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A következő lapzárta:  
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Tervezett megjelenés: 
november 24. szombat

KEDVES OLVASÓK!

Csodás októberünk van, az időjárás is 
igazán kitesz magáért, a természet őszi 
színei ilyen időben pedig különösen va-

rázslatosak. És kétségtelen, hogy a közösségi 
rendezvények is sokkal jobb hangulatban telnek 
olyankor, ha süt a nap. A szüreti mulatság nap-
ján is nagy szerencsénk volt, hiszen jókedvben 
nem volt hiány, de az, hogy sütött a nap, még 
vidámabbá tette az eseményt. Így nem véletlen, 
hogy a mókás traktor egyenesen kívánkozott a 
címlapra, mi pedig engedtünk neki.

A szürethez kapcsolódóan a képes össze-
állításon kívül egy másik cikkel is készültünk, 
Zsámboki Szabolcs egy vörösvári szőlőkert 
múltjáról és jelenéről mesél nekünk. Ezek mel-
lett jártunk a mentőállomás jubileumi ünnep-
ségén, egy rendhagyó énekórán a Templom téri 
iskolában, bemutatjuk az LDU új elnökét, és 
beszélgettünk olyan hivatali dolgozókkal, aki 
már több mint 20 éve dolgoznak a köz szolgá-
latában. Múlt hónapban a Vásár téri iskola új 
igazgatójával, Szontág Nándorral készítettünk 
interjút, e havi számunkban pedig a Templom 
téri iskola újabb 5 évre megválasztott igazgató-
nőjével, Breierné Kalmár Évával. Természete-
sen nem maradhatnak ki a legutóbbi fejleszté-
sek, felújítások sem, és persze programokkal és 
hasznos információkkal is készültünk. 

Az olvasáshoz kellemes időtöltést kívánunk!

Palkovics Mária

Kosztolányi Dezső: Őszi reggeli

Ezt hozta az ősz. Hűs gyümölcsöket
üvegtálon. Nehéz sötét-smaragd
szőlőt, hatalmas, jáspisfényű körtét,
megannyi dús, tündöklő ékszerét.
Vízcsöpp iramlik egy kövér bogyóról,
és elgurul, akár a brilliáns.
A pompa ez, részvéttelen, derült,
magába-forduló tökéletesség.
Jobb volna élni. Ámde túl a fák már 
aranykezükkel intenek felém.

MISE ÉS EMLÉKEZÉS  
A TEMETŐBEN MINDENSZENTEK NAPJÁN

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

VALLÁS

Babits Mihály:

Líra, kalendárium, mese, vers, kabala 3. 
(részlet)

Mindenszentek: hideg ősz 
bolyg a szellem fázva, fázó népség temetőz 
sírokon gyertyázva. 
Jaj az év temető, mindennap egy holt,
 minden napra minden éj 
ráírja, hogy: Volt.
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HÍREK
Egészségház köz  
és Ásványbánya utca

A szeptember 27-i önkormányzati képvise-
lő-testületi ülésen két újabb eddig névtelen 
közterület kapott nevet.

következő napokban a városgondnokság 
elvégezte az úthelyreállítási munkálato-
kat is (a viakoloros burkolatot is meg kel-
lett bontani), de ez már nem érintette a 
vízszolgáltatás folyamatosságát.

Kaszárnyafutást szervezett a Magyar Hon-
védség megalakításának 170. évfordulójára 
emlékezve.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata is 
csatlakozott a rendezvényhez, melynek ke-
retében október 6-án délelőtt 10 óra tájban 
a Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegye-
sület váltója érkezett a pilisvörösvári Hősök 
terén álló 1848-as emlékműhöz. 

A Csobánka felől érkező futókat 
Gromon István polgármester úr fogad-
ta, majd rövid megemlékezés keretében 
a honvédség részéről a váltóban futó két 
katona, az önkormányzat nevében pedig a 
polgármester helyezett el koszorút az 1848-
as emlékműnél. 

A koszorúzás után polgármester úr em-
lékszalagot kötött a vándorzászlóra, majd a 
honvédek tovább folytatták útjukat az em-
lékfutás következő állomása, Tinnye felé.

A Búcsú tér szélén az Attila utca és 
a Búcsú tér között található ingatlanok 
osztásával kialakult egy kis helyi közút 
(1255/4 hrsz.), ami nem egy meglévő, el-
nevezéssel rendelkező közterület folytatá-
sa, így szükségessé vált az elnevezése. A 
szeptember 27-i ülésen a képviselő-testület 
az Egészségház köz nevet adta a közterü-
letnek, mivel az út az Attila utcai egészség-
ház telkének északi határán halad. 

Hirdetmény  
az Erzsébet-utalványok osztásának időpontjáról

Az utalványok kiosztásának időpontjai

Tájékoztató a piac ünnepek körüli zárvatartásáról

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Tájékoztatjuk Pilisvörösvár Város lakosságát, hogy azok 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
személyek, akiknek a kedvezménye 2018. november 
1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintet-
tel Erzsébet-utalvány formájában természetbeni támo-
gatásban részesülnek.

A gyors és célszerű kiosztás érdekében az átvétel két 
időpontban történik, a szülők nevének ABC szerinti fel-
osztásában.

Az Erzsébet-utalvány átvételét a kedvezményben 
részesülő gyermek szülője érvényes személyi 
igazolvánnyal és lakcímkártyával, vagy megha-
talmazottja által az alábbiak szerint veheti át a Pol-
gármesteri Hivatal házipénztárában (2085 Pilis-
vörösvár, Fő tér 1. szám, a földszinti folyosón balra).

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

2018. november 28., szerda 9.30–12 óráig, illetve 
13–16 óráig vehetik át.

Azok a szülők, akiknek a neve L–ZS betű közé esik:

2018. november 29., csütörtök 9.30–12 óráig, illet-
ve 13–15 óráig vehetik át.

Felhívjuk azoknak a szülőknek a figyelmét, akik a fen-
tiekben meghatározott napokon az utalványokat nem 
tudják átvenni, hogy az utalványokat 2018. december 
és 2019. január hónapban házipénztári órákban 
még átvehetik a hivatal házipénztárában.

Pénztári időpont: 
hétfőn 13–16 óráig
szerdán 9.30–12 óráig, illetve13–16 óráig.

Gergelyné Csurilla Erika aljegyző

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a korábbi évek 
tapasztalatai alapján a látogatottság hiányára való 
tekintettel 

2018. december 29-én és 2019. január 5-én a 
Pilisvörösvári Termelői Piac zárva tart.

Megértésüket köszönjük!

Gergelyné Csurilla Erika  aljegyző

A Budapest–Esztergom vasútvonal-
korszerűsítés miatt a 10-es úti vasúti átjá-
ró közelében megszűnt néhány teleknek 
a Bécsi út felől való megközelíthetősége, 
azóta az ingatlantulajdonosok a Piliscsa-
bai útról leágazó 6756/1 hrsz.-ú, és annak 
kiszélesítésére szolgáló 09/1 hrsz.-ú és 09/2 
hrsz.-ú ingatlanon kialakított, eddig név-
telen közúton keresztül tudják megközelí-
teni az ingatlanjaikat. A képviselő-testület 
döntése alapján ez az út az Ásványbánya 
utca nevet kapta, mivel az az egykori ás-
ványbánya közvetlen közelében van.

bemutatásáért, zenei kultúrájuk megőrzé-
séért és továbbadásáért. A díjakat október 
13-án Budapesten adták át az EMMI által 
rendezett Nemzetiségi Gála keretében. A 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvós-
zenekar részéről a díjat Feldhoffer János, a 
zenekar vezetője és egyben egyesületi elnö-

Virágosítás a köztereken  

ke vette át Soltész Miklós egyházi, nemze-
tiségi és civil társadalmi kapcsolatokért fe-
lelős államtitkártól. A díjjal emlékérem és 
díszoklevél jár. A díj egy páfrányfenyőlevél, 
amely az ősi összetartozást, a változatlan-
ságot jelképezi, vagyis a nemzetiségek kul-
túrájának megőrzését. 

A „Pro Cultura Minoritatum Hungari-
ae” díj elismerésében olyan Magyarorszá-
gon élő elismert nemzetiséghez tartozó 
személyek, szervezetek részesülhetnek, 
akik/amelyek kiemelkedő tevékenységet 
végeztek a Magyarországon élő nemze-
tiségek körében az anyanyelvi, kulturális 
örökség megtartásáért, fejlesztéséért, s te-
vékenységükkel hozzájárulnak a Kárpát-
medence népeinek együttéléséhez. 

Gratulálunk a fúvószenekarnak!

VH

Csőtörés javítása a temetőben

Csőtörés okozott problémát október köze-
pén a városi temetőben, emiatt a vízszol-
gáltatás több napon keresztül szünetelt. 
Nem volt egyszerű megtalálni a szivárgás 
pontos helyét, ugyanis az elfolyó víznek 

Díjat kapott Sodró Eliza

A Színházi Kritikusok Céhe idén 39. al-
kalommal nyújtotta át az előző évad leg-
kiemelkedőbb színházi teljesítményeit 


DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS: 

MARÓCSEK GÁBOR 

0670/6242081

PILISTV  
VÉTELI INFORMÁCIÓK

A PilisTV adása már fogható 
a Digi hálózatán is, az Invi-
tel előfizetőihöz pedig októbertől az 
analóg helyett digitális csatornákon, 
jobb minőségben érkezik az adás. 
A televízió műsorai elérhetők az 
interneten is:

www.pilistelevizio.hu,  
youtube.com/pilistv, 
facebook.com/Pilistelevizio

Kaszárnyafutás

Csatlakozva a Magyar Honvédség évfor-
dulós rendezvénysorozatához, a Honvéd 
Sportegyesületek Országos Szövetsége ok-
tóber 5-én és 6-án Magyarország területén 

nem volt a felszínen látható nyoma, csak 
a magas vízdíjszámla jelezte, hogy valami 
nincs rendben. A műszeres vizsgálat alap-
ján öt helyen kellett feltárást végezni. A 
problémát okozó sérült régi vízcsőszakasz 
feltárása és cseréje után október 17-én újra 
minden vízvételi hely használható lett. A 

elismerő Színikritikusok Díját. Idén a díja-
zottak között volt a vörösvári Sodró Eliza, aki 
a Radnóti színház tagjaként a „legígéretesebb 
pályakezdő” díjat vehette át. (forrás: szinhaz.
org, fotó: radnotiszinhaz.hu).

Elismerés a fúvószenekarnak

„Pro Cultura Minoritatum Hungariae” 
díjat kapott a Német Nemzetiségi Fúvós-
zenekar.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
minden évben díjat adományoz a Ma-
gyarországon élő nemzetiségek számára 
kulturális, közművelődési tevékenységük 
elismeréséért. 

Az idei évben a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Fúvószenekar is megkapta a 
„Pro Cultura Minoritatum Hungariae” dí-
jat a pilisvörösvári németek fúvószenéjének 

Október közepe óta vidám árvácskák dí-
szítik városunk főbb köztereit. Az elültetett 
1800 db virágtő a Hősök terét, a Vásár teret 
és a Fő teret színesíti, s néhány tő a Török 
kút virágládájába is került.

KARÁCSONYI ADOMÁNYGYŰJTÉS

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szociális  
és Egészségügyi Bizottsága

– a Művészetek Háza támogatásával –
karácsonyi adománygyűjtést szervez  

a pilisvörösvári rászoruló gyerekek, családok részére.

Köszönettel fogadunk  
TARTÓS ÉLELMISZEREKET, SZALONCUKROT,  

CSOKOLÁDÉT, 
 jó állapotú JÁTÉKOKAT, KÖNYVEKET  
az Adventi Vásár helyszínén és ideje alatt.

Időpont: 2018. december 16. (vasárnap), 14—19 óra
Helyszín: Puskin utca 8.

Köszönjük a jó szándékú felajánlásokat!
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honvédek tovább folytatták útjukat az em-
lékfutás következő állomása, Tinnye felé.

A Búcsú tér szélén az Attila utca és 
a Búcsú tér között található ingatlanok 
osztásával kialakult egy kis helyi közút 
(1255/4 hrsz.), ami nem egy meglévő, el-
nevezéssel rendelkező közterület folytatá-
sa, így szükségessé vált az elnevezése. A 
szeptember 27-i ülésen a képviselő-testület 
az Egészségház köz nevet adta a közterü-
letnek, mivel az út az Attila utcai egészség-
ház telkének északi határán halad. 

Hirdetmény  
az Erzsébet-utalványok osztásának időpontjáról

Az utalványok kiosztásának időpontjai

Tájékoztató a piac ünnepek körüli zárvatartásáról

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Tájékoztatjuk Pilisvörösvár Város lakosságát, hogy azok 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
személyek, akiknek a kedvezménye 2018. november 
1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintet-
tel Erzsébet-utalvány formájában természetbeni támo-
gatásban részesülnek.

A gyors és célszerű kiosztás érdekében az átvétel két 
időpontban történik, a szülők nevének ABC szerinti fel-
osztásában.

Az Erzsébet-utalvány átvételét a kedvezményben 
részesülő gyermek szülője érvényes személyi 
igazolvánnyal és lakcímkártyával, vagy megha-
talmazottja által az alábbiak szerint veheti át a Pol-
gármesteri Hivatal házipénztárában (2085 Pilis-
vörösvár, Fő tér 1. szám, a földszinti folyosón balra).

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

2018. november 28., szerda 9.30–12 óráig, illetve 
13–16 óráig vehetik át.

Azok a szülők, akiknek a neve L–ZS betű közé esik:

2018. november 29., csütörtök 9.30–12 óráig, illet-
ve 13–15 óráig vehetik át.

Felhívjuk azoknak a szülőknek a figyelmét, akik a fen-
tiekben meghatározott napokon az utalványokat nem 
tudják átvenni, hogy az utalványokat 2018. december 
és 2019. január hónapban házipénztári órákban 
még átvehetik a hivatal házipénztárában.

Pénztári időpont: 
hétfőn 13–16 óráig
szerdán 9.30–12 óráig, illetve13–16 óráig.

Gergelyné Csurilla Erika aljegyző

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a korábbi évek 
tapasztalatai alapján a látogatottság hiányára való 
tekintettel 

2018. december 29-én és 2019. január 5-én a 
Pilisvörösvári Termelői Piac zárva tart.

Megértésüket köszönjük!

Gergelyné Csurilla Erika  aljegyző

A Budapest–Esztergom vasútvonal-
korszerűsítés miatt a 10-es úti vasúti átjá-
ró közelében megszűnt néhány teleknek 
a Bécsi út felől való megközelíthetősége, 
azóta az ingatlantulajdonosok a Piliscsa-
bai útról leágazó 6756/1 hrsz.-ú, és annak 
kiszélesítésére szolgáló 09/1 hrsz.-ú és 09/2 
hrsz.-ú ingatlanon kialakított, eddig név-
telen közúton keresztül tudják megközelí-
teni az ingatlanjaikat. A képviselő-testület 
döntése alapján ez az út az Ásványbánya 
utca nevet kapta, mivel az az egykori ás-
ványbánya közvetlen közelében van.

bemutatásáért, zenei kultúrájuk megőrzé-
séért és továbbadásáért. A díjakat október 
13-án Budapesten adták át az EMMI által 
rendezett Nemzetiségi Gála keretében. A 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvós-
zenekar részéről a díjat Feldhoffer János, a 
zenekar vezetője és egyben egyesületi elnö-

Virágosítás a köztereken  

ke vette át Soltész Miklós egyházi, nemze-
tiségi és civil társadalmi kapcsolatokért fe-
lelős államtitkártól. A díjjal emlékérem és 
díszoklevél jár. A díj egy páfrányfenyőlevél, 
amely az ősi összetartozást, a változatlan-
ságot jelképezi, vagyis a nemzetiségek kul-
túrájának megőrzését. 

A „Pro Cultura Minoritatum Hungari-
ae” díj elismerésében olyan Magyarorszá-
gon élő elismert nemzetiséghez tartozó 
személyek, szervezetek részesülhetnek, 
akik/amelyek kiemelkedő tevékenységet 
végeztek a Magyarországon élő nemze-
tiségek körében az anyanyelvi, kulturális 
örökség megtartásáért, fejlesztéséért, s te-
vékenységükkel hozzájárulnak a Kárpát-
medence népeinek együttéléséhez. 

Gratulálunk a fúvószenekarnak!

VH

Csőtörés javítása a temetőben

Csőtörés okozott problémát október köze-
pén a városi temetőben, emiatt a vízszol-
gáltatás több napon keresztül szünetelt. 
Nem volt egyszerű megtalálni a szivárgás 
pontos helyét, ugyanis az elfolyó víznek 

Díjat kapott Sodró Eliza

A Színházi Kritikusok Céhe idén 39. al-
kalommal nyújtotta át az előző évad leg-
kiemelkedőbb színházi teljesítményeit 


DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS: 

MARÓCSEK GÁBOR 

0670/6242081

PILISTV  
VÉTELI INFORMÁCIÓK

A PilisTV adása már fogható 
a Digi hálózatán is, az Invi-
tel előfizetőihöz pedig októbertől az 
analóg helyett digitális csatornákon, 
jobb minőségben érkezik az adás. 
A televízió műsorai elérhetők az 
interneten is:

www.pilistelevizio.hu,  
youtube.com/pilistv, 
facebook.com/Pilistelevizio

Kaszárnyafutás

Csatlakozva a Magyar Honvédség évfor-
dulós rendezvénysorozatához, a Honvéd 
Sportegyesületek Országos Szövetsége ok-
tóber 5-én és 6-án Magyarország területén 

nem volt a felszínen látható nyoma, csak 
a magas vízdíjszámla jelezte, hogy valami 
nincs rendben. A műszeres vizsgálat alap-
ján öt helyen kellett feltárást végezni. A 
problémát okozó sérült régi vízcsőszakasz 
feltárása és cseréje után október 17-én újra 
minden vízvételi hely használható lett. A 

elismerő Színikritikusok Díját. Idén a díja-
zottak között volt a vörösvári Sodró Eliza, aki 
a Radnóti színház tagjaként a „legígéretesebb 
pályakezdő” díjat vehette át. (forrás: szinhaz.
org, fotó: radnotiszinhaz.hu).

Elismerés a fúvószenekarnak

„Pro Cultura Minoritatum Hungariae” 
díjat kapott a Német Nemzetiségi Fúvós-
zenekar.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
minden évben díjat adományoz a Ma-
gyarországon élő nemzetiségek számára 
kulturális, közművelődési tevékenységük 
elismeréséért. 

Az idei évben a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Fúvószenekar is megkapta a 
„Pro Cultura Minoritatum Hungariae” dí-
jat a pilisvörösvári németek fúvószenéjének 

Október közepe óta vidám árvácskák dí-
szítik városunk főbb köztereit. Az elültetett 
1800 db virágtő a Hősök terét, a Vásár teret 
és a Fő teret színesíti, s néhány tő a Török 
kút virágládájába is került.

KARÁCSONYI ADOMÁNYGYŰJTÉS

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szociális  
és Egészségügyi Bizottsága

– a Művészetek Háza támogatásával –
karácsonyi adománygyűjtést szervez  

a pilisvörösvári rászoruló gyerekek, családok részére.

Köszönettel fogadunk  
TARTÓS ÉLELMISZEREKET, SZALONCUKROT,  

CSOKOLÁDÉT, 
 jó állapotú JÁTÉKOKAT, KÖNYVEKET  
az Adventi Vásár helyszínén és ideje alatt.

Időpont: 2018. december 16. (vasárnap), 14—19 óra
Helyszín: Puskin utca 8.

Köszönjük a jó szándékú felajánlásokat!
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• Jelentős összegű, közel 11,5 millió fo-
rintos fejlesztésről döntött a képviselő-
testület a Templom téri melegítőkonyhá-
val kapcsolatban. Miért van szükség erre 
a fejlesztésre? 
A felújítás két szempontból is sürgető volt. 
Egyrészt a melegítőkonyha az évek során 
elhasználódott, elavult, teljes felújításra 
szorult. A csempeburkolatok potyogtak, 
a melegítőkonyha elektromos, víz- és 
szennyvízcsatorna-hálózata is alapos fel-
újításra szorult. Másrészt a Templom téri 
iskolában a nyáron megújult az udvar, és a 
felújítás során az udvarra drága gumibur-
kolat készült. A rongálás elkerülése érde-
kében a rekortán burkolatra az ételszállító 
autó nem hajthat rá, így meg kellett olda-
ni, hogy az étel az Iskola utca felől, rövid 
úton a tálalókonyhába kerülhessen. 

• Miben áll pontosan a felújítás? 
A felújítás keretében megtörtént a bur-
kolatok cseréje, az elektromos, a víz- és 
a szennyvízcsatorna-hálózat felújítása, 
továbbá beszerzésre került egy 1000 tá-
nyéros mosogatógép és sok más kony-
hatechnológiai berendezés. A melegítő-
konyha ablaka helyére egy ajtó került, 
így az étel közvetlenül az Iskola utcából 
a melegítőkonyhába kerülhet. Elkészült 
továbbá egy, a szabványoknak megfele-
lő ideigleneshulladék-tároló, valamint a 
szellőztetőberendezés csővezeték-hálóza-
ta. A központi szellőztetőberendezés be-
szerzésére a jövő évben kerül sor.

• Mikorra készül el a felújítás?

A felújítási munkák előkészületei már az 
őszi szünet előtt megkezdődtek, a mun-
kák zömét pedig az őszi szünet alatt és a 
hétvégeken végezte el a kivitelező NKI-
Vill Kft. annak érdekében, hogy a lehe-
tő legkevesebb ideig zavarjuk a tanítást, 
illetve a melegítőkonyha működését. 
Ezeknek köszönhetően a felújítás 2018. 
november 12-én már be is fejeződött.

• Vannak-e további tervek az intézmé-
nyekben lévő melegítőkonyhákkal kap-
csolatban?
A melegítőkonyhák közül a jövő évben 
– amennyiben az anyagi lehetőségeket 
biztosítani tudjuk – a Vásár téri iskola 
melegítőkonyháját szeretnénk felújítani.

• Pályázati felhívást tesz közzé az ön-
kormányzat az értékvédelmi szem-
pontból kiemelkedő, a közterületekről 
látható és az utcaképet meghatározó 
homlokzattal rendelkező, magántulaj-
donban lévő épületek utcai homlokza-
tának felújítására. Mi a célja az önkor-
mányzatnak ezzel a pályázattal? Kik 
pályázhatnak?
Ez egy most induló, helyben kidolgozott, 
teljesen új támogatási rendszer, aminek 
a célja az, hogy az értékes régi vörösvári 
parasztházak és iparosházak, valamint a 
helyi védelem alatt álló épületek felújítá-
sa az eredeti formájuknak megfelelően 
történjen meg, s az így megújított hom-
lokzatok a város eredeti, sajátos arculatát 
erősítsék. Ennek a célnak az elérése ér-
dekében a sajátos építési megoldásokat, 

esetleg kisebb átalakításokat, illetve igé-
nyesebb, stílushű nyílászárók beépítését 
kívánó homlokzatfelújítások megtervezé-
séhez, kivitelezéséhez és műszaki ellen-
őrzéséhez szeretne segítséget nyújtani az 
önkormányzat. 

A Kálmán Kinga főépítész vezetésé-
vel kidolgozott támogatási rendszerben 
támogatott az utcai homlokzaton lévő 
tájidegen ablakok kicserélése hagyomá-
nyos, osztott fa nyílászárókra, továbbá a 
Pilisvörösvárra jellemző hagyományos 
nyílásrend, homlokzatképzés, vakolat-
dísz és színezés kialakítása. A 2019-es 
lesz az első pályázati év. A pályázatokat 
november végén közzé tesszük az önkor-
mányzat hivatalos honlapján, valamint a 
Vörösvári Hírek című városi hírportálon, 
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a 
Vörösvári Újságban, a Pilis TV-ben és az 
interneten. Pályázatot 2019. január 31-ig 
lehet majd benyújtani. 

Bízom abban, hogy a következő évek-
ben minden évben lesz néhány sikeres 
pályázat, és így egyre több régi vörösvári 
ház nyeri majd vissza eredeti szépségét, 
s ennek révén a városkép is folyamatosan 
szépül, gazdagodik majd.

• Mekkora lehet a pályázati támogatási 
összeg?
A pályázati kiírás megkülönbözteti a rész-
leges és a komplex homlokzatfelújítás ese-
teit, és külön kategóriákba sorolja a népi 
jellegű karakterhordozó, a kereskedő ka-
rakterhordozó és a H1 jelű védett épület 

INTERJÚ GROMON ISTVÁN POLGÁRMESTERREL

MELEGÍTŐKONYHA- 
FELÚJÍTÁS,

HOMLOKZAT- 
FELÚJÍTÁSOK  
TÁMOGATÁSA,

KÖZMEGHALLGATÁS

utcai homlokzatának komplex felújítását, 
és ezekre növekvő mértékű támogatási 
összegeket határoz meg. A tervezésre 50 
000 és 150 000 forint közötti összeget, a 
kivitelezésre 100 000 és 1 270 000 forint 
közötti összeget, a műszaki ellenőrzésre 
50 000 és 80 000 forint közötti összeget 
adunk támogatásként a nyertes pályázók-
nak. A pályázat éves keretösszege az ön-
kormányzati költségvetésben 3 000 000 
forint lesz, a pályázatokat ezen keretösz-
szeg erejéig támogatjuk.

• A Strabag Kft. akadályt közölt és ha-
táridő-módosítási kérelmet nyújtott be 
a Budai utcai és a Szent István utcai 
burkolatfelújítási munkákra, valamint a 
Nagy-tó körüli sétány és futópálya kivi-
telezésére. Miért volt erre szükség? Ho-
gyan döntött a képviselő-testület a kérel-
mek ügyében?
Az önkormányzat 2018. július 5-én kö-
tött szerződést a Strabag Általános Építő 
Kft.-vel az Iskola utcai, a Budai utcai és a 
Szent István utcai burkolatfelújítási mun-
kák kivitelezésére. A munkaterületeket 
2018. július 24-én adtuk át a kivitelező-
nek, aki dolgozott is rendesen, de a szer-
ződéses határidőket több helyszínen még-
sem tudta tartani. 2018. szeptember 17-én 
levélben különböző indokokkal akadályt 
közölt, és határidő-módosítási kérelmet 
nyújtott be. 

A pénzügyi, városfejlesztési és kör-
nyezetvédelmi bizottság az október 30-i 
ülésén, a képviselő-testület az október 
31-i ülésen hosszasan tárgyalta a kérel-
met.  A képviselő-testület alapos vizsgálat 
alapján végül úgy döntött, hogy a Strabag 
Általános Építő Kft. határidő-módosítási 
kérelmét elutasítja, tekintettel arra, hogy 
az nem támasztotta alá kellőképpen az 
akadályközlésének indokoltságát. A kép-
viselő-testület egyúttal felszólította a ki-
vitelezőt a kivitelezési munkák hátralévő 
részének mielőbbi elvégzésére. Úgy tűnik, 
hogy a kivitelező ennek eleget is tesz, és 
néhány hét késéssel ugyan, de minden 
helyszínen elkészül a munkákkal.

• Lesz-e valamilyen következménye a ki-
vitelezőre nézve a határidőcsúszásnak?
A szerződés szerint késedelmes teljesí-
tés esetén a vállalkozó késedelmi kötbér 
fizetésére köteles, s a képviselő-testületi 
döntés értelmében az önkormányzat a 
kötbérigényét érvényesíteni is kívánja. A 
kötbér összegét a szakembereknek kell 
majd kiszámolniuk.

• Mikorra fejeződhetnek be ténylegesen 
a kivitelezési munkák az egyes helyszí-
neken?
A kivitelezés november 14-én az utolsó 
helyszínen is befejeződött, a műszaki át-
adás-átvételi eljárások folyamatban van-
nak. A műszaki átadás-átvételi eljárások 
keretében fog eldőlni, hogy vannak-e, 
maradtak-e hiányosságok, kell-e valamit 

pótolni, illetve hogy a kivitelezés minősé-
ge megfelelő-e, kell-e valamit javítani.

• Az őszi esőzések kapcsán ismét előjött 
a csapadékvíz-elvezetés problémája. Az 
önkormányzat a következő hetekben is 
igyekszik néhány problémás gócponton 
megoldani a csapadékvíz elvezetését. 
Melyek ezek a helyszínek, és mit tud 
tenni az önkormányzat ezek megoldása 
érdekében?
Az idei évben már több jelentős csapa-
dékvíz-elvezetési problémát siketült meg-
oldani. Ilyen volt elsőként a Tavasz utca 
– Kisfaludy utca kereszteződésében kiala-
kított vízelvezetés. Az őszi kátyúzás során 
a Szent Imre utcát grédereztettük úgy, 
hogy az út oldalirányban az út melletti 
árokba lejtsen, és a meglévő csapadékvíz-
szikkasztó árkot is profiloztuk. Az elmúlt 
hetekben rendeztük a csapadékvíz-elve-
zetést a Budai utcai buszmegálló környé-
kén, a Szent István utca elején, valamint a 
Nagy-tó környékén, több helyen. Jelenleg 
a 10-es út mellett építünk egy nagy szik-
kasztót annak érdekében, hogy az iparte-
rületre (a Szent Imre utca és a Szent Lász-
ló utca irányába) kevesebb víz folyjon. 

A következő években is erőnk szerint 
folyamatosan fejlesztenünk kell a csa-
padékvíz-elvezető rendszert, mert egyre 
több a városban a burkolt felület, egyre 
szélsőségesebb az időjárás, és a hirtelen 
lezúduló csapadékvíz sokkal nagyobb 
problémát okoz, mint a korábbi évtize-
dekben.

• Október 18-án tartotta az önkormány-
zat az idei közmeghallgatását. Hogyan 
értékeli a közmeghallgatás eredményét?
Az évenként megtartott közmeghallga-
tást nagyon fontos eseménynek tartom. 
A megválasztott képviselők a bizottsági 
és a testületi üléseken végzik a munká-
jukat, problémákat tárnak fel, megoldási 
lehetőségeket vizsgálnak meg, majd dön-
téseket hoznak, amit aztán a polgármes-
ter és a polgármesteri hivatal dolgozói 
végrehajtanak. Ezt a folyamatos munkát 
a polgárok valószínűleg kevésbé érzékelik 
rohanó mindennapjaik során, kivéve ha 
egy-egy látványosabb fejlesztés elkészül. 
Az emberek többsége általában csak ak-
kor foglalkozik a képviselő-testülettel, az 
önkormányzati munkával, ha valamely 
döntés konkrétan, személyesen érinti. Ez 
valamelyest érthető is, mindenki teszi a 
maga dolgát. 

A közmeghallgatás viszont egy talál-
kozási alkalom, lehetőség arra, hogy a 
polgárok évente egyszer áttekintsék a kép-
viselő-testület és a hivatal által elvégzett 
munkát, véleményt nyilvánítsanak róla, 
kérdéseket tegyenek fel a felelős szemé-
lyeknek, illetve javaslatokat tegyenek. 

A magam részéről az elmúlt évekhez 
hasonlóan az idei évben is igyekeztem az 
éves beszámolómban részletesen bemu-
tatni, hogy az elmúlt egy év során milyen 

szerteágazó feladatokat kellett megolda-
nunk, milyen lehetőségei voltak ehhez a 
képviselő-testületnek, s hogyan éltünk 
ezekkel a lehetőségekkel, milyen eredmé-
nyeket értünk el. A mondanivalómat most 
is táblázatokkal, számokkal igyekeztem 
érthetőbbé tenni, az eredményekről pedig 
fotókkal igyekeztem képet adni.

A beszámolóm után mintegy két órán 
keresztül tartott a lakossági kérdések fel-
tevése és megválaszolása. Szóba került a 
Szabadságligeti vasútállomásnak a Ká-
polna utcából való megközelíthetősége, a 
Szabadság utcai sorozatos vízcsőtörések 
problémája, a Fő utcai zöldszigetekben 
lévő növények kérdése, a magáningatla-
nok előtti járdaszakaszok, árkok és útpad-
kák gondozásának kérdése, az iparterületi 
maximális építménymagasság, és még sok 
egyéb téma. A felvetett kérdések többsé-
gére igyekeztünk helyben válaszolni, né-
hány kérdésre pedig a törvényben megha-
tározott 15 napon belül válaszol a hivatal. 

Összességében úgy érzem, hogy egy 
tartalmas közmeghallgatás volt az idei, a 
legutóbbi évhez képest valamivel maga-
sabb, de még mindig nem túl magas la-
kossági részvétellel. Öröm volt számomra, 
hogy ezúttal nemcsak kérdések, panaszok 
és kritikák hangzottak el, hanem több 
dicséret is megfogalmazódott a polgárok 
részéről. Ez sokat jelent minden képviselő 
és minden köztisztviselő számára, és erőt 
ad a további munkához.

Palkovics Mária

Pilisvörösvár, 
Szapolyai u. 6. 3824/13 hrsz.

828 m2 alapterületű, üres lakótelek, 
víz, gáz, elektromos áram és csator-

na az ingatlan előtt biztosított. 

19 600 000 Ft
Információ: 06-26-330-233/156

ELADÓ ÖNKORMÁNYZATI 
ÉPÍTÉSI TELEK

Pilisvörösvár, 
Szapolyai u. 4. 3824/14 hrsz.

838 m2 alapterületű, üres lakótelek, 
víz, gáz, elektromos áram és csator-

na az ingatlan előtt biztosított. 

19 800 000 Ft
Információ: 06-26-330-233/156
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• Jelentős összegű, közel 11,5 millió fo-
rintos fejlesztésről döntött a képviselő-
testület a Templom téri melegítőkonyhá-
val kapcsolatban. Miért van szükség erre 
a fejlesztésre? 
A felújítás két szempontból is sürgető volt. 
Egyrészt a melegítőkonyha az évek során 
elhasználódott, elavult, teljes felújításra 
szorult. A csempeburkolatok potyogtak, 
a melegítőkonyha elektromos, víz- és 
szennyvízcsatorna-hálózata is alapos fel-
újításra szorult. Másrészt a Templom téri 
iskolában a nyáron megújult az udvar, és a 
felújítás során az udvarra drága gumibur-
kolat készült. A rongálás elkerülése érde-
kében a rekortán burkolatra az ételszállító 
autó nem hajthat rá, így meg kellett olda-
ni, hogy az étel az Iskola utca felől, rövid 
úton a tálalókonyhába kerülhessen. 

• Miben áll pontosan a felújítás? 
A felújítás keretében megtörtént a bur-
kolatok cseréje, az elektromos, a víz- és 
a szennyvízcsatorna-hálózat felújítása, 
továbbá beszerzésre került egy 1000 tá-
nyéros mosogatógép és sok más kony-
hatechnológiai berendezés. A melegítő-
konyha ablaka helyére egy ajtó került, 
így az étel közvetlenül az Iskola utcából 
a melegítőkonyhába kerülhet. Elkészült 
továbbá egy, a szabványoknak megfele-
lő ideigleneshulladék-tároló, valamint a 
szellőztetőberendezés csővezeték-hálóza-
ta. A központi szellőztetőberendezés be-
szerzésére a jövő évben kerül sor.

• Mikorra készül el a felújítás?

A felújítási munkák előkészületei már az 
őszi szünet előtt megkezdődtek, a mun-
kák zömét pedig az őszi szünet alatt és a 
hétvégeken végezte el a kivitelező NKI-
Vill Kft. annak érdekében, hogy a lehe-
tő legkevesebb ideig zavarjuk a tanítást, 
illetve a melegítőkonyha működését. 
Ezeknek köszönhetően a felújítás 2018. 
november 12-én már be is fejeződött.

• Vannak-e további tervek az intézmé-
nyekben lévő melegítőkonyhákkal kap-
csolatban?
A melegítőkonyhák közül a jövő évben 
– amennyiben az anyagi lehetőségeket 
biztosítani tudjuk – a Vásár téri iskola 
melegítőkonyháját szeretnénk felújítani.

• Pályázati felhívást tesz közzé az ön-
kormányzat az értékvédelmi szem-
pontból kiemelkedő, a közterületekről 
látható és az utcaképet meghatározó 
homlokzattal rendelkező, magántulaj-
donban lévő épületek utcai homlokza-
tának felújítására. Mi a célja az önkor-
mányzatnak ezzel a pályázattal? Kik 
pályázhatnak?
Ez egy most induló, helyben kidolgozott, 
teljesen új támogatási rendszer, aminek 
a célja az, hogy az értékes régi vörösvári 
parasztházak és iparosházak, valamint a 
helyi védelem alatt álló épületek felújítá-
sa az eredeti formájuknak megfelelően 
történjen meg, s az így megújított hom-
lokzatok a város eredeti, sajátos arculatát 
erősítsék. Ennek a célnak az elérése ér-
dekében a sajátos építési megoldásokat, 

esetleg kisebb átalakításokat, illetve igé-
nyesebb, stílushű nyílászárók beépítését 
kívánó homlokzatfelújítások megtervezé-
séhez, kivitelezéséhez és műszaki ellen-
őrzéséhez szeretne segítséget nyújtani az 
önkormányzat. 

A Kálmán Kinga főépítész vezetésé-
vel kidolgozott támogatási rendszerben 
támogatott az utcai homlokzaton lévő 
tájidegen ablakok kicserélése hagyomá-
nyos, osztott fa nyílászárókra, továbbá a 
Pilisvörösvárra jellemző hagyományos 
nyílásrend, homlokzatképzés, vakolat-
dísz és színezés kialakítása. A 2019-es 
lesz az első pályázati év. A pályázatokat 
november végén közzé tesszük az önkor-
mányzat hivatalos honlapján, valamint a 
Vörösvári Hírek című városi hírportálon, 
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a 
Vörösvári Újságban, a Pilis TV-ben és az 
interneten. Pályázatot 2019. január 31-ig 
lehet majd benyújtani. 

Bízom abban, hogy a következő évek-
ben minden évben lesz néhány sikeres 
pályázat, és így egyre több régi vörösvári 
ház nyeri majd vissza eredeti szépségét, 
s ennek révén a városkép is folyamatosan 
szépül, gazdagodik majd.

• Mekkora lehet a pályázati támogatási 
összeg?
A pályázati kiírás megkülönbözteti a rész-
leges és a komplex homlokzatfelújítás ese-
teit, és külön kategóriákba sorolja a népi 
jellegű karakterhordozó, a kereskedő ka-
rakterhordozó és a H1 jelű védett épület 
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utcai homlokzatának komplex felújítását, 
és ezekre növekvő mértékű támogatási 
összegeket határoz meg. A tervezésre 50 
000 és 150 000 forint közötti összeget, a 
kivitelezésre 100 000 és 1 270 000 forint 
közötti összeget, a műszaki ellenőrzésre 
50 000 és 80 000 forint közötti összeget 
adunk támogatásként a nyertes pályázók-
nak. A pályázat éves keretösszege az ön-
kormányzati költségvetésben 3 000 000 
forint lesz, a pályázatokat ezen keretösz-
szeg erejéig támogatjuk.

• A Strabag Kft. akadályt közölt és ha-
táridő-módosítási kérelmet nyújtott be 
a Budai utcai és a Szent István utcai 
burkolatfelújítási munkákra, valamint a 
Nagy-tó körüli sétány és futópálya kivi-
telezésére. Miért volt erre szükség? Ho-
gyan döntött a képviselő-testület a kérel-
mek ügyében?
Az önkormányzat 2018. július 5-én kö-
tött szerződést a Strabag Általános Építő 
Kft.-vel az Iskola utcai, a Budai utcai és a 
Szent István utcai burkolatfelújítási mun-
kák kivitelezésére. A munkaterületeket 
2018. július 24-én adtuk át a kivitelező-
nek, aki dolgozott is rendesen, de a szer-
ződéses határidőket több helyszínen még-
sem tudta tartani. 2018. szeptember 17-én 
levélben különböző indokokkal akadályt 
közölt, és határidő-módosítási kérelmet 
nyújtott be. 

A pénzügyi, városfejlesztési és kör-
nyezetvédelmi bizottság az október 30-i 
ülésén, a képviselő-testület az október 
31-i ülésen hosszasan tárgyalta a kérel-
met.  A képviselő-testület alapos vizsgálat 
alapján végül úgy döntött, hogy a Strabag 
Általános Építő Kft. határidő-módosítási 
kérelmét elutasítja, tekintettel arra, hogy 
az nem támasztotta alá kellőképpen az 
akadályközlésének indokoltságát. A kép-
viselő-testület egyúttal felszólította a ki-
vitelezőt a kivitelezési munkák hátralévő 
részének mielőbbi elvégzésére. Úgy tűnik, 
hogy a kivitelező ennek eleget is tesz, és 
néhány hét késéssel ugyan, de minden 
helyszínen elkészül a munkákkal.

• Lesz-e valamilyen következménye a ki-
vitelezőre nézve a határidőcsúszásnak?
A szerződés szerint késedelmes teljesí-
tés esetén a vállalkozó késedelmi kötbér 
fizetésére köteles, s a képviselő-testületi 
döntés értelmében az önkormányzat a 
kötbérigényét érvényesíteni is kívánja. A 
kötbér összegét a szakembereknek kell 
majd kiszámolniuk.

• Mikorra fejeződhetnek be ténylegesen 
a kivitelezési munkák az egyes helyszí-
neken?
A kivitelezés november 14-én az utolsó 
helyszínen is befejeződött, a műszaki át-
adás-átvételi eljárások folyamatban van-
nak. A műszaki átadás-átvételi eljárások 
keretében fog eldőlni, hogy vannak-e, 
maradtak-e hiányosságok, kell-e valamit 

pótolni, illetve hogy a kivitelezés minősé-
ge megfelelő-e, kell-e valamit javítani.

• Az őszi esőzések kapcsán ismét előjött 
a csapadékvíz-elvezetés problémája. Az 
önkormányzat a következő hetekben is 
igyekszik néhány problémás gócponton 
megoldani a csapadékvíz elvezetését. 
Melyek ezek a helyszínek, és mit tud 
tenni az önkormányzat ezek megoldása 
érdekében?
Az idei évben már több jelentős csapa-
dékvíz-elvezetési problémát siketült meg-
oldani. Ilyen volt elsőként a Tavasz utca 
– Kisfaludy utca kereszteződésében kiala-
kított vízelvezetés. Az őszi kátyúzás során 
a Szent Imre utcát grédereztettük úgy, 
hogy az út oldalirányban az út melletti 
árokba lejtsen, és a meglévő csapadékvíz-
szikkasztó árkot is profiloztuk. Az elmúlt 
hetekben rendeztük a csapadékvíz-elve-
zetést a Budai utcai buszmegálló környé-
kén, a Szent István utca elején, valamint a 
Nagy-tó környékén, több helyen. Jelenleg 
a 10-es út mellett építünk egy nagy szik-
kasztót annak érdekében, hogy az iparte-
rületre (a Szent Imre utca és a Szent Lász-
ló utca irányába) kevesebb víz folyjon. 

A következő években is erőnk szerint 
folyamatosan fejlesztenünk kell a csa-
padékvíz-elvezető rendszert, mert egyre 
több a városban a burkolt felület, egyre 
szélsőségesebb az időjárás, és a hirtelen 
lezúduló csapadékvíz sokkal nagyobb 
problémát okoz, mint a korábbi évtize-
dekben.

• Október 18-án tartotta az önkormány-
zat az idei közmeghallgatását. Hogyan 
értékeli a közmeghallgatás eredményét?
Az évenként megtartott közmeghallga-
tást nagyon fontos eseménynek tartom. 
A megválasztott képviselők a bizottsági 
és a testületi üléseken végzik a munká-
jukat, problémákat tárnak fel, megoldási 
lehetőségeket vizsgálnak meg, majd dön-
téseket hoznak, amit aztán a polgármes-
ter és a polgármesteri hivatal dolgozói 
végrehajtanak. Ezt a folyamatos munkát 
a polgárok valószínűleg kevésbé érzékelik 
rohanó mindennapjaik során, kivéve ha 
egy-egy látványosabb fejlesztés elkészül. 
Az emberek többsége általában csak ak-
kor foglalkozik a képviselő-testülettel, az 
önkormányzati munkával, ha valamely 
döntés konkrétan, személyesen érinti. Ez 
valamelyest érthető is, mindenki teszi a 
maga dolgát. 

A közmeghallgatás viszont egy talál-
kozási alkalom, lehetőség arra, hogy a 
polgárok évente egyszer áttekintsék a kép-
viselő-testület és a hivatal által elvégzett 
munkát, véleményt nyilvánítsanak róla, 
kérdéseket tegyenek fel a felelős szemé-
lyeknek, illetve javaslatokat tegyenek. 

A magam részéről az elmúlt évekhez 
hasonlóan az idei évben is igyekeztem az 
éves beszámolómban részletesen bemu-
tatni, hogy az elmúlt egy év során milyen 

szerteágazó feladatokat kellett megolda-
nunk, milyen lehetőségei voltak ehhez a 
képviselő-testületnek, s hogyan éltünk 
ezekkel a lehetőségekkel, milyen eredmé-
nyeket értünk el. A mondanivalómat most 
is táblázatokkal, számokkal igyekeztem 
érthetőbbé tenni, az eredményekről pedig 
fotókkal igyekeztem képet adni.

A beszámolóm után mintegy két órán 
keresztül tartott a lakossági kérdések fel-
tevése és megválaszolása. Szóba került a 
Szabadságligeti vasútállomásnak a Ká-
polna utcából való megközelíthetősége, a 
Szabadság utcai sorozatos vízcsőtörések 
problémája, a Fő utcai zöldszigetekben 
lévő növények kérdése, a magáningatla-
nok előtti járdaszakaszok, árkok és útpad-
kák gondozásának kérdése, az iparterületi 
maximális építménymagasság, és még sok 
egyéb téma. A felvetett kérdések többsé-
gére igyekeztünk helyben válaszolni, né-
hány kérdésre pedig a törvényben megha-
tározott 15 napon belül válaszol a hivatal. 

Összességében úgy érzem, hogy egy 
tartalmas közmeghallgatás volt az idei, a 
legutóbbi évhez képest valamivel maga-
sabb, de még mindig nem túl magas la-
kossági részvétellel. Öröm volt számomra, 
hogy ezúttal nemcsak kérdések, panaszok 
és kritikák hangzottak el, hanem több 
dicséret is megfogalmazódott a polgárok 
részéről. Ez sokat jelent minden képviselő 
és minden köztisztviselő számára, és erőt 
ad a további munkához.

Palkovics Mária

Pilisvörösvár, 
Szapolyai u. 6. 3824/13 hrsz.

828 m2 alapterületű, üres lakótelek, 
víz, gáz, elektromos áram és csator-

na az ingatlan előtt biztosított. 
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során elhasználódott, elavult, teljes fel-
újításra szorult. A képviselő-testület most 
úgy döntött, hogy az ÉLITI Kft. által el-
készített kiviteli tervek alapján, a 2018. évi 
normatíva maradványa terhére elvégezteti 
a felújítást. A felújítás tartalmazza a csem-
peburkolat cseréjét, az elektromos, víz- és 
szennyvízcsatorna-hálózat felújítását, 
egy ideiglenes hulladéktároló és a szel-
lőző berendezés csővezeték-hálózatának 
kiépítését, valamint egy, az Iskola utcára 
nyíló ajtó kialakítását, mely az ételszál-
lítást könnyíti meg. Emellett új konyha-
technológiai eszközöket, köztük egy 1000 
tányéros mosogatógépet is beszerez az 
önkormányzat. A felújítási munkák elő-
készületei már az őszi szünet előtt meg-
kezdődtek, a munkák zömét pedig az őszi 
szünet alatt végezte el az NKI-Vill Kft. A 
felújítás bruttó 11 366 046 forintba került. 
(135/2018. határozat – 12 igen)

Pályázat a helyi építészeti örökség 
megóvása érdekében
A helyi építészeti örökség megóvása érde-
kében pályázatot írt ki az önkormányzat 
az értékvédelmi szempontból kiemelkedő, 
a közterületekről látható és az utcaképet 
meghatározó homlokzattal rendelkező, 
magántulajdonban lévő épületek homlok-

OKTÓBER 31.
Kapacitás-átcsoportosítás  
a Szakorvosi Rendelőben

A Szakorvosi Rendelőintézet igazgatónő-
je, dr. Surjánné dr. Tóth Margit a képvi-
selő-testület hozzájárulását kérte egyes 
szakrendelések óraszámának módosítá-

ÖNKORMÁNYZATI  
DÖNTÉSEK

interneten. (141/2018. határozat – 10 igen, 
1 tartózkodás, 142/2018. határozat – 10 
igen, 1 tartózkodás)

Elkelt a Horgászsor u. 1/a számú 
telek

Még a nyáron döntött a testület a Horgászsor 
u. 1/a számú önkormányzati telek pályázat 
útján történő értékesítéséről, 10 millió forin-
tos alsó limitáron. A kiírt pályázatra egyet-
len ajánlat érkezett, 12 530 000 forint vételi 
ajánlattal.  A benyújtott pályázat a kiírásnak 
megfelelt, így a telket az önkormányzat en-
nek a pályázónak adja el. (143/2018. határo-
zat – 11 igen)

Felhívás  
adótartozásra indított végrehajtási eljárás lehetőségéről

Felhívás  
helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés  

bevallási- és fizetési kötelezettség teljesítésének  
határidejére

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

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Gergelyné Csurilla Erika  
aljegyző

Felhívom tisztelt vállalkozóink figyelmét a 2018. évi iparűzési adó feltöltési kötelezettség 2018. 
de cember 20. napjáig történő teljesítésére. 

Tájékoztatom adózóinkat, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) V. Fejezet 
41. § (9) bekezdése alapján a társasági adóelőleg-kiegészítésre kötelezett iparűzési adóalany köteles az 
adóévre megfizetett iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére kiegészíteni. 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 2. melléklet II. A) 1.b) pontja szerint 
az adózónak az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenysége után az adóelőleg-kiegészítésről az adóév 
utolsó hónapjának huszadik napjáig kell az adóbevallást benyújtani, illetve a 3. melléklet II. A) 
1.b) pontja alapján az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóban az adóelőleg-
kiegészítés összegét az adóév utolsó hónapjának huszadik napjáig fizeti meg. 

Az adóelőleg-kiegészítés összegét az önkormányzati adóhatóság felé az alábbi, Sberbank Magyarország 
Zrt.-nél vezetett számlaszámra átutalással kell teljesíteni: 

Iparűzési adó beszedési számla: 14100024-11787949-30000001

Az adózók a 2018. évi helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallási kötelezettségüket az alábbi módon 
teljesíthetik:

• NAV-on keresztül: A Htv. V. Fejezet 42/D. § (1) – (3) bekezdése alapján:

Az adózó adóelőleg-kiegészítés összegéről szóló bevallási kötelezettségét a PM rendelet szerinti bevallási 
nyomtatványon az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő program 
használatával is teljesítheti.

Az állami adóhatóság a hozzá beérkezett adóbevallást – az adóbevallás-benyújtásra kötelezett azo-
nosítását követően, tartalmi vizsgálat nélkül, a befogadó nyugta kiadása mellett – az adóalany által a 
bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére 
haladéktalanul, elektronikus úton megküldi. Az állami adóhatósághoz határidőben benyújtott adóbeval-
lást az önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni.

• Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül:

A www.pilisvorosvar.hu weboldal Vörösvári (környékbeli) vagyok / Polgármesteri Hivatal / E-Ügyintézés 
menüpontban található Tájékoztatóban foglaltak alapján az Önkormányzati Hivatali Portál https://ohp-
20.asp.lgov.hu e-ügyintézés oldalán (Ügyindítás / Ágazat: Adóügy, Ügytípus: iparűzési adó, Űrlap: Helyi 
iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallás) is beküldhetik hivatalunknak.

Kérem, hogy szíveskedjenek figyelni a feltöltési kötelezettség bevallásának és megfizetésének pontos ha-
táridejére. Az Art. XXX. Fejezet 231. § (1) bekezdése alapján, ha az adózó esedékességig az adóévi várható 
adó összegét – figyelemmel az adóév során megfizetett előleg összegére is – nem fizette meg legalább 
kilencven százalékos mértékben, a befizetett előleg és az adóévi adó 90%-ának különbözete után 20%-ig 
terjedő mulasztási bírságot fizet.

Gergelyné Csurilla Erika  
aljegyző

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Az ülésen hozott rendeletek:

17/2018. önkormányzati rendelet – A kö-

zösségi együttélés alapvető szabályairól, 

valamint ezek elmulasztásának jogkövet-

kezményeiről szóló 8/2017. (II. 27.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról

Egyéb határozatok:

139/2018. – A Sberbank Magyarország 

Zrt.-vel a likvidhitel-szerződés 2019. évre 

szóló meghosszabbításáról

140/2018. – Pilisvörösvár 3412 hrsz.-ú in-

gatlan telekhatár-rendezéséről és egy 101 

m2-es területrészének értékesítéséről

A képviselő-testület által hozott hatá-

rozatok és rendeletek megtalálhatóak a 

városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu / 

Vörösvári vagyok / Önkormányzati doku-

mentumok)

Karácsony Lajosné, a főzőkonyha vezetője

zati felújítására. Olyan ingatlantulajdonos 
pályázhat, akinek ingatlana a Település-
képi rendelet értékvédelmi tervlapján je-
lölt helyi értékvédelmi területen áll, és he-
lyi védelem alatt áll vagy karakterhordozó 
épületként van megjelölve. Támogatott 
az utcai homlokzaton lévő házgyári vagy 
más tájidegen ablakok kicserélése hagyo-
mányos, osztott fa nyílászárókra, továbbá 
a Pilisvörösvárra jellemző hagyományos 
nyílásrend, homlokzatképzés, vakolat-
dísz és színezés kialakítására. A pályá-
zatot 2019. január 31-ig lehet benyújtani. 
További részleteket a városi honlapon ta-
lálnak. (További részletek a polgármesteri 
interjúban.) (136/2018. határozat – 12 igen)

Elutasította a képviselő-testület a 
Strabag Kft. határidő-módosítási 
kérelmét

A képviselő-testület 85/2018. (VI.21.) Kt. 
számú határozatával döntött a Pilisvörös-
vár Város Önkormányzata közigazgatási 
területén (Iskola u., Tavasz u., Budai u., 
Szent István u.) burkolatfelújítási munkák 
kivitelezőjének kiválasztása tárgyában in-
dított közbeszerzési eljárások nyerteseiről. 
A döntés alapján 2018. július 5-én került 
sor a Strabag Általános Építő Kft.-vel a 
szerződések aláírására. A munkaterületek 
2018. július 24-én kerültek átadására. A 
kivitelező 2018. szeptember 17-én a szer-
ződések VII/13. pontja alapján levélben 
akadályt közölt, és módosított határidőkre 
tett javaslatot. A képviselő-testület a ha-
táridő-módosítási kérelmet elutasította, 
tekintettel arra, hogy a kivitelező nem 
támasztotta alá kellőképpen akadályköz-
lésének indokoltságát. (137/2018. határozat 
– 12 igen)

Pályázati kiírás két  
Szapolyai utcai telek értékesítésére

Nyilvános pályázat útján kíván értékesí-
teni két Szapolyai utcai ingatlant az ön-
kormányzat. Az egyik a Szapolyai utca 
6. szám alatti, 3824/13 hrsz.-ú, a másik 
a Szapolyai utca 4. szám alatti, 3824/14 
hrsz.-ú üres építési telek. Az ingatlanok 
kertvárosias lakóterületen, Lke-2 övezet-
ben helyezkednek el. A Szapolyai utca 
érintett szakaszán jelenleg egy lakóépület 
található, az utcában lévő többi ingatlan 
még beépítetlen. Az eladó ingatlanok a 
Báthory utca felől a Ziribári utcán ke-
resztül közelíthetők meg. A Szapolyai u. 
6. szám alatt található ingatlant 19 600 
000 forintos alsó limitáron, a 4. szám alatt 
találhatót pedig 19 800 000 forintos alsó 
limitáron hirdetik meg értékesítésre. A 
hirdetményt közzéteszik Pilisvörösvár Vá-
ros Önkormányzata hivatalos honlapján, 
a Vörösvári Hírek c. városi hírportálon, a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a 
Vörösvári Újságban, a Pilis TV-ben és az 

Dr. Surjánné dr. Tóth Margit,  
a Szakorvosi Rendelő igazgatója

sához a következők szerint: a szemészeti 
szakrendelés 4 szabad óráját az újonnan 
indítandó gyermek neurológia szakellá-
tásra, a sebészeti szakrendelés szabad 10 
órájából heti 5 órát a diabetológia szak-
rendelésre kívánják átcsoportosítani.  Az 
intézmény rendelkezésére bocsátott ka-
pacitások száma összességében nem vál-
tozik. A képviselő-testület hozzájárult az 
átcsoportosításhoz.  (134/2018. határozat 
– 12 igen)

Új eszközök a főzőkonyhába,  
felújítás a Templom téri  
melegítőkonyhában

A Templom Téri Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola melegítőkonyhája az évek 
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során elhasználódott, elavult, teljes fel-
újításra szorult. A képviselő-testület most 
úgy döntött, hogy az ÉLITI Kft. által el-
készített kiviteli tervek alapján, a 2018. évi 
normatíva maradványa terhére elvégezteti 
a felújítást. A felújítás tartalmazza a csem-
peburkolat cseréjét, az elektromos, víz- és 
szennyvízcsatorna-hálózat felújítását, 
egy ideiglenes hulladéktároló és a szel-
lőző berendezés csővezeték-hálózatának 
kiépítését, valamint egy, az Iskola utcára 
nyíló ajtó kialakítását, mely az ételszál-
lítást könnyíti meg. Emellett új konyha-
technológiai eszközöket, köztük egy 1000 
tányéros mosogatógépet is beszerez az 
önkormányzat. A felújítási munkák elő-
készületei már az őszi szünet előtt meg-
kezdődtek, a munkák zömét pedig az őszi 
szünet alatt végezte el az NKI-Vill Kft. A 
felújítás bruttó 11 366 046 forintba került. 
(135/2018. határozat – 12 igen)

Pályázat a helyi építészeti örökség 
megóvása érdekében
A helyi építészeti örökség megóvása érde-
kében pályázatot írt ki az önkormányzat 
az értékvédelmi szempontból kiemelkedő, 
a közterületekről látható és az utcaképet 
meghatározó homlokzattal rendelkező, 
magántulajdonban lévő épületek homlok-

OKTÓBER 31.
Kapacitás-átcsoportosítás  
a Szakorvosi Rendelőben

A Szakorvosi Rendelőintézet igazgatónő-
je, dr. Surjánné dr. Tóth Margit a képvi-
selő-testület hozzájárulását kérte egyes 
szakrendelések óraszámának módosítá-

ÖNKORMÁNYZATI  
DÖNTÉSEK

interneten. (141/2018. határozat – 10 igen, 
1 tartózkodás, 142/2018. határozat – 10 
igen, 1 tartózkodás)

Elkelt a Horgászsor u. 1/a számú 
telek

Még a nyáron döntött a testület a Horgászsor 
u. 1/a számú önkormányzati telek pályázat 
útján történő értékesítéséről, 10 millió forin-
tos alsó limitáron. A kiírt pályázatra egyet-
len ajánlat érkezett, 12 530 000 forint vételi 
ajánlattal.  A benyújtott pályázat a kiírásnak 
megfelelt, így a telket az önkormányzat en-
nek a pályázónak adja el. (143/2018. határo-
zat – 11 igen)

Felhívás  
adótartozásra indított végrehajtási eljárás lehetőségéről

Felhívás  
helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés  

bevallási- és fizetési kötelezettség teljesítésének  
határidejére

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

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Gergelyné Csurilla Erika  
aljegyző

Felhívom tisztelt vállalkozóink figyelmét a 2018. évi iparűzési adó feltöltési kötelezettség 2018. 
de cember 20. napjáig történő teljesítésére. 

Tájékoztatom adózóinkat, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) V. Fejezet 
41. § (9) bekezdése alapján a társasági adóelőleg-kiegészítésre kötelezett iparűzési adóalany köteles az 
adóévre megfizetett iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére kiegészíteni. 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 2. melléklet II. A) 1.b) pontja szerint 
az adózónak az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenysége után az adóelőleg-kiegészítésről az adóév 
utolsó hónapjának huszadik napjáig kell az adóbevallást benyújtani, illetve a 3. melléklet II. A) 
1.b) pontja alapján az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóban az adóelőleg-
kiegészítés összegét az adóév utolsó hónapjának huszadik napjáig fizeti meg. 

Az adóelőleg-kiegészítés összegét az önkormányzati adóhatóság felé az alábbi, Sberbank Magyarország 
Zrt.-nél vezetett számlaszámra átutalással kell teljesíteni: 

Iparűzési adó beszedési számla: 14100024-11787949-30000001

Az adózók a 2018. évi helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallási kötelezettségüket az alábbi módon 
teljesíthetik:

• NAV-on keresztül: A Htv. V. Fejezet 42/D. § (1) – (3) bekezdése alapján:

Az adózó adóelőleg-kiegészítés összegéről szóló bevallási kötelezettségét a PM rendelet szerinti bevallási 
nyomtatványon az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő program 
használatával is teljesítheti.

Az állami adóhatóság a hozzá beérkezett adóbevallást – az adóbevallás-benyújtásra kötelezett azo-
nosítását követően, tartalmi vizsgálat nélkül, a befogadó nyugta kiadása mellett – az adóalany által a 
bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére 
haladéktalanul, elektronikus úton megküldi. Az állami adóhatósághoz határidőben benyújtott adóbeval-
lást az önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni.

• Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül:

A www.pilisvorosvar.hu weboldal Vörösvári (környékbeli) vagyok / Polgármesteri Hivatal / E-Ügyintézés 
menüpontban található Tájékoztatóban foglaltak alapján az Önkormányzati Hivatali Portál https://ohp-
20.asp.lgov.hu e-ügyintézés oldalán (Ügyindítás / Ágazat: Adóügy, Ügytípus: iparűzési adó, Űrlap: Helyi 
iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallás) is beküldhetik hivatalunknak.

Kérem, hogy szíveskedjenek figyelni a feltöltési kötelezettség bevallásának és megfizetésének pontos ha-
táridejére. Az Art. XXX. Fejezet 231. § (1) bekezdése alapján, ha az adózó esedékességig az adóévi várható 
adó összegét – figyelemmel az adóév során megfizetett előleg összegére is – nem fizette meg legalább 
kilencven százalékos mértékben, a befizetett előleg és az adóévi adó 90%-ának különbözete után 20%-ig 
terjedő mulasztási bírságot fizet.

Gergelyné Csurilla Erika  
aljegyző

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Az ülésen hozott rendeletek:

17/2018. önkormányzati rendelet – A kö-

zösségi együttélés alapvető szabályairól, 

valamint ezek elmulasztásának jogkövet-

kezményeiről szóló 8/2017. (II. 27.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról

Egyéb határozatok:

139/2018. – A Sberbank Magyarország 

Zrt.-vel a likvidhitel-szerződés 2019. évre 

szóló meghosszabbításáról

140/2018. – Pilisvörösvár 3412 hrsz.-ú in-

gatlan telekhatár-rendezéséről és egy 101 

m2-es területrészének értékesítéséről

A képviselő-testület által hozott hatá-

rozatok és rendeletek megtalálhatóak a 

városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu / 

Vörösvári vagyok / Önkormányzati doku-

mentumok)

Karácsony Lajosné, a főzőkonyha vezetője

zati felújítására. Olyan ingatlantulajdonos 
pályázhat, akinek ingatlana a Település-
képi rendelet értékvédelmi tervlapján je-
lölt helyi értékvédelmi területen áll, és he-
lyi védelem alatt áll vagy karakterhordozó 
épületként van megjelölve. Támogatott 
az utcai homlokzaton lévő házgyári vagy 
más tájidegen ablakok kicserélése hagyo-
mányos, osztott fa nyílászárókra, továbbá 
a Pilisvörösvárra jellemző hagyományos 
nyílásrend, homlokzatképzés, vakolat-
dísz és színezés kialakítására. A pályá-
zatot 2019. január 31-ig lehet benyújtani. 
További részleteket a városi honlapon ta-
lálnak. (További részletek a polgármesteri 
interjúban.) (136/2018. határozat – 12 igen)

Elutasította a képviselő-testület a 
Strabag Kft. határidő-módosítási 
kérelmét

A képviselő-testület 85/2018. (VI.21.) Kt. 
számú határozatával döntött a Pilisvörös-
vár Város Önkormányzata közigazgatási 
területén (Iskola u., Tavasz u., Budai u., 
Szent István u.) burkolatfelújítási munkák 
kivitelezőjének kiválasztása tárgyában in-
dított közbeszerzési eljárások nyerteseiről. 
A döntés alapján 2018. július 5-én került 
sor a Strabag Általános Építő Kft.-vel a 
szerződések aláírására. A munkaterületek 
2018. július 24-én kerültek átadására. A 
kivitelező 2018. szeptember 17-én a szer-
ződések VII/13. pontja alapján levélben 
akadályt közölt, és módosított határidőkre 
tett javaslatot. A képviselő-testület a ha-
táridő-módosítási kérelmet elutasította, 
tekintettel arra, hogy a kivitelező nem 
támasztotta alá kellőképpen akadályköz-
lésének indokoltságát. (137/2018. határozat 
– 12 igen)

Pályázati kiírás két  
Szapolyai utcai telek értékesítésére

Nyilvános pályázat útján kíván értékesí-
teni két Szapolyai utcai ingatlant az ön-
kormányzat. Az egyik a Szapolyai utca 
6. szám alatti, 3824/13 hrsz.-ú, a másik 
a Szapolyai utca 4. szám alatti, 3824/14 
hrsz.-ú üres építési telek. Az ingatlanok 
kertvárosias lakóterületen, Lke-2 övezet-
ben helyezkednek el. A Szapolyai utca 
érintett szakaszán jelenleg egy lakóépület 
található, az utcában lévő többi ingatlan 
még beépítetlen. Az eladó ingatlanok a 
Báthory utca felől a Ziribári utcán ke-
resztül közelíthetők meg. A Szapolyai u. 
6. szám alatt található ingatlant 19 600 
000 forintos alsó limitáron, a 4. szám alatt 
találhatót pedig 19 800 000 forintos alsó 
limitáron hirdetik meg értékesítésre. A 
hirdetményt közzéteszik Pilisvörösvár Vá-
ros Önkormányzata hivatalos honlapján, 
a Vörösvári Hírek c. városi hírportálon, a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a 
Vörösvári Újságban, a Pilis TV-ben és az 

Dr. Surjánné dr. Tóth Margit,  
a Szakorvosi Rendelő igazgatója

sához a következők szerint: a szemészeti 
szakrendelés 4 szabad óráját az újonnan 
indítandó gyermek neurológia szakellá-
tásra, a sebészeti szakrendelés szabad 10 
órájából heti 5 órát a diabetológia szak-
rendelésre kívánják átcsoportosítani.  Az 
intézmény rendelkezésére bocsátott ka-
pacitások száma összességében nem vál-
tozik. A képviselő-testület hozzájárult az 
átcsoportosításhoz.  (134/2018. határozat 
– 12 igen)

Új eszközök a főzőkonyhába,  
felújítás a Templom téri  
melegítőkonyhában

A Templom Téri Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola melegítőkonyhája az évek 
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az idei költségvetési évben nagyságren-
dileg 2,3 milliárd forintból gazdálkodik. 
Gromon István bemutatta, hogy miből 
származnak az önkormányzati bevételek. 
Részletesen beszélt a működési célú álla-
mi támogatásokról (kb. 680 millió forint), 
a helyi adóbevételekről (kb. 615 millió 
forint) és a gépjárműadóból származó 
bevételekről (kb. 55 millió forint). Jelen-
tős bevételi forrást képez ezeken kívül a 

rendelő kialakítása, Szakorvosi Rendelő 
eszközfejlesztése, zsidó temető kerítésé-
nek felújítása, Csendbiztos utcai útépítés, 
piac fejlesztése, külterületi utak burkolá-
sa, Ligeti Cseperedő óvoda fejlesztése), 
melyekből van, amit még nem bíráltak el, 
és van olyan is, ami nem nyert. Az önkor-
mányzati ingatlanok bérbeadásából is szá-
mottevő bevétel származik, ennek összege 
23,5 millió forint.

Költségvetési kiadások

A bevételek után a kiadások áttekintése 
következett. Itt az egyik legjelentősebb 
tétel az önkormányzati intézményekben 
dolgozó köztisztviselők, közalkalmazot-
tak és egyéb dolgozók bére és járulékai, 
amelyek együttesen több mint 1 milliárd 
forint kiadást jelentenek. Szintén jelentős 
összeg az intézmények dologi kiadásai, 
ami kb. 663 millió forint költséget jelent. 
Az önkormányzati dologi kiadások között 
igen jelentős tétel az utak üzemeltetése 
(síkosságmentesítés, útkarbantartás), ami 
éves szinten kb. 45 millió forintba ke-
rül. Szintén jelentős tétel a közvilágítás, 
ami kb. 24 millió forintos kiadást jelent. 
Ugyancsak jelentős tétel a zöldfelületek 
kezelése (parkgondozás, virágosítás stb.), 
ami közel 14 millió forintba kerül. 

Néhány feladatellátást részletesen 
is ismertetett a polgármester. Beszélt 
az önkormányzati főzőkonyháról, a 
városgondokság munkájáról, a kertésze-
ti csoportról, a közfoglalkoztatásról és a 
kiszervezett városüzemeltetési feladatok-
ról (pl. síkosságmentesítés, játszóterek 

gondoki feladatai, mezőőri feladatok, hul-
ladékszállítás stb.). A szociális és egész-
ségügyi ellátásokra nagyjából 133 milliót 
költ az önkormányzat. Ebből a legjelen-
tősebb tétel a Napos Oldal Szociális Köz-
pont fenntartásához biztosított hozzá-
járulás (96,5 millió forint), az éjszakai 
orvosi ügyelet – sürgősségi ellátás (kb. 5,5 
millió forint), a Család- és Gyermekjóléti 
Központ fenntartásához biztosított hoz-
zájárulás (kb. 25 millió forint) és a 70 éven 
felüliek karácsonyi ajándékutalványa (kb. 
5,5 millió forint). A civil szervezetek tá-
mogatására kb. 11 millió forint támogatást 
ad az önkormányzat, ebből a tavalyi évben 
19 szervezet részesült támogatásban. A 
Német Nemzetiségi Önkormányzat mű-
ködéséhez az önkormányzat kb. 2,5 millió 
forinttal járul hozzá.

Fejlesztések, beruházások

Gromon István külön fejezetet szentelt 
előadásában a beruházásoknak (új beru-
házás, fejlesztés, felújítás, eszközbeszer-
zés stb.), amelyek együttes összege kb. 400 
millió forint lesz év végéig, ami igen jelen-
tős eredmény. A megvalósult fejlesztések 

varának burkolása, 30 db parkoló építése 
(11,1 millió forint), a Szent Erzsébet köz 
szilárd burkolattal való ellátása (12 millió 
forint), a Zrínyi utcai óvoda tornatermé-
nek, csoportszobájának és vizesblokkjá-
nak felújítása (11,8 millió forint), a Temp-
lom téri iskola udvarának gumi burkolata 
(7,5 millió forint), a Tavasz utcai új járda 
megépítése (14,3 millió forint). 

A már befejezett beruházások mellett 
három folyamatban lévő (azóta már nagy-
részt elkészült) fejlesztést is bemutatott a 
polgármester, így az Iskola utcai járdaépí-
tést és útszélesítést (25,4 millió forint), a 
Budai úti buszmegálló környékének fej-
lesztését (16,7 millió forint) és a Nagy-
tó körüli sétány és futópálya építését (a 
kandeláberes közvilágtás kiépítésével és 
a Harcsa utcai útkorrekcióval együtt 140 
millió forint). 

A beszámoló végén az elmúlt év emlé-
kezetes pillanatait idézte fel Gromon Ist-
ván 29 tételben, a tavalyi idősek napjától 
kezdve az október 23-ai ünnepségen, az 
adventi és újévi koncerten, a farsangteme-
tésen, a Vörösvári Napokon stb. keresztül 
egészen az idei szüreti felvonulásig.

Lakossági kérdések,  
hozzászólások – a teljesség  
igénye nélkül

Kápolna utcai lakosok azzal a kéréssel for-
dultak az önkormányzathoz, hogy szeret-
nének a Szabadságligeti vasútállomás és a 
Kápolna utca közé járdát. Gromon István 
polgármester válaszul elmondta, hogy az a 
kis ösvény, amit az emberek a vasúti sínek 
mellett járdaként használnak, a MÁV ún. 
biztonsági zónája, ezért a MÁV nem járul 
hozzá az ottani útépítéshez. Az önkor-
mányzat jelenleg annyit tud tenni, hogy 
azt az ösvényt időnként lekaszálja, hogy 
lehessen rajta közlekedni. Hozzátette, 
hogy ismét megpróbálják emiatt a vasút-
társasággal felvenni a kapcsolatot. 

Október 18-án tartotta éves rendes 
közmeghallgatását Pilisvörösvár 
önkormányzata a Művészetek Há-
zában. A közmeghallgatásnak két 
fő napirendje volt: az önkormány-
zat elmúlt egyévi munkájáról szóló 
beszámoló és a lakossági kérdések 
és válaszok.

A közmeghallgatás teljes vetített  
anyaga megtalálható a városi  

honlapon, a teljes felvétel pedig  

megtekinthető a PilisTV honlapján:

www.pilistelevizio.hu,  

facebook.com – Pilis Televízió

Egy másik lakos a Szabadság utcai víz-
vezetékrendszer elavultsága és a gyakori 
csőtörések miatt szólalt fel. A polgármes-
ter elmondta, hogy már többször kapott 
ígéretet arra a DMRV-től, hogy kicserélik 
a csöveket, egyelőre azonban ez még nem 
történt meg. A DMRV képviseletében 
Oláh Tamás önkormányzati kapcsolattar-
tó válaszolt a felvetésre. Elmondta, hogy a 
vízvezetéket több ütemben fogják cserél-
ni. A tervek szerint az első ütem legkésőbb 
tavaszra befejeződik a Fő utca és a Lőcsei 
utca között, a jövő év folyamán pedig a 
többi szakaszt is kicserélik.

Volt olyan, aki mondandóját nem ki-
fejezetten az önkormányzatnak célozta, 
hanem a vörösvári lakosokat kérte arra, 
hogy tartsák rendben a házuk előtt lévő 
közterületet, hiszen ez minden esetben az 
ingatlantulajdonos feladata. Ide tartozik a 
gazolás, a fűnyírás, a hólapátolás és a há-
zak előtti téli síkosságmentesítés is.

Volt olyan vállalkozó, aki aziránt ér-

deklődött, hogy az iparterületen a maxi-
mális építménymagasságot mikor fogják 
megváltoztatni, hiszen erre már korábban 
ígéretet kaptak. A főépítész-helyettes erre 
válaszul elmondta, hogy egy ilyen módo-
sítás hosszú hónapokba is telik. Jelenleg 
folyamatban van a Helyi Építési Szabály-
zat és a Szabályozási Terv felülvizsgálata, 
ebben szerepel ez a módosítás, és várható-
an a jövő év nyarára léphet életbe.

A kérdések megválaszolása után 
Gromon István polgármester rövid zár-
szót mondott, majd ¾ 10 tájban bezárta a 
közmeghallgatást.

Palkovics MáriaA napirend elfogadása után Gromon 
István polgármester képes vetítéssel illuszt-
rálva ismertette az önkormányzat elmúlt 
egy évét. Bevezetőjében beszélt a képvise-
lő-testületi munkáról: a képviselői jelen-
létről az üléseken, az egy év alatt hozott 
határozatok és rendeletek számáról. Az 
elmúlt egy évben a testület 22 rendeletet, il-
letve rendeletmódosítást és 177 határozatot 
hozott. Bemutatta a polgármesteri hivatal 
munkáját is: a hivatal szervezeti felépítését, 
az egyes osztályok által ellátott feladatokat 
és az ott dolgozók létszámát.

Költségvetési bevételek

Ezt követően a költségvetés alakulását is-
mertette a polgármester. Az önkormányzat 

pályázatok útján elnyert támogatások ösz-
szege, mely mintegy 156 millió forintot 
jelent a városnak. Idén az önkormányzat 
10 nagy fejlesztési pályázatot nyújtott be 
(vis major, háziorvosi rendelők felújítása, 
csapadékcsatorna-építés, új háziorvosi 

bemutatását polgármester úr az egymillió 
forint alatti, kisebb projektekkel kezdte. 
Ide tartozik többek között a Puskin utcai 
udvar területrendezése, a karácsonyi vilá-
gítás, a Lahmkruam park kisebb felújítása, 
a Búcsú téri parkoló murvázása, az Attila 
utcai egészségház belső felújítása, esőzé-
sek utáni út- és árokkarbantartások stb. 

Ezután a nagy projektek következtek. 
Ide tartozik többek között a Városliget 
sétány közvilágításának kiépítése (14,4 
millió forint), a Széchenyi óvoda udvar-
burkolatának felújítása (2,3 millió forint), 
a Kálvária utcai út felső szakaszának 
megépítése (33,6 millió forint), a Lahner 
György  utcai út megépítése Szentivánnal 
közösen (Vörösvárra eső összeg 36,8 
millió forint), a Báthory utcai útépítés 
(57 millió forint), a Szakorvosi Rende-
lő energetikai korszerűsítése (49,2 millió 
forint), a Rákóczi óvoda új kerítése (8,8 
millió forint), gumiburkolat készítése a 
Gradus óvodában, valamint kötélpiramis 
telepítése gumi burkolattal a Széchenyi 
utcai óvodában (4,8 millió forint), újabb 
temetői utak szilárd burkolattal való ellá-
tása (4,8 millió forint), a Puskin u. 8. ud-
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az idei költségvetési évben nagyságren-
dileg 2,3 milliárd forintból gazdálkodik. 
Gromon István bemutatta, hogy miből 
származnak az önkormányzati bevételek. 
Részletesen beszélt a működési célú álla-
mi támogatásokról (kb. 680 millió forint), 
a helyi adóbevételekről (kb. 615 millió 
forint) és a gépjárműadóból származó 
bevételekről (kb. 55 millió forint). Jelen-
tős bevételi forrást képez ezeken kívül a 

rendelő kialakítása, Szakorvosi Rendelő 
eszközfejlesztése, zsidó temető kerítésé-
nek felújítása, Csendbiztos utcai útépítés, 
piac fejlesztése, külterületi utak burkolá-
sa, Ligeti Cseperedő óvoda fejlesztése), 
melyekből van, amit még nem bíráltak el, 
és van olyan is, ami nem nyert. Az önkor-
mányzati ingatlanok bérbeadásából is szá-
mottevő bevétel származik, ennek összege 
23,5 millió forint.

Költségvetési kiadások

A bevételek után a kiadások áttekintése 
következett. Itt az egyik legjelentősebb 
tétel az önkormányzati intézményekben 
dolgozó köztisztviselők, közalkalmazot-
tak és egyéb dolgozók bére és járulékai, 
amelyek együttesen több mint 1 milliárd 
forint kiadást jelentenek. Szintén jelentős 
összeg az intézmények dologi kiadásai, 
ami kb. 663 millió forint költséget jelent. 
Az önkormányzati dologi kiadások között 
igen jelentős tétel az utak üzemeltetése 
(síkosságmentesítés, útkarbantartás), ami 
éves szinten kb. 45 millió forintba ke-
rül. Szintén jelentős tétel a közvilágítás, 
ami kb. 24 millió forintos kiadást jelent. 
Ugyancsak jelentős tétel a zöldfelületek 
kezelése (parkgondozás, virágosítás stb.), 
ami közel 14 millió forintba kerül. 

Néhány feladatellátást részletesen 
is ismertetett a polgármester. Beszélt 
az önkormányzati főzőkonyháról, a 
városgondokság munkájáról, a kertésze-
ti csoportról, a közfoglalkoztatásról és a 
kiszervezett városüzemeltetési feladatok-
ról (pl. síkosságmentesítés, játszóterek 

gondoki feladatai, mezőőri feladatok, hul-
ladékszállítás stb.). A szociális és egész-
ségügyi ellátásokra nagyjából 133 milliót 
költ az önkormányzat. Ebből a legjelen-
tősebb tétel a Napos Oldal Szociális Köz-
pont fenntartásához biztosított hozzá-
járulás (96,5 millió forint), az éjszakai 
orvosi ügyelet – sürgősségi ellátás (kb. 5,5 
millió forint), a Család- és Gyermekjóléti 
Központ fenntartásához biztosított hoz-
zájárulás (kb. 25 millió forint) és a 70 éven 
felüliek karácsonyi ajándékutalványa (kb. 
5,5 millió forint). A civil szervezetek tá-
mogatására kb. 11 millió forint támogatást 
ad az önkormányzat, ebből a tavalyi évben 
19 szervezet részesült támogatásban. A 
Német Nemzetiségi Önkormányzat mű-
ködéséhez az önkormányzat kb. 2,5 millió 
forinttal járul hozzá.

Fejlesztések, beruházások

Gromon István külön fejezetet szentelt 
előadásában a beruházásoknak (új beru-
házás, fejlesztés, felújítás, eszközbeszer-
zés stb.), amelyek együttes összege kb. 400 
millió forint lesz év végéig, ami igen jelen-
tős eredmény. A megvalósult fejlesztések 

varának burkolása, 30 db parkoló építése 
(11,1 millió forint), a Szent Erzsébet köz 
szilárd burkolattal való ellátása (12 millió 
forint), a Zrínyi utcai óvoda tornatermé-
nek, csoportszobájának és vizesblokkjá-
nak felújítása (11,8 millió forint), a Temp-
lom téri iskola udvarának gumi burkolata 
(7,5 millió forint), a Tavasz utcai új járda 
megépítése (14,3 millió forint). 

A már befejezett beruházások mellett 
három folyamatban lévő (azóta már nagy-
részt elkészült) fejlesztést is bemutatott a 
polgármester, így az Iskola utcai járdaépí-
tést és útszélesítést (25,4 millió forint), a 
Budai úti buszmegálló környékének fej-
lesztését (16,7 millió forint) és a Nagy-
tó körüli sétány és futópálya építését (a 
kandeláberes közvilágtás kiépítésével és 
a Harcsa utcai útkorrekcióval együtt 140 
millió forint). 

A beszámoló végén az elmúlt év emlé-
kezetes pillanatait idézte fel Gromon Ist-
ván 29 tételben, a tavalyi idősek napjától 
kezdve az október 23-ai ünnepségen, az 
adventi és újévi koncerten, a farsangteme-
tésen, a Vörösvári Napokon stb. keresztül 
egészen az idei szüreti felvonulásig.

Lakossági kérdések,  
hozzászólások – a teljesség  
igénye nélkül

Kápolna utcai lakosok azzal a kéréssel for-
dultak az önkormányzathoz, hogy szeret-
nének a Szabadságligeti vasútállomás és a 
Kápolna utca közé járdát. Gromon István 
polgármester válaszul elmondta, hogy az a 
kis ösvény, amit az emberek a vasúti sínek 
mellett járdaként használnak, a MÁV ún. 
biztonsági zónája, ezért a MÁV nem járul 
hozzá az ottani útépítéshez. Az önkor-
mányzat jelenleg annyit tud tenni, hogy 
azt az ösvényt időnként lekaszálja, hogy 
lehessen rajta közlekedni. Hozzátette, 
hogy ismét megpróbálják emiatt a vasút-
társasággal felvenni a kapcsolatot. 
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ELKÉSZÜLT  
A SZENT ISTVÁN UTCAI 
CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS

A Szent István utca felső szakaszán, a városháza közelé-
ben egy mélypont van, ezért mostanáig ezen a területen 
minden nagyobb eső után az út teljes szélességében ösz-

szefüggő vízfelület keletkezett. A probléma megoldása érdekében 
a képviselő-testület márciusban közbeszerzési eljárást indított a 
Szent István utca csapadékvíz-elvezetésének kiépítésére. A köz-
beszerzési eljárás eredményeként júniusban a képviselő-testület a 
legkedvezőbb ajánlatot adó Strabag Általános Építő Kft.-t válasz-
totta ki a munkák elvégzésére. 

FEJLESZTÉSEK  

Október 17-én, szerdán 17 órai kezdettel tartotta éves 
közmeghallgatását Pilisvörösvár Német Nemzetiségi 
Önkormányzata a Városháza tanácstermében.

Az ülés elején az NNÖ elnöke, Sax László köszöntötte a 
megjelenteket, majd Sax Ibolya elnökhelyettes vette át a szót. Az 
elnökhelyettes beszámolóját a tavaszi országgyűlési választáso-
kon a Parlamentbe jutott Ritter Imre német nemzetiségi képvi-
selő tevékenységének ismertetésével kezdte, majd megemléke-
zett a nemrég elhunyt Heinek Ottóról, aki közel 20 éven át volt a 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke, 
továbbá beszámolt a szeptemberben megválasztott új elnök – 
Schubert Olívia – személyéről.  

Az előadó ezután a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodá-
sáról adott számot a bevételek és kiadások fő elemeit kiemel-
ve (Vásár téri iskola fenntartása, pályázatok, támogatások). 
A pénzügyi beszámoló után a legutóbbi közmeghallgatás óta 
megrendezett programok összefoglalása következett, majd a 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola (Vásár tér) 
fenntartásával kapcsolatos feladatok kerültek szóba, valamint az 
itt megvalósított fejlesztések. Ezután az oktatási intézményeket 
érintő döntések, események (továbbképzések és egyéb támoga-

BEFEJEZŐDÖTT A BÁNYA-
TELEPI BUSZMEGÁLLÓ  
KÖRNYÉKÉNEK RENDEZÉSE   

ELKÉSZÜLT AZ ISKOLA  
UTCAI ÚTKORREKCIÓ  

Az Iskola utcai járda felújításáról már korábban hírt ad-
tunk, a szép új járdát és a részben kiszélesített utat már 
szep tember végén használhatták a járókelők. Októberben 

aztán ismét munkavégzés történt az utcában, ugyanis a másik ol-
dalon is elvégezték az út kiszélesítését, ezzel majdnem teljessé vált 
a beruházás, már csak a betervezett fák elültetése van hátra.Befejeződtek a Bányatelepi buszmegálló és a Kodály utca 

közötti szakaszon, a 10. sz. főút mellett a parkoló és jár-
da kialakításával, valamint a szervizút kiszélesítésével és 

a csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos kivitelezési munkálatok.

VÉGÉHEZ KÖZELEDIK  
A FUTÓPÁLYA ÉS SÉTÁNY KIÉPÍTÉSE  

Az idei év legnagyobb beruházásaként megvalósuló Nagy-
tó körüli sétány és futópálya kiépítése július vége óta fo-
lyamatosan zajlik. Az elmúlt hetekben elkészült a Har-

csa utcai kereszteződés átépítése, továbbá ugyanitt a vízelvezető 
árok kiszélesítése, valamint az árok támfalának megépítése. A 

futópálya rekortán burkolatának kialakítását szakaszosan vég-
zeték a szakemberek, naponta mintegy 100-150 métert tudtak 
haladni. A gyalogos sétány aszfaltburkolata szintén elkészült 
már. Hátra van még a közvilágítási kandeláberek telepítése, az 
útpadkarendezés, valamint a kerékpártárolók, pollerek, korlátok, 
padok, hulladékgyűjtők kihelyezése.

KÖZMEGHALLGATÁST  
TARTOTT  

A NÉMET NEMZETISÉGI  
ÖNKORMÁNYZAT 

tások, díjakra történő felterjesztés, egyetértési jog gyakorlása, 
intézményvezetői pályázat elbírálása) bemutatása követke-
zett. Szó esett a helyi, regionális és országos rendezvényekről 
is, amelyeken az NNÖ tagjai és a vörösvári egyesületek, intéz-
mények képviseltették magukat. (Magyarországi Német Ön-
kormányzatok Napja, ÉMNÖSZ Gála, Német Nemzetiségi 
Gyermektáncfesztivál Regionális és Országos Gálája, Budaörsi 
Passió német nyelvű előadása stb.)

Az elmúlt évet értékelve megfogalmazódott, mely területeken 
lehet még a nemzetiségi önkormányzati munkát eredményeseb-
bé tenni, valamint ismertették a jövőbeni terveket és egyeztették 
a 2019. évi német nemzetiségi programokat.

A közmeghallgatáson a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
tagjai, a német nemzetiségi oktatást folytató intézmények képvi-
selői és a német nemzetiségi hagyományokat ápoló egyesületek 
képviselői vettek részt, illetve jelen volt az ülésen Gromon Ist-
ván polgármester és Gergelyné Csurilla Erika aljegyző, valamint 
az Érdi Tankerületi Központ részéről Heider László vagyon-
gazdálkodási referens. 

Aláírás 
???????????

A beruházás keretében az eddigi murvás útpadkát leburkolva 
– a főútvonal biztonsági védősávját figyelembe véve – parkoló-
sávot alakítottak ki, mellette a buszmegállótól a Kodály Zoltán 
utcáig járda épült, és ezzel egyidejűleg a szervizutat is kiszélesí-
tették, ezzel is bővítve a környék parkolásai lehetőségeit. 

Végül a fenti munkákat követően a buszmegálló aszfaltozott 
burkolata is felújításra került.

A beruházás keretében az elmúlt hetekben a Szent István ut-
cai mélyponton víznyelőket helyeztek el, s az utca páros oldalán 
és a Városház közben egy csapadékvíz-csatornát építettek ki a víz 
elvezetésére. A csatornaépítés utáni útpadka-helyreállításkor az 
útpadkát 54 m hosszban térkőburkolattal látták el, így nemcsak az 
esőzések utáni tócsák tűntek el, hanem bővült a városháza környé-
ki parkolási lehetőség is.
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Hideg, de tiszta időben gyülekeztek 
az emlékezők a Hősök terén az 
1956-os forradalom és szabadság-

harc 62. évfordulója alkalmából rendezett 
megemlékezés első részén, a koszorúzáson. 
Délután öt órakor az ünneplők a Pilisvörös-
vári Német Nemzetiségi Fúvószenekar kí-
séretével közösen énekelték el a Himnuszt, 
majd a városi önkormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzat, a pártok, az intézmények 

OKTÓBER 23.
EMLÉKEZÉS 1956-RA, ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK

A hagyományokhoz híven zajlott 
az idei október 23-ai városi meg-
emlékezés a Hősök terén található 
emlékműnél, majd a Művészetek 
Házában: koszorúzással, fáklyás 
felvonulással, városi ünnepséggel 
és a megemlékezés után átadott 
önkormányzati kitüntetésekkel.

A polgármester beszéde kezdetén rövi-
den felidézte az ’56-os eseményeket és azok 
következményeit, majd összehasonlította 
az akkori helyzetet a mostanival, vizsgálva, 
hogy milyen tanulságok vonhatók le az ak-
kori eseményekből a ma embere számára.

„A forradalmi lázadás egy ideig sikerrel ke-
csegtetett, de aztán tragikus vége lett: a bukás 
után közel 500 ember kivégzését, 22 000 em-
ber börtönbe zárását, 13 000 ember internáló 
táborba hurcolását, 190 000 magyar ember 
külföldre menekülését vonta maga után. A 
sok tragédia máig is nehezen gyógyuló sebe-
ket hagyott a családokban s az egész magyar 
társadalomban, évtizedekre meghatározta az 
ország, a magyar nép sorsát – benne a mi sor-
sunkat is.

De az idő sok sebet begyógyít, s az elmúlt 
60 év alatt, különösen az utóbbi három évti-
zedben sokat javult a helyzet: Magyarország 
független ország lett, többpárti demokráciá-
ban élünk, életszínvonalunk nőtt, szabadon 
utazhatunk a világban, vállalkozhatunk, 
gyülekezhetünk, szabadon szólhatunk, gyako-
rolhatjuk vallásunkat. Sőt! Az utóbbi években 
a gazdasági helyzet is javul. A magyar gaz-
daságban több mint öt éve tart a fellendülés. 
Öt éve folyamatosan emelkednek a fizetések. 
Egyre többeknek van munkája, sőt az ország 
nagyobbik részében munkaerőhiány van. 
Megmaradt, sőt nőtt a nyugdíjak reálértéke. 
Viszonylag jó a közbiztonság, s a kormány si-
keresen védi Magyarországot a tömeges illegá-
lis bevándorlástól, a migrációtól.”

Mit lehet mondani ilyen időkben a forra-
dalomról, a lázadásról, a hősiességről, az ön-
feláldozásról? – tette fel a kérdést a polgár-
mester, s rögtön válaszolt is rá:

Karácsonyi  
ajándékutalványok  

kézbesítése a 70 éven  
felüliek részére

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a 2018-as évben is biztosítja a 70 
éven felüliek részére a karácsonyi ajándékutal-
ványt, fejenként 3000 forintértékben a 2018. évi 
költségvetési rendelet szerint.  

A karácsonyi ajándékutalványt azok a polgárok 
kapják, akik Pilisvörösváron bejelentett lakó-
hellyel rendelkeznek, vagy legkésőbb 2018. 
október 31-éig lakcímet létesítettek, és már be-
töltötték vagy 2018. december 31-éig betöltik a 
70. életévüket. 

A karácsonyi ajándékutalvány kézbesítése közel 
1800 pilisvörösvári személyt érint. Az ajándék-
utalványokat az érintettek részére az elmúlt 
években már bevált módon, személyesen kéz-
besítjük. Az ajándékutalványok kézbesítését 
november második felében kezdjük meg, mely 
december 19-ig tart, de örömmel vesszük azt is, 
ha valaki ezen időszak alatt az ajándékutalványt 
a polgármesteri hivatalban kívánja átvenni. 
Akiket nem találunk otthon, részükre értesítést 
hagyunk. 

Azon személyek, akiknek az ajándékutalványt 
nem tudjuk kézbesíteni, 2019. január 2-tól ja-
nuár 31-ig átvehetik azt – nyitvatartási időben 
bármikor – a Polgármesteri Hivatal Pilisvörös-
vár, Fő tér 1. földszint 4. szám alatt a szociális 
ügyintézőtől személyesen (személyi igazolvány 
szükséges), vagy meghatalmazott útján. (Fi-
gyelem! A házastárs utalványának átvételéhez 
is kell a meghatalmazás. A meghatalmazás 
nyomtatvány a www.pilisvorosvar.hu honlapról 
is letölthető.) 

2018. december 20–28. között a polgármesteri 
hivatal igazgatási szünet miatt zárva tart, az 
ügyeleti idő alatt az utalványok átvételére nincs 
lehetőség.

Gergelyné Csurilla Erika  
aljegyző

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL  
KÖZLEMÉNYE

és a civil szervezetek képviselői az ’56-os 
emlékműnél elhelyezték koszorúikat. A 
koszorúzás után a jelenlévők elénekelték 
a Szózatot, majd fáklyákkal vonultak át 
a Művészetek Házába, ahol a színházte-
remben a városi ünnepséggel folytatódott a 
megemlékezés.

Az ünnepség elején Berényi Ildikó, a 
Művészetek Háza igazgatónője köszöntötte 
a megjelenteket, majd Tarics Péter előadó-
művész „1956, te csillag” című előadása 
következett, melyben irodalmi alkotások 
részleteivel tisztelgett az ’56-os hősök em-
léke előtt. 

Az irodalmi előadást Gromon István pol-
gármester ünnepi beszéde követte. 

„Azt hiszem, nem sokat. Legalábbis hi-
teleset nem. De fel lehet hívni a figyelmet a 
veszélyekre. Azokra a veszélyekre, amelyek az 
1956 utáni konszolidáció, a Kádár-korszak 
idején is sokakat megtévesztettek, és ami ma 
is fenyeget: arra a veszélyre, hogy a viszonyla-
gos jólétért és az egyéni függetlenségért cserébe 
közösségi szinten megelégszünk a viszonyla-
gos demokráciával, a viszonylagos jogálla-
misággal, a viszonylagos törvényességgel, a 
viszonylagos sajtószabadsággal és így tovább. 
Hogy kényelemből, érdekből vagy félelemből 
szemet hunyunk az üldözetlen korrupció, az 
indokolatlan központosítás, az ún. oligarchák 
törvénytelen meggazdagodása, a túlhajszolt 
kormányzati propaganda, a vezető szakmai 
tisztségek politikai káderekkel való betöltése 
és egyéb visszásságok felett.”

A veszélyek felvázolása után arról be-
szélt, hogy milyen módon lehet ezeket a 
veszélyeket elkerülni:

„Ha a magánéletbe való visszahúzódás he-
lyett részt veszünk a közösségi életben és a köz-
életben, támogatva mindenütt a jót, a szépet, az 
igazságot, az igazságosságot. Ha kizárólag tisz-
tességes módszerekkel és eszközökkel próbáljuk 
megvalósítani céljainkat: erőszak és erőszakos-

kodás nélkül, mások becsületébe nem gázol-
va. Ha mindenkor közösségben gondolkodva 
élünk: nemcsak magunkra vagy családunkra 
gondolva, hanem a város, az ország, sőt más or-
szágok polgáraira is, valamint a környezetre és 
a jövő nemzedékekre is figyelemmel. […]

Az ’56-os forradalom résztvevőinek leg-
jobbjaihoz kell tehát hasonlítanunk. Ugyan-
olyan tisztán, önzetlenül és áldozatkészen 
kell szolgálnunk a nemzetünket, ahogyan ők 
tették. Igaz, hogy mindnyájan gyarló emberek 
vagyunk, s emiatt olykor hibázhatunk vagy el 
is bukhatunk. De ha tisztán látjuk és őszintén 
követni akarjuk az eszményeket, akkor vala-
mennyire meg tudjuk valósítani azokat, és sok 
jószándékú ember törekvése összeadódva nagy 
dolgokra képes.”

Az ünnepi beszédet egy komolyzenei mű, 
Haydn D-dúr triószonátája követte a Cziffra 
György Zeneiskola tanárainak, Őrfy Gabri-

tudományos, oktató és tudományszervező 
munkája elismeréseként.” (A professzorral ké-
szült interjúnkat a 17. oldalon olvashatják.)

ella (fuvola), Tácsik Zsuzsanna (cselló) és 
Szlovencsák Péter (zongora) előadásában.

A zenemű elhangzását követően adták át 
az idei önkormányzati kitüntetéseket. 

Elsőként gróf Karátsonyi Guido, Pilisvö-
rösvár egykori kegyura kapott posztumusz 
díszpolgári címet „a haza és Pilisvörösvár ja-
vára megvalósított adományai, jótéteményei, 
mecénási tevékenysége és nemes cselekedetei, 
ezen belül a pilisvörösvári, pilisszentiváni és 

solymári rózsaesküvők támogatására létrehozott 
alapítványa elismeréseként.” Mivel Karátsonyi 
Guidónak nincsenek élő leszármazottai, a 
díjat jelképesen Fogarasy Attila tanár úr, a dí-
jazás felterjesztője vette át. (Gróf Karátsonyi 
Guido laudációját a 16. oldalon olvashatják.)

Díszpolgári címben részesült prof. dr. 
Manherz Károly germanista, egyetemi 
tanár „a magyarországi németség nyelvi 
és kulturális hagyományainak megőrzése 
és megismertetése, a pilisvörösvári német 
nyelvjárás és a pilisvörösvári kulturális ha-
gyományok megőrzése érdekében végzett 
kiemelkedő munkája, valamint kiemelkedő 

Pilisvörösvárért emlékéremben része-
sült a Breier Fogászat és Egészségközpont 
„a pilisvörösvári betegellátásban évtizedek 
óta betöltött jelentős szerepe, a betegek ma-
gas szakmai színvonalú ellátása, valamint a 
rendelőnek a város határán messze túlnyúló 
jó híre és sikerei elismeréseképpen.” Az em-
lékérmet Dr. Breier László, a Breier Fogá-
szat és Egészségközpont vezetője vette át.

Szintén Pilisvörösvárért emlékérem-
ben részesült a Tácsik Pékség és Cuk-
rászda „a pilisvörösvári élelmiszer-ellátás-
ban évtizedek óta betöltött jelentős szerepe, 
magas színvonalon gyártott, kiváló minő-
ségű sütőipari és cukrászati termékei, vala-
mint városunk jó hírének öregbítése elisme-
réseképpen.” A díjat Tácsik Tamás, a cég 
ügyvezetője vette át. (A két emlékérmesről 
részletesen decemberi lapszámunkban ol-
vashatnak.)

Az emelkedett hangulatú ünnepség 
Marcello-Bach: Ária című művével zá-
rult, melyet ismét a Cziffra György Ze-
neiskola tanárai, Tácsik Zsuzsanna és 
Szlovencsák Péter adtak elő.

Az ünnepség után az önkormányzat 
kis fogadáson látta vendégül a kitüntetet-
teket és az ünnepségen részt vevőket.

Palkovics Mária
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Hideg, de tiszta időben gyülekeztek 
az emlékezők a Hősök terén az 
1956-os forradalom és szabadság-

harc 62. évfordulója alkalmából rendezett 
megemlékezés első részén, a koszorúzáson. 
Délután öt órakor az ünneplők a Pilisvörös-
vári Német Nemzetiségi Fúvószenekar kí-
séretével közösen énekelték el a Himnuszt, 
majd a városi önkormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzat, a pártok, az intézmények 

OKTÓBER 23.
EMLÉKEZÉS 1956-RA, ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK

A hagyományokhoz híven zajlott 
az idei október 23-ai városi meg-
emlékezés a Hősök terén található 
emlékműnél, majd a Művészetek 
Házában: koszorúzással, fáklyás 
felvonulással, városi ünnepséggel 
és a megemlékezés után átadott 
önkormányzati kitüntetésekkel.

A polgármester beszéde kezdetén rövi-
den felidézte az ’56-os eseményeket és azok 
következményeit, majd összehasonlította 
az akkori helyzetet a mostanival, vizsgálva, 
hogy milyen tanulságok vonhatók le az ak-
kori eseményekből a ma embere számára.

„A forradalmi lázadás egy ideig sikerrel ke-
csegtetett, de aztán tragikus vége lett: a bukás 
után közel 500 ember kivégzését, 22 000 em-
ber börtönbe zárását, 13 000 ember internáló 
táborba hurcolását, 190 000 magyar ember 
külföldre menekülését vonta maga után. A 
sok tragédia máig is nehezen gyógyuló sebe-
ket hagyott a családokban s az egész magyar 
társadalomban, évtizedekre meghatározta az 
ország, a magyar nép sorsát – benne a mi sor-
sunkat is.

De az idő sok sebet begyógyít, s az elmúlt 
60 év alatt, különösen az utóbbi három évti-
zedben sokat javult a helyzet: Magyarország 
független ország lett, többpárti demokráciá-
ban élünk, életszínvonalunk nőtt, szabadon 
utazhatunk a világban, vállalkozhatunk, 
gyülekezhetünk, szabadon szólhatunk, gyako-
rolhatjuk vallásunkat. Sőt! Az utóbbi években 
a gazdasági helyzet is javul. A magyar gaz-
daságban több mint öt éve tart a fellendülés. 
Öt éve folyamatosan emelkednek a fizetések. 
Egyre többeknek van munkája, sőt az ország 
nagyobbik részében munkaerőhiány van. 
Megmaradt, sőt nőtt a nyugdíjak reálértéke. 
Viszonylag jó a közbiztonság, s a kormány si-
keresen védi Magyarországot a tömeges illegá-
lis bevándorlástól, a migrációtól.”

Mit lehet mondani ilyen időkben a forra-
dalomról, a lázadásról, a hősiességről, az ön-
feláldozásról? – tette fel a kérdést a polgár-
mester, s rögtön válaszolt is rá:

Karácsonyi  
ajándékutalványok  

kézbesítése a 70 éven  
felüliek részére

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a 2018-as évben is biztosítja a 70 
éven felüliek részére a karácsonyi ajándékutal-
ványt, fejenként 3000 forintértékben a 2018. évi 
költségvetési rendelet szerint.  

A karácsonyi ajándékutalványt azok a polgárok 
kapják, akik Pilisvörösváron bejelentett lakó-
hellyel rendelkeznek, vagy legkésőbb 2018. 
október 31-éig lakcímet létesítettek, és már be-
töltötték vagy 2018. december 31-éig betöltik a 
70. életévüket. 

A karácsonyi ajándékutalvány kézbesítése közel 
1800 pilisvörösvári személyt érint. Az ajándék-
utalványokat az érintettek részére az elmúlt 
években már bevált módon, személyesen kéz-
besítjük. Az ajándékutalványok kézbesítését 
november második felében kezdjük meg, mely 
december 19-ig tart, de örömmel vesszük azt is, 
ha valaki ezen időszak alatt az ajándékutalványt 
a polgármesteri hivatalban kívánja átvenni. 
Akiket nem találunk otthon, részükre értesítést 
hagyunk. 

Azon személyek, akiknek az ajándékutalványt 
nem tudjuk kézbesíteni, 2019. január 2-tól ja-
nuár 31-ig átvehetik azt – nyitvatartási időben 
bármikor – a Polgármesteri Hivatal Pilisvörös-
vár, Fő tér 1. földszint 4. szám alatt a szociális 
ügyintézőtől személyesen (személyi igazolvány 
szükséges), vagy meghatalmazott útján. (Fi-
gyelem! A házastárs utalványának átvételéhez 
is kell a meghatalmazás. A meghatalmazás 
nyomtatvány a www.pilisvorosvar.hu honlapról 
is letölthető.) 

2018. december 20–28. között a polgármesteri 
hivatal igazgatási szünet miatt zárva tart, az 
ügyeleti idő alatt az utalványok átvételére nincs 
lehetőség.

Gergelyné Csurilla Erika  
aljegyző

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL  
KÖZLEMÉNYE

és a civil szervezetek képviselői az ’56-os 
emlékműnél elhelyezték koszorúikat. A 
koszorúzás után a jelenlévők elénekelték 
a Szózatot, majd fáklyákkal vonultak át 
a Művészetek Házába, ahol a színházte-
remben a városi ünnepséggel folytatódott a 
megemlékezés.

Az ünnepség elején Berényi Ildikó, a 
Művészetek Háza igazgatónője köszöntötte 
a megjelenteket, majd Tarics Péter előadó-
művész „1956, te csillag” című előadása 
következett, melyben irodalmi alkotások 
részleteivel tisztelgett az ’56-os hősök em-
léke előtt. 

Az irodalmi előadást Gromon István pol-
gármester ünnepi beszéde követte. 

„Azt hiszem, nem sokat. Legalábbis hi-
teleset nem. De fel lehet hívni a figyelmet a 
veszélyekre. Azokra a veszélyekre, amelyek az 
1956 utáni konszolidáció, a Kádár-korszak 
idején is sokakat megtévesztettek, és ami ma 
is fenyeget: arra a veszélyre, hogy a viszonyla-
gos jólétért és az egyéni függetlenségért cserébe 
közösségi szinten megelégszünk a viszonyla-
gos demokráciával, a viszonylagos jogálla-
misággal, a viszonylagos törvényességgel, a 
viszonylagos sajtószabadsággal és így tovább. 
Hogy kényelemből, érdekből vagy félelemből 
szemet hunyunk az üldözetlen korrupció, az 
indokolatlan központosítás, az ún. oligarchák 
törvénytelen meggazdagodása, a túlhajszolt 
kormányzati propaganda, a vezető szakmai 
tisztségek politikai káderekkel való betöltése 
és egyéb visszásságok felett.”

A veszélyek felvázolása után arról be-
szélt, hogy milyen módon lehet ezeket a 
veszélyeket elkerülni:

„Ha a magánéletbe való visszahúzódás he-
lyett részt veszünk a közösségi életben és a köz-
életben, támogatva mindenütt a jót, a szépet, az 
igazságot, az igazságosságot. Ha kizárólag tisz-
tességes módszerekkel és eszközökkel próbáljuk 
megvalósítani céljainkat: erőszak és erőszakos-

kodás nélkül, mások becsületébe nem gázol-
va. Ha mindenkor közösségben gondolkodva 
élünk: nemcsak magunkra vagy családunkra 
gondolva, hanem a város, az ország, sőt más or-
szágok polgáraira is, valamint a környezetre és 
a jövő nemzedékekre is figyelemmel. […]

Az ’56-os forradalom résztvevőinek leg-
jobbjaihoz kell tehát hasonlítanunk. Ugyan-
olyan tisztán, önzetlenül és áldozatkészen 
kell szolgálnunk a nemzetünket, ahogyan ők 
tették. Igaz, hogy mindnyájan gyarló emberek 
vagyunk, s emiatt olykor hibázhatunk vagy el 
is bukhatunk. De ha tisztán látjuk és őszintén 
követni akarjuk az eszményeket, akkor vala-
mennyire meg tudjuk valósítani azokat, és sok 
jószándékú ember törekvése összeadódva nagy 
dolgokra képes.”

Az ünnepi beszédet egy komolyzenei mű, 
Haydn D-dúr triószonátája követte a Cziffra 
György Zeneiskola tanárainak, Őrfy Gabri-

tudományos, oktató és tudományszervező 
munkája elismeréseként.” (A professzorral ké-
szült interjúnkat a 17. oldalon olvashatják.)

ella (fuvola), Tácsik Zsuzsanna (cselló) és 
Szlovencsák Péter (zongora) előadásában.

A zenemű elhangzását követően adták át 
az idei önkormányzati kitüntetéseket. 

Elsőként gróf Karátsonyi Guido, Pilisvö-
rösvár egykori kegyura kapott posztumusz 
díszpolgári címet „a haza és Pilisvörösvár ja-
vára megvalósított adományai, jótéteményei, 
mecénási tevékenysége és nemes cselekedetei, 
ezen belül a pilisvörösvári, pilisszentiváni és 

solymári rózsaesküvők támogatására létrehozott 
alapítványa elismeréseként.” Mivel Karátsonyi 
Guidónak nincsenek élő leszármazottai, a 
díjat jelképesen Fogarasy Attila tanár úr, a dí-
jazás felterjesztője vette át. (Gróf Karátsonyi 
Guido laudációját a 16. oldalon olvashatják.)

Díszpolgári címben részesült prof. dr. 
Manherz Károly germanista, egyetemi 
tanár „a magyarországi németség nyelvi 
és kulturális hagyományainak megőrzése 
és megismertetése, a pilisvörösvári német 
nyelvjárás és a pilisvörösvári kulturális ha-
gyományok megőrzése érdekében végzett 
kiemelkedő munkája, valamint kiemelkedő 

Pilisvörösvárért emlékéremben része-
sült a Breier Fogászat és Egészségközpont 
„a pilisvörösvári betegellátásban évtizedek 
óta betöltött jelentős szerepe, a betegek ma-
gas szakmai színvonalú ellátása, valamint a 
rendelőnek a város határán messze túlnyúló 
jó híre és sikerei elismeréseképpen.” Az em-
lékérmet Dr. Breier László, a Breier Fogá-
szat és Egészségközpont vezetője vette át.

Szintén Pilisvörösvárért emlékérem-
ben részesült a Tácsik Pékség és Cuk-
rászda „a pilisvörösvári élelmiszer-ellátás-
ban évtizedek óta betöltött jelentős szerepe, 
magas színvonalon gyártott, kiváló minő-
ségű sütőipari és cukrászati termékei, vala-
mint városunk jó hírének öregbítése elisme-
réseképpen.” A díjat Tácsik Tamás, a cég 
ügyvezetője vette át. (A két emlékérmesről 
részletesen decemberi lapszámunkban ol-
vashatnak.)

Az emelkedett hangulatú ünnepség 
Marcello-Bach: Ária című művével zá-
rult, melyet ismét a Cziffra György Ze-
neiskola tanárai, Tácsik Zsuzsanna és 
Szlovencsák Péter adtak elő.

Az ünnepség után az önkormányzat 
kis fogadáson látta vendégül a kitüntetet-
teket és az ünnepségen részt vevőket.

Palkovics Mária
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Tudományos Akadémia részére 40 000 fo-
rintos alapítványt hozott létre. Támogatta a 
nemzeti irodalom és művészet fejlődését, a 
tehetséges művészeket, a nemzet színháza 
és a nemzeti zenede működését. A dráma- 
és vígjátékírást pályázati formában segítette. 
Adományaival segítséget nyújtott a Magyar 
Írók Segélyegyletének. 1858-ban 100 000 
pengő forintnyi alapítványt tett, amelynek 
kamataiból a jótékony intézeteket, nőegyle-
teket, árvaházakat, kórházakat, hadirokkan-
takat, hadiárvákat, kisdedóvókat támogatta. 
1862-ben a solymári tűzvészt követően a 
lakosságnak könyöradományt nyújtott, a 
templom javításának költségeihez is hoz-
zájárult. Az 1863-as aszály idején, amikor 
maga is nagy veszteségeket szenvedett, volt 
úrbéreseinek nyújtott segítséget.

Karátsonyi Guidót jótékonykodásában 
nem a címvágy sarkallta. Legfontosabb jel-
lemvonásai közé tartozott a jóakarat, a se-
gítőkészség, az áldozathozatal. Jelmondata 
volt: „Pietate, honore et perseverantia”, azaz 
„Odaadással, tisztelettel, állhatatossággal”. A 
mecénási tevékenységet erkölcsi kötelessé-
gének tekintette, a „nemesség kötelez” elve 
alapján. Elve volt, hogy „minél nagyobb a 
vagyon, annál nagyobbak a haza iránti kö-
telességek”. 

Emberbarátságával és jótékony mecéná-
si tevékenységével igen nagy megbecsülést 
szerzett magának. 1847-ben IX. Pius pápá-
tól 30 évesen megkapta a pápa legmagasabb 
érdemrendjét, a Krisztus rend első osztályú 
csillagkeresztjét. 1851-ben a jeruzsálemi la-
tin pátriárkától elnyerte a Szent Sír-rendet. 
1858-ban Ferenc József császártól megkapta 

a birodalmi grófi címet. 1859-ben szülővá-
rosa, Szamosújvár díszpolgára lett. 1866-ban 
a csákovai körzetben országgyűlési képvise-
lővé választották, s ezt a tisztséget két ciklus-
ban töltötte be. 1874. március 14-én Ferenc 
József császártól magyar grófi rangot kapott. 

Két év múlva gróf Karátsonyi Guido 
életében tragédiák sora kezdődött: 1876-
ban elhunyt 45 éves felesége, Alojzia, majd 
néhány hónappal később 18 éves Guido-
Baldina leánya, aki lovasbaleset áldozata 
lett. Rövid idő múlva elvesztette unokáját, 
majd 1878-ban meg kellett érnie első gyer-
meke, a 23 éves Adrienne elvesztését is. Ez a 
sorozatos veszteség nagyon megviselte. Be-
zárta a fényes krisztinavárosi palotát, és egy 
kisebb házba költözött. 

Jótékonysága azonban nem szűnt meg. 
1881-ben egy régi hagyományt felélesztve 
ún. erénydíjat hozott létre a saját birtokain 
élő – solymári, pilisvörösvári és pilisszent-
iváni – jó erkölcsű, de vagyontalan leányok 
kiházasítására. Az e célra tett 20 000 forint ér-
tékű alapítványának kamatai jutottak a sze-
rencsés ifjú párok támogatására. Az érintett, 
jellemzően szegény sorú családok számára 
nagyon nagy jelentőséggel bírtak ezek az ún. 
rózsaesküvők. A falu legszegényebb, legeré-
nyesebb leányának erénydíjjal való elismeré-
se igen nagy megtiszteltetésnek számított, és 
egyben biztos indulást adott a szegény sorsú 
fiataloknak. Volt olyan család, amelyik házat 
is tudott venni a kapott összegből.

Gróf Karátsonyi Guido 1885-ben, 67 éves 
korában váratlanul hunyt el a Temes megyei 
Buziáson. A Pilisvörösvár-Pilisszentiván-
Solymár alkotta birtokot fia, Kamillo gróf 
örökölte, majd annak 1908-ban, fiatalon 
bekövetkezett halála után középső fia, Jenő 
gróf lett az örökös. A Karátsonyiak emlékét 
Pilisvörösváron a Templom téren álló egy-
kori uradalmi ház, az ún. „grófi kastély” 
maradványa, a plébániatemplom címe-
re, a Nepomuki Szent János-szobor és a 
Karátsonyi-liget nevű városrész őrzi.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 115/2018. (IX. 06.)  
Kt. sz. határozata posztumusz díszpolgári 
cím adományozásáról 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Pilisvörösvár Város 
Díszpolgára cím és a Pilisvörösvárért em-
lékérem alapításáról és adományozásáról 
szóló 6/1993. (III. 4.) önkormányzati ren-
deletében biztosított jogkörében eljárva 
Pilisvörösvár egykori földesura és kegyura, 
gróf Karátsonyi Guido részére a haza és Pi-
lisvörösvár javára megvalósított adományai, 
jótéteményei, mecénási tevékenysége és ne-
mes cselekedetei, ezen belül a pilisvörösvá-
ri, pilisszentiváni és solymári rózsaesküvők 
támogatására létrehozott alapítványa elis-
meréseként posztumusz Pilisvörösvár Város 
Díszpolgára címet adományoz.

Pilisvörösvár, 2018. október 23.

Gromon István
polgármester
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• Hogy került kapcsolatba a német 
nyelvvel?

Együtt laktunk az apai nagyszüleimmel egy 
udvarban. Ők svábul beszéltek. Az apukám 
szabómesterként dolgozott, így neki mu-
száj volt mindkét nyelven szépen beszélnie. 
Anyukámnak is. Olyan környezetben ne-
velkedtem, amiben jelen volt a természetes 
kétnyelvűség. Otthon nyelvjárást használ-
tunk, a vörösváriakkal magyarul vagy svábul 
beszéltünk.

• Milyen emlékei vannak az általános és 
középiskolából?

Az alsó tagozatban Fogarasy-Fetter Miska 
bácsi, felső tagozaton Szarka Samu tanított 
németre. Sok mindent jól tanítottak. A kö-
zépiskolában, ahova édesapám kívánságára 
jelentkeztem, nem volt német, ott franciát és 
oroszt tanultam. De az, hogy otthon néme-
tül beszéltünk, ezt a hiányosságot kiegyen-
súlyozta.

• Mi határozta meg a pályaválasztását?

Édesapám textilmérnököt szeretett volna 
belőlem faragni. Én pedig szerettem volna 
jobban tudni németül. Nem akarták, hogy 
tanár legyek, de végül is az lettem. A kö-
zépiskolai magyartanárnőm szorgalmazta, 
hogy jelentkezzek tanárnak. Az egyetemi 
felvételinél az édesapám foglalkozása miatt 
hátrasoroltak, ezért el kellett mennem ki-
lenc hónapig dolgozni. Utána úgy kerülhet-
tem be végül az egyetemre, hogy azt lehetett 
mondani, segédmunkás vagyok, és így fel is 
vettek.

• Milyen benyomása volt az egyetemi 
életről?

Nagyon szerettem egyetemre járni, tanulni. 
Első évben német szakon az egyik tanárnő-
től megkaptam, hogy „Károly, Károly, maga 
egy érdekes akcentussal beszéli a németet”. 
Hát hogyne, gondoltam magamban. Az 
egyetem jól ment, minden tárgyamat ked-
veltem. Nagyon jó beszédgyakorlataink 
voltak akkoriban német (NDK-s, keletné-

Karátsonyi Guido 1817. aug. 7-én 
született Szamosújváron, ma-
gyar-örmény nemesi családban. 

Édesapja gróf Karátsonyi Lajos, édesanyja 
Stahremberg Alojzia.  

Guido kitűnő nevelésben részesült. Jogi 
tanulmányokat folytatott, majd tisztvise-
lőként tevékenykedett Temes megyében. 
Munkája során a fiatalkorában a fejlett 
nyugati országokban szerzett tapasztalatait 
felhasználva igyekezett a hazai viszonyo-
kon javítani. 1848 nyarán és őszén részt vett 
a pesti nemzetőrség szervezésében, majd 
nemzetőr parancsnokként harcolt a szabad-
ságharcban. A szabadságharc bukását köve-
tően üldözték, vagyonát elkobozták, de vé-
gül valahogyan megszabadult a vádak alól.

1851-ben megnősült: puchoi és csókai 
Marczibányi Máriát, Marczibányi Lőrincz 
császári és királyi kamarás, Solymár, Pi-
lisszentiván és Pilisvörösvár birtokosának 
leányát vette feleségül.  Házasságukból ki-
lenc gyermek született: Adrienne (1853); 
Melanie (1855); Guido-Baldina (1858); 
Alfréd-Aladár (1859); Jenő-Guido-Vilmos 
(1861); Kamilló (1863); Irma-Mária (1865); 
Ilma-Eugénia-Erzsébet (1867) és Ilona-
Margit-Julianna (1870). A család többnyire 
Beodrán vagy Budán élt, de gyakran tartóz-
kodott a pilisszentiváni családi vadászkas-
télyban is. 

Karátsonyi Guido széles körben ismert 
személyiség volt, úgy is mint gondos föl-
desúr, és úgy is mint nagyvonalú, bőkezű 
mecénás. Templomokat építtetett itthon és 
a Szentföldön. Támogatta a budapesti Ba-
zilika és a Műcsarnok felépítését. A Magyar 

Manherz Károly professzor úrral, Vörösvár díszpolgárával iskoláról, egye-
temről, a magyar és a német nyelv dualitásáról és arról beszélgettünk, 
hogy milyen körülmények között alakult ki a magyarországi németek 
nyelvjárásainak a kutatása.

met) lektorokkal. Egyszer egy ösztöndíj 
keretében Ausztriába is kimehettem egy 
nyelvtanfolyamra. Ez nekem nagyon sokat 
számított. Később már a Goethe Intézet is 
bekapcsolódott a nyelvi fejlesztésbe, igaz, 
az már nem az 1960-as évek voltak. A rend-
szerváltás után a német-magyar kulturális 
egyezménynek köszönhetően egyre köny-
nyebbé vált a kapcsolat a német nyelvterü-
lettel.

• Mit tanult szívesebben: németet vagy 
magyart?

Német-magyar szakos voltam, de inkább 
németesnek éreztem magamat, mint ma-
gyarosnak. Magyarból a magyar nyelvtör-
ténetet szerettem kifejezetten. Németből is 
jól ment a nyelvtan, a nyelvtörténet, de az 
irodalom is. Közben elkezdtem gyerekeket 
tanítani németre. Érdekes módon a diploma 
megszerzése után a Balettintézetben ma-
gyart tanítottam. Délelőtt balettot tanultak a 
fiatalok, délután pedig oktatás volt. Közben 
megszereztem a kandidátusi címet, ledokto-
ráltam, és 1972-ben a Balettintézet igazga-
tója lettem. 

• Az 1960-as években nem lehetett köny-
nyű a magyarországi németséggel foglal-
kozni.

Az egyetemen Hutterer Miklóshoz jár-
tunk órára – Hambuch Ida és én voltunk 
Hutterer tanítványai. Hambuch Ida később 
a pécsi Leőwey gimnázium igazgatója lett. 
Hutterer Miklós különösen komolyan vette 
a nyelvjárásokat, az értésüket, lejegyzésüket. 
Hutterer Miklós készített egy magyarorszá-
gi német kultúra- és irodalomtörténetet, de 
a megjelent köteteket bezúzták. Kiderült 
ugyanis, hogy néhány olyan dolgot írt le a 
kitelepítésről, amit nem kellett volna, rá-
adásul a kötetben mindenhol konzekvensen 
használta a sváb települések német neveit 
– hát ezt akkoriban nem engedték. Mádl 
Antal (az akkori tanszékvezető) le akart be-
szélni arról, hogy német kisebbségi témából 
írjak szakdolgozatot. Aztán ahogy fordult a 

helyzet, mert elkezdtek megjelenni a cikke-
im, akkor az ő hozzáállása is változott. 

• A kandidátusi disszertációját a nyugat-
magyarországi németek nyelvi helyzetéről 
készítette.

1966-ban végeztem, közben Vörösváron is 
tanítottam a gimnáziumban. Nem vettek 
fel státuszba, mert nem volt üres hely. Az 
esztergomi Dobó gimnáziumban kaptam 
állást, de közben Hutterer közbenjárásá-
ra áthívtak Budapestre. Ezt meghallotta 
Hutterer Miklós, és felvetette, hogy menjek 
anyagot gyűjteni Nyugat-Magyarországra. 
Ez nekem is új élmény volt. Előbb a Moso-
ni-síkságot gyűjtöttem fel, majd attól délre a 
falvakat. Néprajzi táborokat is szerveztünk, 
amelyekben nyelvjárásokat is gyűjtöttünk. 
Elmentünk vonattal, vittük magunkkal a 
Mambó magnómat, így készültek az első 
felvételek Nyugat-Magyarországon. Nyu-
gat-Magyarországot felgyűjteni nem volt 
könnyű, sok engedély kellett hozzá. Azok, 
akik a határsávban laktak, ez kb. 50 falut 
érintett, azok minden nap érezték azt, hogy 
el vannak zárva a világtól. Ez az elzártság 
ugyanakkor nyelvileg egy búrát is jelentett. 
A nyelvjárás gyűjtésén felül megláttam, mi-
lyen is az élet a határsávban, például mit 
csencselnek a vállalkozó kedvűek.

• Mit tart élete nagy szerencséjének?

Úgy érzem, hogy szerencsésnek mondha-
tom magam, hogy Vörösvárra születtem. 
Mert egy olyan községben nevelkedtem, 
ahol mind otthon, mind az utcán német be-
szédet hallottam. 

• Mire emlékezik vissza most örömmel?

Arra, hogy sok fiatalnak tudtam segíteni, 
hogy tanulhassanak és fejlődhessenek. Ezt 
kívánom a mai fiataloknak is.

• Köszönjük szépen az interjút, és a dísz-
polgári címhez szívből gratulálunk.

Müller Márta
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korában váratlanul hunyt el a Temes megyei 
Buziáson. A Pilisvörösvár-Pilisszentiván-
Solymár alkotta birtokot fia, Kamillo gróf 
örökölte, majd annak 1908-ban, fiatalon 
bekövetkezett halála után középső fia, Jenő 
gróf lett az örökös. A Karátsonyiak emlékét 
Pilisvörösváron a Templom téren álló egy-
kori uradalmi ház, az ún. „grófi kastély” 
maradványa, a plébániatemplom címe-
re, a Nepomuki Szent János-szobor és a 
Karátsonyi-liget nevű városrész őrzi.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 115/2018. (IX. 06.)  
Kt. sz. határozata posztumusz díszpolgári 
cím adományozásáról 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Pilisvörösvár Város 
Díszpolgára cím és a Pilisvörösvárért em-
lékérem alapításáról és adományozásáról 
szóló 6/1993. (III. 4.) önkormányzati ren-
deletében biztosított jogkörében eljárva 
Pilisvörösvár egykori földesura és kegyura, 
gróf Karátsonyi Guido részére a haza és Pi-
lisvörösvár javára megvalósított adományai, 
jótéteményei, mecénási tevékenysége és ne-
mes cselekedetei, ezen belül a pilisvörösvá-
ri, pilisszentiváni és solymári rózsaesküvők 
támogatására létrehozott alapítványa elis-
meréseként posztumusz Pilisvörösvár Város 
Díszpolgára címet adományoz.

Pilisvörösvár, 2018. október 23.

Gromon István
polgármester
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• Hogy került kapcsolatba a német 
nyelvvel?

Együtt laktunk az apai nagyszüleimmel egy 
udvarban. Ők svábul beszéltek. Az apukám 
szabómesterként dolgozott, így neki mu-
száj volt mindkét nyelven szépen beszélnie. 
Anyukámnak is. Olyan környezetben ne-
velkedtem, amiben jelen volt a természetes 
kétnyelvűség. Otthon nyelvjárást használ-
tunk, a vörösváriakkal magyarul vagy svábul 
beszéltünk.

• Milyen emlékei vannak az általános és 
középiskolából?

Az alsó tagozatban Fogarasy-Fetter Miska 
bácsi, felső tagozaton Szarka Samu tanított 
németre. Sok mindent jól tanítottak. A kö-
zépiskolában, ahova édesapám kívánságára 
jelentkeztem, nem volt német, ott franciát és 
oroszt tanultam. De az, hogy otthon néme-
tül beszéltünk, ezt a hiányosságot kiegyen-
súlyozta.

• Mi határozta meg a pályaválasztását?

Édesapám textilmérnököt szeretett volna 
belőlem faragni. Én pedig szerettem volna 
jobban tudni németül. Nem akarták, hogy 
tanár legyek, de végül is az lettem. A kö-
zépiskolai magyartanárnőm szorgalmazta, 
hogy jelentkezzek tanárnak. Az egyetemi 
felvételinél az édesapám foglalkozása miatt 
hátrasoroltak, ezért el kellett mennem ki-
lenc hónapig dolgozni. Utána úgy kerülhet-
tem be végül az egyetemre, hogy azt lehetett 
mondani, segédmunkás vagyok, és így fel is 
vettek.

• Milyen benyomása volt az egyetemi 
életről?

Nagyon szerettem egyetemre járni, tanulni. 
Első évben német szakon az egyik tanárnő-
től megkaptam, hogy „Károly, Károly, maga 
egy érdekes akcentussal beszéli a németet”. 
Hát hogyne, gondoltam magamban. Az 
egyetem jól ment, minden tárgyamat ked-
veltem. Nagyon jó beszédgyakorlataink 
voltak akkoriban német (NDK-s, keletné-

Karátsonyi Guido 1817. aug. 7-én 
született Szamosújváron, ma-
gyar-örmény nemesi családban. 

Édesapja gróf Karátsonyi Lajos, édesanyja 
Stahremberg Alojzia.  

Guido kitűnő nevelésben részesült. Jogi 
tanulmányokat folytatott, majd tisztvise-
lőként tevékenykedett Temes megyében. 
Munkája során a fiatalkorában a fejlett 
nyugati országokban szerzett tapasztalatait 
felhasználva igyekezett a hazai viszonyo-
kon javítani. 1848 nyarán és őszén részt vett 
a pesti nemzetőrség szervezésében, majd 
nemzetőr parancsnokként harcolt a szabad-
ságharcban. A szabadságharc bukását köve-
tően üldözték, vagyonát elkobozták, de vé-
gül valahogyan megszabadult a vádak alól.

1851-ben megnősült: puchoi és csókai 
Marczibányi Máriát, Marczibányi Lőrincz 
császári és királyi kamarás, Solymár, Pi-
lisszentiván és Pilisvörösvár birtokosának 
leányát vette feleségül.  Házasságukból ki-
lenc gyermek született: Adrienne (1853); 
Melanie (1855); Guido-Baldina (1858); 
Alfréd-Aladár (1859); Jenő-Guido-Vilmos 
(1861); Kamilló (1863); Irma-Mária (1865); 
Ilma-Eugénia-Erzsébet (1867) és Ilona-
Margit-Julianna (1870). A család többnyire 
Beodrán vagy Budán élt, de gyakran tartóz-
kodott a pilisszentiváni családi vadászkas-
télyban is. 

Karátsonyi Guido széles körben ismert 
személyiség volt, úgy is mint gondos föl-
desúr, és úgy is mint nagyvonalú, bőkezű 
mecénás. Templomokat építtetett itthon és 
a Szentföldön. Támogatta a budapesti Ba-
zilika és a Műcsarnok felépítését. A Magyar 

Manherz Károly professzor úrral, Vörösvár díszpolgárával iskoláról, egye-
temről, a magyar és a német nyelv dualitásáról és arról beszélgettünk, 
hogy milyen körülmények között alakult ki a magyarországi németek 
nyelvjárásainak a kutatása.

met) lektorokkal. Egyszer egy ösztöndíj 
keretében Ausztriába is kimehettem egy 
nyelvtanfolyamra. Ez nekem nagyon sokat 
számított. Később már a Goethe Intézet is 
bekapcsolódott a nyelvi fejlesztésbe, igaz, 
az már nem az 1960-as évek voltak. A rend-
szerváltás után a német-magyar kulturális 
egyezménynek köszönhetően egyre köny-
nyebbé vált a kapcsolat a német nyelvterü-
lettel.

• Mit tanult szívesebben: németet vagy 
magyart?

Német-magyar szakos voltam, de inkább 
németesnek éreztem magamat, mint ma-
gyarosnak. Magyarból a magyar nyelvtör-
ténetet szerettem kifejezetten. Németből is 
jól ment a nyelvtan, a nyelvtörténet, de az 
irodalom is. Közben elkezdtem gyerekeket 
tanítani németre. Érdekes módon a diploma 
megszerzése után a Balettintézetben ma-
gyart tanítottam. Délelőtt balettot tanultak a 
fiatalok, délután pedig oktatás volt. Közben 
megszereztem a kandidátusi címet, ledokto-
ráltam, és 1972-ben a Balettintézet igazga-
tója lettem. 

• Az 1960-as években nem lehetett köny-
nyű a magyarországi németséggel foglal-
kozni.

Az egyetemen Hutterer Miklóshoz jár-
tunk órára – Hambuch Ida és én voltunk 
Hutterer tanítványai. Hambuch Ida később 
a pécsi Leőwey gimnázium igazgatója lett. 
Hutterer Miklós különösen komolyan vette 
a nyelvjárásokat, az értésüket, lejegyzésüket. 
Hutterer Miklós készített egy magyarorszá-
gi német kultúra- és irodalomtörténetet, de 
a megjelent köteteket bezúzták. Kiderült 
ugyanis, hogy néhány olyan dolgot írt le a 
kitelepítésről, amit nem kellett volna, rá-
adásul a kötetben mindenhol konzekvensen 
használta a sváb települések német neveit 
– hát ezt akkoriban nem engedték. Mádl 
Antal (az akkori tanszékvezető) le akart be-
szélni arról, hogy német kisebbségi témából 
írjak szakdolgozatot. Aztán ahogy fordult a 

helyzet, mert elkezdtek megjelenni a cikke-
im, akkor az ő hozzáállása is változott. 

• A kandidátusi disszertációját a nyugat-
magyarországi németek nyelvi helyzetéről 
készítette.

1966-ban végeztem, közben Vörösváron is 
tanítottam a gimnáziumban. Nem vettek 
fel státuszba, mert nem volt üres hely. Az 
esztergomi Dobó gimnáziumban kaptam 
állást, de közben Hutterer közbenjárásá-
ra áthívtak Budapestre. Ezt meghallotta 
Hutterer Miklós, és felvetette, hogy menjek 
anyagot gyűjteni Nyugat-Magyarországra. 
Ez nekem is új élmény volt. Előbb a Moso-
ni-síkságot gyűjtöttem fel, majd attól délre a 
falvakat. Néprajzi táborokat is szerveztünk, 
amelyekben nyelvjárásokat is gyűjtöttünk. 
Elmentünk vonattal, vittük magunkkal a 
Mambó magnómat, így készültek az első 
felvételek Nyugat-Magyarországon. Nyu-
gat-Magyarországot felgyűjteni nem volt 
könnyű, sok engedély kellett hozzá. Azok, 
akik a határsávban laktak, ez kb. 50 falut 
érintett, azok minden nap érezték azt, hogy 
el vannak zárva a világtól. Ez az elzártság 
ugyanakkor nyelvileg egy búrát is jelentett. 
A nyelvjárás gyűjtésén felül megláttam, mi-
lyen is az élet a határsávban, például mit 
csencselnek a vállalkozó kedvűek.

• Mit tart élete nagy szerencséjének?

Úgy érzem, hogy szerencsésnek mondha-
tom magam, hogy Vörösvárra születtem. 
Mert egy olyan községben nevelkedtem, 
ahol mind otthon, mind az utcán német be-
szédet hallottam. 

• Mire emlékezik vissza most örömmel?

Arra, hogy sok fiatalnak tudtam segíteni, 
hogy tanulhassanak és fejlődhessenek. Ezt 
kívánom a mai fiataloknak is.

• Köszönjük szépen az interjút, és a dísz-
polgári címhez szívből gratulálunk.

Müller Márta
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tő elnök köszöntötte. „Ez egy nagyon szép 
nap. És amikor hallgattam a püspök úrnak 
a homíliáját, amelyben a háznak a lehető-
ségeiről beszél, szíven ütött egy mondata, 
amely nagyon hajazott Erzsébet testvérnek 
egy mondatára, amit nekem mondott: Ha 
egy házban nem lakozik az isteni szeretet, 
akkor az nem ház, hanem puszta falak.”

Az Árpád-házi Szent Erzsébet nevét vi-
selő háznak a falai pedig éppen 25 éve áll-
nak, az épületet 1993-ban novemberében 
ünnepélyes keretek között szentelték fel. 
Létrehozásának célja az idősek segítése, az 
időskori évek szebbé, könnyebbé és mél-
tóbbá tétele. Az otthon megálmodója egy 
pilisvörösvári születésű, de Kanadában élő 
nővér, Manhertz Erzsébet volt.  

„Egy hívő keresztény ember, egy szer-
zetes nővér, aki egész életét Isten és a 
felebarátai szolgálatának szentelte. Egy nő, 
akinek fiatal korától az volt a vágya, hogy 
idős embereken segíthessen. Egy nő, aki 

HITTEL TELT ÉLET AZ IDŐSEK SZOLGÁLATÁBAN

Ez az idézet olvasható a Szent Er-
zsébet Otthon szépen gondozott 
kertjében álló Manhertz Erzsébet-
szobron, és ebben a szellemben 
működik az intézmény, amely idén 
ünnepli fennállásának 25 éves év-
fordulóját – a Manhertz Erzsébet 
Szociális Alapítvány és a pilisvörös-
vári Szent Erzsébet Otthon. Ebből 
az alkalomból tartottak nagysza-
bású ünnepséget az intézményben 
október 4-én.

A jubileumi ünnepség rózsafüzér-ki-
állítással és szentmisével kezdődött 
a Szent Erzsébet Otthon kápolná-

jában. A Spányi Antal püspök által celeb-
rált misén annyian vették részt – az otthon 
lakói, dolgozói és meghívott vendégek –, 
hogy még az aulában is ültek a hívek. 

lyén az Isten iránti szeretet izzott.” – Eze-
ket a szavakat már Gromon István polgár-
mester mondta, aki beszédében felidézte 
Manhertz Erzsébet életét és munkássá-
gát, majd beszélt arról is, hogy mit jelent 
Vörösvárnak a Szent Erzsébet Otthon:

„A mag, amit Manhertz Erzsébet elve-
tett, kikelt, szárba szökkent, és sokszoros 
termést hozott: az Otthon 25 éve folyamato-
san több száz helyi, környékbeli és az ország 
különböző részeiből ideérkező idős ember 
számára biztosít igazi meleg otthont, mely-
ben a rászoruló idősek nemcsak szeretetben 
és gondoskodásban, hanem egyúttal megfe-
lelő ápolásban és orvosi ellátásban is része-
sülnek. […] A mai szép ünnepen, amikor 
számba vesszük a Szent Erzsébet Otthon 
25 év alatt elért eredményeit, nem feled-
kezhetünk meg a legfontosabbakról: arról, 
hogy ezt az intézetet egy Istenben hívő és 
önmagát embertársai szolgálatának szente-
lő egyszerű szerzetesnő hozta létre; és arról, 
hogy ezt az otthont csak ugyanaz a hit és 
a szolgálatnak ugyanaz a szelleme tarthatja 
fenn, ami őbenne élt. A mai napon, amikor 
szeretettel és hálával emlékezünk az alapí-
tóra és az elmúlt 25 évben itt szolgált min-
den munkatársra, és egyben Isten áldását 
kérjük azokra, akik ezt a munkát ma végzik 
itt köztünk, hittel, szeretettel, becsülettel.”
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Manhertz Erzsébet odaadó munkája 
miatt több ízben is elismerésben részesült. 
1993. október 23-án a város lakosságának 
érdekében kifejtett kiemelkedő és önzetlen 
közösségi munkájának elismeréseként dísz-
polgári címet adományozott neki Pilisvörös-
vár önkormányzatának képviselő-testülete. 
1996. október 23-án karitatív tevékenységé-
nek elismeréseként a Magyar Köztársasági 
Érdemkereszt Tisztikeresztjét vehette át 
Göncz Árpád köztársasági elnöktől. Pilisvö-
rösváron halálának első évfordulóján, 2011. 
október 4-én teret neveztek el róla. Kitünte-
tést kapott II. János Pál pápától, II. Erzsébet 
királynőtől, valamint a kanadai kormánytól. 
Méltó megemlékezésként a kanadai Szent 
Erzsébet Village-ben főutcát neveztek el 
róla, és a főtéren szobrot emelnek a tiszte-
letére.

Az idősekért végzett szolgálat elisme-
réseképpen az intézmény is több ízben 
kapott elismerést. 2015–2018 között sze-
rezte meg az ISO 9001:2009 Nemzetközi 
Minőség Tanúsítványt, valamint a Magyar 

Egészségügyi Ellátási Standard Tanúsít-
ványt. A 2012, 2013, 2014, 2015 és 2016-os 
évben az Otthon kiemelkedő minőségű, 
többszintű idősgondozás szolgáltatása el-
nyerte a Magyar Minőség Háza díjat, va-
lamint 2014-ben a Magyar Termék Nagy-
díjat is. 

Az ünnepségen beszédet mondott Kiss 
Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség 
Nagydíj Pályázat ügyvezető igazgatója 
is, melyben kiemelte: „Valamikor egy böl-
csességeket felsoroló könyvben azt olvas-
tam, hogy az öregség valójában nem az 
élet vége, hanem a koronája. Ahhoz, hogy 
ez a korona minél szebben csillogjon, 
szükség van tiszteletre és minél több sze-
retetre. E hármas kapcsolat kiemelkedő 
szakértelemmel párosulva a meghatáro-
zója mind a Manhertz Erzsébet Szociális 
Alapítványnak, mind pedig a Szent Er-
zsébet Otthon Társaság Idősek Otthona 
tevékenységének, amelyek hűen követik 
Manhertz Erzsébet hitvallását a jóságról, 
a szeretetről és a hitről egyaránt.”

A Magyar Minőség Társaság nevé-
ben Reizinger Zoltán ügyvezető igazga-
tó mondott beszédet, melyben kifejtet-
te: „Méltán érdemli meg az elismerés 
szavait az a két szervezet, mely azon a 
szerteágazó, meghatározó és átlátható 
módon, és mégis mindvégig fáradhatat-
lan lendülettel és hittel tevékenykedik az 
idős emberek életének támogatásában, a 
nehézségek megkönnyítésében. Emellett 
jelentős erőket fordít arra, hogy mind-

Ezt követően került sor az alagsori ebéd-
lőben megrendezett jubileumi ünnepségre, 
melyen jelen volt  Spányi Antal székesfe-
hérvári megyéspüspök, Sister Szűcs Má-
ria, a St. Elisabeth Home Society (Hamil-
ton, Ontario) elnöke,  Kozma Imre atya, a 
Betegápoló Irgalmasrend magyarországi 
delegatúravezetője, Dr. Manhertz Julianna, 
a Szent Erzsébet Otthon igazgatója,   Sas D. 
Gyula tulajdonosi és fenntartói megbízott, 
a Manhertz Erzsébet Szociális Alapítvány 
ügyvezető elnöke, Gromon István polgár-
mester, Kimmelné Sziva Mária alpolgár-
mester, Dr. Ladocsi Gáspár nyugalmazott 
tábori püspök, Kiss Károlyné, az Érték és 
Minőség Nagydíj pályázati titkárság ügyve-
zető igazgatója, Reizinger Zoltán, a Magyar 
Minőség Társaság ügyvezető igazgatója, a 
Szent Erzsébet Otthoni dolgozói, valamint 
a Szent Erzsébet Otthon lakói.

Az egybegyűlteket Sas D. Gyula, a tulaj-
donos magyarországi megbízottja, ügyveze-

ezen tevékenységek egységes rendszer-
ben, szervezett folyamatok keretében, 
kiválóan, magas szintű minőségben va-
lósuljanak meg.”

A beszédeket követően az ünnepség 
méltó lezárásaként Tóthné Benkő Krisz-
tina és Tóth Miklós Zsolt előadásában 
Bartók-zeneműveket hallhattunk.

Ezután a kitüntetések és jutalmak át-
adása következett. Az otthonban ugyanis 
hagyomány, hogy a dolgozók munkáját 
az alapító emléknapján kitüntetéssel ju-
talmazzák. Az intézmény vezetősége ne-
vében Sas D. Gyula méltatta a kitüntettek 
szolgálatát, és egy herendi porcelán tálat, 

NYÍLT NAPOT TARTOTT  
A FŐ UTCAI SZOCIÁLIS OTTHON 

A nyílt nap reggel 9 órakor kezdő-
dött. Vizi Zsuzsanna telephely-
vezető köszöntötte a megjelent 

hozzátartozókat, segítőket és külön tisz-
telettel Gromon István polgármestert. 
Elmondta, hogy az intézmény sok éve 
ad otthont fogyatékos lakóinak – többen 
vannak, akik már 20-30 éve laknak itt 
–, mégis úgy érzi, hogy az intézmény a 
vörösvári lakosság körében nem igazán 
ismert. Ezen szeretnének változtatni, 
mert az integráció, az elfogadás fontos 
számukra. Azt szeretnék, ha az otthon 
lakói – több mint 80 értelmi fogyatékos 
személy – fejlettségi szintjüknek megfe-
lelő módon, kirekesztettség nélkül részt 
tudnának venni a város életében.

Szombaton (október 13-án) délelőtt nyílt napot tartott a Fő u. 147. sz. 
alatti Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény (korábbi nevén 
Speciális Otthon).

Az értelmi fogyatékos felnőtteknek ott-
hont adó intézmény a lakók teljes körű 
ellátását biztosítja: az étkeztetést, szükség 
szerint a ruházattal való ellátást, a mentális 
és lelki gondozást, valamint a fogyatékos-
ságnak megfelelő, szinten tartó, képesség-
fejlesztő foglalkozásokat, továbbá szabad-
idős tevékenységeket.

A nyílt napra a gondozottak élőképes 
műsorral készültek, amit a telephelyvezető 
beszéde után elő is adtak, nagy tapsot arat-
va saját lakótársaik és a vendégek részéről. 
A műsor után a Piliscsabai Önkéntes Tűz-
oltók bemutatója következett: bemutatták 
a gondozottaknak a tűzoltóautót, min-
denki felszállhatott, beülhetett, és még a 
motort is beindították, ami a gondozottak 

lelkes ovációját váltotta ki. A tűzoltók után 
a mentősök következtek: egy próbabábun 
bemutatták, hogyan szokták újraéleszteni 
a balesetet szenvedett sérülteket. Az otthon 
lakói közül egyesek féltek ettől a látvány-
tól; volt, aki majdnem elsírta magát, de 
két bátor lakó is akadt, aki megpróbálta az 
újraélesztést, illetve a pumpával való léle-
geztetést.

A tűzoltók és a mentősök bemutatója 
után ügyességi játékok, vetélkedők, kreatív 
foglalkozások követték egymást, egészen 
délig. Az otthon lakói nagy kedvvel vettek 
részt a foglalkozásokon, élvezték a jó időt, 
a programokat és az ünnepi hangulatot.

VH

hálás volt a szüleinek és a nagyszüleinek 
a tőlük kapott jókért, tisztelte és szerette 
őket, s amit tőlük kapott, azt viszonozni 
akarta, nemcsak nekik, hanem minden 
idős embernek. Az idősgondozás vágya te-
hát embertársai iránti szeretetből fakadt, s 
ennek az emberek iránti szeretetnek a mé-

Csáky Imre Heraldika című könyvét, va-
lamint a Pilisvörösvári Manhertz Erzsébet 
Szociális Alapítvány kincsei című könyvet 
adta át nekik ajándékul.

A kitüntetések és jutalmak kiosztása 
után az ünnepség közös ebéddel zárult.

Palkovics Mária
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tő elnök köszöntötte. „Ez egy nagyon szép 
nap. És amikor hallgattam a püspök úrnak 
a homíliáját, amelyben a háznak a lehető-
ségeiről beszél, szíven ütött egy mondata, 
amely nagyon hajazott Erzsébet testvérnek 
egy mondatára, amit nekem mondott: Ha 
egy házban nem lakozik az isteni szeretet, 
akkor az nem ház, hanem puszta falak.”

Az Árpád-házi Szent Erzsébet nevét vi-
selő háznak a falai pedig éppen 25 éve áll-
nak, az épületet 1993-ban novemberében 
ünnepélyes keretek között szentelték fel. 
Létrehozásának célja az idősek segítése, az 
időskori évek szebbé, könnyebbé és mél-
tóbbá tétele. Az otthon megálmodója egy 
pilisvörösvári születésű, de Kanadában élő 
nővér, Manhertz Erzsébet volt.  

„Egy hívő keresztény ember, egy szer-
zetes nővér, aki egész életét Isten és a 
felebarátai szolgálatának szentelte. Egy nő, 
akinek fiatal korától az volt a vágya, hogy 
idős embereken segíthessen. Egy nő, aki 

HITTEL TELT ÉLET AZ IDŐSEK SZOLGÁLATÁBAN

Ez az idézet olvasható a Szent Er-
zsébet Otthon szépen gondozott 
kertjében álló Manhertz Erzsébet-
szobron, és ebben a szellemben 
működik az intézmény, amely idén 
ünnepli fennállásának 25 éves év-
fordulóját – a Manhertz Erzsébet 
Szociális Alapítvány és a pilisvörös-
vári Szent Erzsébet Otthon. Ebből 
az alkalomból tartottak nagysza-
bású ünnepséget az intézményben 
október 4-én.

A jubileumi ünnepség rózsafüzér-ki-
állítással és szentmisével kezdődött 
a Szent Erzsébet Otthon kápolná-

jában. A Spányi Antal püspök által celeb-
rált misén annyian vették részt – az otthon 
lakói, dolgozói és meghívott vendégek –, 
hogy még az aulában is ültek a hívek. 

lyén az Isten iránti szeretet izzott.” – Eze-
ket a szavakat már Gromon István polgár-
mester mondta, aki beszédében felidézte 
Manhertz Erzsébet életét és munkássá-
gát, majd beszélt arról is, hogy mit jelent 
Vörösvárnak a Szent Erzsébet Otthon:

„A mag, amit Manhertz Erzsébet elve-
tett, kikelt, szárba szökkent, és sokszoros 
termést hozott: az Otthon 25 éve folyamato-
san több száz helyi, környékbeli és az ország 
különböző részeiből ideérkező idős ember 
számára biztosít igazi meleg otthont, mely-
ben a rászoruló idősek nemcsak szeretetben 
és gondoskodásban, hanem egyúttal megfe-
lelő ápolásban és orvosi ellátásban is része-
sülnek. […] A mai szép ünnepen, amikor 
számba vesszük a Szent Erzsébet Otthon 
25 év alatt elért eredményeit, nem feled-
kezhetünk meg a legfontosabbakról: arról, 
hogy ezt az intézetet egy Istenben hívő és 
önmagát embertársai szolgálatának szente-
lő egyszerű szerzetesnő hozta létre; és arról, 
hogy ezt az otthont csak ugyanaz a hit és 
a szolgálatnak ugyanaz a szelleme tarthatja 
fenn, ami őbenne élt. A mai napon, amikor 
szeretettel és hálával emlékezünk az alapí-
tóra és az elmúlt 25 évben itt szolgált min-
den munkatársra, és egyben Isten áldását 
kérjük azokra, akik ezt a munkát ma végzik 
itt köztünk, hittel, szeretettel, becsülettel.”
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Manhertz Erzsébet odaadó munkája 
miatt több ízben is elismerésben részesült. 
1993. október 23-án a város lakosságának 
érdekében kifejtett kiemelkedő és önzetlen 
közösségi munkájának elismeréseként dísz-
polgári címet adományozott neki Pilisvörös-
vár önkormányzatának képviselő-testülete. 
1996. október 23-án karitatív tevékenységé-
nek elismeréseként a Magyar Köztársasági 
Érdemkereszt Tisztikeresztjét vehette át 
Göncz Árpád köztársasági elnöktől. Pilisvö-
rösváron halálának első évfordulóján, 2011. 
október 4-én teret neveztek el róla. Kitünte-
tést kapott II. János Pál pápától, II. Erzsébet 
királynőtől, valamint a kanadai kormánytól. 
Méltó megemlékezésként a kanadai Szent 
Erzsébet Village-ben főutcát neveztek el 
róla, és a főtéren szobrot emelnek a tiszte-
letére.

Az idősekért végzett szolgálat elisme-
réseképpen az intézmény is több ízben 
kapott elismerést. 2015–2018 között sze-
rezte meg az ISO 9001:2009 Nemzetközi 
Minőség Tanúsítványt, valamint a Magyar 

Egészségügyi Ellátási Standard Tanúsít-
ványt. A 2012, 2013, 2014, 2015 és 2016-os 
évben az Otthon kiemelkedő minőségű, 
többszintű idősgondozás szolgáltatása el-
nyerte a Magyar Minőség Háza díjat, va-
lamint 2014-ben a Magyar Termék Nagy-
díjat is. 

Az ünnepségen beszédet mondott Kiss 
Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség 
Nagydíj Pályázat ügyvezető igazgatója 
is, melyben kiemelte: „Valamikor egy böl-
csességeket felsoroló könyvben azt olvas-
tam, hogy az öregség valójában nem az 
élet vége, hanem a koronája. Ahhoz, hogy 
ez a korona minél szebben csillogjon, 
szükség van tiszteletre és minél több sze-
retetre. E hármas kapcsolat kiemelkedő 
szakértelemmel párosulva a meghatáro-
zója mind a Manhertz Erzsébet Szociális 
Alapítványnak, mind pedig a Szent Er-
zsébet Otthon Társaság Idősek Otthona 
tevékenységének, amelyek hűen követik 
Manhertz Erzsébet hitvallását a jóságról, 
a szeretetről és a hitről egyaránt.”

A Magyar Minőség Társaság nevé-
ben Reizinger Zoltán ügyvezető igazga-
tó mondott beszédet, melyben kifejtet-
te: „Méltán érdemli meg az elismerés 
szavait az a két szervezet, mely azon a 
szerteágazó, meghatározó és átlátható 
módon, és mégis mindvégig fáradhatat-
lan lendülettel és hittel tevékenykedik az 
idős emberek életének támogatásában, a 
nehézségek megkönnyítésében. Emellett 
jelentős erőket fordít arra, hogy mind-

Ezt követően került sor az alagsori ebéd-
lőben megrendezett jubileumi ünnepségre, 
melyen jelen volt  Spányi Antal székesfe-
hérvári megyéspüspök, Sister Szűcs Má-
ria, a St. Elisabeth Home Society (Hamil-
ton, Ontario) elnöke,  Kozma Imre atya, a 
Betegápoló Irgalmasrend magyarországi 
delegatúravezetője, Dr. Manhertz Julianna, 
a Szent Erzsébet Otthon igazgatója,   Sas D. 
Gyula tulajdonosi és fenntartói megbízott, 
a Manhertz Erzsébet Szociális Alapítvány 
ügyvezető elnöke, Gromon István polgár-
mester, Kimmelné Sziva Mária alpolgár-
mester, Dr. Ladocsi Gáspár nyugalmazott 
tábori püspök, Kiss Károlyné, az Érték és 
Minőség Nagydíj pályázati titkárság ügyve-
zető igazgatója, Reizinger Zoltán, a Magyar 
Minőség Társaság ügyvezető igazgatója, a 
Szent Erzsébet Otthoni dolgozói, valamint 
a Szent Erzsébet Otthon lakói.

Az egybegyűlteket Sas D. Gyula, a tulaj-
donos magyarországi megbízottja, ügyveze-

ezen tevékenységek egységes rendszer-
ben, szervezett folyamatok keretében, 
kiválóan, magas szintű minőségben va-
lósuljanak meg.”

A beszédeket követően az ünnepség 
méltó lezárásaként Tóthné Benkő Krisz-
tina és Tóth Miklós Zsolt előadásában 
Bartók-zeneműveket hallhattunk.

Ezután a kitüntetések és jutalmak át-
adása következett. Az otthonban ugyanis 
hagyomány, hogy a dolgozók munkáját 
az alapító emléknapján kitüntetéssel ju-
talmazzák. Az intézmény vezetősége ne-
vében Sas D. Gyula méltatta a kitüntettek 
szolgálatát, és egy herendi porcelán tálat, 

NYÍLT NAPOT TARTOTT  
A FŐ UTCAI SZOCIÁLIS OTTHON 

A nyílt nap reggel 9 órakor kezdő-
dött. Vizi Zsuzsanna telephely-
vezető köszöntötte a megjelent 

hozzátartozókat, segítőket és külön tisz-
telettel Gromon István polgármestert. 
Elmondta, hogy az intézmény sok éve 
ad otthont fogyatékos lakóinak – többen 
vannak, akik már 20-30 éve laknak itt 
–, mégis úgy érzi, hogy az intézmény a 
vörösvári lakosság körében nem igazán 
ismert. Ezen szeretnének változtatni, 
mert az integráció, az elfogadás fontos 
számukra. Azt szeretnék, ha az otthon 
lakói – több mint 80 értelmi fogyatékos 
személy – fejlettségi szintjüknek megfe-
lelő módon, kirekesztettség nélkül részt 
tudnának venni a város életében.

Szombaton (október 13-án) délelőtt nyílt napot tartott a Fő u. 147. sz. 
alatti Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény (korábbi nevén 
Speciális Otthon).

Az értelmi fogyatékos felnőtteknek ott-
hont adó intézmény a lakók teljes körű 
ellátását biztosítja: az étkeztetést, szükség 
szerint a ruházattal való ellátást, a mentális 
és lelki gondozást, valamint a fogyatékos-
ságnak megfelelő, szinten tartó, képesség-
fejlesztő foglalkozásokat, továbbá szabad-
idős tevékenységeket.

A nyílt napra a gondozottak élőképes 
műsorral készültek, amit a telephelyvezető 
beszéde után elő is adtak, nagy tapsot arat-
va saját lakótársaik és a vendégek részéről. 
A műsor után a Piliscsabai Önkéntes Tűz-
oltók bemutatója következett: bemutatták 
a gondozottaknak a tűzoltóautót, min-
denki felszállhatott, beülhetett, és még a 
motort is beindították, ami a gondozottak 

lelkes ovációját váltotta ki. A tűzoltók után 
a mentősök következtek: egy próbabábun 
bemutatták, hogyan szokták újraéleszteni 
a balesetet szenvedett sérülteket. Az otthon 
lakói közül egyesek féltek ettől a látvány-
tól; volt, aki majdnem elsírta magát, de 
két bátor lakó is akadt, aki megpróbálta az 
újraélesztést, illetve a pumpával való léle-
geztetést.

A tűzoltók és a mentősök bemutatója 
után ügyességi játékok, vetélkedők, kreatív 
foglalkozások követték egymást, egészen 
délig. Az otthon lakói nagy kedvvel vettek 
részt a foglalkozásokon, élvezték a jó időt, 
a programokat és az ünnepi hangulatot.

VH

hálás volt a szüleinek és a nagyszüleinek 
a tőlük kapott jókért, tisztelte és szerette 
őket, s amit tőlük kapott, azt viszonozni 
akarta, nemcsak nekik, hanem minden 
idős embernek. Az idősgondozás vágya te-
hát embertársai iránti szeretetből fakadt, s 
ennek az emberek iránti szeretetnek a mé-

Csáky Imre Heraldika című könyvét, va-
lamint a Pilisvörösvári Manhertz Erzsébet 
Szociális Alapítvány kincsei című könyvet 
adta át nekik ajándékul.

A kitüntetések és jutalmak kiosztása 
után az ünnepség közös ebéddel zárult.

Palkovics Mária



IDŐSEK NAPJA  
A MŰVÉSZETEK HÁZÁBAN

A FEHÉR  
BOT NAPJA

fel, hanem életük legfontosabb állomásait 
is kiemelte Berényi Ildikó, a Művészetek 
Háza vezetője. Évek óta a köszöntöttek 
között van Dobozy István atya, aki szin-
tén a Szent Erzsébet Otthon lakója. Ha-
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Évről évre sor kerül októberben az 
idős emberek ünneplésére, akik 
élettapasztalatukkal, bölcsessé-

gükkel gazdagítják városunkat. Idén sem 
maradt el a rendezvény, amelyre a 80 éven 
felüliek kaptak meghívást. Miért csak ők? 
Azért, mert olyan sokan vannak, hogy 
ők is teljesen megtöltötték a Művészetek 

feladatokat vállal a környezetében, a város 
életében. Ahogy Gromon István polgár-
mester úr is elmondta köszöntőjében, az 
a legfontosabb, hogy mindenkinek legyen 
meg a feladata, amiért érdemes felkelni, 
elkezdeni a napot! 

Alpolgármester asszony is köszöntötte 
az egybegyűlteket. Elmondta, hogy öre-
gedni csak méltósággal lehet, és szerinte 
a ránc nem szépséghiba, hanem erővonal. 
Azokból lesznek szép öregek, akik vidá-
man tekintenek az életre. 

Szép műsorral kedveskedtek az idén is 
a jelenlevőknek. A különböző tánccsopor-
tok – a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi 
Táncegyüttes iskolás csoportja, a Roz-

A Látássérültek Pilis Völgye Egyesü-
lete 2018. október 12-én, pénteken 
este 6 órakor ünnepi összejövetelt 

tartott a fehér bot napja alkalmából, a Mű-
vészetek Háza 2. emeleti Tulipán termében.

Az ünnepséget Peller Terézia elnök nyi-
totta meg. Köszöntötte a megjelent tago-
kat, segítőket és vendégeket, majd röviden 
ismertette az ünnep lényegét és az ünnepi 
összejövetel programját. Az elnöki kö-
szöntő után Gromon István polgármester 
mondott rövid beszédet, melyben a külső 
segítség mellett hangsúlyozta az azonos 
problémákkal küzdő emberek összefogásá-
nak fontosságát is.

Az ünnepség fő eseménye az öttagú 
NapVilág Együttes irodalmilag és zene-
ileg is színvonalas élő koncertje volt, me-
lyet időnként rövid elbeszélések felolvasá-
sa szakított meg. Az egész műsor szívhez 
szólóan közvetítette a szeretet, a segítés, a 
remény fontosságát.

A fehér bot nemzetközi világnapja ok-
tóber 15-e. A nemzetközi világnap célja a 
közvélemény figyelmének felhívása a va-
kok és a gyengén látók sajátos helyzetére, 
keresve gondjaik megoldásának lehetősé-
geit, a társadalomba való teljesebb értékű 
beilleszkedésük útját.

A fehér bot a vakok utcai közlekedé-
sének közismert és elengedhetetlen se-
gédeszköze. Alkalmazásának gondolata 
a francia Guilly d’ Herbemont grófnőtől 
származik. Ő a párizsi utcán sétálgatva 

többször megfigyelte a nagy jármű- és 
személyforgalomban félénken és bizony-
talanul közlekedő vakok állandó veszé-
lyeztetését. A vakok megsegítésének lehe-
tőségét megtárgyalta az édesanyjával, aki 
nem értett egyet a lánya igyekezetével, és 
inkább irodalmi művek Braille rendszerű 
átírását javasolta a lányának, amely igen 
divatos tevékenység volt a magas társa-
dalmi rétegek hölgyeinek körében. A kér-
déssel mégis tovább foglalkozva Guilly 
d’ Herbemont egy könnyen felismerhető 
eszköz kézben hordásának a gondolatát 
vetette fel. Így jutott a fehér bot haszná-
latának a szükségességéhez, amelyet úgy 
a járművek vezetői, mint a gyalogosok 
távolról felismernek és tudják, hogy kö-
zöttük vak ember közlekedik. A fehér bot 
használata fokozatosan terjedt el Európá-
ban és csaknem az egész világon.

VH

marosan 99. születésnapját ünnepelheti, 
és most is szívesen tett eleget annak a 
felkérésnek, hogy az ünnep alkalmából 
megossza gondolatait az egybegyűltek-
kel. Ezután a 90 éves László Dánielné 
sz. Ludvig Juliannát és a 91 éves Soly-
mosi Mártont köszöntötte egy-egy aján-
dékcsokor kíséretében polgármester úr.

Ezután a legidősebb házaspárokat 
is méltatták, példaképül állítva elénk. 
Pohorely Béla és felesége már 65 éve 
házasok, ők egészségük érdekében na-
ponta több kilométert is gyalogolnak. A 
nyugdíjasklubot vezető Prohászka Ist-
vánt és feleségét nem kellett bemutatni, 
szinte mindenki ismeri őket, akik immár 

Dsida Jenő:

Én hívlak élni

Hallgasd meg mit suttog az élet, 
élni hív újra meg újra téged. 
Ne nézz vissza a sáros útra, 
legyen előtted minden tiszta. 

Emeld fel fejed, lásd meg a szépet 
szemed kékjében égjen a fényed. 
Lásd meg végre, hogy szeretnek 
még akkor is, ha nevetnek, 
hisz mosolyt te csalsz arcukra, 
ismerj bennük magadra! 

Soha ne bánd, ha fáj, 
hisz erőre így találsz. 
S mi most bánatot okoz 
később nem lesz rá gondod. 

Hidd el jól tudom, hogy fáj, 
de hinnünk mindig muszáj. 
Fogd a kezem, ha úgy érzed, 
hogy szívedből kihull az élet. 

Ne keresd már, hogy hol tévedtél, 
ne sírj azon, mit meg nem tettél. 
Gyere velem, én hívlak élni 
vérző szívvel is remélni... 

60 éve tartanak össze jóban-rosszban, 
unalmat nem ismernek, tevékenyen élik 
mindennapjaikat. Végül Bálint József és 
Drobina Julianna köszöntésével zárult a 
sor, akik szintén 60 éve házasok, és akik 
szerint egymás elfogadása a hosszú há-
zasság titka.

Szokás szerint a délután 
operettrészletekkel zárult, a Pest-Budai 
Operettszínpad előadói között Fers Már-
tát is köszönthettük. A program végez-
tével sokan úgy döntöttek, nem sietnek 
haza, hiszen barátok, jó ismerősök között 
jólesik egy kis beszélgetés.

Komáromi-B. Hajnalka

maring és a Margaréta tánccsoport – és a 
Nosztalgia Dalkör színvonalas előadásai 
nemcsak szórakoztattak, hanem azt is 
megmutatták, hogyan lehet jól eltölteni 
a szabadidőt minden korosztály számára 
társaságban, mozogva, énekelve. Közös 
dalolással, tapssal vonták be a közönséget 
is, hogy ne csak szemlélői, hanem vidám 
résztvevői is legyenek a délutánnak.

Az ünnepség fénypontja a város legidő-
sebbjeinek köszöntése volt. A két 100 éves 
hölgy – Dr. Most Gyuláné és Hoszkenz 
Adél –, akik a Szent Erzsébet Otthon la-
kói, sajnos nem tudtak eljönni, de azok-
nak, akik jelen voltak és a megtisztelő első 
sorban ülhettek, nemcsak a nevét olvasták 

Háza termét, közel 600 nyolcvan éven fe-
lüli ember él Pilisvörösváron! Bizonyára 
sokan tapasztalják, hogy az időskor hatá-
ra jócskán kitolódott. Akit régen idősnek 
tartottak, ma gyakorta jó egészségi álla-
potnak örvendve aktív életet él, talán még 
dolgozik is, unokákat terelget, vagy egyéb 



IDŐSEK NAPJA  
A MŰVÉSZETEK HÁZÁBAN

A FEHÉR  
BOT NAPJA
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 NEMZETISÉG  

WENCZL JÓZSEF EMLÉKEST
AZ ÉSZAKI RÉGIÓ 19. GÁLAMŰSORA

Ahogy 2015 ősze óta minden évben, 
idén októberben is sok szeretet-
tel vártuk a Művészetek Házában 

Wenczl József családtagjait, ismerőseit, ba-
rátait és minden néptáncot szerető érdek-
lődőt, hogy adózzunk elhunyt koreográfu-
sunk emléke és táncos hagyatéka előtt.

Wenczl József táncai generációkat érin-
tettek meg, több évtizedes tartalmas pálya-
futása alatt a német nemzetiségi néptánc 
meghatározó alakjává vált.

November 4-én került sor az Északi 
Régió 19. Német Nemzetiségi Gá-
laműsorára, amelyet az Észak-Ma-

gyarországi Német Önkormányzatok Szövet-
sége ezúttal Szigetszentmiklóson tartott meg.

A rendezvény fővédnöke dr. Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes volt. A 
vendégeket Szabó József polgármester és 
Hohl László, a szigetszentmiklósi német 
önkormányzat elnöke köszöntötte. Ünnepi 
beszédet mondott dr. Fürjes Zoltán, a Mi-
niszterelnökség helyettes államtitkára, Rit-
ter Imre német nemzetiségi képviselő, va-
lamint a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának elnöke. Schubert Olí-
via beszédében mindenekelőtt a magyaror-
szági német közösségen belül működő civil 
szervezetek odaadó munkáját méltatta, an-
nak fontosságát hangsúlyozta. 

nyári tánctáborban tanultakkal és sok új tán-
cossal, talán izgulva, de lelkesen léptek szín-
padra és le is vették a lábukról a közönséget.

A kicsik után az ifjúsági csoport lépett 
színpadra, idén elkészült új ruhájukban 
ropták a táncokat, melyeket Nagy Orsolya 
tanított be.

A felső tagozatosok csoportja által elő-
adott két szám egyike az volt, amelyet a 
Landesrat gyermektánc minősítő versenyén 
arany minősítéssel jutalmaztak (koreográ-
fus: Mirk Júlia és Mirk Szilvia).

A folytatásban az ifjúsági, a felnőtt és a 
vaskeresztesi csoport felváltva állt színpadra, 
utolsóként a két csoport közös tánccal fejez-
te be a műsort. Mi a színpadról úgy láttuk, 

sikerült örömet okoznunk azoknak, akik 
megtiszteltek minket azzal, hogy eljöttek, és 
sikerült méltón megemlékeznünk Wenczl 
József munkásságáról.

Nagyon köszönjük a Vaskeresztesi Né-
met Nemzetiségi Tánccsoportnak is, hogy 
igen színvonalas műsort állított össze és 
adott elő Wenczl József koreográfiáiból.

Hálánk jeléül a tánccsoportnak nyújtott 
sok segítségért Fogarasy Attilát a táncegyüt-
tes tiszteletbeli tagjává választottuk meg, aki 
nagy örömmel fogadta az elismerést. 

Az emlékestet követő jótékonysági bálon 
a Donau Power gondoskodott a jó hangu-
latról, a zenekar korábban szintén kísérte a 
tánccsoportot.

Támogatóink voltak: Emberi Erőforrá-

A műsort a gyerekcsoport nyitotta meg, 
Mirk Szilvia és Mirk Júlia vezetésével, harmo-
nikán Mirk Tamás kísérte őket. A gyerekek a 
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felvételre keres határozatlan időre,  

napi 4 órás munkaidőben, azonnali kezdéssel

REHABILITÁCIÓS ÁLLÁSHELYRE 
munkatársakat az alábbi feladatok elvégzésére:

•  KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA (kertészeti csoport)    •  ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MUNKA

Elvárások: a pályázó rehabilitációs ellátásban részesüljön (rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék stb.), fizikai 
alkalmasság a feladatok ellátására. Előny: munkavégzés helyéhez közeli lakóhely. Amit kínálunk: stabil szerveze-

ti háttér, cafeteria. Jelentkezés: önéletrajzát személyesen  leadhatja ügyfélszolgálatunkon  
vagy levélben elküldheti  a 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. címre 

Érdeklődni lehet Jákliné Komor Szilvia intézményi referensnél  
Tel.: 26/330-233/129, e-mail: jakline@pilisvorosvar.hu

A rendezvényen hárman vehették át az 
Északi Régió Németségéért kitüntetést, és 
öt fiatal részesült a Pest Megyei Német Ön-
kormányzat ösztöndíjában. 

A gálát a régió kultúrcsoportjainak és 
szólistáinak színvonalas előadása színesí-
tette. Pilisvörösvár is képviseltette magát 

a fellépők között: Klein Léna, a Pilisvö-
rösvári Német Nemzetiségi Általános 
Iskola tanulója egy történetet adott elő 
nyelvjárásban, és a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Táncegyüttes Gyerektánc-
csoportja előadta „Die erste Liebe” című 
táncát. 

Az idei gála is jó lehetőséget nyújtott 
arra, hogy a régió német közössége job-
ban megismerje egymást, a résztvevők el-
mondják egymásnak tapasztalataikat, be-
szélgessenek, közösen énekeljenek vagy 

táncoljanak. Pilisvörösvár Német Nem-
zetiségi Önkormányzata a rendezvényre 
az idei évben is indított buszt, így több 
mint hatvan pilisvörösvári polgár élvez-
hette a színvonalas rendezvényt.

Sax Ibolya

sok Minisztériuma – Nemzetiségi Támoga-
tások és a Csoóri Sándor Alap, Pilisvörösvár 
Város Önkormányzata, a Pilisvörösvári Né-
met Nemzetiségi Önkormányzata, a Mátrai 
Üveg-Tükör Kft. és a Művészetek Háza. 
Köszönjük, hogy hozzájárultak a műsor 
megvalósításához!

Ziegler Anna
Fotó: Kreiszl Attila
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Sax Ibolya
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Ziegler Anna
Fotó: Kreiszl Attila
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A bevezetőben említettek annyi 
pontosítást igényelnek, hogy a 
nemzetiségi napot már évek óta 

tartják a tagóvodák, ám eddig csak nyitva-
tartási időben, saját intézményük falai kö-
zött foglalkoztak a gyerekekkel a nemzeti-
ségi nevelésre való törekvés keretein belül. 
Mivel utóbbi dolog igen fontos szempont, 
ezért az igény megvolt már régebben is 
arra, hogy a foglalkozásokon ne csak a ki-
csik, hanem szüleik, családtagjaik is részt 
vehessenek. Az ötletből hosszú tervezés és 
készülődés után végül idén lett valóság.

A programra való buzdítás már a hét-
köznapok során elkezdődött, s ennek 
meg is lett az eredménye, mert bár nem 
volt kötelező a hétvégi program, a gyere-
kek közül mégis igen sokan ellátogattak a 
Lahmkruamba, mondhatni, hogy a park 
zsúfolásig megtelt. A rendezvényre egy 
darab száraz zsemle volt a belépő, amely 
„megfizetése” után a kicsik tortacsipkéből 

Október 13-án délelőtt első ízben rendezett Német Nemzetiségi Napot a 
Ligeti Cseperedő Óvoda, a Petőfi Sándor utcai Lahmkruam Helytörténeti 
Parkban. A rendezvényre elsősorban a Zrínyi utcai és a Szabadság utcai 
oviba járó gyermekeket és családjaikat várták, de a program nyitott volt, 
így minden érdeklődőt szívesen fogadtak. 

készíthettek maguknak jegykendőt. Utóbbi 
kellék egyfajta menetlevélként szolgált szá-
mukra a későbbiekben, ugyanis a különbö-
ző állomásoknál kapott matricákat erre ra-
gaszthatták rá. A feladatok között szerepelt 
például kukoricamorzsolás, zsemlemorzsa 

a rokkát használni. A nap során gyűjtött 
matricákért cserébe a büfében mindenki 
kaphatott egy pohár szörpöt és egy pogá-
csát. Az autentikus foglalkozások mellé 
természetesen kijárt a hagyományos talp-
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alávaló is, amelyet a Die Ziribarer zenekar 
szolgáltatott. A családi napon fellépett a 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Tánc-
együttes ifjúsági csoportja is.

A Német Nemzetiségi Óvoda Gradus 
Tagóvodáját „elvarázsolták” néhány 
napra: pókok, denevérek költöztek 

az óvoda helyiségeibe, az óvó nénik pedig 
boszikká változva kalauzolták a gyerekeket 
a mesék birodalmában. Erre a témára azért 
esett az óvó nénik választása, mert a környe-
zetükben zajló Halloween napi készületek, 
a tévében szereplő múmiás és vérfarkasos 
mesék és a „nemszeretem” állatoktól való 
félelmek dolgoznak a gyerekekben. Ezek a 

ELVARÁZSOLT NAPOK  
A GRADUS ÓVODÁBAN

napok alkalmat adtak a gyerekeknek arra, 
hogy megértsenek eseményeket, képeket a 
környezetük ingereiből, beszélgessünk velük 
a félelmeikről, felszínre kerüljenek az elfoj-
tott szorongások a témával kapcsolatban.

A varázslatnak persze mindenki örült, 
hiszen az óvoda által szervezett, október 15-
től tartó élménydús „rémes” programnapo-
kon több játék is várta a gyerekeket. Az első 
alkalommal „nemszeretem” állatokat bar-
kácsolhattak, majd a „Halloween bingo”, a 

„Tűzd ki a pókot!”, a „Szellem bowling” és 
a „Tökös célbataláló” játékokon szórakoz-
hattak az apróságok. 

A következő napon bűvös ital készült szú-
nyog könnycseppből (olaj), 5 darázs mérgé-
ből (ecet), békanyálból (zöld ételfesték) és 
szárított tündérszárnyból (mosószóda). Az 
elkészült üvegekbe mindenki belezárhatta 
félelmeit. 

A negyedik nap csont alakú sütikészítéssel 
folytatódott, s október 24-én délután a prog-
ramnapok csúcspontjaként igazi elvarázsolt 
kastéllyá változott az óvoda. Egy játszódél-
után keretében az óvoda négy helyiségében 
folytak a vidám játékok, foglalkozások. A 
tornateremben ügyességi feladatok várták a 
bátor gyerekeket és szülőket, akik bemerész-
kedtek a boszorkányok kastélyába, míg ők 
távol voltak. A seprűnyélen lovagolva megté-
veszthették a banyákat, és láthatatlanul végig 
juthattak a különböző „szobákon”: a ször-
nyek folyosóján, a kígyós szobán, a szellemek 
szobáján és a pókok tanyáján. A boszorkány-
konyha kondérjában is készült valami zöld, 
az asztalon pedig kígyók, egerek sorakoztak, 
persze csak gumicukor formájában. Egy má-
sik helyiségben lámpások fényénél múmiák-
ká válhattak a gyerkőcök egy boszi óvó néni 
jóvoltából. A Halloweenhez közeledve persze 
nem maradhatott el a tökfaragás sem, a szü-
lők és gyerekek nagy lelkesedéssel készítették 
a tökfejeket. 

A rémisztő feladatok senkit nem ijesztettek 
meg igazából, az óvodát a jókedv és vidámság 
lengte be ezen a délutánon is. Az elvarázsolt 
kastély látogatóit az előtérben a Mézeskalács 
házikó büfé boszijai kínálták frissítővel és ha-
rapnivalóval, amit szintén élvezettel fogyasz-
tottak kicsik és nagyok egyaránt.

VH

„Az alapötletünk az volt, hogy a gyere-
keknek bemutathassuk, milyen volt őse-
ik élete, milyen eszközöket alkalmaztak 
és milyen tradíciók, hagyományok sze-
rint élték életüket – mesélte lapunknak 
Tagscherer Angelika, a program egyik 
szervezője, a Szabadság utcai tagóvoda pe-
dagógusa. – Próbálunk nem csak nevében, 
hanem magvalósításában is a nemzetiségi 
nevelésre törekedni.”

kókai

készítése, lisztszitálás, harmonikahajtoga-
tás vagy a régi idők berendezési tárgyainak 
megismerése. Nagyon népszerű volt a park 
tavának vízén való tutajhúzás, melynek 
során a különféle sváb családok „Ulmer 
Schachtel”-eken való utazását játszhatták 
el a gyerekek. Ugyancsak megemlítendő 
a mesterségek utcája, amelyen végigjár-
va olyan sváb foglalkozásokba kaphattak 
betekintést, mint a cipészet vagy az aszta-
losság, sőt ezen munkák egyes folyamatait 
a szülők és a nagyszülők segítségével ki is 
próbálhatták a kicsik: válogathattak cipő-
talpat vagy fűrészelhettek. Mindezek mel-
lett megtudhatták azt is, hogy miként kell 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a város lakott területén megjelenő, egyre inkább elszaporodó 
vadak elejtése érdekében és a belterületi vadkár megszüntetése céljából Pilisvörösvár Vá-
ros Polgármestere belterületi vadelejtési engedélyt kért a Budaörsi Redőrkapitányságtól.

A vadelejtés csak és kizárólag a Pataksor utcát érinti.

A közvetlenül érintett Pataksor utca lakói szórólapon értesítést kaptak a teendőkről. A 
kiadott engedély 2018. október 26-tól 2019. január 26-ig érvényes, 18.00 és 06.00 óra 
közötti időszakokra. Amennyiben a fenti időintervallumban a Pataksor utcából esetle-

gesen lövéseket hallanak, azok feltételezhetően a munkájukat végző, a vadelejtési en-
gedélyről rendelkező határozatban megjelölt személyektől, a Pilisvölgye Vadásztársaság 
embereitől származnak. A kilövéseket az arra jogosultak kiemelkedő odafigyeléssel és 
biztonsággal végzik.

Az esetleges zavaró hanghatások miatt szíves elnézésüket és türelmüket kérjük.  

Gergelyné Csurilla Erika 
aljegyző

Lakossági tájékoztató a Pataksor utcai vadelejtésekkel kapcsolatosan

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE
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CSAK EGÉSZSÉGESEN!

A szóban forgó – reggel nyolc órától 
egészen délután egyig tartó – ren-
dezvény legfőbb célja, hogy a gye-

rekek hatékony, egyben játékos formában 
juthassanak hozzá információkhoz az 
egészségtudatos életmóddal kapcsolatban. 
A nap folyamán a fiatalok interaktív és szű-
rőprogramokon is részt vehettek. Előbbi ka-
tegóriába tartozik például az iskola udvarán 
felállított jégkorcsolyapályán való csúszká-
lás vagy a falmászás, míg utóbbiak közé a 
Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 
által biztosított szűrés. A tornaterem folya-
matosan teli volt tanulókkal, akik számos 
érdekes programot kipróbálhattak, köztük 
a kalóriamérlegelőt, az óriás társasjátékot, 
a focibilliárdot vagy a trambulint. A főépü-
let emeletein is különféle programok várták 
az osztályokat, ezek közé tartozott például 
a csocsó, a kertészkedés, az arcfestés vagy a 
smoothie bár, ahol mindenkinek jutott egy-
egy pohár gyümölcs- és zöldséglé.
A programok szemrevételezése mellett ter-
mészetesen az Év Szupertanárát is felke-
restük a nap során.

• Kérem, mesélje el, miként lehet valaki-
ből az Év Szupertanára…

Krizsán Pál, a Templom Téri Né-
met Nemzetiségi Általános Iskola 
történelem szakos pedagógusa lett 
az Év Szupertanára. Az elismerés-
nek egyik díjaként az iskola meg-
nyerte a Lidl Egészségnapot, ame-
lyet október 13-án, egy szombati 
munkanapon rendeztek meg.

Augusztusban jelent meg egy pályázati le-
hetőség a Dívány Magazin weboldalán, 
amelyben az Év Szupertanárát keresték, im-
már második alkalommal. Egy nyílt meg-
mérettetésről van szó, amelyre úgy éreztem, 
van értelme nevezni. Olyan pedagógusok 

Pontosan, az interneten lehetett ránk sza-
vazni. Elkezdtek gyűlni a szavazatok, 
és egyszer csak azt vettem észre, hogy a 
Facebookon elterjedt a pályázati anyagom, 
ami még több pozitív megerősítést generált 
a nevem mellett, végül így nyerhettem.

• Az Egészségnap – amelyen most éppen 
részt veszünk – is a nyereménycsomag 
része…

A pályázatot a Lidl támogatja, így termé-
szetesen a Lidl Egészségnapot ígéretük 
szerint elhozták az iskolába. Emellett én 
személy szerint, mintegy a munkám elis-
meréseként, kaptam egy iPad Pro készü-

léket, valamint 100 000 forint értékű Lidl 
vásárlási utalványt. 

• Mi volt az első gondolata, amikor meg-
tudta a végeredményt?

Nagyon boldog, egyben büszke voltam! 
Mindezt úgy élem meg, hogy azért lettem 
én az első, mert a munkám mögött ott van 
az a bizonyos negyven év, amit a pályán 

eltöltöttem. Kis túlzással talán, de Pilisvö-
rösvár felének a lakossága úgymond „ke-
resztülment” a kezeim között az elmúlt 
évtizedek alatt. Úgy tűnik, hogy közülük 
sokan még a mai napig is szívesen emlé-
keznek rám, s szavazataikkal támogattak.

• Milyen gondolatokat tartalmazott a pá-
lyázata?

A tanítási módszereimet, amelyekről 
azért is nyilatkozok szívesen – legyen 
szó bulvárlapokról vagy komolyabb saj-
tóorgánumokról –, hogy a szemléletemet 
propagálni tudjam. Ennek lényege, hogy 
a történelemóráim három lábon állnak. 
Egyrészt megkerülhetetlen a pedagógus 
szerepe. Én szívesen magyarázok a gye-
rekeknek, igyekszem szemléletesen és jól 
előadni minden témát, akár érdekes törté-
netekkel fűszerezni a tananyagot. Fontos 
szerepet kapnak mindemellett az órákon a 
tabletek és okostelefonok is. Végezetül sok 
internetes applikácót, oktatásban használ-
ható programot adok a gyerekek kezébe, 
melyek segítségével szemléletesebbek és 
látványosabbak lesznek az órám.

• Le lehet valahogy mérni ennek a meg-
közelítésnek a sikerességét?

Nem állítom azt, hogy a módszereim se-
gítségével bárki megtanítható a történelemi 
tényekre, hiszen csodák nincsenek. Mindig 

lesznek olyan gyerekek, akik nem szeretnek 
tanulni ilyen-olyan okok miatt. Számszerű-
síteni nem tudom az eredményeimet, de azt 
érzem, tudom, hiszen ők maguk mondják, 
hogy szeretik a tantárgyat és ez a legfonto-
sabb! Félig tréfásan, félig komolyan több di-
ákom mondta már, ha nagy lesz, töri szakos 
tanár akar lenni...

Kókai Márton

jelentkezését várták, akik úgy hiszik, vala-
milyen módon másként, más módszerekkel, 
innovatívabban tanítanak, mint a kollégáik, 
esetleg egyedi megközelítésben látják el fel-
adatukat a katedra mögött.

• Mi történt a pályázatának benyújtása 
után?

A beküldést követően egy háromtagú szak-
mai zsűri bírálta el a pályázatokat, amely egy 
pedagógusból, egy elméleti szakemberből és 
egy középiskolás diákból állt. Ők választot-
ták ki a legjobbnak ítélt három elképzelést, 
köztük az enyémet is. Érdekesség, hogy a 
dobogósok közül mindhárman történelem 
szakos tanárok vagyunk. Rajtam kívül volt 
egy, az Árpád Gimnáziumban tanító és egy 
hódmezővásárhelyi kolléga is.

• A kiválasztás után a sorsuk átkerült az 
emberek kezébe…
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CSAK EGÉSZSÉGESEN!
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A Pilisvörösvári Német Nemzeti-
ségi Vegyeskórus nagy szeretettel 
látta vendégül Pilisvörösváron 

partnerkórusát, a Gröben Töne kórust 
Gröbenzellből. A két kórus rendszeresen 
meghívja egymást. Most, 4 év után mi 
hívtuk meg a Gröben Töne vegyeskórust, 
akik 2018. szeptember 28-án érkeztek meg 
városunkba. A kórust a Schiller gimnázi-
umban fogadtuk, ahol egy kis vendéglá-

Lackó egy ízig-vérig sport- és focirajongó volt. A családi 
hagyományt követve kézilabdakapusként kezdte pályafu-
tását, amit a munkája miatt abbahagyott, majd a kispályás 

focibajnokságban kezdett játszani. Lelkesedésével kiemelkedett 
a bajnokság játékosai közül és meghatározó tagja volt mindenko-
ri csapatainak. A labdarúgást nem csak művelni szerette, de szur-
kolóként is élt-halt a fociért. A Vasas szurkolótáborába tartozott 
és csapatát hűségesen követte a másodosztályba is. A magyar vá-
logatott mérkőzésein is rendszeresen tiszteletét tette, mindezek 
mellett pedig a külföldi labdarúgás eseményeiből is mindig nap-
rakész volt. Ezen a szintéren a Barcelona volt kedvenc alakulata.

Csapattársai, barátai ezzel a mostantól minden évben meg-
rendezendő kupával kívántak emléket állítani sporttársuknak. A 
megmérettetés alatt egy jótékonysági gyűjtés is zajlott, amelynek 
teljes bevételét az elhunyt családjának ajánlották fel a résztvevők. 
A nemes cél érdekében 12 csapat nevezett a viadalra, akiket a 
szervezők 4 darab 3 fős csoportba osztottak. Ezeken belül kétszer 
15 perces körmérkőzésekkel alakult ki a végső sorrend. Az elő-
döntőkben a csoportok győztesei már kétszer 20 perces mérkőzé-
sekkel döntötték el, hogy melyik két csapat játssza majd a döntőt. 
A helyosztókra a sportpályán került sor, ahol a lelátón, soha nem 
látott nézőszám előtt, az alábbi eredmények születtek. 

A harmadik helyért az Ellenfél csapata 6:0 arányban győzött 
a Szlamdoria ellen. A döntőben a generációk csatáját láthatták a 
nézők. A Kontinentál csapata a Pilisvörösvári UFC felnőtt gár-
dájának húszas évebeiben járó játékosaiból állt, míg a Kemabo 
csapatát a kispályás bajnokság többszörös győztesei alkották, 
akik jóval negyvenedik életévükön túl járnak már, de ötvenen fe-
lüli játékos is szerepelt náluk. A fiatalos lendület és a rutin harca 
során az egyik fél sem tudott a másik fölé kerekedni, így döntet-
len eredmény született (1:1). Jöhettek a büntetőrúgások, ahol a 
szerencse a fiatalok mellé szegődött, így 4:3-ra győztek.

A kupát az elhunyt játékos felesége két kisgyermekük jelenlé-
tében adta át a győztes csapatnak. A megható eredményhirdetés a 
pénzadományokkal csordultig megtelt doboz átadásával ért véget.

Ezúton mondok köszönetet a Friedrich Schiller Gimnázium-
nak és Pilisvörösvár Város Önkormányzatának, hogy mindkét 
sportpályát térítésmentesen ajánlották fel a kupa lebonyolításá-
hoz. A Pilisvörösvári UFC szintén felajánlásból készítette el a 
vándorkupát és az elhunyt játékosról készült molinót. A kupa 
délutánján Milenné Lovas Adrienn-nél arcfestésre jelentkezhet-
tek a gyerekek, az ebből származó teljes bevétel szintén az ado-
mánygyűjtés részévé vált. Nagy köszönet a két játékvezetőnek, 

Szeptember 28. és október 2. között a 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fú-
vószenekarral gerstetteni barátainkat 

fogadtuk városunkban. A hétvége során ren-
geteg élménnyel gazdagodtunk, tovább mé-
lyítettük a kapcsolatot a két város, leginkább 
a két zenekar között. A hosszú utazás után 
pénteken a Stubéban fogadtuk vendégein-
ket, az estét is ott töltöttük, remek hangulat-
ban. A zene, amely kapcsolatunk elengedhe-
tetlen része, a szombati napon kapott először 
szerepet, amikor a város szüreti felvonulásán 
vettünk részt, majd a szüreti bál elején a 
Musikverein Harmonie Gerstetten két órán 
át játszott a közönségnek, ezzel felvezetve 
egy remek estét. Hatalmas megtiszteltetés-
ként ért minket, hogy a budapesti Paulaner 
Oktoberfesten felléphettünk, vasárnap fel-
váltva zenéltünk német barátainkkal, majd 

PARTNER KÓRUSI LÁTOGATÁS

EGY HÉTVÉGE A  

MUSIKVEREIN HARMONIE ZENEKARRAL

tás után a vendégeket kórusunk tagjainál 
szállásoltunk el. 

A következő nap vendégeink megtekintet-
ték Esztergom nevezetességeit és kisvasúttal 
átmentek Párkányba. Délután a Nemzetisé-
gi Vegyeskórussal részt vettek ők is a szüreti 
felvonuláson, többen saját nemzetiségi vise-
letben. A felvonulás végén megtekintették a 
kulturális műsort a Zeneiskola udvarán. 

Vasárnap közreműködtek a német 
szentmisén a Nagytemplomban, és délután 
közös koncertet adott a két kórus a Zeneis-
kola nagytermében. A műsor szünetében és 
utána a Die Bergländer Buam zenekar ját-
szott, amire mind a két kórus tagjai táncol-
tak. Befejezésként a két kórus összeállt és 
gitár-, valamint harmonikakísérettel ismert 
dalokat énekeltünk. Igazán jó hangulatban 
zártuk az estét.  

Hétfőn délelőtt vendégeink megtekin-
tették Budapestet és környékét, délután 
pedig egy kellemes hajókiránduláson vet-
tek részt, majd október 2-án, kedden reggel 
egy nagyon kellemes pilisvörösvári látoga-
tás után elindultak haza. 
Viszontlátásra!

Benedek János

a végén természetesen a közös zenélés sem 
maradhatott el. Hétfőn megmutattuk a 
vendégeknek gyönyörű fővárosunkat, majd 
ismételten a Stubéban mulattunk a búcsú-
estén. Így leírva talán kevésnek tűnik ez a 
hétvége, és valóban kevés is volt, mindenki 
jól érezte magát, nem akart senki sem visz-
szatérni a hétköznapokhoz, inkább múlatta 
volna még az időt új és régi barátainkkal. 

Minden évben új barátokkal és új élmé-
nyekkel gazdagodunk, ezért nagyon sokat 
jelent a zenekarnak, hogy ez a kapcsolat 
hosszú évek múltán is fennállhat. A hétvége 
sikeréhez rengetegen járultak hozzá, ame-
lyet ezúton is köszönünk. Külön köszönetet 
szeretnénk mondani támogatóinknak, akik 
nélkül ez a programsorozat nem jöhetett 
volna létre: Pilisvörösvár Város Önkormány-
zatának, a Pilisvörösvári Német Nemzetisé-
gi Önkormányzatnak, a Stube csapatának és 
végül, de nem utolsósorban a Fetter Fodrá-
szat és Kozmetikának. Köszönjük továbbá 
a város lakosságának, akik meghallgattak 
minket a felvonulás vagy a koncertek alatt, 
és hatalmas köszönet azoknak, akiket eset-
leg ébren tartottunk szórakozásunk közben, 
azonban nem panaszkodtak.

Szakács Dóra

MUSCHITZ LÁSZLÓRA EMLÉKEZTEK

Október 14-én, igazán kellemes, 
napsütéses időben rendezték meg 
a sportpályán, valamint a Fried-
rich Schiller Gimnázium udvarán 
az I. Muschitz László Kispályás 
Labdarúgó Emléktornát. A kupára 
azért került sor, mivel a 15 év óta 
tartó kispályás focibajnokság já-
tékosa szeptember elején, 40 éves 
korában, váratlanul elhunyt. 

Szerémy Miklósnak és Riczy Lászlónak (Daninak), akik szintén 
ingyen vezették le a mérkőzéseket. Továbbá köszönetemet feje-
zem ki valamennyi segítőnek, akik a kupa szervezésében és le-
bonyolításában a segítségemre voltak. Végezetül hálás köszönet 
minden játékosnak és nézőnek, akik pénzadományukkal hozzá-
járultak a család támogatásához.

Pándi Gábor, szervező

1991-ben alakult magyar tulajdonú  
gyógyszergyártással, 
- csomagolással foglalkozó vállalat 

 GYÓGYSZERGYÁRTÓ- ÉS CSOMAGOLÓ
munkatársakat keres

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség
• Jó munkabíró képesség
• Pontos munkavégzés, precizitás, rugalmasság
• 3 műszakos munkarend vállalása
Főbb feladatok, munkák:
• Gyógyszergyártás, gyógyszercsomagolás és ehhez kapcsolódó 
adminisztrációs feladatok ellátása

Amit kínálunk: 
• Főállású munkakör 
• Kiemelt bérezés 
• Negyedéves prémium 
• Megbízható munkahely, nyugodt munkakörnyezet 
• Béren felüli Cafeteria juttatások 
• Esztergom-Dorog irányából ingyenes külön busz

Munkavégzés helye: Pilisborosjenő

Jelentkezni a timea.fodor@meditop.hu e-mail címen lehet 
e-mail címen vagy a +36 30/5958920-as számon lehet!
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A Pilisvörösvári Német Nemzeti-
ségi Vegyeskórus nagy szeretettel 
látta vendégül Pilisvörösváron 

partnerkórusát, a Gröben Töne kórust 
Gröbenzellből. A két kórus rendszeresen 
meghívja egymást. Most, 4 év után mi 
hívtuk meg a Gröben Töne vegyeskórust, 
akik 2018. szeptember 28-án érkeztek meg 
városunkba. A kórust a Schiller gimnázi-
umban fogadtuk, ahol egy kis vendéglá-

Lackó egy ízig-vérig sport- és focirajongó volt. A családi 
hagyományt követve kézilabdakapusként kezdte pályafu-
tását, amit a munkája miatt abbahagyott, majd a kispályás 

focibajnokságban kezdett játszani. Lelkesedésével kiemelkedett 
a bajnokság játékosai közül és meghatározó tagja volt mindenko-
ri csapatainak. A labdarúgást nem csak művelni szerette, de szur-
kolóként is élt-halt a fociért. A Vasas szurkolótáborába tartozott 
és csapatát hűségesen követte a másodosztályba is. A magyar vá-
logatott mérkőzésein is rendszeresen tiszteletét tette, mindezek 
mellett pedig a külföldi labdarúgás eseményeiből is mindig nap-
rakész volt. Ezen a szintéren a Barcelona volt kedvenc alakulata.

Csapattársai, barátai ezzel a mostantól minden évben meg-
rendezendő kupával kívántak emléket állítani sporttársuknak. A 
megmérettetés alatt egy jótékonysági gyűjtés is zajlott, amelynek 
teljes bevételét az elhunyt családjának ajánlották fel a résztvevők. 
A nemes cél érdekében 12 csapat nevezett a viadalra, akiket a 
szervezők 4 darab 3 fős csoportba osztottak. Ezeken belül kétszer 
15 perces körmérkőzésekkel alakult ki a végső sorrend. Az elő-
döntőkben a csoportok győztesei már kétszer 20 perces mérkőzé-
sekkel döntötték el, hogy melyik két csapat játssza majd a döntőt. 
A helyosztókra a sportpályán került sor, ahol a lelátón, soha nem 
látott nézőszám előtt, az alábbi eredmények születtek. 

A harmadik helyért az Ellenfél csapata 6:0 arányban győzött 
a Szlamdoria ellen. A döntőben a generációk csatáját láthatták a 
nézők. A Kontinentál csapata a Pilisvörösvári UFC felnőtt gár-
dájának húszas évebeiben járó játékosaiból állt, míg a Kemabo 
csapatát a kispályás bajnokság többszörös győztesei alkották, 
akik jóval negyvenedik életévükön túl járnak már, de ötvenen fe-
lüli játékos is szerepelt náluk. A fiatalos lendület és a rutin harca 
során az egyik fél sem tudott a másik fölé kerekedni, így döntet-
len eredmény született (1:1). Jöhettek a büntetőrúgások, ahol a 
szerencse a fiatalok mellé szegődött, így 4:3-ra győztek.

A kupát az elhunyt játékos felesége két kisgyermekük jelenlé-
tében adta át a győztes csapatnak. A megható eredményhirdetés a 
pénzadományokkal csordultig megtelt doboz átadásával ért véget.

Ezúton mondok köszönetet a Friedrich Schiller Gimnázium-
nak és Pilisvörösvár Város Önkormányzatának, hogy mindkét 
sportpályát térítésmentesen ajánlották fel a kupa lebonyolításá-
hoz. A Pilisvörösvári UFC szintén felajánlásból készítette el a 
vándorkupát és az elhunyt játékosról készült molinót. A kupa 
délutánján Milenné Lovas Adrienn-nél arcfestésre jelentkezhet-
tek a gyerekek, az ebből származó teljes bevétel szintén az ado-
mánygyűjtés részévé vált. Nagy köszönet a két játékvezetőnek, 

Szeptember 28. és október 2. között a 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fú-
vószenekarral gerstetteni barátainkat 

fogadtuk városunkban. A hétvége során ren-
geteg élménnyel gazdagodtunk, tovább mé-
lyítettük a kapcsolatot a két város, leginkább 
a két zenekar között. A hosszú utazás után 
pénteken a Stubéban fogadtuk vendégein-
ket, az estét is ott töltöttük, remek hangulat-
ban. A zene, amely kapcsolatunk elengedhe-
tetlen része, a szombati napon kapott először 
szerepet, amikor a város szüreti felvonulásán 
vettünk részt, majd a szüreti bál elején a 
Musikverein Harmonie Gerstetten két órán 
át játszott a közönségnek, ezzel felvezetve 
egy remek estét. Hatalmas megtiszteltetés-
ként ért minket, hogy a budapesti Paulaner 
Oktoberfesten felléphettünk, vasárnap fel-
váltva zenéltünk német barátainkkal, majd 

PARTNER KÓRUSI LÁTOGATÁS

EGY HÉTVÉGE A  

MUSIKVEREIN HARMONIE ZENEKARRAL

tás után a vendégeket kórusunk tagjainál 
szállásoltunk el. 

A következő nap vendégeink megtekintet-
ték Esztergom nevezetességeit és kisvasúttal 
átmentek Párkányba. Délután a Nemzetisé-
gi Vegyeskórussal részt vettek ők is a szüreti 
felvonuláson, többen saját nemzetiségi vise-
letben. A felvonulás végén megtekintették a 
kulturális műsort a Zeneiskola udvarán. 

Vasárnap közreműködtek a német 
szentmisén a Nagytemplomban, és délután 
közös koncertet adott a két kórus a Zeneis-
kola nagytermében. A műsor szünetében és 
utána a Die Bergländer Buam zenekar ját-
szott, amire mind a két kórus tagjai táncol-
tak. Befejezésként a két kórus összeállt és 
gitár-, valamint harmonikakísérettel ismert 
dalokat énekeltünk. Igazán jó hangulatban 
zártuk az estét.  

Hétfőn délelőtt vendégeink megtekin-
tették Budapestet és környékét, délután 
pedig egy kellemes hajókiránduláson vet-
tek részt, majd október 2-án, kedden reggel 
egy nagyon kellemes pilisvörösvári látoga-
tás után elindultak haza. 
Viszontlátásra!

Benedek János

a végén természetesen a közös zenélés sem 
maradhatott el. Hétfőn megmutattuk a 
vendégeknek gyönyörű fővárosunkat, majd 
ismételten a Stubéban mulattunk a búcsú-
estén. Így leírva talán kevésnek tűnik ez a 
hétvége, és valóban kevés is volt, mindenki 
jól érezte magát, nem akart senki sem visz-
szatérni a hétköznapokhoz, inkább múlatta 
volna még az időt új és régi barátainkkal. 

Minden évben új barátokkal és új élmé-
nyekkel gazdagodunk, ezért nagyon sokat 
jelent a zenekarnak, hogy ez a kapcsolat 
hosszú évek múltán is fennállhat. A hétvége 
sikeréhez rengetegen járultak hozzá, ame-
lyet ezúton is köszönünk. Külön köszönetet 
szeretnénk mondani támogatóinknak, akik 
nélkül ez a programsorozat nem jöhetett 
volna létre: Pilisvörösvár Város Önkormány-
zatának, a Pilisvörösvári Német Nemzetisé-
gi Önkormányzatnak, a Stube csapatának és 
végül, de nem utolsósorban a Fetter Fodrá-
szat és Kozmetikának. Köszönjük továbbá 
a város lakosságának, akik meghallgattak 
minket a felvonulás vagy a koncertek alatt, 
és hatalmas köszönet azoknak, akiket eset-
leg ébren tartottunk szórakozásunk közben, 
azonban nem panaszkodtak.

Szakács Dóra

MUSCHITZ LÁSZLÓRA EMLÉKEZTEK

Október 14-én, igazán kellemes, 
napsütéses időben rendezték meg 
a sportpályán, valamint a Fried-
rich Schiller Gimnázium udvarán 
az I. Muschitz László Kispályás 
Labdarúgó Emléktornát. A kupára 
azért került sor, mivel a 15 év óta 
tartó kispályás focibajnokság já-
tékosa szeptember elején, 40 éves 
korában, váratlanul elhunyt. 

Szerémy Miklósnak és Riczy Lászlónak (Daninak), akik szintén 
ingyen vezették le a mérkőzéseket. Továbbá köszönetemet feje-
zem ki valamennyi segítőnek, akik a kupa szervezésében és le-
bonyolításában a segítségemre voltak. Végezetül hálás köszönet 
minden játékosnak és nézőnek, akik pénzadományukkal hozzá-
járultak a család támogatásához.

Pándi Gábor, szervező

1991-ben alakult magyar tulajdonú  
gyógyszergyártással, 
- csomagolással foglalkozó vállalat 

 GYÓGYSZERGYÁRTÓ- ÉS CSOMAGOLÓ
munkatársakat keres

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség
• Jó munkabíró képesség
• Pontos munkavégzés, precizitás, rugalmasság
• 3 műszakos munkarend vállalása
Főbb feladatok, munkák:
• Gyógyszergyártás, gyógyszercsomagolás és ehhez kapcsolódó 
adminisztrációs feladatok ellátása

Amit kínálunk: 
• Főállású munkakör 
• Kiemelt bérezés 
• Negyedéves prémium 
• Megbízható munkahely, nyugodt munkakörnyezet 
• Béren felüli Cafeteria juttatások 
• Esztergom-Dorog irányából ingyenes külön busz

Munkavégzés helye: Pilisborosjenő

Jelentkezni a timea.fodor@meditop.hu e-mail címen lehet 
e-mail címen vagy a +36 30/5958920-as számon lehet!
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1-es számú lakás: 12 500 000 Ft
 

2-es számú lakás: 12 500 000 Ft  
 

2 TÁRSASHÁZI LAKÁS  
– PILISVÖRÖSVÁR, CSOBÁNKAI U. 3.

44 m2 alapterületű, közlekedő, félszoba, konyha-nappali,  
zuhanyzó-WC helyiségekből álló társasházi lakások.
A telekből, építményrészekből és felszerelésekből  

1/4 –1/4 tulajdoni hányad illeti meg a mindenkori tulajdonost. 

A J Á N L A T I  Á R A K :

E L A D Ó  Ö N K O R M Á N Y Z A T I  I N G A T L A N O K

Információ: 06-26-330-233 / 130-as mellék

HIRDETÉS
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Az okt. 18-i közmeghallgatás  
margójára – Tények az elsza-
lasztott 150 milliós energetikai 
pályázat kapcsán

A polgármester úr öndicsérettől átita-
tott beszámolójának meghallgatása után 
szóba került az általam felemlegetett 150 
milliós energetikai pályázat ügye. Őszin-
te ámulatomra a polgármester úr nagy 
határozottsággal állította, hogy ennek a 
projektnek az önrésze magas volt (mint-
egy 38-49 millió Ft), ezért nem volt érde-
mes megpályázni. Ennek hallatán még én 
is elbizonytalanodtam és képviselő nem 
lévén, kénytelen voltam utánanézni a té-
nyeknek.

A 2015. júl. 23-i KT ülés jegyzőkönyve 
szerint a 150 milliós KEOP fejlesztési pro-
jekt 100%-os, önrész nélküli támogatást 
tartalmazott. Viszont a kiírás szerint a 150 
milliós kereten belül a támogatás konkrét 
összege attól függött, hogy a beruházással 
mekkora megtakarítás érhető el. Azonban 
akkor számomra érthetetlen, hogy az ön-
kormányzat által összeállított fejlesztési 
tervezetben miért a köztudottan nem hő-
szigetelő fém nyílászárók újragyártása és 
beépítése szerepel. Ha már műanyag nyí-
lászárókat vesznek figyelembe, akkor ta-
lán sokkal jobb mutatókat tud kihozni az 
energetikai audit költségbecslő szakértője, 
akinek kiléte ismeretlen, nem hozták nyil-
vánosságra, mint ahogy maga a szakértői 
jelentés sem került a képviselőkhöz, csak 
a műszaki osztályon volt megtekinthető. 
Még arra sem gondoltak, hogy elektroni-
kusan eljuttassák a képviselőkhöz, hátha 
akad közöttük, aki a műszaki-gazdasági 
szöveget értelmezni tudja. Az egyszerű 
képviselő ily módon csak a polgármester 
úr előadásából értesülhetett a tényekről. 
(Kőrössy képviselő úr egy korábbi eset 
kapcsán csak a polgármester úr engedé-
lyével kérhet többlettájékoztatást a hivatal 
dolgozóitól.) A testület ezáltal nem került 
döntési helyzetbe.

A projekt kapcsán korábban meghir-
detett közbeszerzési pályázat (a rendelő, 
az egészségház és a Vásár téri iskola vo-
natkozásában) is eredménytelen maradt. 
A meghívott cégek nem voltak döntési 
helyzetben a pályázati anyag nem megfe-
lelő előkészítése miatt (pl. hiányoztak az 
ablakok műszaki paraméterei, nem voltak 
homlokzati tervek stb.). Egyébként pedig 
a 38-49 millióra becsült önrész kifizetésé-
re az addig sikertelen pályázatok megma-
radt önrésze lehetőséget adott volna.

Megdöbbentő, hogy az akkor 9 éves 
városvezetői és -üzemeltetői gyakorlattal, 
tapasztalattal rendelkező stáb ilyen gyatra 
szakmai munkára volt képes. Ezt a jegy-

zőkönyv tanúsága szerint a polgármester 
úr részben elismerte azzal, hogy „reméli, 
a későbbiekben lehetőségük lesz még ha-
sonló energetikai pályázatokon indulni 
jobban felkészülve, hosszabb megvalósítá-
si határidővel.”

Ez meg is történt. A 2016-ban kiírt 
energetikai pályázat (20%-os önerőt írt 
elő) alapján elkészült az orvosi rendelő és 
az egészségház szigetelése. Ha azonban 
a korábbi pályázat lehetőségeit is meg-
ragadják, ma már előbbre tartanánk, és 
mostanra szigetelve lehetne mindkét isko-
la és talán a polgármesteri hivatal épülete 
is. Arról nem is beszélve, hogy 207 ön-
kormányzat és benne választókerületünk 
valamennyi vezető testülete is „megcse-
lekedték, amit megkövetelt” a közösség, 
amelynek felelősséggel tartoznak.

Pilisvörösvár, 2018. okt. 25.

Szirmayné Schirling Zsuzsa – FIDESZ

Gromon István polgármester rea-
gálása „Az okt. 18-i közmeghall-
gatás margójára” című cikkre

A cikk szerzője három éve próbál egy pá-
lyázattal kapcsolatos önkormányzati dön-
tést hibának beállítani, ami valójában egy 
sikertörténet. Az önkormányzat 2015-ben a 
Középületek kiemelt jelentőségű épületener-
getikai fejlesztése c. pályázattal kapcsolatban 
nem szalasztott el semmit, hanem józan 
előrelátással nemet mondott egy előnytelen 
pályázati konstrukcióra, s ezzel egy felelős 
és bölcs döntést hozott, amit az idő később 
maximálisan igazolt. A szerző ezt a sikert 
próbálja lerombolni, s ennek érdekében 
folyamatosan valótlanságokat állít, szóró-
lapokon, újságcikkekben rágalmazza az 
önkormányzatot. Mostani cikke is tele van 
csúsztatásokkal. Különböző időpontban 
keletkezett jegyzőkönyvekből célzatosan 
összeollózott, szövegkörnyezetükből kira-
gadott, pontatlan idézetekkel, amelyekkel 
próbálja valótlan állításait alátámasztani. 

Az igazság a Középületek kiemelt jelentő-
ségű épületenergetikai fejlesztése című 2015. 
évi KEOP-pályázattal kapcsolatban a kö-
vetkező.

2015. július 15-én a 103-as számú Ma-
gyar Közlönyben megjelent a KEOP 2011–
2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásá-
val összefüggő egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1464/2015. (VII.15.) 
sz. kormányhatározat. Ennek az 1. számú 
mellékletében van egy táblázat, melynek 
228. sora alapján Pilisvörösvár Város Ön-
kormányzata 150 000 000 forint vissza nem 
térítendő támogatási összegre pályázhatott 

önkormányzati tulajdonban álló középüle-
tek energetikai korszerűsítésére.

Az elnyerhető támogatás pontos ösz-
szege nem volt előre megadva. A tényleges 
támogatási összeg attól függött, hogy a be-
ruházással mekkora éves energiaköltség-
megtakarítást sikerül elérni.  A támogatás 
alapvető szabálya volt, hogy: „a kivitelezés 
elszámolható költsége nem haladhatja meg 
a beruházással elérhető energiaköltség-
megtakarítás jelenértékét.” 

A kormányhatározat 2015. július 15-én 
jelent meg, a pályázat beadási határideje 
2015. augusztus 15. volt – tehát a hétvége-
ket és az ünnepnapokat (köztük a Vörösvári 
Napokat is!) beleszámítva 30 nap állt ren-
delkezésre a pályázat összeállításához, s a 
pályázathoz szükséges dokumentumok 
elkészítéséhez. A felújítandó épületekhez 
energetikai auditot is készíteni kellett a pá-
lyázat beadásáig. A kivitelezővel a szerző-
dést legkésőbb 2015. augusztus 31-ig meg 
kellett volna kötni, a kivitelezést november 
30-ig el kellett volna végezni, és a kivite-
lezést követően legkésőbb 2015. december 
15-ig a pályázati pénzzel el kellett volna 
számolni. A teljes kivitelezési munkára te-
hát legjobb esetben is maximum 12 hét állt 
volna rendelkezésre. Nyerésre csak akkor 
lett volna esélyünk, ha a közbeszerzést és 
a kivitelezést saját kockázatunkra meg-
kezdjük a támogatás odaítélése előtt, mert 
például a nyílászárók legyártása eleve hat 
hetet vett volna igénybe. 

Az önkormányzat a lehetetlenül rövid 
határidők ellenére teljes erővel hozzálátott 
a pályázat előkészítéséhez. A polgármesteri 
hivatal szakmai stábja és a megbízott ener-
getikus a szinte lehetetlenül rövid határidő 
alatt elkészítette az összes szükséges doku-
mentumot. Elkészült az energetikai tanú-
sítvány mindhárom épületre (a Szakorvosi 
Rendelőintézetre, az Attila utcai egészség-
házra és a Vásár téri iskola épületére vonat-
kozóan),  elkészült a közbeszerzési ajánlati 
felhívás és az ajánlati dokumentáció, vala-
mint az ennek részét képező tervezői költ-
ségbecslés, az energetikai tanúsítvány és a 
megtakarítási kimutatás. 

2015. július 30-án a felhívást és a do-
kumentációt megküldtük hat cégnek. A 
beadási határidőre három érvényes aján-
lat érkezett. A legkedvezőbb ajánlat a 
Keragroup Hungária Kft. ajánlata volt, 
bruttó 99 714 098 Ft-os ajánlati árral. A 
pályázati kiírás feltételei alapján ebből 
összesen bruttó 62 700 000 forintot tud-
tunk volna elszámolni, ami azt jelenti, 
hogy az állami támogatás nem 100%-os, 
hanem csak 62,9%-os lett volna. Másképp 
fogalmazva: az önkormányzatnak 27,1% 
önrészt, tehát 37 014 098 millió forintot 
kellett volna hozzátenni a pályázati támo-
gatáshoz.
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Köszönet az 1%-ért 

A Közösen Gyermekeinkért Alapítvány 
(székhely: 2085 Pilisvörösvár, Vásár tér 1.) 
Kuratóriuma ezúton köszöni az adófize-
tők támogatását. Egyidejűleg tájékoztat-
juk az adományozókat, hogy az alapítvány 
2017. évi személyi jövedelemadója alapján 
a 2018. évben az alapítvány számlájára utalt 
adófizetői 1% összegéből, 566 454 forintból 
a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Álta-
lános Iskola (székhely: 2085 Pilisvörösvár, 
Vásár tér 1.) részére az oktatás támogatásá-
ra oktatási eszközöket (pl. interaktív tábla, 
projektor stb.) vásárolt. 
Köszönettel: 

a kuratórium  
tagjai

Való igaz, hogy az önkormányzat a 
meglévő régi fémablakokat nem műanyag 
ablakokra, hanem korszerű fémablakokra 
akarta cserélni, mert középületeknél a nagy 
igénybevétel és a nyílászárók nagy mérete 
miatt a fémablak a biztosabb, strapabíróbb, 
bár valóban drágább megoldás. (A modern 
fémablakok már hőhíd-megszakítással ké-
szülnek, így a hőszigetelő képességük nem 
sokkal rosszabb, mint a műanyag ablako-
ké.) A támogatási intenzitást ez valóban 
csökkentette, de annak alacsony volta több 
más okból is következett. Ilyen ok volt pél-
dául az, hogy a Szakorvosi Rendelő épü-
letének klinkertéglás homlokzata van, és 
a Vásár téri iskola lapos tetős szárnyának 
homlokzatát is a klinkertéglás többi épü-
letszárnyhoz szerettük volna igazítani. 
További ok volt, hogy a pályázati kiírásban 
az egyes munkanemekre (hőszigetelés, 
nyílászárócsere) meg voltak adva a fajlagos 
költségek, a tényleges piaci árnál alacso-
nyabb összegekkel.

A képviselő-testület 2015. augusztus 
13-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen 
értékelte a pályázatokat, és a projekt meg-
valósításának lehetőségeit. Ekkor szem-
besült a testület azzal, hogy a projekthez 
több mint 37 millió forint önrészt kel-
lene biztostani, ami a remélt 0% önrész 
helyett 27,1% önrészt jelentett volna. Ez 
egyáltalán nem egy kedvező támogatási 
arány. Ráadásul ekkora önrészhez nem is 
volt meg az önkormányzatnak a fedezete, 
mert az összes egyéb, 2015 augusztusában 
még el nem kezdett 2015. évi fejlesztés 
elhagyásával is csak 28,5 millió forintot 
tudtunk volna erre a célra átcsoportosí-
tani. Nem beszélve arról, hogy a projekt 
utófinanszírozott lett volna, azaz a teljes 
projektösszeget, a 99,7 millió forintot kel-
lett volna előteremteni, és csak a kivitelező 
kifizetése után kaptuk volna meg az állam-
tól ennek egy részét, a 62 700 000 forintot.

A képviselő-testület emellett mérlegel-
te a rövid megvalósítási határidőből faka-
dó jelentős kockázatokat is. Ilyen kocká-
zat volt például, hogy a pályázattal 2015. 
december 15-ig el kellett volna számolni, 
így a kivitelezőnek összesen két hónap 
állt volna rendelkezésre ahhoz, hogy a 
három épület energetikai felújítását elvé-
gezze, méghozzá az intézmények műkö-
dése közben, ősszel. Ezt a határidőt vagy 
sehogy, vagy csak jelentős intézményi 
sérelmek és további költségek árán lehe-
tett volna tartani. További kockázat volt, 
hogy a kivitelezéseknek november 30-ig 
el kellett volna készülniük, miközben az 
ablakok várható legyártási ideje eleve 42 
nap volt. Ha a gyártás során csúszás tör-
tént volna, vagy esetleg egy kedvezőtlen 
időjárás akadályozta volna a kivitelezést, 
akkor biztosan nem készül el a projekt 

határidőre, nem tudunk elszámolni, és az 
önkormányzatnak saját zsebéből kellett 
volna kifizetnie az elvégzett munkákat, 
illetve a legyártott nyílászárókat. Az is 
valószínűsíthető volt, hogy a beruházás 
során felmerülhetnek további többlet-
költségek, hiszen a rövid határidő miatt 
a kiválasztott kivitelezőnek kellett volna 
például elkészíttetnie a homlokzati terve-
ket, amelyeknek a pontos kiviteli költség-
vonzata nem volt előre látható.

Az igen magas önrészt és a rövid 
megvalósítási határidőből fakadó kocká-
zatokat mérlegelve a képviselő-testület 
végül úgy döntött, hogy a közbeszerzést 
érvényesnek, de eredménytelennek nyil-
vánítja, és nem nyújtja be a pályázatot. 
A képviselő-testület ezzel felelősségteljes, 
és utólag nézve is helyes döntést hozott. 
Egyébként már a döntés pillanatában tud-
ni lehetett, hogy energetikai pályázatokra 
a kormány nagy valószínűséggel a jövő-
ben is biztosít még fedezetet, és remélni 
lehetett, hogy az újabb pályázatok nem 
ilyen rövid idővel kerülnek majd kiírásra, 
s így hosszabb idő lesz az előkészületekre 
és a megvalósításra is. 

Úgy is lett… 2016 áprilisában 
KEHOP-5.2.9 számon egy sokkal előnyö-
sebb pályázatot írtak ki, amelyen 50-250 
millió Ft közötti összegű, vissza nem té-
rítendő támogatás volt igényelhető, 100% 
támogatás mellett. Az önkormányzat 
pályázott és nyert is. Így 100%-os támo-
gatással, egy fillér önrész nélkül valósul-
hatott meg a Szakorvosi Rendelő és az 
Egészségház bruttó 60 590 209 forint ér-
tékű energetikai korszerűsítése. 

Gromon István 
polgármester

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a város lakott terüle-
tén megjelenő, egyre inkább elszaporodó vadak 
elejtése érdekében és a belterületi vadkár meg-
szüntetése céljából Pilisvörösvár Város Polgár-
mestere belterületi vadelejtési engedélyt kért a 
Budaörsi Rendőrkapitányságtól.

A vadelejtés csak és kizárólag  
a Pataksor utcát érinti.

A közvetlenül érintett Pataksor utca lakói szóró-
lapon értesítést kaptak a teendőkről. A kiadott 
engedély 2018. október 26-tól 2019. január 
26-ig érvényes, 18.00 és 06.00 óra közötti idő-
szakokra. Amennyiben a fenti időintervallum-
ban a Pataksor utcából esetlegesen lövéseket 
hallanak, azok feltételezhetően a munkájukat 
végző, a vadelejtési engedélyről rendelkező ha-
tározatban megjelölt személyektől, a Pilisvölgye 
Vadásztársaság embereitől származnak. A kilö-
véseket az arra jogosultak kiemelkedő odafigye-
léssel és biztonsággal végzik.

Az esetleges zavaró hanghatások miatt szíves 
elnézésüket és türelmüket kérjük.  

Gergelyné Csurilla Erika 
aljegyző

Lakossági tájékoztató  
a Pataksor utcai  
vadelejtésekkel  
kapcsolatosan

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Felhívás  
adótartozásra indított  
végrehajtási eljárás  

lehetőségéről

Felhívom hátralékkal rendelkező adózó-
ink figyelmét, hogy lejárt tartozás esetén az 
önkormányzati adóhatóság jogosult a tartozás 
összegére végrehajtási eljárásban azonnali be-
szedési megbízást, munkabér-, illetve nyugdíj-
letiltást, gépjármű forgalomból való kivonást, 
ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbe-
jegyzést indítani. 

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Gergelyné Csurilla Erika  
aljegyző
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Tűzesetek

Szeptember 7-én a Fő utca és a Solymár 
utca sarkánál egy égő kukát, 9-én a Rákó-
czi utca melletti területen, valamint 17-én 
az Áfonya utcában avartüzeket oltottunk el. 
Szeptember 18-án egy füstölgő, izzó szemét-
gyűjtő konténer miatt vonultunk ki a Budai 
útra. Október 15-én éjjel újabb avartűzhöz 
riasztották rajunkat a Csobánkára vezető út 
mentén a dombra, ahol a gázpászta vonalá-
ban mintegy 150 m2-en lángolt az ott felhal-
mozott szemét és avar. 

Ezúttal is kaptunk téves riasztást tűzjel-
zőktől, de az üzemeltetők mindhárom eset-
ben telefonon időben visszavonták a riasz-
tást, így kivonulásra nem került sor.

Műszaki mentések

Szeptember 11-én közúti balesethez riasz-
tották rajunkat. A 10-es úton, a körforgalom-
tól nem messze, Budapest felé a vizes úton 
megcsúszott és az árokba borult egy sze-
mélygépkocsi. A balesetnek két sérültje volt. 

Október 10-én a Szabadság úton, a 
Schiller gimnáziumnál a viharos szélben 

A PILISVÖRÖSVÁRI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI
egy faág leszakította a villanyvezetéket, 
életveszélyes helyzetet előidézve. 
Mindkét esetben biztosítottuk a helyszínt, 
és részt vettünk a kárelhárításban.

Pályaorientációs nap

Október 13-án a Vásár téri iskola pálya-
orientációs napjának keretében alsós gye-
rekek ismerkedtek a tűzoltószertárban 
az önkéntes tűzoltók tevékenységével és 
technikai eszközeivel.

Mentési bemutató

Szeptember 10-én mindhárom szerünk-
kel részt vettünk a Mentőállomás 25. év-
fordulóján a Búcsú téren megrendezett 
mentési bemutatón.   

Mentési gyakorlat

Október 24-én a Pilisi Mentő Csoport – 
amelynek a PÖTE is tagja – két szerrel 
és tíz fővel mentési gyakorlaton vett részt 
Gödöllőn. A gyakorlaton az autópályák 
terelőkorlátjainak mozgatását, elhelyezé-
sét mutattuk be más hivatásos és önkéntes 
csoportokkal együtt a rendvédelmi szer-
vek tagjainak. A négy méter hosszú, közel 
négy tonna súlyú terelőelemek mozgatása 
igen komoly szakértelmet és összehangolt 
munkát igényel. Dr. Tóth Ferenc tűzoltó 
dandártábornok, országos polgári védelmi 
főfelügyelő jelesre értékelte az önkéntes 
tűzoltók munkáját.  

Pilisvörösvári Önkéntes  
Tűzoltó Egyesület

KÉMÉNYTŰZ ÉS ANNAK MEGELŐZÉSE

A kéménytüzek nagy része az égéstermék-
elvezetőben lerakódott, elszurkosodott ko-
rom gyulladására vezethető vissza, ennek 
előzménye pedig a helytelen tűzrakás és 
nem megfelelő tüzelőanyag használata. Az 
okok között a második a kémény építőanya-
gainak elöregedése, az égéstermék-elvezető 
nem megfelelő műszaki állapota.

Mire figyeljünk a fűtés során?
Ne kerüljön az égéstérbe rongy, gumi, mű-
anyag, színes vagy fényes reklámújság, fes-
tett, lakkozott fa vagy bútorlap, mert ezek 
elégetésekor több korom rakódik le a ké-
ményben, tönkreteszik a tüzelőberendezést, 
a bennük található káros melléktermékek, 
mérgező, rákkeltő anyagok a levegőbe és a 
hamuba kerülnek, veszélyeztetve az egész-
séget és a környezetünket. Az elszurkosodott 
korom begyulladását közvetlenül kiválthat-
ja, ha hirtelen elégő tüzelőanyagot – fenyő-
fatűlevél, gyaluforgács, dióhéj stb. – haszná-
lunk. Az izzó parazsat tartalmazó tűztérbe 
tilos nagy mennyiségű tűzifát betenni, mert 
nem lehet az ehhez szükséges mennyiségű 

levegőt biztosítani, ami elégtelen égéshez, 
rosszabb esetben robbanásveszélyhez ve-
zethet. A tökéletlen égés során felszabaduló 
gázok egy része nem távozik a kéményen 
keresztül, így saját otthonunk levegőjét is 
megmérgezzük.

Hogyan kerülhetjük el a kémény-
tűz kialakulását?
A szurok képződéséből fakadó kéménytűz 
elkerülhető a rendszeres kéményseprőipari 
ellenőrzéssel és a szükséges tisztítás el-
végzésével. Mind a korom, mind a szurok 
begyulladása, továbbá a dugulás és egyéb 
üzemzavar megelőzhető az égéstermék-el-
vezető kéményseprő felügyelete mellett tör-
ténő kiégetésével. A jó kéményseprő ma már 
nemcsak a tűzmegelőzés kérdéseiben ille-
tékes, feladata van a légszennyezés ellenőr-
zésében és az energiatakarékosság területén 
is. Munkájával segíti a meglévő fűtési rend-
szer hatékony és gazdaságos működtetését, 
a tűzmegelőzést, a károsanyag-kibocsátás 
csökkentése révén pedig a környezet meg-
óvásához is hozzájárul.

Mikor jön a kéményseprő?
2016 második féléve óta – szolgáltatótól 
függetlenül – a lakosság számára végzett 
kéményseprőipari tevékenység ingyenes. 
Ám 2018. január elsejétől az égéstermék-el-
vezetők rendszeres biztonsági felülvizsgála-
ta csak a társasházak és a lakószövetkezeti 
ingatlanok esetében történik ütemterv sze-
rint, a családiház-tulajdonosoknak maguk-
nak kell kezdeményezni az ellenőrzést. Az 
egylakásos épületek – jellemzően a csa-
ládi házak – tulajdonosai és használói a 
kéményseprőipari szolgáltató munkavégzé-
si menetrendjétől függetlenül, a nekik legin-
kább megfelelő időpontra maguk kezdemé-
nyezik égéstermék-elvezetőjük (kéményük) 
rendszeres időnként szükséges biztonsági 
felülvizsgálatát. Az ingyenes ellenőrzés 
iránti igényt időpontfoglalással jelenthetik 
be.

Az ellenőrzések a jogszabályban meg-
határozott gyakorisággal történnek meg: a 
szilárd tüzelésű berendezésekhez kapcso-
lódó égéstermék-elvezetők esetében évente, 
a gázüzemű és a zárt rendszerű tüzelőbe-
rendezésekhez kapcsolódó kémények vagy 
kéményrendszerek esetén kétévente. 

Az Ön otthona és szerettei biztonsága a 
tét! Gondolja meg kétszer is, mit tesz a tűzre! 

Forrás: katasztrofavedelem.hu  
(BM Országos Katasztrófavédelmi  

Főigazgatóság tájékoztatója)

Az egyre hűvösebb időjárás következtében lassan szükségessé válik az 
otthoni tüzelő-fűtő berendezések napi szintű használata. Az emberek 
számára nagyon fontos a biztonságos otthon, arra azonban ritkán gon-
dolnak, hogy ezért a biztonságért maguknak is tenniük kell.

Riaszthatóság

Ebben az évben eddig 4000 órában vol-
tunk riaszthatók, ebből 1692 órában nap-
pal, 2308 órában éjszaka.
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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.

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

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

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

09.14.  Weigerding Mihályné 
 szül. Tininger Hedvig, 84 év  
 Pilisszentkereszt, 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: Kassai Tímea

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
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bolt, Büfé, CBA Profi-Hús Kft., 
Halmschláger élelmiszerbolt, Koller 
Elektronika, Kri vinger zöldségesbolt,  
Krausz mezőgazdasági bolt, Liget ABC, 
Margit minimarket, Mester hentesüzlet, 
Müller kávézó, Művészetek Háza (porta), 
Rotburger söröző, Sváb pékség, Tácsik Pék-
ség 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
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Szeretettel meghívjuk a

Pilisvörösvári Német  
Nemzetiségi Fúvószenekar

által szervezett  

KARÁCSONYI  
KONCERTÜNKRE.

Időpont:  
2018. december 16., vasárnap 16 óra

Mindenkit szeretettel várunk!
Belépés: ingyenes!  

Helyszín: ZENEISKOLA SZÍNHÁZTERME
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ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Edward Rutherfurd: 
London  
A történelmi fikciók 
nagymestere úgy vázolja 
fel London kétezer éves 
történelmét, hogy az egy 
fordulatos családregény 
háttereként szolgál.

 
Varró Dániel:  

A szomjas troll – Kis 
viking legendárium  

Ebben a skandinávoskodó 
mesefüzérben van 

troll-legenda, finn minieposz, Andersen-
paródia, sőt vikinges 

gyerekfantasy is.

Jonas Jonasson: A száz-
egy éves ember, aki azon 
gondolkodott, hogy túl 
sokat gondolkodik     
Az európai szórakoztató 
irodalom legviccesebb 
szerzőjének új könyve. 

Yuval Noah Harari:  
21 lecke a 21. századra  
Dr. Harari könyvében 

megvizsgálja a világ társa-
dalmait leginkább formáló 

és a bolygónk jövőjét leg-
nagyobb valószínűséggel 

befolyásoló erőket.. 

Leiner Laura: Maradj 
velem – Iskolák versenye 
második kötet     
Elérkezett az Iskolák 
Országos Versenyének 
hatodik napja, és a piros 
csapat szétesni látszik.

M. C. Beaton:  
Agatha Raisin és a sarlatán 

lélekbúvár       
A sorozat legújabb részé-

ben Wilkes főfelügyelő, 
Agathát gyanúsítja a bűn-

tényekkel…

Tony Wolf:  
Mesél az erdő –  
A manókról   
A népszerű sorozat leg-
újabb részében az erdő 
lakói összebarátkoznak a 
manókkal.

Az aktuális új könyvekről 
itt lehet tájékozódni: 

www.pvvarkonyvtar.hu/uj-konyveink

DECEMBERI  
PROGRAMOK

november 23. péntek

BIHARI PUHL LEVENTE festőművész kiállítása 
A kiállítás december 20-ig tekinthető meg. 

18.00  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

december 1. szombat

THE BITS  
A Beatles emlékzenekar koncertje 
egyárak: 1200 Ft 

19.00  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

december 7. péntek

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

19.00  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

december 9. vasárnap 

CSALÁDI ADVENT: BETLEHEMI TÖRTÉNET 
Jegyár: 900 Ft 

17.00  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

december 14. péntek 

FEJŐS ÉVA: CSAK EGY TÁNC – REGÉNYES UTAZÁS 
Jegyár: 1000 Ft

18.30  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

december 15. szombat 

KREATÍV ADVENTI MŰHELY16.00  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

december 16. vasárnap 

ADVENTI VÁSÁR   14.00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

Programjainkat figyelemmel kísérhetik honlapunkon és Facebook-oldalunkon!  
www.mhpv.hu, Facebook:  Művészetek Háza, Pilisvörösvár

• HONISMERETI KLUB  
    december 13. csütörtök 18:30 

KLUBJAINK 

2018. OKTÓBER 39PROGRAMOK
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RÉMSZOBA 
ÉS TÖKFARAGÁS

Október 26-án, pénteken délután 3-tól a már hagyomá-
nyossá vált Tök jó buli vette kezdetét a Művészetek 
Házában. Az aulában tökfaragással foglalkozhattak az 

érdeklődők, az első emeleten kézműveskedni és arcot festetni le-
hetett, a második emeleten pedig a rémszoba várta a sok érdeklő-
dő gyereket, akik közül sokan rémesebbnél rémesebb jelmezben 
érkeztek a bulira.


