szőlő” című, mindenki által ismert népda-
lokat több száz gyerek énekelte a Muzsi-
kás zenekarral. A lakodalmi csujogatást 
Hamar Dániel és Sipos Mihály vezetésé-
vel tanulták meg percek alatt és vastapssal 
kérték a ráadást a világ egyik legismertebb 
magyar zenekarától. A műsor zárásaként 

A Vásár téri iskolából 2018. szept-
ember 9-én 25 vörösvári gyerek 
indult az ausztriai Hallstatt mellé, 

Gosauba egyhetes nyelvi táborba. A tanu-
lók a hét során délelőttönként kirándulások 
keretében ismerkedtek meg Felső-Ausztria 
ezen részének nevezetességeivel, délután 
oktatáson vehettek részt. A csapat 20 tanu-
lóval egészült ki, akik Budakesziről csatla-
koztak a táborozókhoz.

VÖRÖSVÁRI GYEREKEK 
AUSZTRIÁBAN
ISMÉT EGYHETES NYELVI TÁBOR  
A VÁSÁR TÉRI DIÁKOKNAK

Első nap útközben megtekintettük a 
melki apátságot, ami méreteivel, könyveivel 
sokakat lenyűgözött. Hétfőn délelőtt Bad 
Ischlben meglátogattuk a Kaiservillát, ahol 
Ferenc József és Sissi töltötte nyári napjait. 
Délután pedig eljött végre a várva-várt ta-
nulás. 

Másnap felkerestük a halleini sóbá-
nyát. Itt „kellően divatos” védőruhában, 
kisvonattal jutottunk a bánya belsejébe, 
ahol csúszdával értük el a mélyebb bánya-
részeket. De nemcsak a föld alatt léptük 
át a német határt, hanem a felszínen is. 
Elutaztunk Berchtesgadenbe, ahol helyi 
speciális buszok, majd lift segítségével ju-
tottunk fel az 1834 méter magasan fekvő 
Kehlsteinhaushoz. Csodálatos panoráma 
tárult elénk a hegy tetejéről.

Szerdán a reggelit követően felkereked-
tünk, hogy megtekintsük Salzburg mellett 
a hellbrunni kastély vízi játékát. A gyere-
kek az első váratlan vízi élmény után óva-
tosan szemlélték, vajon honnan várható 
újabb meglepetés. Salzburgban bejártuk a 
méltán híres dómot, majd Mozart szülőhá-
zát tekintettük meg. Délután újra a tanulá-
sé volt a fő szerep.

Csütörtökön gyönyörű és felejthetetlen 
túrát tettünk a közeli Gosausee körül. A 
bátrabbak meg is mártóztak a kristálytiszta 
vízben. A hazautazás előtti utolsó délelőt-
tön a salzburgi Freilichtmuseum két fog-
lalkozásán vettünk részt. Az egyik a régi 
iskolát mutatta be, ahol a gyerekek egy régi 
tanórán vehettek részt. Palatáblára írhatták 
régi írással nevüket, majd kipróbálhatták a 
korabeli fegyelmező eszközöket is. A másik 
foglalkozáson egy alpesi parasztház mo-
delljét készítették el a gyerekek.

Délutánonként három csoportba osztva 
pilisvörösváriak és budakesziek vegyesen 
anyanyelvi tanároktól vehettek nyelvórá-
kat. Ezek során mindenki megszólalt, 
beszélt németül. Az osztrák tanárok ér-
tékelése szerint nagyon jól teljesítettek a 
gyerekek, nyitottak, érdeklődőek voltak, 
bátran szólaltak meg, jól kommunikáltak. 

Reméljük mindenki szép emlékekkel 
gazdagodva tért haza!

A nagyon jól összekovácsolódott csapat 
több tagja sírva búcsúzott egymástól Bu-
dakeszin a parkolóban. Jó érzés volt látni, 
hogy mennyire megkedvelték egymást.

Nagyon jó visszajelzés volt, hogy szinte 
mind azt mondták, maradnának még, most 
kezdtek belejönni. Többen kérték, hogy 
szervezzünk még ilyet, mert mindenkép-
pen jönnének.

A program az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma Támogatáskezelő Alapja pá-
lyázati forrásának segítségével jött létre.

Bajusz-Gajdics Ágnes

a tagok egy kis ajándékkal kedveskedtek 
a gyerekeknek, mindenki kapott egy de-
dikált, zenekari fotóval, népdalkottával, 
csujogatással, népi hangszerek képével és 
Kodály Zoltán-idézettel illusztrált könyv-
jelzőt. Akiknek köszönhetjük ezt a nem 
mindennapi élményt: Éri Péter (furulya, 
brácsa), Hamar Dániel (bőgő, ütőgardon), 
Porteleki László (brácsa, hegedű, tambura) 
és Sipos Mihály (hegedű).

Barcsik Géza
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RENDHAGYÓ ÉNEKÓRA  

A MUZSIKÁSSAL

A Templom Téri Német Nemzetiségi 
Általános Iskola tornaterme péntek 
reggel megtelt a zsibongó alsó tago-

zatos gyerekekkel, akik izgatottan várták a 
különleges énekórát. Mint Sipos Mihálytól, 
a zenekar prímásától megtudtuk, az isko-
lák számára ingyenes népzenei bemutató a 
MOL támogatásának köszönhetően jött lét-
re. 2004-ben saját erőből és saját ötlet alap-
ján indították az iskolák számára ingyenes 
sorozatot Budapesten, missziónak tekintve 
az éneklés és a népzene népszerűsítését. Így 
próbálták az iskolai zenei oktatás hiányos-
ságait pótolni. A vidéki iskolák meglátoga-
tására azonban csak Hernádi Zsolt, a MOL 
vezérigazgatója segítségével kerülhetett sor, 
aki egyik előadásuk után mint lelkes néző 
kereste meg a zenekart. Azóta évi 60 ze-
neóra bemutatására kapnak támogatást a 

Szeptember 21-én, pénteken a magyar népzene autentikus megszólalta-
tásának klasszikusai, a Kossuth-díjas Muzsikás együttes tagjai látogattak 
Pilisvörösvárra.

MOL kulturális célokra létrehozott pénz-
ügyi alapjából. Így kerülhetett sor a Pilis-
vörösvárra látogató zenészek három bemu-
tatójára is. A Templom téren a felsősök is 
részt vehettek az ismeretterjesztő koncerten 
a második órában, majd a Muzsikás együt-
tes a Schiller gimnáziumba települt át, hogy 
nagy sikerrel mutassa be műsorát a középis-

kolás diákoknak is.
A Vörösvári Újság a leg-

fiatalabb nézőközönséggel 
vehetett részt a hangszerbe-
mutatókkal, érdekes tör-
ténetekkel fűszerezett ö röm -
zenélésen. A gyerekek ak tív 
közreműködése mellett zaj-
ló órán hallhattunk a vi-
lághírű magyar zenetudó-
sokról, Kodály Zoltánról és 
Bartók Béláról, akik nélkül 
nem lenne ennyire élő a 
magyar zenei hagyomány. 
Megismerkedhettünk a fa-

fúvós népi hangszerrel, a hosszú furulyá-
val, a vonós hangszerekkel: a bőgővel, a 
hegedűvel és a brácsával, valamint a húros, 
pengetős tamburával is. A zeneszámok a 
Kárpát-medence teljes területéről szár-
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maztak, a kalotaszegi csárdástól és a gyi-
mesi csángó hegedű¬–ütőgardon duótól a 
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kás zenekarral. A lakodalmi csujogatást 
Hamar Dániel és Sipos Mihály vezetésé-
vel tanulták meg percek alatt és vastapssal 
kérték a ráadást a világ egyik legismertebb 
magyar zenekarától. A műsor zárásaként 

A Vásár téri iskolából 2018. szept-
ember 9-én 25 vörösvári gyerek 
indult az ausztriai Hallstatt mellé, 

Gosauba egyhetes nyelvi táborba. A tanu-
lók a hét során délelőttönként kirándulások 
keretében ismerkedtek meg Felső-Ausztria 
ezen részének nevezetességeivel, délután 
oktatáson vehettek részt. A csapat 20 tanu-
lóval egészült ki, akik Budakesziről csatla-
koztak a táborozókhoz.

VÖRÖSVÁRI GYEREKEK 
AUSZTRIÁBAN
ISMÉT EGYHETES NYELVI TÁBOR  
A VÁSÁR TÉRI DIÁKOKNAK
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Másnap felkerestük a halleini sóbá-
nyát. Itt „kellően divatos” védőruhában, 
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vízben. A hazautazás előtti utolsó délelőt-
tön a salzburgi Freilichtmuseum két fog-
lalkozásán vettünk részt. Az egyik a régi 
iskolát mutatta be, ahol a gyerekek egy régi 
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foglalkozáson egy alpesi parasztház mo-
delljét készítették el a gyerekek.

Délutánonként három csoportba osztva 
pilisvörösváriak és budakesziek vegyesen 
anyanyelvi tanároktól vehettek nyelvórá-
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beszélt németül. Az osztrák tanárok ér-
tékelése szerint nagyon jól teljesítettek a 
gyerekek, nyitottak, érdeklődőek voltak, 
bátran szólaltak meg, jól kommunikáltak. 

Reméljük mindenki szép emlékekkel 
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kezdtek belejönni. Többen kérték, hogy 
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A más nyelvekből a magyar nyelv-
be átvett szavak közül soknak 
az idegen eredete még könnyen 

felismerhető. Ám mint minden nyelvben, 
úgy a magyarban is léteznek olyan szavak, 
amelyek már nagyon régóta részei a szó-
készletünknek, és ezért csak alig lehet az 
idegen eredetüket felismerni.

Ezekhez a szavakhoz tartozik a ma-
gyar „herceg” szó is, amely a német nyelv-
ből származik és amint erről oklevelek is 
tanúskodnak, már a középkorban hasz-
nálatos volt Magyarországon. A szóban 
viszonylag korán megtörtént a hangrendi 
kiegyenlítődés (a német „Herzoge” ma-
gyarul „herceg” lett).

A herceg szó jelentése sokáig tulaj-
donképpen „hadvezér, vezér” volt. Ma-
gyarországon csak 1866-ban történt meg 
a magyar hercegi cím bevezetése, a legis-
mertebb hercegi családokhoz az Esterházy, 
a Festetics és a Pálffy családok tartoztak.

MINDIG IS  
GYERMEKKÖZPONTÚ  
ISKOLÁBAN  
AKARTAM DOLGOZNI

• Milyen körülményekkel kezdődik az 
idei tanév?

670 tanulónk kezdi el az évet, akiket je-
lenleg egy 60 fős tantestület tanít és nevel. 
Ez a diáklétszám most optimális, mert így 
éppen elférünk az épület helyiségeiben. 

• Történt-e változás az iskola profiljában?

Az elsősöknél évfolyamonként egy nem-
zetiségi kétnyelvű, egy nemzetiségi nyelv-
oktató és egy angol orientációs osztály 
indul. Nagy örömünkre a diákok száma 
arányosan oszlik meg e három tagozat 
között. Egyik szemünk sír, a másik meg 
nevet amiatt, hogy a hatodikos kétnyelvű 
osztályba járó gyermekek nagyobbik ré-
sze gimnáziumban, elsősorban a Schiller 
gimnáziumban folytatja a tanulmányait. 
Úgy tűnik, hogy a kétnyelvű osztályok 
esetében ez lesz a tendencia.

• Mi a véleménye a kétnyelvű oktatásról?

A kétnyelvűség nagy hozadéka, hogy a 
jó képességekkel rendelkező és szorgal-
mas gyermekek valóban spontánabban, 
nagyobb biztonsággal és szélesebb szó-
kinccsel tudják magukat németül kife-
jezni, mint a nyelvoktató osztályba járó 
társaik. Egy hat-hétéves gyermekről még 
nehéz, vagy korai eldönteni, hogy mi fog-
ja érdekelni, mihez lesz kedve, tehetsége. 
Természetesen minden szülő a legjobbat 
akarja a gyermekeinek, de a gyerekek 
nagyon sokfélék, sokféle érdeklődéssel. 
Pedagógusként és iskolavezetőként az 
az ars poeticám, hogy ezt a sokféleséget 
kell figyelembe vennünk. A sokszínűség 
megmutatása az általános iskola feladata, 
mert ez alapján tudja a gyermek később 

ÉVA BREIERKALMÁR, 
SCHULREKTORIN AM 
KIRCHPLATZ, IN IHREM 
DIENST BESTÄTIGT

Éva Breier-Kalmár erhielt ihre Er-
nennungsurkunde zur Schulrekto-
rin der Grundschule am Kirchplatz 
Ende August bereits das fünfte Mal. 
Im Interview sprachen wir mit ihr 
über die Umstände des Schuljah-
resbeginns, die zweisprachigen und 
sprachlehrenden Klassenzüge der 
Grundschule, ihre Einstellung zum 
Lehrerberuf, die kurz- und langfris-
tigen Pläne und Aufgaben des aktu-
ellen Schuljahres und auch darüber, 
was Frau Breier-Kalmár Eltern rät, 
die im kommenden Jahr ihre Kinder 
einschulen wollen.

Breierné Kalmár Éva a Templom Téri Német Nemzetiségi Általános 
Iskola igazgató asszonya, aki az ötödik vezetői ciklusát kezdi meg szept-
emberben és aki a legrégebb óta tanít a Templom téren. Tanévkezdő in-
terjúnkban az előttünk álló iskolaév változásairól, az iskola profiljáról 
és a közel 40 év pedagógusi és vezetői tapasztalatáról kérdeztük.

eldönteni, hogy mi érdekli, milyen irány-
ba szeretne elindulni. A kétnyelvűség an-
nak nagy nyereség, aki az igyekezete és 
képességei szerint meg tud ezzel birkózni, 
de másnak ugyanez nagy teher. 

• Mit lehet ilyen esetben tenni?

Negyedik osztályban felajánljuk a két-
nyelvű osztályban tanuló gyermekek szü-
leinek az újraválasztás lehetőségét. El sze-
retnék oszlatni egy tévhitet: ha negyedik 
osztály után a gyermek átlép kétnyelvű 
tagozatról nemzetiségi német nyelvoktató 
tagozatba, az nem jár óraszámbeli csök-
kenéssel. Ugyanannyi németórájuk van a 
nyelvoktató csoportokban is, csak szaktár-
gyakat nem tanulnak németül. A képessé-
gek és a szorgalom terén a különbségek a 
szaktárgyi oktatásban derülnek ki – nem 
elsősorban a németórán.

• Hogy alakul negyedik osztály után egy 
kétnyelvű osztály jövője?

Általában az osztály fele vagy kétharma-
da marad a kétnyelvű tagozaton – fontos, 
hogy az ötödikes választást követően is 
megmaradhat az összeszokott osztálykö-
zösség. Szerencsére a tagozatváltás sem 
okoz gondot, mert az osztály- és cso-
portbontások mind megoldhatóak. Az 
első kétnyelvű osztályunkból itt maradó 
gyermekek 11-en voltak, így felajánlottuk 
nekik, hogy belátásuk szerint válasszanak 
maguknak új osztályközösséget az évfo-
lyam három osztálya közül. Szerencsére 
az évfolyamokon belül jól ismerik egymást 
a gyerekek, ezért az új osztály választása a 
szülők konstruktív együttműködésével re-
latív könnyen lezajlott. 

• Mi alapján tudják szülők és gyerekek 
eldönteni, hogy maradjanak-e kétnyelvű 
tagozaton, vagy váltsanak-e nyelvoktató 
tagozatra?

Negyedik félévében íratunk egy szintfel-
mérő dolgozatot, amely segít abban a kér-
désben dönteni, hogy a gyermek a kény-
elvűben vagy a nyelvoktatóban folytassa a 
tanulmányait. Ez a felmérés diagnosztikai 
jellegű: az alacsonyabb eredmény azt je-
lenti, hogy nem érdemes a kétnyelvűséget 
erőltetni. A döntéshez figyelembe vesszük 
az elmúlt évek teljesítményeit, mert nem 
csak a teszt eredménye számít.

A tagozatváltással, majd a gimnázium-
ba felvett hatodikosok kirepülésével meg-
változik az addig kialakult közösség. Nem 
csoda, hogy a hetedik osztály sokszor 
nehezebbnek tűnik diáknak és pedagó-
gusnak is. A diákoknak fel kell dolgozni, 
hogy  új osztálytársakat kapnak, új taná-
rokat kapnak, új tantárgyakat kell tanul-
niuk – függetlenül attól, hogy új iskolába 
kerülnek, vagy a régiben maradnak. Fon-
tos, hogy a szülők tudatosan válasszanak 
iskolát, tagozatot gyermekeik számára, 
figyelembe véve a gyermekek képességeit, 
készségeit, érdeklődését, habitusát.

• Mi ösztönözte abban, hogy tanári pá-
lyára lépjen?

Hivatást kerestem, nem munkahelyet! Az 
iskola mint közösség már általános iskolás 
koromban fontos volt számomra – kicsi, 
családias iskolába jártam, olyan osztály-
társaim és olyan tanáraim voltak, akik-
nek nagyon sokat köszönhetek. Mindig 
is gyermekközpontú iskolában akartam 
dolgozni. Remélem sikerült ezt az elkép-

zelésemet a kollégáimmal együtt valóra 
is váltani. Nagyon büszke vagyok arra, 
ahogyan a kollégáim figyelnek a gyer-
mekekre. Sokat tesznek azért, hogy jól 
érezzék magukat az iskolában és isko-
lán kívül is.

• A gyermekközpontú szemlélete mi-
kor alakult ki?

Nem volt ugyan testvérem, de nagyon 
szép és szerencsés gyerekkorom volt. 
Meggyőződésem, hogy az élet egyik 
legnagyobb ajándéka a gyermek. Sze-
retném segíteni a gyerekeket, hogy 
boldog felnőtté váljanak. Sokszor a 
problémás gyermekek a leghálásabbak. 
Szeretettel jobb kezelni a problémákat, 
mint szigorral. A pedagógusnak opti-
mistának kell lenni. Csak annak van 
helye ezen a pályán, aki optimista tud 
maradni az évek múlásai során is.

• Biológia–kémia szakosként végzett. 
Ilyen érdeklődéssel nem akart orvos 
lenni? 

A pedagógiában az a jó, hogy minden 
nap új kezdetet jelent. Minden nap 
újat hoz. Van egy nehéz helyzetem? 
Megpróbálom valahogy megoldani. 
Nem sikerült? Megpróbálom másképp 
megoldani. Ez se sikerült? Keresek egy 
harmadik megoldást, de az élet közben 
megy tovább. A gyerekek nagyon sok 
erőt és tartást tudnak adni az ember-

nek. Az orvosi pálya véglegességeit nem 
tudtam volna feldolgozni.

• Milyen szemléletet szeretne közvetíte-
ni a tanulók felé?

Az elmúlt évben egy pályázat keretében 
5 kollégával Izlandon jártunk. Tiszteletet 
ébresztett bennünk az izlandiak ökológi-
ai szemlélete – megtanulják a gyerekek, 
hogy vigyázzanak a természetes és épített 
környezetükre, vigyázzanak élettelenre és 
élőre. Vigyázzanak magukra és egymásra 
is. Ezt a szemléletet szeretném átadni a 
tanítványaimnak. 

• Milyen célokat és feladatokat hoz az 
új tanév?

Távlati célunk, hogy olyan alternatívát is 
tudjunk felkínálni, amely óracsökkenés-
sel jár. A nemzetiségi tantervek ugyanis 
komoly tartalmi és óraterhelést jelente-
nek a gyermekeknek. Ezért terveink közt 
szerepel egy német orientációs osztály 
indítása az angol orientációs osztály min-
tájára. Nagyon örülünk az informatikai 
fejlesztésnek, tavaly 39 számítógépet, 19 
laptopot és 17 projektort kaptunk a tan-
kerülettől. Ezeket az oktatás minőségi 
javítására fogjuk felhasználni. Reméljük, 
hogy a közeljövőben az egész épületben 
széles sávú internetet tudunk bevezetni, 
és idén áttérünk az elektronikus napló 
használatára is. Nemsokára megújul a 
Nemzeti Alaptanterv, ez azt jelenti, hogy 

az új NAT tartalmai alapján újra kell ter-
veznünk majd a helyi tantervet, az iskola 
nevelési és oktatási céljait.

• Szívből gratulálunk az igazgatói meg-
bízáshoz, és az iskola munkatársainak és 
diákjainak sikerekben gazdag új tanévet 
kívánunk.

Müller Márta

A német „Herzog” szónak ugyanak-
kor hosszú az előtörténete: feltételezések 
szerint a gót Wulfila püspök (kb. 311–
383) utáni időszakban alakult ki a gót 
„harjatuga” kifejezés, amely a gótok által 
Bizáncban megismert görög „a sereg előtt 
vonuló” kifejezés tükörfordítása, vagyis ez 
a rang és cím a sereget vezérlő személyt 
illette meg.

Ebből az alakból alakult ki az ófelné-
met (i. sz. 750–1150) „herizoho”, majd 
a középfelnémet időkben (1050–1350) a 
„herzoge”, amely ekkor került át a magyar 
nyelvbe.

A mai német nyelvű „Herzog” alakban 
is még felfedezhető a „der, der vor dem 
Heer zog” („az, aki a sereg élén vonult”) 
kifejezés.

Jelentésében a hercegi cím változáso-
kon ment keresztül: a népvándorlás utáni 
időkig egy szabadon választott katonai ve-
zetőt jelentett, aztán lépésről lépésre más 

jelentést kapott. Így jelölte a törzsi veze-
tőt, majd végül a legmagasabb főnemesi 
címmé változott.

A Herzog ma a német nyelvterületen 
aránylag gyakori családnév. Magyaror-
szágon is jól ismerik pl. Werner Herzog 
(szül. 1942) német filmrendezőt, Roman 
Herzog (1934–2017) volt német állam-
elnököt és Andreas Herzog (szül. 1968) 
osztrák válogatott labdarúgót.

Míg az oroszban megtalálható a 
németből származó alak a „Герцог” 
(„gercog”) szóban, addig az ismert nyu-
gati nyelvekben ma e főnemesi címet nem 
a germán eredetű szó jelzi, hanem más, 
a latin „dux” („vezér, vezető”) alakból 
származó formákat használnak: ango-
lul „Duke”, franciául „Duc”, spanyolul 
„Duque”, olaszul „Duca”. A szláv nyel-
vekben, mint pl. a horvátban a „Vojvoda” 
szó használatos, amely korai szláv nyel-
vekben szintén a „katonai vezető” jelen-
téssel bírt.

A herceg szó tehát egy hadi fogalom 
volt, bár ma már elsősorban nem a ka-
tonai erényekre szoktak azok gondolni, 
akik egy „szőke hercegről” álmodoznak.

Kerekes Gábor / Müller Márta

NÉMET–MAGYAR NYELVI SAROK

HERZOG – HERCEG
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A más nyelvekből a magyar nyelv-
be átvett szavak közül soknak 
az idegen eredete még könnyen 

felismerhető. Ám mint minden nyelvben, 
úgy a magyarban is léteznek olyan szavak, 
amelyek már nagyon régóta részei a szó-
készletünknek, és ezért csak alig lehet az 
idegen eredetüket felismerni.

Ezekhez a szavakhoz tartozik a ma-
gyar „herceg” szó is, amely a német nyelv-
ből származik és amint erről oklevelek is 
tanúskodnak, már a középkorban hasz-
nálatos volt Magyarországon. A szóban 
viszonylag korán megtörtént a hangrendi 
kiegyenlítődés (a német „Herzoge” ma-
gyarul „herceg” lett).

A herceg szó jelentése sokáig tulaj-
donképpen „hadvezér, vezér” volt. Ma-
gyarországon csak 1866-ban történt meg 
a magyar hercegi cím bevezetése, a legis-
mertebb hercegi családokhoz az Esterházy, 
a Festetics és a Pálffy családok tartoztak.

MINDIG IS  
GYERMEKKÖZPONTÚ  
ISKOLÁBAN  
AKARTAM DOLGOZNI

• Milyen körülményekkel kezdődik az 
idei tanév?

670 tanulónk kezdi el az évet, akiket je-
lenleg egy 60 fős tantestület tanít és nevel. 
Ez a diáklétszám most optimális, mert így 
éppen elférünk az épület helyiségeiben. 

• Történt-e változás az iskola profiljában?

Az elsősöknél évfolyamonként egy nem-
zetiségi kétnyelvű, egy nemzetiségi nyelv-
oktató és egy angol orientációs osztály 
indul. Nagy örömünkre a diákok száma 
arányosan oszlik meg e három tagozat 
között. Egyik szemünk sír, a másik meg 
nevet amiatt, hogy a hatodikos kétnyelvű 
osztályba járó gyermekek nagyobbik ré-
sze gimnáziumban, elsősorban a Schiller 
gimnáziumban folytatja a tanulmányait. 
Úgy tűnik, hogy a kétnyelvű osztályok 
esetében ez lesz a tendencia.

• Mi a véleménye a kétnyelvű oktatásról?

A kétnyelvűség nagy hozadéka, hogy a 
jó képességekkel rendelkező és szorgal-
mas gyermekek valóban spontánabban, 
nagyobb biztonsággal és szélesebb szó-
kinccsel tudják magukat németül kife-
jezni, mint a nyelvoktató osztályba járó 
társaik. Egy hat-hétéves gyermekről még 
nehéz, vagy korai eldönteni, hogy mi fog-
ja érdekelni, mihez lesz kedve, tehetsége. 
Természetesen minden szülő a legjobbat 
akarja a gyermekeinek, de a gyerekek 
nagyon sokfélék, sokféle érdeklődéssel. 
Pedagógusként és iskolavezetőként az 
az ars poeticám, hogy ezt a sokféleséget 
kell figyelembe vennünk. A sokszínűség 
megmutatása az általános iskola feladata, 
mert ez alapján tudja a gyermek később 

ÉVA BREIERKALMÁR, 
SCHULREKTORIN AM 
KIRCHPLATZ, IN IHREM 
DIENST BESTÄTIGT

Éva Breier-Kalmár erhielt ihre Er-
nennungsurkunde zur Schulrekto-
rin der Grundschule am Kirchplatz 
Ende August bereits das fünfte Mal. 
Im Interview sprachen wir mit ihr 
über die Umstände des Schuljah-
resbeginns, die zweisprachigen und 
sprachlehrenden Klassenzüge der 
Grundschule, ihre Einstellung zum 
Lehrerberuf, die kurz- und langfris-
tigen Pläne und Aufgaben des aktu-
ellen Schuljahres und auch darüber, 
was Frau Breier-Kalmár Eltern rät, 
die im kommenden Jahr ihre Kinder 
einschulen wollen.

Breierné Kalmár Éva a Templom Téri Német Nemzetiségi Általános 
Iskola igazgató asszonya, aki az ötödik vezetői ciklusát kezdi meg szept-
emberben és aki a legrégebb óta tanít a Templom téren. Tanévkezdő in-
terjúnkban az előttünk álló iskolaév változásairól, az iskola profiljáról 
és a közel 40 év pedagógusi és vezetői tapasztalatáról kérdeztük.

eldönteni, hogy mi érdekli, milyen irány-
ba szeretne elindulni. A kétnyelvűség an-
nak nagy nyereség, aki az igyekezete és 
képességei szerint meg tud ezzel birkózni, 
de másnak ugyanez nagy teher. 

• Mit lehet ilyen esetben tenni?

Negyedik osztályban felajánljuk a két-
nyelvű osztályban tanuló gyermekek szü-
leinek az újraválasztás lehetőségét. El sze-
retnék oszlatni egy tévhitet: ha negyedik 
osztály után a gyermek átlép kétnyelvű 
tagozatról nemzetiségi német nyelvoktató 
tagozatba, az nem jár óraszámbeli csök-
kenéssel. Ugyanannyi németórájuk van a 
nyelvoktató csoportokban is, csak szaktár-
gyakat nem tanulnak németül. A képessé-
gek és a szorgalom terén a különbségek a 
szaktárgyi oktatásban derülnek ki – nem 
elsősorban a németórán.

• Hogy alakul negyedik osztály után egy 
kétnyelvű osztály jövője?

Általában az osztály fele vagy kétharma-
da marad a kétnyelvű tagozaton – fontos, 
hogy az ötödikes választást követően is 
megmaradhat az összeszokott osztálykö-
zösség. Szerencsére a tagozatváltás sem 
okoz gondot, mert az osztály- és cso-
portbontások mind megoldhatóak. Az 
első kétnyelvű osztályunkból itt maradó 
gyermekek 11-en voltak, így felajánlottuk 
nekik, hogy belátásuk szerint válasszanak 
maguknak új osztályközösséget az évfo-
lyam három osztálya közül. Szerencsére 
az évfolyamokon belül jól ismerik egymást 
a gyerekek, ezért az új osztály választása a 
szülők konstruktív együttműködésével re-
latív könnyen lezajlott. 

• Mi alapján tudják szülők és gyerekek 
eldönteni, hogy maradjanak-e kétnyelvű 
tagozaton, vagy váltsanak-e nyelvoktató 
tagozatra?

Negyedik félévében íratunk egy szintfel-
mérő dolgozatot, amely segít abban a kér-
désben dönteni, hogy a gyermek a kény-
elvűben vagy a nyelvoktatóban folytassa a 
tanulmányait. Ez a felmérés diagnosztikai 
jellegű: az alacsonyabb eredmény azt je-
lenti, hogy nem érdemes a kétnyelvűséget 
erőltetni. A döntéshez figyelembe vesszük 
az elmúlt évek teljesítményeit, mert nem 
csak a teszt eredménye számít.

A tagozatváltással, majd a gimnázium-
ba felvett hatodikosok kirepülésével meg-
változik az addig kialakult közösség. Nem 
csoda, hogy a hetedik osztály sokszor 
nehezebbnek tűnik diáknak és pedagó-
gusnak is. A diákoknak fel kell dolgozni, 
hogy  új osztálytársakat kapnak, új taná-
rokat kapnak, új tantárgyakat kell tanul-
niuk – függetlenül attól, hogy új iskolába 
kerülnek, vagy a régiben maradnak. Fon-
tos, hogy a szülők tudatosan válasszanak 
iskolát, tagozatot gyermekeik számára, 
figyelembe véve a gyermekek képességeit, 
készségeit, érdeklődését, habitusát.

• Mi ösztönözte abban, hogy tanári pá-
lyára lépjen?

Hivatást kerestem, nem munkahelyet! Az 
iskola mint közösség már általános iskolás 
koromban fontos volt számomra – kicsi, 
családias iskolába jártam, olyan osztály-
társaim és olyan tanáraim voltak, akik-
nek nagyon sokat köszönhetek. Mindig 
is gyermekközpontú iskolában akartam 
dolgozni. Remélem sikerült ezt az elkép-

zelésemet a kollégáimmal együtt valóra 
is váltani. Nagyon büszke vagyok arra, 
ahogyan a kollégáim figyelnek a gyer-
mekekre. Sokat tesznek azért, hogy jól 
érezzék magukat az iskolában és isko-
lán kívül is.

• A gyermekközpontú szemlélete mi-
kor alakult ki?

Nem volt ugyan testvérem, de nagyon 
szép és szerencsés gyerekkorom volt. 
Meggyőződésem, hogy az élet egyik 
legnagyobb ajándéka a gyermek. Sze-
retném segíteni a gyerekeket, hogy 
boldog felnőtté váljanak. Sokszor a 
problémás gyermekek a leghálásabbak. 
Szeretettel jobb kezelni a problémákat, 
mint szigorral. A pedagógusnak opti-
mistának kell lenni. Csak annak van 
helye ezen a pályán, aki optimista tud 
maradni az évek múlásai során is.

• Biológia–kémia szakosként végzett. 
Ilyen érdeklődéssel nem akart orvos 
lenni? 

A pedagógiában az a jó, hogy minden 
nap új kezdetet jelent. Minden nap 
újat hoz. Van egy nehéz helyzetem? 
Megpróbálom valahogy megoldani. 
Nem sikerült? Megpróbálom másképp 
megoldani. Ez se sikerült? Keresek egy 
harmadik megoldást, de az élet közben 
megy tovább. A gyerekek nagyon sok 
erőt és tartást tudnak adni az ember-

nek. Az orvosi pálya véglegességeit nem 
tudtam volna feldolgozni.

• Milyen szemléletet szeretne közvetíte-
ni a tanulók felé?

Az elmúlt évben egy pályázat keretében 
5 kollégával Izlandon jártunk. Tiszteletet 
ébresztett bennünk az izlandiak ökológi-
ai szemlélete – megtanulják a gyerekek, 
hogy vigyázzanak a természetes és épített 
környezetükre, vigyázzanak élettelenre és 
élőre. Vigyázzanak magukra és egymásra 
is. Ezt a szemléletet szeretném átadni a 
tanítványaimnak. 

• Milyen célokat és feladatokat hoz az 
új tanév?

Távlati célunk, hogy olyan alternatívát is 
tudjunk felkínálni, amely óracsökkenés-
sel jár. A nemzetiségi tantervek ugyanis 
komoly tartalmi és óraterhelést jelente-
nek a gyermekeknek. Ezért terveink közt 
szerepel egy német orientációs osztály 
indítása az angol orientációs osztály min-
tájára. Nagyon örülünk az informatikai 
fejlesztésnek, tavaly 39 számítógépet, 19 
laptopot és 17 projektort kaptunk a tan-
kerülettől. Ezeket az oktatás minőségi 
javítására fogjuk felhasználni. Reméljük, 
hogy a közeljövőben az egész épületben 
széles sávú internetet tudunk bevezetni, 
és idén áttérünk az elektronikus napló 
használatára is. Nemsokára megújul a 
Nemzeti Alaptanterv, ez azt jelenti, hogy 

az új NAT tartalmai alapján újra kell ter-
veznünk majd a helyi tantervet, az iskola 
nevelési és oktatási céljait.

• Szívből gratulálunk az igazgatói meg-
bízáshoz, és az iskola munkatársainak és 
diákjainak sikerekben gazdag új tanévet 
kívánunk.

Müller Márta

A német „Herzog” szónak ugyanak-
kor hosszú az előtörténete: feltételezések 
szerint a gót Wulfila püspök (kb. 311–
383) utáni időszakban alakult ki a gót 
„harjatuga” kifejezés, amely a gótok által 
Bizáncban megismert görög „a sereg előtt 
vonuló” kifejezés tükörfordítása, vagyis ez 
a rang és cím a sereget vezérlő személyt 
illette meg.

Ebből az alakból alakult ki az ófelné-
met (i. sz. 750–1150) „herizoho”, majd 
a középfelnémet időkben (1050–1350) a 
„herzoge”, amely ekkor került át a magyar 
nyelvbe.

A mai német nyelvű „Herzog” alakban 
is még felfedezhető a „der, der vor dem 
Heer zog” („az, aki a sereg élén vonult”) 
kifejezés.

Jelentésében a hercegi cím változáso-
kon ment keresztül: a népvándorlás utáni 
időkig egy szabadon választott katonai ve-
zetőt jelentett, aztán lépésről lépésre más 

jelentést kapott. Így jelölte a törzsi veze-
tőt, majd végül a legmagasabb főnemesi 
címmé változott.

A Herzog ma a német nyelvterületen 
aránylag gyakori családnév. Magyaror-
szágon is jól ismerik pl. Werner Herzog 
(szül. 1942) német filmrendezőt, Roman 
Herzog (1934–2017) volt német állam-
elnököt és Andreas Herzog (szül. 1968) 
osztrák válogatott labdarúgót.

Míg az oroszban megtalálható a 
németből származó alak a „Герцог” 
(„gercog”) szóban, addig az ismert nyu-
gati nyelvekben ma e főnemesi címet nem 
a germán eredetű szó jelzi, hanem más, 
a latin „dux” („vezér, vezető”) alakból 
származó formákat használnak: ango-
lul „Duke”, franciául „Duc”, spanyolul 
„Duque”, olaszul „Duca”. A szláv nyel-
vekben, mint pl. a horvátban a „Vojvoda” 
szó használatos, amely korai szláv nyel-
vekben szintén a „katonai vezető” jelen-
téssel bírt.

A herceg szó tehát egy hadi fogalom 
volt, bár ma már elsősorban nem a ka-
tonai erényekre szoktak azok gondolni, 
akik egy „szőke hercegről” álmodoznak.

Kerekes Gábor / Müller Márta
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A m 15. September 2018 wurde von 
der Vollversammlung der Landes-
selbstverwaltung der Ungarndeut-

schen als Nachfolgerin des tragisch früh ver-
storbenen Otto Heinek einstimmig Olivia 
Schubert gewählt, die bisher als stellvertre-
tende Vorsitzende der Landesselbstverwal-
tung wirkte und dementsprechend sowohl 
mit der Arbeit der Landesselbstverwaltung, 
ihres täglichen und praktischen Wirkens, als 
auch mit dem Leben der gesamten Volks-
gruppe bestens vertraut ist.

Nachdem sie von der Vollversammlung 
gewählt worden war, umriss sie in ihren 
Dankesworten kurz auch, mit welcher Ziel-
setzung sie ihr Amt antritt: „Es ist traurig 
und zugleich auch schwer, unter solchen 
Umständen diesen Posten anzutreten, ich 
werde aber nach meinem besten Wissen 
und Gewissen alles für die Sicherung der 
Kontinuität tun.“

Olivia Schubert stammt aus der etwa 
30 km östlich von Fünfkirchen (Pécs) lie-
genden Branauer Kleinstadt Bohl (Bóly). 
Das Abitur absolvierte sie als Schülerin 
des Deutschen Nationalitätenklassenzugs 
des Klara-Leőwey-Gymnasiums in Fünf-
kirchen, wo sie auch ihr Studium der Ge-
schichte und der Politologie begann. Diese 
beendete sie an der Universität zu Köln, an 
der sie das MA-Diplom in Politikwissen-
schaft, Germanistik und Geschichte erwarb. 

NEUE VORSITZENDE  
DER LDU
POLITOLOGIN  
UND VERWALTUNGSEXPERTIN  
OLIVIA SCHUBERT

Es folgten weitere Studien in Budapest als 
EU-Fachexpertin und Verwaltungsmanage-
rin. Ab 2002 war sie im Amt für Nationale 
und Ethnische Minderheiten, dann im Amt 
des Ministerpräsidenten als Referentin für 
Minderheitenrechte und EU-Angelegen-
heiten zuständig, ab 2007 war sie die Leite-
rin der Geschäftsstelle der Landesselbstver-
waltung der Ungarndeutschen, und später 
fünf Jahre lang die Leiterin der Abteilung 
von Bildungs- und Wissenschaftskooperati-
onen der Audi Hungaria GmbH.

Die Jahre, die sie als Leiterin der Geschäfts-
stelle und dann später als Stellvertretende Vor-
sitzende der Landesselbstverwaltung gearbei-
tet hat, waren eine gute Möglichkeit, sich die 
Befähigungen und Kenntnisse anzueignen, 
die nunmehr für ihre Tätigkeit als Vorsitzen-
de unerlässlich sind. „Für mich wäre jetzt 
natürlich alles viel leichter, wenn der Wechsel 
mit einem Übergang hätte geschehen können, 
wenn er uns noch eine Zeit lang hätte beglei-
ten können. Die Herausforderung ist also 
sehr groß, ich bin aber froh, mit ihm in den 
letzten Jahren über viele Fragen und Themen 
diskutiert zu haben.“

Angesichts der bisherigen Tätigkeit und 
des reichen Erfahrungsschatzes von Frau 
Olivia Schubert kann man feststellen, dass in 
ihrer Person sich sehr glücklich all jene Eigen-
schaften verbinden, die eine Grundlage für 
die erfolgreiche Vertretung der Ungarndeut-

schen darstellen: Als eine moderne, gebildete, 
studierte Frau, die auch über weitreichende 
Erfahrungen im Bereich Verwaltung verfügt, 
zugleich durch ihre Herkunft fest verwur-
zelt in der Volksgruppe ist, stellt ihre Person 
eine Garantie dafür dar, dass das Ungarn-
deutschtum durch die Landesselbstverwal-
tung unter Bewahrung seiner Identität und 
althergebrachten Traditionen einen Weg wird 
beschreiten können, der zugleich auch den 
zeitgemäßen Umgang mit den Fragestellun-
gen und Problemen der Gegenwart umfasst.

Gábor Kerekes

            A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Felhívás helyi iparűzési adóbevallási kötelezettségüket nem teljesítőknek
Ezúton hívom fel tisztelt vállalkozóink figyelmét, hogy 
önkormányzatunk adócsoportja megkezdi a 2017. évi 
helyi iparűzési adóbevallási kötelezettségüket 
nem teljesítő adóalanyok felszólítását.

Amennyiben a 2017-es adóévre vonatkozóan a 
helyi iparűzési adóbevallás benyújtását 2018. 
május 31-ig elmulasztották, akkor kérem, hogy 
bevallásukat felszólításunkra az önkormányzati adóha-
tóság felé mielőbb teljesíteni szíveskedjenek, ellenkező 
esetben eredménytelen felszólítást követően mulasztási 
bírság kiszabására kerül sor.

Az adózók a 2017. évi állandó jellegű helyi iparűzési adó-
ról szóló bevallási kötelezettségük teljesítésére az alábbi 
lehetőségek közül választhatnak: 

• beküldhetik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) a 
17HIPA nyomtatványon, amelyet a NAV hivatalunk részé-
re továbbít; 

• a www.pilisvorosvar.hu weboldal Vörösvári (környék-
beli) vagyok / Polgármesteri Hivatal / E-Ügyintézés me-
nüpontban található Tájékoztatóban foglaltak alapján az 
Önkormányzati Hivatali Portál https://ohp-20.asp.lgov.hu  
e-ügyintézés oldalán is beküldhetik hivatalunknak;

• papíralapú iparűzési adó bevallási nyomtatvány a hi-
vatal adócsoportjánál és ügyfélszolgálatán beszerezhető, 
valamint a www.pilisvorosvar.hu weboldal Vállalkozó va-
gyok / Nyomtatványok menüpont alatt is letölthető.

Az iparűzési adó mértéke változatlanul: 1,55%

Iparűzési adó számlaszám:  
14100024-11787949-30000001

Gergelyné Csurilla Erika  
aljegyző

ÚJ ORSZÁGOS NÉMET  
ÖNKORMÁNYZATI ELNÖK

A Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának Schubert Olívia 
személyében új elnök asszonya van. 
Schubert Olívia bólyi származású, 
tanulmányait Pécsett, Kölnben és 
Budapesten végezte, MNOÖ-s meg-
bízatása előtt a Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségi Hivatalban és a Miniszte-
relnöki Hivatalban felelt nemzetiségi 
ügyekért, majd az Audi Hungaria 
Zrt. Oktatási és Tudományos Ko-
operációk osztályát vezette.

ELVESZTETTE MOSOLYÁT? RÁGÁSI NEHÉZSÉGEKTŐL SZENVED? 
A fogászati implantátumok a legfejlettebb és legesztétikusabb orvosi megoldást nyújtják a fogpótlásra – ezzel hozzá-
járulva a jobb életminőséghez.
A fogászati implantátum felépítésében a természetes fogakhoz hasonló. Bármilyen fogászati probléma okozza is a 
foghiányt, a fog gyökerét egy implantátummal, az íny feletti részét koronával, híddal vagy műfogsorral helyettesítjük. 
Tudományosan igazolt, hogy a fogbeültetés sikeressége közel 100%.

A FOGÁSZATI IMPLANTÁTUMOK ELŐNYEI
A természetes foghoz legközelebb álló megoldás.
Funkcionális: A legmegfelelőbb rágást biztosítják.
Lehetővé teszik a saját fogak megőrzését: Többé nem kell lecsiszolni egy korona elkészítéséhez a jó fogakat.
Esztétikus: Tökéletes mosolyt tesznek lehetővé, mert a természetes fogaktól nem különböznek.

KINEK LEHET FOGÁSZATI IMPLANTÁTUMA?
Orvosi konzultáció függvényében szinte mindenkinél alkalmazható megoldás a fogbeültetés.

HA EGY FOGA HIÁNYZIK
A legjobb megoldás egy implantátum koronával, ráadásul gyökérkezelés vagy csiszolás sem szükséges.

HA TÖBB FOGA HIÁNYZIK
Több fog pótlását egyszerűen több implantátummal és ráépülő koronával oldjuk meg, mely tökéletes rágási érzetet és 
esztétikus látványt nyújt. Már nincs szükség a műfogsorra, mely kényelmetlen és akár csontritkulást is okozhat.
Jó hír, hogy akinek egyetlen foga sincs, annak a teljes fogsora pótolható implantátumokkal!

Összességében, az implantálást választó páciensek életminőségük nagyfokú javulásáról számolnak be: “Mintha a sa-
ját fogaim nőttek volna vissza!”. A beavatkozás pillanatok alatt elvégezhető, a csúcstechnológiának köszönhetően a 
gyógyulási idő is lerövidül. A szakszerű implantálás lehetővé teszi, hogy újra kényelmesen és magabiztosan mosolyog-
junk, nevessünk, vagy nyugodtan fogyasszuk el a vasárnapi ebédet szeretteinkkel.
Mindenképpen ügyeljünk arra, hogy tapasztalt szakorvost válasszunk, és kezelésünk garantáltan biztonságos és fáj-
dalommentes lesz.
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A m 15. September 2018 wurde von 
der Vollversammlung der Landes-
selbstverwaltung der Ungarndeut-

schen als Nachfolgerin des tragisch früh ver-
storbenen Otto Heinek einstimmig Olivia 
Schubert gewählt, die bisher als stellvertre-
tende Vorsitzende der Landesselbstverwal-
tung wirkte und dementsprechend sowohl 
mit der Arbeit der Landesselbstverwaltung, 
ihres täglichen und praktischen Wirkens, als 
auch mit dem Leben der gesamten Volks-
gruppe bestens vertraut ist.

Nachdem sie von der Vollversammlung 
gewählt worden war, umriss sie in ihren 
Dankesworten kurz auch, mit welcher Ziel-
setzung sie ihr Amt antritt: „Es ist traurig 
und zugleich auch schwer, unter solchen 
Umständen diesen Posten anzutreten, ich 
werde aber nach meinem besten Wissen 
und Gewissen alles für die Sicherung der 
Kontinuität tun.“

Olivia Schubert stammt aus der etwa 
30 km östlich von Fünfkirchen (Pécs) lie-
genden Branauer Kleinstadt Bohl (Bóly). 
Das Abitur absolvierte sie als Schülerin 
des Deutschen Nationalitätenklassenzugs 
des Klara-Leőwey-Gymnasiums in Fünf-
kirchen, wo sie auch ihr Studium der Ge-
schichte und der Politologie begann. Diese 
beendete sie an der Universität zu Köln, an 
der sie das MA-Diplom in Politikwissen-
schaft, Germanistik und Geschichte erwarb. 

NEUE VORSITZENDE  
DER LDU
POLITOLOGIN  
UND VERWALTUNGSEXPERTIN  
OLIVIA SCHUBERT

Es folgten weitere Studien in Budapest als 
EU-Fachexpertin und Verwaltungsmanage-
rin. Ab 2002 war sie im Amt für Nationale 
und Ethnische Minderheiten, dann im Amt 
des Ministerpräsidenten als Referentin für 
Minderheitenrechte und EU-Angelegen-
heiten zuständig, ab 2007 war sie die Leite-
rin der Geschäftsstelle der Landesselbstver-
waltung der Ungarndeutschen, und später 
fünf Jahre lang die Leiterin der Abteilung 
von Bildungs- und Wissenschaftskooperati-
onen der Audi Hungaria GmbH.

Die Jahre, die sie als Leiterin der Geschäfts-
stelle und dann später als Stellvertretende Vor-
sitzende der Landesselbstverwaltung gearbei-
tet hat, waren eine gute Möglichkeit, sich die 
Befähigungen und Kenntnisse anzueignen, 
die nunmehr für ihre Tätigkeit als Vorsitzen-
de unerlässlich sind. „Für mich wäre jetzt 
natürlich alles viel leichter, wenn der Wechsel 
mit einem Übergang hätte geschehen können, 
wenn er uns noch eine Zeit lang hätte beglei-
ten können. Die Herausforderung ist also 
sehr groß, ich bin aber froh, mit ihm in den 
letzten Jahren über viele Fragen und Themen 
diskutiert zu haben.“

Angesichts der bisherigen Tätigkeit und 
des reichen Erfahrungsschatzes von Frau 
Olivia Schubert kann man feststellen, dass in 
ihrer Person sich sehr glücklich all jene Eigen-
schaften verbinden, die eine Grundlage für 
die erfolgreiche Vertretung der Ungarndeut-

schen darstellen: Als eine moderne, gebildete, 
studierte Frau, die auch über weitreichende 
Erfahrungen im Bereich Verwaltung verfügt, 
zugleich durch ihre Herkunft fest verwur-
zelt in der Volksgruppe ist, stellt ihre Person 
eine Garantie dafür dar, dass das Ungarn-
deutschtum durch die Landesselbstverwal-
tung unter Bewahrung seiner Identität und 
althergebrachten Traditionen einen Weg wird 
beschreiten können, der zugleich auch den 
zeitgemäßen Umgang mit den Fragestellun-
gen und Problemen der Gegenwart umfasst.

Gábor Kerekes

            A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Felhívás helyi iparűzési adóbevallási kötelezettségüket nem teljesítőknek
Ezúton hívom fel tisztelt vállalkozóink figyelmét, hogy 
önkormányzatunk adócsoportja megkezdi a 2017. évi 
helyi iparűzési adóbevallási kötelezettségüket 
nem teljesítő adóalanyok felszólítását.

Amennyiben a 2017-es adóévre vonatkozóan a 
helyi iparűzési adóbevallás benyújtását 2018. 
május 31-ig elmulasztották, akkor kérem, hogy 
bevallásukat felszólításunkra az önkormányzati adóha-
tóság felé mielőbb teljesíteni szíveskedjenek, ellenkező 
esetben eredménytelen felszólítást követően mulasztási 
bírság kiszabására kerül sor.

Az adózók a 2017. évi állandó jellegű helyi iparűzési adó-
ról szóló bevallási kötelezettségük teljesítésére az alábbi 
lehetőségek közül választhatnak: 

• beküldhetik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) a 
17HIPA nyomtatványon, amelyet a NAV hivatalunk részé-
re továbbít; 

• a www.pilisvorosvar.hu weboldal Vörösvári (környék-
beli) vagyok / Polgármesteri Hivatal / E-Ügyintézés me-
nüpontban található Tájékoztatóban foglaltak alapján az 
Önkormányzati Hivatali Portál https://ohp-20.asp.lgov.hu  
e-ügyintézés oldalán is beküldhetik hivatalunknak;

• papíralapú iparűzési adó bevallási nyomtatvány a hi-
vatal adócsoportjánál és ügyfélszolgálatán beszerezhető, 
valamint a www.pilisvorosvar.hu weboldal Vállalkozó va-
gyok / Nyomtatványok menüpont alatt is letölthető.

Az iparűzési adó mértéke változatlanul: 1,55%

Iparűzési adó számlaszám:  
14100024-11787949-30000001

Gergelyné Csurilla Erika  
aljegyző

ÚJ ORSZÁGOS NÉMET  
ÖNKORMÁNYZATI ELNÖK

A Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának Schubert Olívia 
személyében új elnök asszonya van. 
Schubert Olívia bólyi származású, 
tanulmányait Pécsett, Kölnben és 
Budapesten végezte, MNOÖ-s meg-
bízatása előtt a Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségi Hivatalban és a Miniszte-
relnöki Hivatalban felelt nemzetiségi 
ügyekért, majd az Audi Hungaria 
Zrt. Oktatási és Tudományos Ko-
operációk osztályát vezette.

ELVESZTETTE MOSOLYÁT? RÁGÁSI NEHÉZSÉGEKTŐL SZENVED? 
A fogászati implantátumok a legfejlettebb és legesztétikusabb orvosi megoldást nyújtják a fogpótlásra – ezzel hozzá-
járulva a jobb életminőséghez.
A fogászati implantátum felépítésében a természetes fogakhoz hasonló. Bármilyen fogászati probléma okozza is a 
foghiányt, a fog gyökerét egy implantátummal, az íny feletti részét koronával, híddal vagy műfogsorral helyettesítjük. 
Tudományosan igazolt, hogy a fogbeültetés sikeressége közel 100%.

A FOGÁSZATI IMPLANTÁTUMOK ELŐNYEI
A természetes foghoz legközelebb álló megoldás.
Funkcionális: A legmegfelelőbb rágást biztosítják.
Lehetővé teszik a saját fogak megőrzését: Többé nem kell lecsiszolni egy korona elkészítéséhez a jó fogakat.
Esztétikus: Tökéletes mosolyt tesznek lehetővé, mert a természetes fogaktól nem különböznek.

KINEK LEHET FOGÁSZATI IMPLANTÁTUMA?
Orvosi konzultáció függvényében szinte mindenkinél alkalmazható megoldás a fogbeültetés.

HA EGY FOGA HIÁNYZIK
A legjobb megoldás egy implantátum koronával, ráadásul gyökérkezelés vagy csiszolás sem szükséges.

HA TÖBB FOGA HIÁNYZIK
Több fog pótlását egyszerűen több implantátummal és ráépülő koronával oldjuk meg, mely tökéletes rágási érzetet és 
esztétikus látványt nyújt. Már nincs szükség a műfogsorra, mely kényelmetlen és akár csontritkulást is okozhat.
Jó hír, hogy akinek egyetlen foga sincs, annak a teljes fogsora pótolható implantátumokkal!

Összességében, az implantálást választó páciensek életminőségük nagyfokú javulásáról számolnak be: “Mintha a sa-
ját fogaim nőttek volna vissza!”. A beavatkozás pillanatok alatt elvégezhető, a csúcstechnológiának köszönhetően a 
gyógyulási idő is lerövidül. A szakszerű implantálás lehetővé teszi, hogy újra kényelmesen és magabiztosan mosolyog-
junk, nevessünk, vagy nyugodtan fogyasszuk el a vasárnapi ebédet szeretteinkkel.
Mindenképpen ügyeljünk arra, hogy tapasztalt szakorvost válasszunk, és kezelésünk garantáltan biztonságos és fáj-
dalommentes lesz.
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JUBILÁLÓK

Váradi Zoltánné,  
műszaki osztályvezető  
(2017 – 30 éves munkaviszony)
Miután elvégezte a Vági István Építőipari 
Szakközépiskolát, Váradi Zoltánné – avagy 
ahogy kollégái ismerik: Váradi Ági – közép-
fokú magasépítészként az egykor volt ta-
nácsházán vállalt munkát 1982 áprilisában, 
ahol akkoriban jóval kevesebben dolgoz-
tak, mint mostanság. A műszaki osztályra 
került, ahol ügyintézőként vágott bele a 
nagybetűs életbe. Feladatai közé tartozott a 
különféle építési engedélyek kiadása, a vá-
rosüzemeltetésben és a városfejlesztésben 
való részvétel.Három éven keresztül dol-
gozott így, majd 1985-ben GYES-re ment, 
két gyermeke született. Ezután munkahe-
lyet váltott, így került a helyi OTP-fiókba, 
ahol ügyintézői feladatokat látott el. Ez a 

Munkájuk nélkül korántsem működnének ilyen gördülékenyen város-
unk mindennapi ügyei… Nos, kikre gondolhatok? Segítek! Azokra a 
köztisztviselőkre, akik a szürke hétköznapok során – és ha kell, akkor 
hétvégén is – dolgoznak, önért, értem, és a város többi lakójáért. Mun-
kájukról csak azok tudnak bővebben beszámolni, akiknek közvetlen 
kapcsolatuk van velük, pedig néhányuk már évtizedek óta dolgozik a 
polgármesteri hivatalban. Az utóbbi két esztendő jubiláló köztisztvise-
lőivel beszélgettünk.

feladatkör viszont nem nyerte el a tetszését, 
így újra váltott.

Akkoriban éppen építéshatósági ügyin-
tézőt kerestek a hivatalba, amely pozíciót 
megpályázta s el is nyerte, így néhány év 
kihagyás után visszakerült első munkahe-
lyére. Hosszú esztendőket töltött el ebben a 
feladatkörben. Építési engedélykérelmeket 
bírált, építkezéseket ellenőrzött, vagy ha 
éppen arra volt szükség, akkor használat-
bavételi engedélyekkel foglalkozott. Sokat 
segített a városvezetésnek abban, hogy a 
település fejlesztési terveit előterjesztésre 
előkészítse, így különféle beruházásokban 
is részt vett. Nagyon büszke rá, hogy az 
utóbbi években számos sikeres városfejlesz-
tési projektben működhetett közre. 

2002-ben nevezték ki megbízott osztály-
vezetőnek. Igen nehéz időszakként emlék-
szik vissza ezekre a napokra, mert ekkor 

úgymond az egész osztály munkáját el kel-
lett sajátítania, hogy szakszerűen folyhas-
son tovább a munka. A műszak feladatai 
közé tartozik például a városüzemeltetés, 
a közterület-felügyelet, az önkormányzati 
lakásügyek, a zöldfelületek kezelése vagy a 
közbeszerzések lebonyolítása. Időközben 
belevágott a főiskolába, 2005-ben pedig 
településmérnökként diplomázott, amely 
végzettséggel kinevezték osztályvezetőnek. 
Az azóta eltelt tizenhárom évre sok kihívás 
és még több munka volt jellemző, amelyek 
eredménye látszik a városon is.

Sikerélménnyel tölti el, ha kollégáival 
közösen megoldanak egy-egy problémát. 
Nagyon büszke csapatára, akik szeretik és 
tudják a dolgukat, ezért is képesek együtt 
tolni azt a bizonyos szekeret. 

Lakatosné Halmschlager Margit 
(2017 – 25 éves munkaviszony)
Olvasóink közül bizonyára többen emlé-
keznek még rá, hogy a helyi gimnázium-
ban egykoron államigazgatást is lehetett 
tanulni. Itt végzett Halmschlager Margit, 
aki érettségi után egyből az önkormány-
zat műszaki osztályán kezdett dolgozni. 
A napi teendői közé tartozott a kisebb 
levelezések intézése, a posta kezelése, a 
régi „csapkodós” írógépen való építésien-
gedély-gépelés. Gyakorlatilag kollégájával 
ketten segítették a műszaki osztály műkö-
dését.

1995-ben nevezték ki előadónak, ekko-
ra pedig már letette az anyakönyvvezetői 
szakvizsgát is. Utóbbi lehetőséget – azon 
kívül, hogy mindig is érdekelte a téma – az 
élet hozta, ő pedig élt vele. Még ugyaneb-
ben az esztendőben GYES-re ment, s csak 
hat évvel később – Ritus és Ricsi születése 
után – tért vissza a munkához.

Előadóként került a műszaki osztályra, 
ahol a panaszbejelentésektől kezdve a ki-
sebb levelezéseken át számos dolog tarto-
zott a feladatai közé. Nagyon szerette eze-
ket az éveket, amikor Váradi Ági és Wenczl 
Erzsi kolléganőivel dolgozhatott egy na-
gyon jó hangulatú, konstruktív csapatban.

Időközben anyakönyvvezetőként he-
lyettesítésekbe is kezdett, főként esküvőket 
tartott. Elődje, Tasnádi Tamásné 2004-ben 
ment nyugállományba, előtte pedig meg-
mutatta neki a munka csínját-bínját, így 
végül átvette a teljes munkakörét, amelybe 
az anyakönyvvezetésen kívül beletartoztak 
a hagyatéki ügyek is. Azóta is ezzel foglal-
kozik főállásban, 2014-ben pedig kinevez-
ték igazgatási osztályvezetőnek. Most már 
„csak” az anyakönyvvezetési feladatokat 
látja el, viszont megkapta például a bir-
tokvédelmet, a közigazgatási ügyeket és 
természetesen az osztály munkáját is irá-
nyítania kell. Nagyon szerencsésnek érzi 
magát, mert mindig olyan vezetői voltak, 
akiktől segítséget kapott, és kollégáira is 
bármiben számíthat, így nincsenek szá-
mukra leküzdhetetlen problémák.

Wohlné Scheller Ildikó  
(2017 – 25 éves munkaviszony)
A jubiláló kollégák közül ő az egyetlen 
kakukktojás, aki teljesen más pályáról ér-
kezett a polgármesteri hivatalba, ugyanis 
korábban a Rákóczi úti óvodában dol-
gozott, amíg egy számára igen kedves 
volt kolléganője javaslatára munkahe-
lyet nem váltott. Pénztárosként kezdett, 
menetközben pedig elvégezte a mérleg-
képes könyvelő tanfolyamot. Ekkoriban 
szinte mindent készpénzzel intéztek, 
sok volt az ilyen jellegű számla, amelye-
ken felül az ő feladatkörébe tartozott a 
főállású édesanyák, a munkanélküliek, 
illetőleg a gyermektartási díjak és a kü-
lönféle rendszeres gyermekvédelmi ellá-
tások kifizetése is.

Kis idő múlva átkerült a könyvelésre, 
ahol lényegesen bonyolultabbá vált az 
élete a tárgyi eszközök nyilvántartásával 
(ingatlanok, gépek, járművek jegyzékbe 
rendezése és értékcsökkenéseinek ne-
gyedéves elszámolása) és a vevői analitika 
kezelésével. Utóbbi témakörbe tartozott 
például a különféle bírságok, közterület-
használati díjak nyilvántartása, a befize-
tések lekönyvelése vagy éppen a hátralé-
kosok felszólítása.

Négy esztendőt töltött ebben a mun-
kakörben, aztán megint új feladatokkal 
látták el. Egy kevés ideig pénzügyi ügy-
intézői feladatkörben dolgozott, az állami 
támogatások elszámolását, a bér jellegű 
kifizetések kincstár felé történő lejelenté-
sét végezte. Egy év múltával újabb kihívás 
várt reá, mert ettől kezdve főként a napi 
forgalmak lekönyvelésével és az ahhoz 
kapcsolatos adatszolgáltatás nyújtásá-
val telt az idő. Végül itt állapodott meg, 
napjainkban is ilyen feladatokkal foglal-
kozik, némi különbséggel. Például oda 
kell figyelnie az állam felé kötelező havi 
adatszolgáltatásra, amelyet egy szigorúan 
ellenőrzött programban kell elvégezni. 
Ezt a munkát nehezíti a folyamatosan 
változó jogszabályi környezet. Munkája 
kifejezetten fontos az éves zárszámadás 
szempontjából, mert az esztendőt meg-
határozó beszámoló is erre a munkára 
épül fel.

Mindegyik pozícióját nagyon szerette, 
de most úgy gondolja, hogy a könyvelés-
ben találta meg a helyét. Olyan munka 
ez, ahol egy forintnak is igen nagy jelen-
tősége van, hiszen ennyi eltérés sem lehet, 
mindennek mindennel egyeznie kell.

Felvetődik a kérdés: már gyermekként 
is érdekelte-e a számok világa? Ildikó 
válasza határozott nem! Gimnáziumban 
nem voltak jó matematikatanárai, talán 
ezért sem szerette meg a tantárgyat, ám 
az élet úgy hozta, hogy mégis közpon-
ti szerepet kapnak sorsában a számok. 
„Olyan logikai kapcsolat van közöttük, 
amire ha az ember rájön, akkor biztosan 
sikerélménye lesz!” – mondja.

Kovács Erzsébet  
(2018 – 30 éves munkaviszony)
Különleges esztendő az idei Kovács Er-
zsébet életében, mert egyrészt április 16-án 
jubilált munkahelyén, ugyanakkor idén 
októberben tölti be az ötvenedik életévét. 
A közgazdasági szakközépiskolában letett 
érettségi után hat hónapot dolgozott a fő-
városban, egy ruhatisztító szövetkezetnél, 
mint hálózati ellenőr, de már akkor is az 
egykor volt tanácsházán akart dolgozni. 
Végül aztán fél év elteltével szóltak neki, 
hogy megüresedett egy adminisztrátori 
állás, amelyet ő gondolkodás nélkül el is 
vállalt. Kezdetben a tanácsülés anyaga-
it gépelte, s közben nagyon megkedvelte 
a munkahelyen kialakult, családias lég-
kört. „Sokan az akkori kollégáim közül 
vörösváriak voltak, többen idősebbek, aki-
ket a csókolomozás után szépen lassan te-
gezhettem. Mindegyikük segítőkész volt, 
ami nekem, félelmekkel teli kezdőnek, na-
gyon sokat jelentett.” – meséli.

Hat hónap után kezdett a népesség-
nyilvántartással foglalkozni, ahonnan két 
esztendő elteltével átkerült az iktatásra. 
Nagy kihívás volt ez az időszak, mert a 
rendszerváltozás körüli években rendet-
lenség volt az iktatóban. Miután végzett 
a rendtétellel, rettenetesen élvezte, hogy 
használhatja az irattárat. Mindemellett 
kezelte a telefonokat és a postát is, amely 
feladatok révén szépen lassan megismerte 
kollégáit és a munkájukat.

Három év után gyámügyes lett (akkori-
ban még ismeretlen volt a gyámhivatal fo-
galma), amely mellett foglalkozott például 
segélyezéssel és gyermekelhelyezéssel is. 
Ahogy ő mondja: szép, de egyben komoly 
feladat volt, amely során lelkileg megerő-
södött, mert olyan családi problémákkal 
találkozott, amelyek előtte ismeretlenek 
voltak a számára. Egészen első gyermeke 
születéséig ezt a feladatot látta el, majd 
az ezredforduló előtt újra munkába állt, 
azonban akkor már szociális területen 
folytatta ügyintézőként. Mindig is imádta 
az ügyfelezést, és munkaszeretete miatt 
38 évesen újra iskolapadba ült, ezúttal 
szociálpedagógiát tanulni. Ebben a mun-
katerületben találta meg magát, s vallja, 
hogy ezek a feladatok teljes odafigyelést 
igényelnek, amely miatt erre a pályára 
úgymond születni kell.

Napjainkban is ezt a feladatkört látja 
el, de teendői természetesen megváltoztak. 
Az ő dolga például a más intézményekkel 
való kapcsolattartás, a gyógyszertámogatá-
sok, tüdőszűrések és köztemetések intézé-
se vagy a közfoglalkoztatás. Megemlíten-
dő, hogy jegyzői gyámhatósági feladati is 
vannak, például váló szülők láthatási prob-
lémáinak esetében környezettanulmányt 
kell végeznie. Munkájából kifolyólag úgy 
gondolja, hogy mindig az ügyfél részéről 
kell vizsgálni a különféle eseteket, a sze-
mélyes indíttatást el kell felejteni.

Majda József  
(2018 – 25 éves munkaviszony)
Munkanélküliként kapott fülest szom-
szédjától, még 1993-ban, hogy a hivatal-
ban közterület-felügyelőt keresnek. Mivel 
végzettsége szerint szőlő- és gyümölcster-
mesztő, ezért mindig is szeretett kint lenni 
a szabadban, így nem látott a feladatban 
nehézséget. Azokban a napokban a műsza-
ki osztály munkáját segítette. A mindenna-
pos teendői közé tartozott az útállapotok 
felmérése, a közvilágítási hibák megtalálá-
sa, tehát nem csak a lakosság „macerálását” 
kérték tőle számon. Utóbbi munkakörben 
szinte hihetetlen tapasztalatai vannak, 
amelyekről napestig tudna mesélni. Gon-
dolták volna például, hogy az illegálisan 
kitett szemeteszsákokban szinte mindig 
van egy névre szóló csekk? 

Négy év után felkérték iktatónak. A ke-
zében megforduló dokumentumok többsé-
gében bonyolult építési engedélyek voltak, 
ám ő értett a műszaki adatokhoz a korábbi 
tapasztalatai révén, így hosszú ideig végez-
hette ezt a munkát. Saját bevallása szerint 
rendszerető, rendszerezésre hajlamos em-
ber, aki képes átlátni az összetett struktú-
rákat, így az alapvetően monotonnak tűnő 
folyamatok neki felüdülést jelentettek, s je-
lentenek mind a mai napig. Mivel a kollé-
gák kezei alá kell dolgoznia, így a különféle 
munkakörökre is rá kell látnia és tisztában 
kell lennie az aktuális jogszabályváltozá-
sokkal is. Fogalmazhatnék úgy is: folyama-
tos tanulás az élete.

Józseffel beszélgetve számos érdekessé-
get meg lehet tudni az irattárról: „1965-től 
kezdődően vannak irataink. Amikor át-
vettem a munkát, akkor százezres nagy-
ságrendről beszéltünk volna, manapság 
viszont már jóval kevesebb iratról számol-
hatok be, mert az évek során a rendszerezé-
sen túl selejtezni is tudtam. Most igen nap-
rakészek vagyunk, úgy is mondhatnám: 
egész jó kis rend alakult ki!”

2012 óta besegít az anyakönyvvezetés-
ben is. A plusz feladatot az élet hozta, mert 
kolléganőjének nem volt helyettese, így 
valakinek amúgy is muszáj lett volna meg-
tanulnia ezt a munkát. Neki megtetszett 
a pozíció, mert precizitást és ugyancsak 
nagy rendszeretetet igényel, ezért öröm-
mel elvállalta. Az pedig már csak hab volt 
a tortán, hogy így a kolléga is szabadságra 
mehetett…

Összeállította:  
Kókai Márton

Pilisvörösvár az interneten: 

pilisvorosvar.hu,  

vorosvariujsag.pilisvorosvar.hu, 

vorosvarihirek.hu
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Váradi Zoltánné,  
műszaki osztályvezető  
(2017 – 30 éves munkaviszony)
Miután elvégezte a Vági István Építőipari 
Szakközépiskolát, Váradi Zoltánné – avagy 
ahogy kollégái ismerik: Váradi Ági – közép-
fokú magasépítészként az egykor volt ta-
nácsházán vállalt munkát 1982 áprilisában, 
ahol akkoriban jóval kevesebben dolgoz-
tak, mint mostanság. A műszaki osztályra 
került, ahol ügyintézőként vágott bele a 
nagybetűs életbe. Feladatai közé tartozott a 
különféle építési engedélyek kiadása, a vá-
rosüzemeltetésben és a városfejlesztésben 
való részvétel.Három éven keresztül dol-
gozott így, majd 1985-ben GYES-re ment, 
két gyermeke született. Ezután munkahe-
lyet váltott, így került a helyi OTP-fiókba, 
ahol ügyintézői feladatokat látott el. Ez a 

Munkájuk nélkül korántsem működnének ilyen gördülékenyen város-
unk mindennapi ügyei… Nos, kikre gondolhatok? Segítek! Azokra a 
köztisztviselőkre, akik a szürke hétköznapok során – és ha kell, akkor 
hétvégén is – dolgoznak, önért, értem, és a város többi lakójáért. Mun-
kájukról csak azok tudnak bővebben beszámolni, akiknek közvetlen 
kapcsolatuk van velük, pedig néhányuk már évtizedek óta dolgozik a 
polgármesteri hivatalban. Az utóbbi két esztendő jubiláló köztisztvise-
lőivel beszélgettünk.

feladatkör viszont nem nyerte el a tetszését, 
így újra váltott.

Akkoriban éppen építéshatósági ügyin-
tézőt kerestek a hivatalba, amely pozíciót 
megpályázta s el is nyerte, így néhány év 
kihagyás után visszakerült első munkahe-
lyére. Hosszú esztendőket töltött el ebben a 
feladatkörben. Építési engedélykérelmeket 
bírált, építkezéseket ellenőrzött, vagy ha 
éppen arra volt szükség, akkor használat-
bavételi engedélyekkel foglalkozott. Sokat 
segített a városvezetésnek abban, hogy a 
település fejlesztési terveit előterjesztésre 
előkészítse, így különféle beruházásokban 
is részt vett. Nagyon büszke rá, hogy az 
utóbbi években számos sikeres városfejlesz-
tési projektben működhetett közre. 

2002-ben nevezték ki megbízott osztály-
vezetőnek. Igen nehéz időszakként emlék-
szik vissza ezekre a napokra, mert ekkor 

úgymond az egész osztály munkáját el kel-
lett sajátítania, hogy szakszerűen folyhas-
son tovább a munka. A műszak feladatai 
közé tartozik például a városüzemeltetés, 
a közterület-felügyelet, az önkormányzati 
lakásügyek, a zöldfelületek kezelése vagy a 
közbeszerzések lebonyolítása. Időközben 
belevágott a főiskolába, 2005-ben pedig 
településmérnökként diplomázott, amely 
végzettséggel kinevezték osztályvezetőnek. 
Az azóta eltelt tizenhárom évre sok kihívás 
és még több munka volt jellemző, amelyek 
eredménye látszik a városon is.

Sikerélménnyel tölti el, ha kollégáival 
közösen megoldanak egy-egy problémát. 
Nagyon büszke csapatára, akik szeretik és 
tudják a dolgukat, ezért is képesek együtt 
tolni azt a bizonyos szekeret. 

Lakatosné Halmschlager Margit 
(2017 – 25 éves munkaviszony)
Olvasóink közül bizonyára többen emlé-
keznek még rá, hogy a helyi gimnázium-
ban egykoron államigazgatást is lehetett 
tanulni. Itt végzett Halmschlager Margit, 
aki érettségi után egyből az önkormány-
zat műszaki osztályán kezdett dolgozni. 
A napi teendői közé tartozott a kisebb 
levelezések intézése, a posta kezelése, a 
régi „csapkodós” írógépen való építésien-
gedély-gépelés. Gyakorlatilag kollégájával 
ketten segítették a műszaki osztály műkö-
dését.

1995-ben nevezték ki előadónak, ekko-
ra pedig már letette az anyakönyvvezetői 
szakvizsgát is. Utóbbi lehetőséget – azon 
kívül, hogy mindig is érdekelte a téma – az 
élet hozta, ő pedig élt vele. Még ugyaneb-
ben az esztendőben GYES-re ment, s csak 
hat évvel később – Ritus és Ricsi születése 
után – tért vissza a munkához.

Előadóként került a műszaki osztályra, 
ahol a panaszbejelentésektől kezdve a ki-
sebb levelezéseken át számos dolog tarto-
zott a feladatai közé. Nagyon szerette eze-
ket az éveket, amikor Váradi Ági és Wenczl 
Erzsi kolléganőivel dolgozhatott egy na-
gyon jó hangulatú, konstruktív csapatban.

Időközben anyakönyvvezetőként he-
lyettesítésekbe is kezdett, főként esküvőket 
tartott. Elődje, Tasnádi Tamásné 2004-ben 
ment nyugállományba, előtte pedig meg-
mutatta neki a munka csínját-bínját, így 
végül átvette a teljes munkakörét, amelybe 
az anyakönyvvezetésen kívül beletartoztak 
a hagyatéki ügyek is. Azóta is ezzel foglal-
kozik főállásban, 2014-ben pedig kinevez-
ték igazgatási osztályvezetőnek. Most már 
„csak” az anyakönyvvezetési feladatokat 
látja el, viszont megkapta például a bir-
tokvédelmet, a közigazgatási ügyeket és 
természetesen az osztály munkáját is irá-
nyítania kell. Nagyon szerencsésnek érzi 
magát, mert mindig olyan vezetői voltak, 
akiktől segítséget kapott, és kollégáira is 
bármiben számíthat, így nincsenek szá-
mukra leküzdhetetlen problémák.

Wohlné Scheller Ildikó  
(2017 – 25 éves munkaviszony)
A jubiláló kollégák közül ő az egyetlen 
kakukktojás, aki teljesen más pályáról ér-
kezett a polgármesteri hivatalba, ugyanis 
korábban a Rákóczi úti óvodában dol-
gozott, amíg egy számára igen kedves 
volt kolléganője javaslatára munkahe-
lyet nem váltott. Pénztárosként kezdett, 
menetközben pedig elvégezte a mérleg-
képes könyvelő tanfolyamot. Ekkoriban 
szinte mindent készpénzzel intéztek, 
sok volt az ilyen jellegű számla, amelye-
ken felül az ő feladatkörébe tartozott a 
főállású édesanyák, a munkanélküliek, 
illetőleg a gyermektartási díjak és a kü-
lönféle rendszeres gyermekvédelmi ellá-
tások kifizetése is.

Kis idő múlva átkerült a könyvelésre, 
ahol lényegesen bonyolultabbá vált az 
élete a tárgyi eszközök nyilvántartásával 
(ingatlanok, gépek, járművek jegyzékbe 
rendezése és értékcsökkenéseinek ne-
gyedéves elszámolása) és a vevői analitika 
kezelésével. Utóbbi témakörbe tartozott 
például a különféle bírságok, közterület-
használati díjak nyilvántartása, a befize-
tések lekönyvelése vagy éppen a hátralé-
kosok felszólítása.

Négy esztendőt töltött ebben a mun-
kakörben, aztán megint új feladatokkal 
látták el. Egy kevés ideig pénzügyi ügy-
intézői feladatkörben dolgozott, az állami 
támogatások elszámolását, a bér jellegű 
kifizetések kincstár felé történő lejelenté-
sét végezte. Egy év múltával újabb kihívás 
várt reá, mert ettől kezdve főként a napi 
forgalmak lekönyvelésével és az ahhoz 
kapcsolatos adatszolgáltatás nyújtásá-
val telt az idő. Végül itt állapodott meg, 
napjainkban is ilyen feladatokkal foglal-
kozik, némi különbséggel. Például oda 
kell figyelnie az állam felé kötelező havi 
adatszolgáltatásra, amelyet egy szigorúan 
ellenőrzött programban kell elvégezni. 
Ezt a munkát nehezíti a folyamatosan 
változó jogszabályi környezet. Munkája 
kifejezetten fontos az éves zárszámadás 
szempontjából, mert az esztendőt meg-
határozó beszámoló is erre a munkára 
épül fel.

Mindegyik pozícióját nagyon szerette, 
de most úgy gondolja, hogy a könyvelés-
ben találta meg a helyét. Olyan munka 
ez, ahol egy forintnak is igen nagy jelen-
tősége van, hiszen ennyi eltérés sem lehet, 
mindennek mindennel egyeznie kell.

Felvetődik a kérdés: már gyermekként 
is érdekelte-e a számok világa? Ildikó 
válasza határozott nem! Gimnáziumban 
nem voltak jó matematikatanárai, talán 
ezért sem szerette meg a tantárgyat, ám 
az élet úgy hozta, hogy mégis közpon-
ti szerepet kapnak sorsában a számok. 
„Olyan logikai kapcsolat van közöttük, 
amire ha az ember rájön, akkor biztosan 
sikerélménye lesz!” – mondja.

Kovács Erzsébet  
(2018 – 30 éves munkaviszony)
Különleges esztendő az idei Kovács Er-
zsébet életében, mert egyrészt április 16-án 
jubilált munkahelyén, ugyanakkor idén 
októberben tölti be az ötvenedik életévét. 
A közgazdasági szakközépiskolában letett 
érettségi után hat hónapot dolgozott a fő-
városban, egy ruhatisztító szövetkezetnél, 
mint hálózati ellenőr, de már akkor is az 
egykor volt tanácsházán akart dolgozni. 
Végül aztán fél év elteltével szóltak neki, 
hogy megüresedett egy adminisztrátori 
állás, amelyet ő gondolkodás nélkül el is 
vállalt. Kezdetben a tanácsülés anyaga-
it gépelte, s közben nagyon megkedvelte 
a munkahelyen kialakult, családias lég-
kört. „Sokan az akkori kollégáim közül 
vörösváriak voltak, többen idősebbek, aki-
ket a csókolomozás után szépen lassan te-
gezhettem. Mindegyikük segítőkész volt, 
ami nekem, félelmekkel teli kezdőnek, na-
gyon sokat jelentett.” – meséli.

Hat hónap után kezdett a népesség-
nyilvántartással foglalkozni, ahonnan két 
esztendő elteltével átkerült az iktatásra. 
Nagy kihívás volt ez az időszak, mert a 
rendszerváltozás körüli években rendet-
lenség volt az iktatóban. Miután végzett 
a rendtétellel, rettenetesen élvezte, hogy 
használhatja az irattárat. Mindemellett 
kezelte a telefonokat és a postát is, amely 
feladatok révén szépen lassan megismerte 
kollégáit és a munkájukat.

Három év után gyámügyes lett (akkori-
ban még ismeretlen volt a gyámhivatal fo-
galma), amely mellett foglalkozott például 
segélyezéssel és gyermekelhelyezéssel is. 
Ahogy ő mondja: szép, de egyben komoly 
feladat volt, amely során lelkileg megerő-
södött, mert olyan családi problémákkal 
találkozott, amelyek előtte ismeretlenek 
voltak a számára. Egészen első gyermeke 
születéséig ezt a feladatot látta el, majd 
az ezredforduló előtt újra munkába állt, 
azonban akkor már szociális területen 
folytatta ügyintézőként. Mindig is imádta 
az ügyfelezést, és munkaszeretete miatt 
38 évesen újra iskolapadba ült, ezúttal 
szociálpedagógiát tanulni. Ebben a mun-
katerületben találta meg magát, s vallja, 
hogy ezek a feladatok teljes odafigyelést 
igényelnek, amely miatt erre a pályára 
úgymond születni kell.

Napjainkban is ezt a feladatkört látja 
el, de teendői természetesen megváltoztak. 
Az ő dolga például a más intézményekkel 
való kapcsolattartás, a gyógyszertámogatá-
sok, tüdőszűrések és köztemetések intézé-
se vagy a közfoglalkoztatás. Megemlíten-
dő, hogy jegyzői gyámhatósági feladati is 
vannak, például váló szülők láthatási prob-
lémáinak esetében környezettanulmányt 
kell végeznie. Munkájából kifolyólag úgy 
gondolja, hogy mindig az ügyfél részéről 
kell vizsgálni a különféle eseteket, a sze-
mélyes indíttatást el kell felejteni.

Majda József  
(2018 – 25 éves munkaviszony)
Munkanélküliként kapott fülest szom-
szédjától, még 1993-ban, hogy a hivatal-
ban közterület-felügyelőt keresnek. Mivel 
végzettsége szerint szőlő- és gyümölcster-
mesztő, ezért mindig is szeretett kint lenni 
a szabadban, így nem látott a feladatban 
nehézséget. Azokban a napokban a műsza-
ki osztály munkáját segítette. A mindenna-
pos teendői közé tartozott az útállapotok 
felmérése, a közvilágítási hibák megtalálá-
sa, tehát nem csak a lakosság „macerálását” 
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Összeállította:  
Kókai Márton

Pilisvörösvár az interneten: 

pilisvorosvar.hu,  

vorosvariujsag.pilisvorosvar.hu, 

vorosvarihirek.hu
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Pilisvörösvár, 
Csobánkai u. 3.

Eladó 640 m2 alapterületű, belterületi, üres építési 
telek. A telekalakítási eljárás még folyamatban van, 
de az adásvételi szerződés megkötéséig befejeződik. 
Az ingatlan külön vízmérőórával rendelkezik, a többi 
közműre való rákötés az ingatlan előtti közterületről 
lehetséges. A Helyi Építési Szabályzat szerint 30%-os, 
oldalhatáros beépíthetőséggel, 5,5 m homlokzatma-
gassággal családi ház építhető az ingatlanra.

Tekintettel arra, hogy az ingatlan telekmegosz-
tása folyamatban van, az ingatlan adásvételi 
szerződésének megkötésére csak a telekmegosz-
tási eljárás lefolytatása után kerülhet sor. 

15 000 000 Ft
Információ: 06-26-330-233 / 130-as mellék

E L A D Ó  T E L E K ÁLLÁSHIRDETÉS

A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda pályázatot hirdet 

2 FŐ NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODAPEDAGÓGUS 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 2085 Pilisvörösvár, Rákóczi u. 6. és 2085 Pilisvörösvár, Hősök tere 3. 

Feladatok: német nemzetiségi óvodapedagógusi,  
illetve óvodapedagógusi feladatok ellátása

Elvárások: német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség, kiváló szintű szakmai, 
módszertani ismeretek, innovatív attitűd megléte,  
elkötelezettség a német nemzetiségi nevelés iránt

Pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai önéletrajz, diploma másolata, 
sikeres elbírálás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Munkakör betölthetőségének időpontja: kedvező elbírálás esetén azonnal

Jelentkezés 2018. 10. 30-ig személyesen Juhászné Ligeti Katalin  óvodavezetőnél 
(2085 Pilisvörösvár,  Rákóczi u. 6.)  

vagy elektronikusan a nnovi@pilisvorosvar.hu e-mail-címen.

Pályázat elbírálásának határideje: 2018. 10. 31.

Érdeklődni lehet a 26/330-185-ös telefonszámon.

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda pályázatot hirdet 

1 FŐ ÓVODAPEDAGÓGUS  
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 2085 Pilisvörösvár, Széchenyi u. 5. 

Feladatok: óvodapedagógusi feladatok ellátása

Elvárások: óvodapedagógus végzettség,  
kiváló szintű szakmai, módszertani ismeretek,  

innovatív attitűd megléte

Pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai önéletrajz,  
diploma másolata, sikeres elbírálás esetén  

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Munkakör betölthetőségének időpontja:  
kedvező elbírálás esetén azonnal

Jelentkezés 2018. 10. 30-ig személyesen  
Juhászné Ligeti Katalin  óvodavezetőnél (2085 Pilisvörösvár, Rákóczi u. 6.)  

vagy elektronikusan  
a nnovi@pilisvorosvar.hu e-mail-címen.

Pályázat elbírálásának határideje: 2018. 10. 31.

Érdeklődni lehet a 26/330-185-ös telefonszámon.

Pilisvörösvár, Csobánkai u. 3.  
1-es számú lakás

44 m2 alapterületű, közlekedő, másfél szoba, 
konyha, nappali, zuhanyzó-WC helyiségekből 
álló társasházi lakás. A telekből, építmény-
részekből és felszerelésekből ¼ tulajdoni 
hányad illeti meg a mindenkori tulajdonost.  
Ajánlati ár: 12 500 000 Ft

Pilisvörösvár, Csobánkai u. 3.  
2-es számú lakás

44 m2 alapterületű, közlekedő, másfél szoba, 
konyha, nappali, zuhanyzó-WC helyiségekből 
álló társasházi lakás. A telekből, építmény-
részekből és felszerelésekből ¼ tulajdoni 
hányad illeti meg a mindenkori tulajdonost.  
Ajánlati ár: 12 500 000 Ft

Pilisvörösvár, Csobánkai u. 3.  
3-es számú lakás

44 m2 alapterületű, közlekedő, másfél szoba, 
konyha, nappali, zuhanyzó-WC helyiségekből 
álló társasházi lakás. A telekből, építmény-
részekből és felszerelésekből ¼ tulajdoni 
hányad illeti meg a mindenkori tulajdonost.  
Ajánlati ár: 13 500 000 Ft

Pilisvörösvár, Csobánkai u. 3.  
4-es számú lakás

44 m2 alapterületű, közlekedő, másfél szoba, 
konyha, nappali, zuhanyzó-WC helyiségekből 
álló társasházi lakás. A telekből, építmény-
részekből és felszerelésekből ¼ tulajdoni 
hányad illeti meg a mindenkori tulajdonost.  
Ajánlati ár: 13 500 000 Ft

E L A D Ó  L A K Á S O K

Információ: 06-26-330-233 / 130-as mellék
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E L A D Ó  L A K Á S O K

Információ: 06-26-330-233 / 130-as mellék
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Köszönetnyilvánítás
A Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub köszöne-
tét fejezi ki az alábbi támogatóknak a szü-
reti mulatságon nyújtott támogatásukért:  
Citromos Kft. –  Baják Dánielnek, aki 30 kg 
kenyérrel, 6 kg lilahagymával, a Mester Kft.-
nek és Mester Tibornak, aki 4 kg zsírral, to-
vábbá Pinczés Istvánnak, aki zöld áruval 
segítette a klubot. Minden zsíros kenyér – 

ANYAKÖNYVI HÍREK

Elhunytak:

08.08.  Manhercz Rudolfné 
 szül Braun Rozália, 87 év   
 Puskin u. 20.

09.03.  Maizer Károlyné 
 szül. Kassai Éva, 84 év   
 Csokonai u. 7. 

09.04.  Szauter Márton, 61 év 
 Iskola u. 43.

09.07.  Falusi Józsefné 
 szül. Peller Terézia, 82 év   
 Kisfaludy u. 51.

09.08.  Muschitz László, 40 év 
 Alkotmány u. 2/a

09.09.  dr. Schäffer Iván, 64 év 
 Ráckeve, Idősek otthona

09.14.  Czink Antalné 
 szül. Izsák Mária, 84 év  
 Tövis u. 2.

09.14.  Weigerding Mihályné 
 szül. Tininger Hedvig, 84 év  
 Tavasz u. 6.

09.17.  Manhertz Jánosné 
 szül. Lommel Gizella, 80 év  
 Kápolna u. 67.

09.25.  özv. Hertelendy György, 85 év 
 Hunyadi u. 90.

 

Megszülettek: 

08.24. Krupp Roland 
 Apa: Krupp László   
 Anya: Nyári Hajnalka

08.30. Karácsony Kiara Vanessza 
 Apa: Karácsony Lajos 
 Anya: Barta Alexandra

09.05. Pető Mira 
 Apa: Pető Tamás 
 Anya: Kanyó Noémi

09.11. Wippelhauser Vince 
 Apa: Wippelhauser Tamás 
 Anya: Kiss Ágnes

09.12. Majoros Laura Eliza 
 Apa: Majoros Attila 
 Anya: Lakatos Nikoletta

09.13. Páhi Jázmin 
 Apa: Páhi László Attila 
 Anya: Schreck Fatime Terézia

09.14. Horváth Emma 
 Apa: Horváth Balázs 
 Anya: Bujdosó Krisztina

09.17. Filep Áron 
 Apa: Filep László 
 Anya: Egervári Tímea

09.20. Palkovics Gábor Levente 
 Apa: Palkovics Gábor 
 Anya: Kassa Tímeaa

09.21. Sodró Emma Boróka 
 Apa: Sodró Gergő 
 Anya: Nagy Veronika

Házasságot kötöttek: 

Huber Anita és Scheller István 
09.08.

Tajti Regina és Moldován Richárd 
09.14.

Gozolits Dóra és Váradi Tamás 
09.21.

Vida Eszter Zsuzsanna és Perge Dávid 
09.22. 

Vörösvári Új ság
Werischwarer Zeitung

Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának 

közéleti havilapja

A lap alapítója, tulajdonosa  
és fenntartó szerve: 
Pilisvörösvár Város  
Önkormányzatának  

képviselőtestülete  
(2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.)

A lap kiadója: 
Pilisvörösvár Város  

Önkormányzata

Felelős kiadó: 
Pilisvörösvár Város jegyzője 

Felelős szerkesztő: 
Palkovics Mária 

ujsag@pilisvorosvar.hu

Tördelés:  
Barcsik Géza

Rovatszerkesztők:  
Dr. Müller Márta, 
Dr. Kerekes Gábor  

– nemzetiség 
 

Kókai Márton  
– sport,  

szerkesztő-riporter

Online szerkesztő: 
Schuck Béla  

webmester@pilisvorosvar.hu

A címlapon: 
Szüreti felvonulás 2018

Fotók:  
Barcsik Géza, Kókai Márton, 

Müller Márta, Palkovics Mária, 
Rimár Ágnes, Szima Roland  

 
Levelezési cím: 

Pilisvörösvár, Fő u. 1.  
Telefon: 06/30-228-0262

Nyomdai kivitelezés: 
Crew Kft. 

Telefon: +36 1 401-3048 
E-mail: crew@crewprint.hu 
Weboldal: www.crewprint.hu

ISSN 1417-6823

Megjelenik  
1300 példányban.

Köszönjük, hogy az újságot árusítják:

Ági bolt, Bányató utcai kisbolt, Barkács bolt, Büfé, 
CBA Profi-Hús Kft., Halmschláger élelmiszer-
bolt, Koller Elektronika, Kri vinger zöldségesbolt,  
Krausz mezőgazdasági bolt, Liget ABC, Margit 
minimarket, Mester hentesüzlet, Müller kávé-
zó, Művészetek Háza (porta), Rotburger sörö-
ző, Sváb pékség, Tácsik Pékség és Cukrászda, 
Városi Könyvtár, Waldek.

FÓRUM

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

Dózsa György  
pilisvörösvári körzeti megbízott  

szolgálati száma: 06-20-489-6707

Finta Balázs r. törzsőrmester  
pilisvörösvári körzeti megbízott 

szolgálati száma: 06-70-400-7202

hagymával és retekkel – elfogyott. Köszönjük 
a támogatásukat!

Köszönetnyilvánítás 
A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Tánc-
együttes Közhasznú Egyesület adminisztratív 
teendőihez egy új asztali számítógépet vásá-
rolt. Az eszközt pályázati forrásból finanszí-
roztuk (NEA-NO-18-M-0195). Köszönjük a 
Miniszterelnökség / Nemzeti Együttműködé-
si Alap támogatását!

Tegyünk Együtt Vörösvárért  
Egyesület

Egyesületünk célja Pilisvörösvár város inf-
rastrukturális, közéleti, kulturális és közösségi 
fejlődésének elősegítése.  A fejlődés érdekében 
problémákat tárunk fel, szakmai erőket moz-
gósítunk, együttműködünk és megvalósítunk. 
Helyben élő, családos, elkötelezett és lelkes 
tagjaink aktívan tesznek egy rendezett és kul-
turálisan pezsgő Vörösvárért. Ötleteivel, vé-
leményével keressen bennünket bizalommal, 
személyesen vagy facebook oldalunkon!

                         
Hátsó borító:                       120 000 Ft
1/1 oldal   60 000 Ft
1/2 oldal   30 000 Ft
1/4 oldal   15 000 Ft
1/8 oldal     7 500 Ft
1/16 oldal     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 (max. 200 karakter): 500 Ft

POLITIKAI HIRDETÉS
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nek és Mester Tibornak, aki 4 kg zsírral, to-
vábbá Pinczés Istvánnak, aki zöld áruval 
segítette a klubot. Minden zsíros kenyér – 

ANYAKÖNYVI HÍREK

Elhunytak:

08.08.  Manhercz Rudolfné 
 szül Braun Rozália, 87 év   
 Puskin u. 20.

09.03.  Maizer Károlyné 
 szül. Kassai Éva, 84 év   
 Csokonai u. 7. 

09.04.  Szauter Márton, 61 év 
 Iskola u. 43.

09.07.  Falusi Józsefné 
 szül. Peller Terézia, 82 év   
 Kisfaludy u. 51.

09.08.  Muschitz László, 40 év 
 Alkotmány u. 2/a

09.09.  dr. Schäffer Iván, 64 év 
 Ráckeve, Idősek otthona

09.14.  Czink Antalné 
 szül. Izsák Mária, 84 év  
 Tövis u. 2.

09.14.  Weigerding Mihályné 
 szül. Tininger Hedvig, 84 év  
 Tavasz u. 6.

09.17.  Manhertz Jánosné 
 szül. Lommel Gizella, 80 év  
 Kápolna u. 67.

09.25.  özv. Hertelendy György, 85 év 
 Hunyadi u. 90.

 

Megszülettek: 

08.24. Krupp Roland 
 Apa: Krupp László   
 Anya: Nyári Hajnalka

08.30. Karácsony Kiara Vanessza 
 Apa: Karácsony Lajos 
 Anya: Barta Alexandra

09.05. Pető Mira 
 Apa: Pető Tamás 
 Anya: Kanyó Noémi

09.11. Wippelhauser Vince 
 Apa: Wippelhauser Tamás 
 Anya: Kiss Ágnes

09.12. Majoros Laura Eliza 
 Apa: Majoros Attila 
 Anya: Lakatos Nikoletta

09.13. Páhi Jázmin 
 Apa: Páhi László Attila 
 Anya: Schreck Fatime Terézia

09.14. Horváth Emma 
 Apa: Horváth Balázs 
 Anya: Bujdosó Krisztina

09.17. Filep Áron 
 Apa: Filep László 
 Anya: Egervári Tímea

09.20. Palkovics Gábor Levente 
 Apa: Palkovics Gábor 
 Anya: Kassa Tímeaa

09.21. Sodró Emma Boróka 
 Apa: Sodró Gergő 
 Anya: Nagy Veronika

Házasságot kötöttek: 

Huber Anita és Scheller István 
09.08.

Tajti Regina és Moldován Richárd 
09.14.

Gozolits Dóra és Váradi Tamás 
09.21.

Vida Eszter Zsuzsanna és Perge Dávid 
09.22. 
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FÓRUM

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

Dózsa György  
pilisvörösvári körzeti megbízott  

szolgálati száma: 06-20-489-6707

Finta Balázs r. törzsőrmester  
pilisvörösvári körzeti megbízott 

szolgálati száma: 06-70-400-7202

hagymával és retekkel – elfogyott. Köszönjük 
a támogatásukat!

Köszönetnyilvánítás 
A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Tánc-
együttes Közhasznú Egyesület adminisztratív 
teendőihez egy új asztali számítógépet vásá-
rolt. Az eszközt pályázati forrásból finanszí-
roztuk (NEA-NO-18-M-0195). Köszönjük a 
Miniszterelnökség / Nemzeti Együttműködé-
si Alap támogatását!

Tegyünk Együtt Vörösvárért  
Egyesület

Egyesületünk célja Pilisvörösvár város inf-
rastrukturális, közéleti, kulturális és közösségi 
fejlődésének elősegítése.  A fejlődés érdekében 
problémákat tárunk fel, szakmai erőket moz-
gósítunk, együttműködünk és megvalósítunk. 
Helyben élő, családos, elkötelezett és lelkes 
tagjaink aktívan tesznek egy rendezett és kul-
turálisan pezsgő Vörösvárért. Ötleteivel, vé-
leményével keressen bennünket bizalommal, 
személyesen vagy facebook oldalunkon!

                         
Hátsó borító:                       120 000 Ft
1/1 oldal   60 000 Ft
1/2 oldal   30 000 Ft
1/4 oldal   15 000 Ft
1/8 oldal     7 500 Ft
1/16 oldal     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 (max. 200 karakter): 500 Ft

POLITIKAI HIRDETÉS
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ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Vadadi Adrienn: Matri-
cás Laci, a híres rabló – 
Most én olvasok! 1. szint  
A kortárs, magyar „olvas-
ni tanulok”-sorozat első 
darabjában a híres rabló 
nyomába ered Sárika, 
a minden lében kanál 
kislány.

 
Paulo Coelho: Hippi 

A népszerű író ezúttal a 
hippik izgalmas zarán-

dokútjáról, valamint 
egy rendhagyó szerelmi 

történetről mesél.

Boldizsár Ildikó: 
Hamupipőke Facebook-
profilja – Meseterápiás 
esetek     
Boldizsár Ildikó legújabb 
kötete egyéni és csopor-
tos eseteket mutat be a 
szerző praxisából. 

Benkő László:  
Káosz és rend I. –  

Ármány hálójában  
1031-et írunk. István 

király hatalma szilárd, 
ám Ármány mindenbe 

beleavatkozik. 

V. C. Andrews:  
A tükörikrek     
Az egypetéjű ikerpárt 
anyjuk teljes egyforma-
ságra neveli, ám amikor a 
fiúk udvarolni kezdenek 
nekik, megmutatkozik a 
különbség.

Nagy Katalin: A világ 
legrosszabb gyereke       

A regény főszereplője, 
Kavics persze egyáltalán 

nem rossz.

Roger Hobbs: 
Ghostman 2. –  
A nyomtakarító   
A Dél-Kínai-tengeren 
három kalóz megtámad 
egy csempészhajót.

Az aktuális új könyvekről 
itt lehet tájékozódni: 

www.pvvarkonyvtar.hu/uj-konyveink

NOVEMBERI  
PROGRAMOK

november 4. vasárnap

november 9. péntek 

SZERB EST a Rozmaring táncegyüttessel 

VILÁGJÁRÓK: INDONÉZIA 
– A tűzgyűrű szigetei

18.30  

18.30  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

november 10. szombat

MACSKAFOGÓ  
(musical a Magyarock Dalszínház előadásában)  
Jegyárak: 3000 Ft, 2500 Ft, 2000 Ft 

19.00  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

november 11. vasárnap

CSALÁDI MATINÉ: Katica Kata kalandjai  
(Gyermeklánc Meseszínház) Jegyár: 900 Ft

17.00  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

november 16. péntek

A PLACEBOHATÁS (Dr. Bárdos György előadása) 18.30  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

november 22. csütörtök

DUMASZÍNHÁZ19.00  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

november 24. szombat

KATALINBÁL20.00  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

november 25. vasárnap   

NEMZETISÉGI NAP  (Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat szervezésében) 

10.00–18.00 

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

november 17. szombat

NYUGDÍJAS KLUB ÉVZÁRÓ 17.00  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

Programjainkat figyelemmel kísérhetik honlapunkon és Facebookoldalunkon!  
www.mhpv.hu,   

Facebook:   
Művészetek Háza, Pilisvörösvár

• „LELKÜNK DOKTORAI A FILMEK” FILMKLUB
Egy-egy film befolyásolja, megváltoztathatja az életünket,  
segíthet feldolgozni a nehézségeinket.  
A filmek megtekintése után csoportosan feldolgozzuk,  
megbeszéljük az adott filmet.

    november 30. péntek 18.30

• TÁRSASJÁTÉK KLUB  
    november 10. vasárnap 15:3018:00

• HONISMERETI KLUB  
    november 15. csütörtök 18:30 

• FOLTVARRÁS  
    Szeretettel várunk minden alkotni vágyó érdeklődőt  
    kéthetente csütörtökön 17 órától

KLUBJAINK 

2018. OKTÓBER 35
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SIKERES DEBÜTÁLÁS

Idézzük fel elsőnek, mi is pontosan a 
Pilis Mountain Race. Eredetileg egy 
három részből álló terepakadály futó-

verseny, amely során a gyerekek három fél, 
összekombinálható éremrészletet kapnak, 
ebből áll össze a futamok után egy egységes 
érem. Nos, ahogy mondani szokás, az élet 
a legnagyobb rendező, így a szervezők sem 
láthatták előre, hogy az eredeti terveik mó-
dosulni fognak, mégpedig nem is akárho-
gyan! Az először kigondolt három rendez-
vényből a nagy érdeklődésre való tekintettel 
négy lett, ugyanis az első alkalommal sokan 
nem tudtak eljönni, akik részt szerettek vol-

Talán emlékeznek még a márciusi lapszámunkban bemutatott kezde-
ményezésre, a Pilis Mountain Race-re. Akkor a több alkalmas megmé-
rettetés kapcsán a szervező Szóda-Richtár Sportegyesület részéről Szó-
da Ákossal beszélgettünk az elképzelésről, amely a környék gyermekeit 
mozgatta volna meg. Nos, szeptember utolsó hétvégéjén sor került az 
utolsó fordulóra is, így időszerűnek éreztük, hogy újból felkeressük 
Ákost egy rövid évértékelésre.

na venni a megmérettetésen. Mindemellett 
a felnőtt korosztályból sokan jelezték az 
igényüket a nagyoknak való versenyzési le-
hetőségre is, így a harmadik és negyedik for-
dulóban már számukra készültek különféle 
kihívásokkal a szervezők.

Szóda Ákos szerint a sikert a résztvevők 
számából is jól lehet látni. Versenyenként 
átlagosan 170 gyermek jelent meg, összessé-
gében pedig 300-400 fiatalt mozgattak meg 
a négy alkalom során. Az egyesület adatbá-
zisa alapján 140-en fejezték be mindhárom 
(négy) megmérettetést, így nekik szeptem-
ber végére kikerekedett az érmük.

A vetélkedés köz-
pontjául mindegyik 
alakalommal a pilis-
vörösvári Rosenhoff 
Lovarda szolgált. A 
pályákat ezen központ 
környékén alakították 
ki, versenyről verseny-
re változtatva a részle-
teken. Alapvetően két 
fő irány volt, az egyik a 
Kálvária-domb, míg a 
másik az Iluska-forrás 
felé. Egy eseményen 
nagyjából tizenöt aka-
dályt kellett teljesíte-

niük az indulóknak, amelyek között voltak 
természetes és épített buktatók is. Előbbire jó 
példa az árokban való futás vagy a vizesárkon 
való áthaladás, míg utóbbi próbatételek kö-
zött szerepelt a palánkon való átugrálás és 
átbújás, homokkal teli vödör cipelése, geren-
dán való egyensúlyozás, szalmabálán való 
átmászás, homokban való kúszás vagy két 
méter magasba való zsákhúzás.

A felnőtteken kívül öt korcsoportban in-
dulhattak a gyermekek, ezen felosztás spekt-
ruma pedig az óvodától egészen az általános 
iskola végéig tartott. Az ovis futamok voltak 
a legnépszerűbbek, amelyeken a szülők is 
részt vehettek és segíthettek a kicsiknek, 
hogy legyűrjék az akadályokat. Futamon-
ként átlagosan negyvennél többen neveztek 
ebben a kategóriában. A legkevésbé a már 
tinédzserkorba lépett gyerekeket vonzotta a 
megmozdulás, ám ezen a tendencián a szer-
vezők a jövőben változtatni akarnak.

A versenyek során az eddigi visszajel-
zések alapján mindenki nagyon jól érezte 
magát, negatív megjegyzés nem is érkezett 
a szervezők irányába. Kiderült az is, hogy 
jó néhány fiatalnak istenadta tehetsége van 
például a tájfutáshoz, és érdemes lenne ko-
molyan foglalkoznia a sportággal.

Megemlítendő még, hogy a lebonyolítás-
ban önkéntesek vettek részt, akik elsősorban 
a különböző feladatok teljesítésnél felügyel-
ték a résztvevők produkcióját. Rajtuk kívül 
Ákosék profi akadályfutó csapatának tagjai 
is beálltak a versenyzők közé felvigyázónak, 
hogy szükség esetén segítsék a rászorulókat, 
ám erre szerencsére nem volt példa.

A sportegyesületnél nagy sikert köny-
velhetnek el, főként azért, mert nemcsak 
vörösváriakat, hanem az ország más részé-
ről érkezőket is sikerült megmozgatniuk. 
Sokan utaztak városunkba a fővárosból vagy 
Pest megye egyéb részéről. Kíváncsian vár-
juk a jövő évi folytatást!

Kókai Márton


