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HULL A HÓ!

KEDVES OLVASÓK!

Bár már javában benne járunk a januárban, de 
mivel ez idei első számunk, így mindenekelőtt a 
Vörösvári Újság szerkesztősége nevében szeret-

nék nagyon boldog új esztendőt kívánni minden kedves 
olvasónknak.

Januári számunkban még egy kicsit visszatekintünk 
a decemberre, az ünnepekre, beszámolunk az adventi 
eseményekről, köztük a vásárról és a koncertekről, ta-
lálnak ünnepi összeállítást az egyházi szertartásokról. A 
hagyományos újévi koncertről is olvashatnak, ahol az „A 
tempo” idén is megtöltötte a Zeneiskola színháztermét. 

Most már köztudott, hogy április 8-án tartják az or-
szággyűlési választásokat, így ebben a számban sok 
fontos információt találnak ezzel kapcsolatban, és egy 
részletes összeállítást a nemzetiségi választásról is. Két 
beszélgetéssel is készültünk, az egyikben Szaturi Györ-
gyöt, városunk új kántorát ismerhetik meg, a másikban 
pedig Steckl Mátyás és Széplaki Dániel polgárőrökkel 
beszélgettünk egy kitüntetés apropóján, emellett pedig 
betekinthetünk kicsit a polgárőrség tevékenységébe is. 
Sportrovatunkban sportolóink 2018-as terveiről olvas-
hatnak egy összeállítást, és természetesen rengeteg hasz-
nos információt és érdekes programot találnak idén is.

Palkovics Mária

Csukás István:  
Januári hó hull

Januári hó hull, fehér lesz minden,
tiszta lapot nyit az új év.
Mit írunk rá? Itt a nagy lehetőség,
egy pillanatra költő lesz mindenki,
a hóra íródik a közös költemény!
Áhítattal figyelem, mint jó kolléga,
s igazán csak egy kicsit vagyok irigy.
A rigó menekülő csillagokat ír,
zaklatott ritmusa kihagyó szívverés,
a macska talpa sötéten pontozza
a sorvégeket, pont, pont, pont, lehet tűnődni,
lehet borzongani, hogy semmi se változott,
s hogy erről sohasem a vers tehet.
De bosszúsan eltörli e sorokat az ég,
belepi hóval, s rábólint a bennünk
lapító, mi is? Talán a remény,
vagyis az az összevissza fércelt szövevény,
hogy mindenáron élni akarunk,
ha lehet, persze büszkén, önérzetesen,
ha nem, hát valahogy, s mohón
várjuk-olvassuk a biztatást, íme,
szánkó siklik gyerek-fenék alatt,
muzsika szól: vidám kacagás,
röpítik hegyen-völgyön a kottavonalak,
ez igen, ez szép, e végtelenbe-utazás!
Meg is állhatunk e derűs képnél,
de hull a hó s belepi puhán ezt is,
kell a hely, mert még sok az írnivaló,
el lehet merengeni ezen is, de már
nem bírom tovább, viszket bennem a költő,
öltözöm és sétálok egy verssorra valót!

Fotó: Preszl Gábor

Január vége felé végre kicsit megmutat-
ta igazi arcát a tél, és fehérbe borította 
a várost és a környéket. Aki kevésbé 

szereti a hideget, az gyönyörködhetett 
a táj szépségében, akár a meleg lakásból, 
mások pedig – főleg a családosok – fel-
kerekedtek, és átadták magukat az egyik 
legszórakoztatóbb téli sport örömeinek, a 
szánkózásnak.    

VÚ
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terepgépjárművet vásárol a városgondokság 
számára. A terepjáróra télen hótoló lapot 
szerelnek fel, és így síkosságmentesítési 
feladatokat látnak el vele, nyáron pedig a 
külterületen lévő, személyautóval nehezen 
megközelíthető illegális szemétlerakatok 
felszámolásánál veszik igénybe.

Január közepén már munkába is 

állt az összkerék-meghajtású Suzuki 
Jimny terepjáró. A vasúti parkolóban a 
hóeltakarítást végezték el a városgond-
nokság munkatársai az új gépjárművel. 
A fordulékony terepjáró a nehezebben 
hozzáférhető helyeken is (pl. parkolók, 
szűkebb utcák stb.) jó szolgálatot tesz. A 
hókotró terepjáróval 2 óra alatt sikerült 
megtisztítani a vasútállomás kb. 4000 m2 

területű parkolóját. Ugyanezt a munkát 
kézi erővel egy teljes műszak (8 óra) alatt 
kb. 5 ember tudta volna elvégezni.

Pályázat a Templom Téri  
Általános Iskola tornatermének 
tetőfelújítására  

A képviselő-testület a január 16-i rendkívüli 
ülésén döntött arról, hogy pályázatot nyújt 
be a Templom Téri Általános Iskola torna-
termének tetőfelújítására a Magyar Kézilab-
da Szövetséghez. Az MKSZ 2017. december 
11-én tett közzé pályázati felhívást, s a ki-
írás alapján a II. kategóriában tornatermek 
felújítására lehet pályázni, 30%-os önrész 
biztosítása mellett. A pályázaton kizárólag a 
felújítással érintett ingatlan tulajdonosa – ez 
esetben az önkormányzat – vehet részt. 

A Templom Téri Általános Iskola torna-
termének mennyezete az elmúlt években 
több alkalommal is beázott, a hibákat az 
önkormányzat folyamatosan javította. Leg-
utóbb, 2011-ben egy vihar csaknem a teljes 
lapostető-felületről feltépte a vízszigetelést, 
melyet szintén javítani kellett. 

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG

Sokan vettek részt a tüdőszűrésen

2018. január 2-től január 25-ig tartott Pilis-
vörösváron az önkormányzat által szervezett 
tüdőszűrés. A vizsgálatok helyszíne a Városi 
Díszterem (Házasságkötő terem) volt, ahol 
a kijelölt időszak minden munkanapján 
(délelőtt vagy délutáni órákban) lehetőség 
nyílt igénybe venni a szűrővizsgálatot.

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosok-
nak ingyenes volt, 40 éves kor alatt, illetve 
munkahelyi alkalmassági vizsgálat esetén 
1700 Ft-ba került (az összeg az OEP által 
országosan meghatározott díj). A 18 napon 
keresztül tartó tüdőszűrésen összesen 3355 
fő jelent meg, ami azt jelenti, hogy naponta 
átlag 186 ember kereste fel a kihelyezett tü-
dőszűrő vizsgálatot. A tüdőszűrés a felnőtt 
lakosság számára nem kötelező, de ajánlott 
vizsgálat, ezért is jó hír, hogy sok lakos élt a 
helyben biztosított szűrési lehetőséggel.

Megújul  
a Rákóczi utcai óvoda kerítése

Januárban folytatódtak a 2017. december 
végén megkezdett kerítésfelújítási munká-
latok. A régi kerítés elbontását és az új ke-
rítés megépítését a kivitelezésre kiválasztott 

HÍREK
udvart egy belső drótkerítés határolja a bon-
tási és építési munkálatok alatt.

Cserére vár az aluljáróban  
kidöntött kandeláber 

2018. január 1-jén egy autós kidöntötte a 10-
es úti aluljáró egyik kandeláberét. Az önkor-
mányzat azonnal jelentette az esetet a Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.-nek, 
a kidöntött oszlop ennek ellenére még min-
dig az aluljáró járdáján fekszik, mert a kan-
deláber cseréje több problémába ütközik. 

Január 26-án a Városháza Tanácstermé-
ben egyeztettek az ügyben a NIF Zrt., az 
Elmű Kft., az A-Híd Zrt., a Transinvest-
Főber és az önkormányzat képviselői. Az 
egyeztetésen kiderült, hogy a Budapest–
Esztergom vasútvonal-korszerűsítés kere-
tében megvalósított 10-es úti aluljáró be-
ruházója, a NIF Zrt. még nem intézkedett 
a kiépült közvilágítási hálózat tulajdoni 
átadásáról, illetve a témában nem született 
megállapodás sem, ami rögzítené a szük-
séges kereteket az Elmű részére történő 
térítésmentes átadáshoz. A kiépült közvi-
lágítási hálózatot így jelenleg hivatalosan 
nem üzemelteti senki, mivel azt az Elmű 
Hálózati Kft. nem vette át. 

A felek megállapodtak abban, hogy a 
havária esetre való tekintettel a vállalkozó 
elvégzi a kidöntött kandeláber közvilágítá-
si hálózatról való leválasztását és az érin-
tett közvilágítási szakasz helyreállítását, 
az Elmű Hálózati Kft. pedig kidolgozza 
és megküldi azt a kritériumrendszert, ami 
alapján lehetőség nyílhat a kiépített, megva-
lósult hálózat átvételére, s ezzel a probléma 
végleges megoldására.

Szabadság utcai csőtörések  
és ívóvízvezeték-csere

Január 10-én, szerdán a Szabadság utcá-
ban ismét – sokadszor – vízcsőtörés történt. 
A DMRV Zrt. munkatársai estére elhárítot-
ták a hibát, melyet egy bekötő cső okozott, 

azonban az este folyamán újabb probléma 
adódott, mivel a Szabadság utca 2. szám 
előtt egy régi főnyomócső „robbant szét”. A 
kiömlő nagy mennyiségű víz nem kis riadal-
mat okozott, de szerencsére nem tett kárt a 
közeli ingatlanban. 

A DMRV Zrt. munkatársai munkagép-
pel kiásták a vízelvezető árok alatt futó régi 
ivóvíz főnyomó csöveket, hogy azokat új, 
műanyag csövekre cseréljék. Mivel a Sza-
badság utca ezen részén korábban már két 
szakaszon hasonló problémák miatt kicse-
rélték a régi azbesztcement csöveket mű-
anyag csövekre, most azokat összekötve, a 
közbülső szakasz teljes hosszán (mintegy 18 
méteren) cserélték a csöveket. 

Január 19-én újabb csőtörés történt a 
Szabadság utcában, mégpedig a Szabadság 
utca – Lőcsei utca sarkához közel. Ezen a 
napon a gimnázium előtt is kibontásra ke-
rült a vízvezeték, mert itt a DMRV munka-
társai egy tolózárat építettek be, hogy hason-
ló esetekben a főnyomóvezeték itt elzárható, 
szakaszolható legyen az oktatási intézmé-
nyekre és a főzőkonyhára való tekintettel. 

A főzőkonyhán a csőtörések idején vízhi-
ány volt, ezért a konyha januárban kétszer is 
kénytelen volt élni az étlapváltoztatás jogá-
val, melyről az érintett intézményvezetőket 
természetesen írásban tájékoztatták. 

A gyakori csőtörések miatt Gromon Ist-
ván polgármester úr már többször kérte 
hivatalosan a DMRV-től a régi, elavult ivó-
vízvezetékek cseréjét. A januári csőtörése-
ket követően a DMRV arról tájékoztatta a 
polgármestert, hogy a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagy-
ta a társaság Gördülő Fejlesztési Tervében 
(GTF) szereplő vezetékszakaszok rekonst-
rukcióját, s ebben a fejlesztési tervben sze-
repel a Szabadság utcai ívóvízvezeték a Fő 
utcától a Lőcsei utcáig tartó szakaszának 
cseréje is, 2018. december 31-ig történő 
megvalósulással.

Jól vizsgázott a városgondnokság új 
hóeltakarító eszköze

Az önkormányzat évek óta nagy energiát 
fordít a téli síkosságmentesítési feladatok 
színvonalas és költséghatékony elvégzésé-
re, valamint az illegális szemétlerakatok év 
közbeni, lehető legrövidebb idő alatt törté-
nő felszámolására. Ezért a képviselő-tes-
tület a december 14-i ülésén úgy döntött, 
hogy egy használt, összkerék-meghajtású 

A Templom Téri Általános Iskola mű-
ködtetője 2017. január 1-jétől a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Érdi Tanke-
rülete, s a Tankerületi Központtal kötött 
vagyonkezelési szerződés szerint a KLIK 
az átadott „vagyon értékének, állagának 
megóvásáról, karbantartásáról, a szüksé-
ges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési 
munkálatai, ezekhez csatlakozó vezeték-
rendszer működőképes állapotának bizto-
sításáról, az átvételkori állapotnak megfele-
lő szinten tartásáról gondoskodik.” 

A fenti pályázati kiírás szerint azon-
ban csak a tulajdonos pályázhat, ezért az 
önkormányzat – mivel fontosnak tartja 
a célt, és az elérhető pályázati támoga-
tás megszerzését – élve a lehetőséggel, 
január 22-én pályázatot nyújtott be a 
tetőfelújítási munkálatokra, és biztosította 
a nagyságrendileg bruttó 11 millió forint 
összköltségű projekthez a 30%-os önrészt, 
melynek összege bruttó 3 300 000 forint.

Volánbusz menetrend-módosítás  
a Schiller gimnázium kérésére

A Volánbusz Zrt. 2018. január 23-i tájé-
koztatása szerint a március 1-jétől érvé-
nyes menetrendben a Friedrich Schiller 
Gimnázium és Kollégium részéről beér-
kezett megkeresés nyomán a Volánbusz 
Zrt., valamint a Középnyugat-magyar-
országi Közlekedési Központ Zrt. a 815 
Budapest–Dorog–Nyergesújfalu–Süttő–
Komáron autóbuszvonal menetrendjének 
módosítását tervezi.

A Nyergesújfalu térségéből bejáró ta-
nulók kedvezőbb hazautazási lehetőségé-
nek biztosítása érdekében 2018. március 
1-jétől kezdve a Budapestről 14.00 órakor 
Süttőre, valamint 15.00 órakor Komárom-
ba induló járatok 15 perccel később, vagyis 
14.15, illetve 15.15 órakor indulnak majd.

Pályázat az Ívó utca  
és Vadrózsa utca felújítására 

2017. december 18-án a Földművelési Mi-
nisztérium pályázatot írt ki Zártkert Prog-
ram címmel. A program megvalósításán 
keresztül a minisztérium elsődleges szán-
déka az, hogy megteremtse azt a háttér-inf-
rastruktúrát, amely az elhanyagolt területek 
újra gondozásba vételét, illetve a területek 
megközelítését segíti elő. 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete január 16-i rendkívüli 
ülésén úgy döntött, hogy a meghirdetett pá-
lyázati felhívásra pályázatot nyújt be a kül-
területi Ívó utca (340 fm) és a Vadrózsa utca 
(330 fm) mart aszfalttal történő felújítására, 
valamint ugyanezen utcákban kis léptékű 
víztároló kapacitás (esővízgyűjtő rendszer) 
kiépítésére. Egy pályázat keretében több tá-

mogatott tevékenységre is lehet pályázni, de 
összességében legfeljebb 10 millió Ft támo-
gatás igényelhető. 

Egyeztetés a 10-es úti aluljáró  
környékén tapasztalható  
közvilágítási problémákról

Január 26-án a Városháza Tanácstermé-
ben megbeszélést tartottak a 10-es úti 
aluljáró és a vasútállomás melletti P+R 
parkoló és környékének közvilágításával 
kapcsolatban az elmúlt időszakban fel-
merült problémák miatt. Az egyezteté-
sen és helyszíni bejáráson részt vettek a 
NIF Zrt., az Elmű Kft., az A-Híd Zrt., a 
Transinvest-Főber képviselői, valamint a 
polgármesteri hivatal munkatársai. 

Nadi-Építő Kft. végzi. Az időjárástól is függő 
munka a tervek szerint április végéig fejező-
dik majd be. Az árajánlat szerinti vállalási ár 
bruttó 8 839 137 Ft, amely összeget az önkor-
mányzat a 2017 júniusában nyert pályázati 
támogatásból finanszírozza. A felújítások 
ideje alatt az óvoda zavartalanul működik, az 

Az önkormányzat lakossági bejelentések 
alapján többször meghibásodást jelzett a 
Budapest–Esztergom vasútvonal-korszerű-
sítés keretében megvalósított létesítmények 
beruházója és kivitelezője felé, mivel a köz-
világítás rendszeresen nem működik a Pi-
liscsabai utca aluljáró felőli végén, a Vasút 
utcánál, valamint a Spar áruház környékén. 
A kivitelező vállalkozó a jelzések alapján 
bizonyos javításokat elvégzett, de a világítás 
továbbra sem üzembiztos. 

Az egyeztetésen a vállalkozó elmond-
ta, hogy a javításokat minden esetben 
elvégezték, de több esetben találtak a 
kapcsolószekrényekben történt olyan be-
avatkozást, melyet csak idegenkezűséggel 
lehet okozni, mivel olyan kapcsoló került 
megszakításra, melyet túláram vagy egyéb 
védelem nem okozhat. 

Az egyeztetésen a felek megállapodtak 
abban, hogy a szekrények kulcsait ideiglene-
sen kicseréli a vállalkozó addig, míg kiderül, 
hogy tényleg idegenkezűség miatt alakul-
nak-e ki a hibák a közvilágításban. 
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terepgépjárművet vásárol a városgondokság 
számára. A terepjáróra télen hótoló lapot 
szerelnek fel, és így síkosságmentesítési 
feladatokat látnak el vele, nyáron pedig a 
külterületen lévő, személyautóval nehezen 
megközelíthető illegális szemétlerakatok 
felszámolásánál veszik igénybe.

Január közepén már munkába is 

állt az összkerék-meghajtású Suzuki 
Jimny terepjáró. A vasúti parkolóban a 
hóeltakarítást végezték el a városgond-
nokság munkatársai az új gépjárművel. 
A fordulékony terepjáró a nehezebben 
hozzáférhető helyeken is (pl. parkolók, 
szűkebb utcák stb.) jó szolgálatot tesz. A 
hókotró terepjáróval 2 óra alatt sikerült 
megtisztítani a vasútállomás kb. 4000 m2 

területű parkolóját. Ugyanezt a munkát 
kézi erővel egy teljes műszak (8 óra) alatt 
kb. 5 ember tudta volna elvégezni.

Pályázat a Templom Téri  
Általános Iskola tornatermének 
tetőfelújítására  

A képviselő-testület a január 16-i rendkívüli 
ülésén döntött arról, hogy pályázatot nyújt 
be a Templom Téri Általános Iskola torna-
termének tetőfelújítására a Magyar Kézilab-
da Szövetséghez. Az MKSZ 2017. december 
11-én tett közzé pályázati felhívást, s a ki-
írás alapján a II. kategóriában tornatermek 
felújítására lehet pályázni, 30%-os önrész 
biztosítása mellett. A pályázaton kizárólag a 
felújítással érintett ingatlan tulajdonosa – ez 
esetben az önkormányzat – vehet részt. 

A Templom Téri Általános Iskola torna-
termének mennyezete az elmúlt években 
több alkalommal is beázott, a hibákat az 
önkormányzat folyamatosan javította. Leg-
utóbb, 2011-ben egy vihar csaknem a teljes 
lapostető-felületről feltépte a vízszigetelést, 
melyet szintén javítani kellett. 

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG

Sokan vettek részt a tüdőszűrésen

2018. január 2-től január 25-ig tartott Pilis-
vörösváron az önkormányzat által szervezett 
tüdőszűrés. A vizsgálatok helyszíne a Városi 
Díszterem (Házasságkötő terem) volt, ahol 
a kijelölt időszak minden munkanapján 
(délelőtt vagy délutáni órákban) lehetőség 
nyílt igénybe venni a szűrővizsgálatot.

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosok-
nak ingyenes volt, 40 éves kor alatt, illetve 
munkahelyi alkalmassági vizsgálat esetén 
1700 Ft-ba került (az összeg az OEP által 
országosan meghatározott díj). A 18 napon 
keresztül tartó tüdőszűrésen összesen 3355 
fő jelent meg, ami azt jelenti, hogy naponta 
átlag 186 ember kereste fel a kihelyezett tü-
dőszűrő vizsgálatot. A tüdőszűrés a felnőtt 
lakosság számára nem kötelező, de ajánlott 
vizsgálat, ezért is jó hír, hogy sok lakos élt a 
helyben biztosított szűrési lehetőséggel.

Megújul  
a Rákóczi utcai óvoda kerítése

Januárban folytatódtak a 2017. december 
végén megkezdett kerítésfelújítási munká-
latok. A régi kerítés elbontását és az új ke-
rítés megépítését a kivitelezésre kiválasztott 

HÍREK
udvart egy belső drótkerítés határolja a bon-
tási és építési munkálatok alatt.

Cserére vár az aluljáróban  
kidöntött kandeláber 

2018. január 1-jén egy autós kidöntötte a 10-
es úti aluljáró egyik kandeláberét. Az önkor-
mányzat azonnal jelentette az esetet a Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.-nek, 
a kidöntött oszlop ennek ellenére még min-
dig az aluljáró járdáján fekszik, mert a kan-
deláber cseréje több problémába ütközik. 

Január 26-án a Városháza Tanácstermé-
ben egyeztettek az ügyben a NIF Zrt., az 
Elmű Kft., az A-Híd Zrt., a Transinvest-
Főber és az önkormányzat képviselői. Az 
egyeztetésen kiderült, hogy a Budapest–
Esztergom vasútvonal-korszerűsítés kere-
tében megvalósított 10-es úti aluljáró be-
ruházója, a NIF Zrt. még nem intézkedett 
a kiépült közvilágítási hálózat tulajdoni 
átadásáról, illetve a témában nem született 
megállapodás sem, ami rögzítené a szük-
séges kereteket az Elmű részére történő 
térítésmentes átadáshoz. A kiépült közvi-
lágítási hálózatot így jelenleg hivatalosan 
nem üzemelteti senki, mivel azt az Elmű 
Hálózati Kft. nem vette át. 

A felek megállapodtak abban, hogy a 
havária esetre való tekintettel a vállalkozó 
elvégzi a kidöntött kandeláber közvilágítá-
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lósult hálózat átvételére, s ezzel a probléma 
végleges megoldására.

Szabadság utcai csőtörések  
és ívóvízvezeték-csere

Január 10-én, szerdán a Szabadság utcá-
ban ismét – sokadszor – vízcsőtörés történt. 
A DMRV Zrt. munkatársai estére elhárítot-
ták a hibát, melyet egy bekötő cső okozott, 

azonban az este folyamán újabb probléma 
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A kivitelező vállalkozó a jelzések alapján 
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• A januári rendkívüli ülésen ismét téma 
volt a Búcsú térre tervezett sportcsarnok 
ügye, mivel hat vörösvári szervezet kö-
zösen egy petíciót nyújtott be az önkor-
mányzathoz. A petícióban 2020 aláírással 
tiltakoznak a sportcsarnok Búcsú térre 
történő építése ellen.  Milyen javaslatokat 
tartalmaz a petíció?

2017. december 7-én hat különböző pi-
lisvörösvári párt-, illetve civil szervezet 
aláírásával kérelem („petíció”) érkezett a 
polgármesteri hivatalba a polgármesternek 
címezve, melyben az aláírók – a Fidesz-
KDNP pilisvörösvári szervezete, a Szebb 
Környezetünkért Egyesület, a Pilisvörösvári 
Horgász Egyesület, a Pilisi Kulturális Örök-
ségünk Védelméért Alapítvány és a Tegyünk 
Együtt Vörösvárért Egyesület  arról tájékoz-
tatják a polgármestert, hogy egymással ösz-
szefogva 2017 novemberében aláírásgyűjtést 
szerveztek Pilisvörösváron, melynek tár-
gya a következő volt: „Támogatom, hogy 
a sportcsarnok a tervezett uszoda mellett 
épüljön, és ne a Búcsú téren.”

Hogy a Búcsú teret mint helyszínt mi-
lyen szempontok miatt utasítják el, illetve 
hogy a tervezett tanuszoda mögötti terüle-
tet miért tartják jobbnak, arra vonatkozó-
an sem a hat szervezet által aláírt kérelem 
(„petíció”), sem a kérelemhez csatolt alá-
írásgyűjtő ívek semmilyen indoklást nem 
tartalmaznak.

• Milyen érvek szólnak Ön szerint to-
vábbra is a Búcsú tér mellett?

A Búcsú téren az önkormányzat tulajdo-
nában van a teljes terület. A telket kiépített 

infrastruktúra veszi körül (út, járda, az ut-
cán közművek). 

A Búcsú tér kb. 470-520 méter távolságra 
van az általános iskoláktól (Templom téri 
ált. isk., Vásár téri ált. isk., Palánta ált. isk.), 
méghozzá olyan közel, hogy mindhárom is-
kolából gyalogosan is – akár óraközi szünet-
ben is – elérhető, így itt a sportcsarnokot a 
mindennapos testnevelés megvalósításához 
az iskolák gyalogosan (autóbusz nélkül) is 
igénybe tudnák venni. (Ez az igénybevétel 
egyébként a sportcsarnok fenntarthatósága 
szempontjából is döntő szempont, hiszen 
így a sportcsarnok hétköznap délelőtti ki-
használtsága biztosított lenne, ami a fenn-
tartást gazdaságosabbá tenné.)

A Búcsú téren a sportcsarnok mellé épü-
lő nagyszámú parkoló jelentősen bővítené 
és javítaná a Szakorvosi Rendelő körüli 
parkolási lehetőségeket. Hétköznap nap-
közben ugyanis, amikor a rendelő nyitva 
tart, a sportcsarnokot csak gyerekek hasz-
nálnák, így ilyenkor a parkolót a rendelő 
dolgozói és a betegek tudnák használni. 
Esténként és a hétvégeken pedig a rendelő 
zárva van, így a sportcsarnok látógatóinak 
rendelkezésére állna a teljes parokló. 

A Búcsú térhez mind a vasútállomás, 
mind a buszmegálló közel van, így a nem 
Vörösváron tanuló középiskolások és egye-
temisták hazaérkezéskor könnyen meg 
tudnák közelíteni a csarnokot, és igénybe 
tudnák venni a szolgáltatásait. 

• A sportcentrum területén nem lehetne 
hasonló feltételeket kialakítani a sportcsar-
nok számára?

A jelenleg hatályos szabályozási terv sze-
rint a tanuszoda megépítése céljára kiala-
kított telek mögött megmaradt telekrészen 
a tervezett sportcsarnok nem fér el. Ah-
hoz, hogy a sportcsarnok itt megépíthető 
legyen, szabályozási tervet kellene módo-
sítani, és ezen a helyen a csarnok megkö-
zelítése is problémás lenne.  Amennyiben 
nem a tervezett tanuszoda mögött, hanem 
a sportcentrum terültén valahol máshol 
akarnánk a sportcsarnokot megépíteni, 
akkor mindenképpen újabb területek vá-
sárlására volna szükség.  Ha pedig az új 
helyszín nem a Báthory utcáról lenne 
megközelíthető, akkor még utat is kellene 
kialakítani és megépíteni. 

A tanuszoda mögötti telkek megköze-
lítése ugyanis problémás, mert a teleknek 
jelenleg nincsen valódi közútkapcsolata. 
A jogi közútkapcsolat rendelkezésre áll 
ugyan a Bethlen Gábor utca folytatásában 
lévő külterületi földúttal, de ez a földút 
csupán kb. 2 m széles, így a gyakorlatban 
nem alkalmas egy intézmény, egy sport-
csarnok kiszolgálására. A sportcsarnok-
nak a tanuszoda mögötti telekre történő 
telepítése esetén a szükséges szélességű út 
területét meg kellene szerezni, és az utat 
ki is kellene építeni. Mind a telek meg-
szerzésének, mind az út kiépítésének a 
költsége igen jelentős, és ezek a költségek 
TAO-pályázatból nem finanszírozhatók, 
és természetesen a kézilabda sportkörnek 
sincs rá pénze. (Sok tízmillió forintról van 
szó.) Ezeket a költségeket tehát az önkor-
mányzatnak kellene állnia.

A kézlabda sportkör az elmúlt évek so-
rán a Búcsú térre készíttette el az engedé-
lyes terveket (a tervek kb. 10 millió forint-
ba kerültek). A helyszín megváltoztatása 
esetén a terveket át kellene dolgozni, ami 
szintén pénzbe kerül, s felmerül, hogy ezt 
ki finanszírozná.

• Mi most a következő lépés?

A petíció benyújtói a 2020 aláírásra hivat-
kozva azt követelik, hogy az önkormány-
zat   mérlegelés nélkül teljesítse a kérésü-
ket, vonja vissza azt a korábbi határozatot, 
amely a Búcsú teret jelöli ki a sportcsarnok 
helyszínéül, és hozzon egy új határozatot, 
ami a tervezett tanuszoda mellé helyezi el 
a sportcsarnokot. 

Mivel azonban a képviselő-testület tag-
jainak döntő többsége meg van győződve 
arról, hogy a Búcsú tér a lehető legjobb 
helyszín, a petíció benyújtói pedig semmi-
vel sem indokolták a helyszínváltoztatási 
kérelmüket, úgy döntöttünk, hogy hivatá-
sos szakértővel egy olyan megvalósítható-
sági tanulmányt készíttetünk, amely szak-
értői felelősséggel és tárgyilagossággal a 
lehető legtöbb szempontból megvizsgálja 
a Búcsú tér, illetve a sportcentrumi terület 
előnyeit és hátrányait. A szakértői vizsgá-
latok elvégzése és a tanulmány elkészül-
te után a polgárokat tájékoztatni akarjuk 
arról, hogy a szakemberek mire jutottak, 
s amennyiben a tanulmány igazolja a pol-
gármesteri hivatal és az önkormányzat 
által eddig összegyűjtött szakmai véle-
ményeket és érveket, akkor a tanulmány 
szakami érveivel és tekintélyével szeret-
nénk meggyőzni a lakosságot is arról, 
hogy a tervezett sportcsarnok számára a 
Búcsú tér kiváló helyszín lenne, és nincs 
ok a helyszín megváltoztatására.

• Ha sokáig húzódnak a szakértői fel-
mérések, elképzelhető, hogy kicsúszik a 
projekt a határidőből, és végül sehol nem 
lesz sportcsarnok Vörösváron?

Ez sajnos nagyon is lehetséges. A sportcsar-
nok helyének megváltoztatása annyi idő-
veszteséget okozna, hogy az a sportcsarnok 
TAO-pályázatból való megépítését nagy va-
lószínűséggel ellehetetlenítené. Az Európai 
Unió ugyanis a jelenlegi TAO-rendszerre 
2019-ig adott a Magyar Államnak engedélyt, 
s nem lehet tudni, hogy utána lesznek-e 
még TAO-pályázatok, s ha igen, akkor mi-
lyen feltételekkel.

• Pályázott az önkormányzat a Templom 
téri iskola tornatermének tetőfelújításá-
ra. Mi ez a pályázat pontosan? 

A Magyar Kézilabda Szövetség 2017. dec-
ember 11-én egy pályázati felhívást tett 
közzé, összesen négy kategóriában. A II. 
kategóriában tornatermek felújítására le-
het pályázni, önrész biztosítása mellett. A 
pályázat meghirdetésének célja a leromlott 
állapotú, kézilabdázásra alkalmas sport-
csarnokok felújítása, az infrastrukturális 

feltételek javítása. A pályázati önrész a ki-
vitelezési költség 30%-a, esetünkben bruttó 
3,3 millió forint. A pályázónak vállalnia 
kell, hogy nyertesség esetén a beruházást 
bonyolító és megvalósító Magyar Kézilab-
da Szövetség cserébe korlátozott bérleti jo-
got kap a felújított tornateremben. 

Mi a pályázatunkban a Templom 
Téri Általános Iskola tornatermének 
lapostetője vízszigetelésének felújítására 
kértünk támogatást, mivel a tetővel hosszú 
évek óta mindig problémák vannak, tavaly 
is beázott, pedig már többször javítottuk 
a szigetelést. A pályázat műszaki tartal-
ma szerint a régi vízszigetelés elbontásra 
kerül, helyére egy új, kétrétegű modifikált 
bitumenes szigetelést építünk ki. Az isko-
la által beérkezett árajánlatok és tervezői 
költségbecslés szerint a beruházás várható 
összköltsége bruttó 11 millió forint. A pá-
lyázatot január 22-én nyújtottuk be. 

• Miért tartotta fontosnak a képviselő-
testület, hogy benyújtsa ezt a pályázatot, 
hiszen az iskola fenntartója már nem az 
önkormányzat? 

Valóban, jelenleg semmilyen jogszabályi 
kötelezettségünk nincsen az épület kar-
bantartására vagy felújítására, de mivel 
olyan iskolaépületről van szó, amelynek 
tulajdonosa az önkormányzat, továbbá 
mivel döntő többségben pilisvörösvári 
gyermekek járnak az intézménybe, meg-
ragadtuk ezt a pályázati lehetőséget is, és 
vállaltuk a 3,3 millió forint pályázati ön-
rész megfizetését. A Templom Téri Álta-
lános Iskolába 765 tanuló jár, akik számá-
ra igen fontos, hogy a testnevelési órákon, 
illetve a tornaterem egyéb igénybevétele-
kor a megfelelő körülmények biztosítva 
legyenek. 

Szerencsére jó az együttműködés az 
iskola fenntartójával, az Érdi Tankerületi 
Központtal, így ezen pályázat benyújtása 
kapcsán is jól együtt tudtunk működni, 
illetve egyeztettünk az udvarfelújítási cé-
lokról is. Sárközi Márta tankerületi igaz-
gató asszony elmondta, hogy a Templom 
Téri Általános Iskola udvarát a KLIK 
az idei évben mindenképpen megpró-
bálja felújítani, én pedig jeleztem, hogy 
az önkormányzat – a költségvetésünk 
teherbíróképessége arányában – ahhoz is 
kész egy jelentős összeggel hozzájárulni. 
Nagy dolog lenne, ha mindkét fontos fel-
újítás megvalósulhatna az idei évben.

• Alapos hatósági ellenőrzést tartott 
november 8-án a Pest Megyei Kormány-
hivatal a bölcsődében. Mire irányult az 
ellenőrzés?

A bölcsődék működését szigorú szabályok 
szerint, legalább kétévente ellenőrzi a kor-
mányhivatal. A mostani hatósági ellenőr-
zés során az intézmény működésének a 
működési engedélyben és a hatályos jog-
szabályokban foglaltaknak való megfele-
lését vizsgálták. 

• Találtak-e olyan hiányosságokat a vizs-
gálat során, amelyen javítani, változtatni 
kellett?

Az ellenőrzés után a kormányhivatal írás-
ban megküldte észrevételeit az elvégzendő 
feladatokkal kapcsolatosan. A feladatok egy 
része adminisztratív jellegű volt (pl. a böl-
csődei ellátásokról, azok igénybevételéről 
és az intézményi térítési díjak megállapí-
tásáról szóló önkormányzati rendelet mó-
dosítása, az intézmény szakmai programjá-
nak módosítása, a munkaköri leírások apró 
kiegészítése). A javítási feladatok másik 
része gyakorlati, technikai, átalakításokat 
igényelt az épületben, illetve az udvaron. 

Az adminisztratív jellegű feladatokat 
már teljes egészében végrehajtotta az ön-
kormányzat, illetve az intézmény, a gyakor-
lati megvalósítást igénylő munkák január 
végére szintén elkészültek (pl. a járdasze-
gély kiálló szakaszainak humusszal való 
feltöltése, a teraszlépcső mellé korlát fel-
szerelése, egy fatuskó eltávolítása, a szom-
széd ház kiálló szélű beton támoszlopainak 
kerítéssel történő leválasztása, a homokozó 
fa takarásán található kiálló fogantyúk el-
távolítása). A gyermekfürdőszoba mosdói-
nak szabványos magasságba történő áthe-
lyezését a bölcsőde kivitelezését végző cég 
március közepéig végzi majd el, a szabvány 
szerinti mobil árnyékolók kiépítésére pedig 
a bölcsőde teraszán terveink szerint a ta-
vasz végén, nyár elején kerül majd sor.

• A rendeletmódosítás mennyiben érinti a 
szülőket?

Lényegében nem érinti. A rendeletbe be-
került, hogy „a gyermekétkeztetés személyi 
térítési díját az intézményvezető az élelme-
zés nyersanyagköltségének egy ellátottra 
jutó napi összege általános forgalmi adóval 
növelt összegének és az igénybe vett étke-
zések számának, valamint jogszabályban 
megjelölt normatív kedvezmények figye-
lembevételével állapítja meg”. Tekintettel 
arra, hogy a bölcsődések nagy többsége – a 
szülők jövedelmi helyzetükről tett nyilat-
kozata alapján – ingyenes étkezésben ré-
szesül, a fenti módosítás a gyakorlatban 
nem eredményez változást. 

A rendelet 7. szakasza kiegészült egy, a 
személyi térítési díj megállapítására vonat-
kozó új bekezdéssel, mely szerint „a sze-
mélyi térítési díjra vonatkozó kedvezményt 
vagy mentességet az intézményvezető jo-
gosult megállapítani a jogszabályban fog-
lalt esetekben”. Ez sem jelent újdonságot, 
mert a gyakorlatban eddig is így volt, csak 
nem volt a rendeletben leírva.

• Van-e még további teendő?

A megtett intézkedésekről szóló tájékozta-
tást megküldtük a Pest Megyei Kormány-
hivatalnak. Ha a tájékoztatást jóváhagy-
ják, akkor további teendő nincs.

Palkovics Mária

INTERJÚ GROMON ISTVÁN POLGÁRMESTERREL

SPORTCSARNOK,
PÁLYÁZATOK,

BÖLCSŐDE
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tudnák venni a szolgáltatásait. 

• A sportcentrum területén nem lehetne 
hasonló feltételeket kialakítani a sportcsar-
nok számára?

A jelenleg hatályos szabályozási terv sze-
rint a tanuszoda megépítése céljára kiala-
kított telek mögött megmaradt telekrészen 
a tervezett sportcsarnok nem fér el. Ah-
hoz, hogy a sportcsarnok itt megépíthető 
legyen, szabályozási tervet kellene módo-
sítani, és ezen a helyen a csarnok megkö-
zelítése is problémás lenne.  Amennyiben 
nem a tervezett tanuszoda mögött, hanem 
a sportcentrum terültén valahol máshol 
akarnánk a sportcsarnokot megépíteni, 
akkor mindenképpen újabb területek vá-
sárlására volna szükség.  Ha pedig az új 
helyszín nem a Báthory utcáról lenne 
megközelíthető, akkor még utat is kellene 
kialakítani és megépíteni. 

A tanuszoda mögötti telkek megköze-
lítése ugyanis problémás, mert a teleknek 
jelenleg nincsen valódi közútkapcsolata. 
A jogi közútkapcsolat rendelkezésre áll 
ugyan a Bethlen Gábor utca folytatásában 
lévő külterületi földúttal, de ez a földút 
csupán kb. 2 m széles, így a gyakorlatban 
nem alkalmas egy intézmény, egy sport-
csarnok kiszolgálására. A sportcsarnok-
nak a tanuszoda mögötti telekre történő 
telepítése esetén a szükséges szélességű út 
területét meg kellene szerezni, és az utat 
ki is kellene építeni. Mind a telek meg-
szerzésének, mind az út kiépítésének a 
költsége igen jelentős, és ezek a költségek 
TAO-pályázatból nem finanszírozhatók, 
és természetesen a kézilabda sportkörnek 
sincs rá pénze. (Sok tízmillió forintról van 
szó.) Ezeket a költségeket tehát az önkor-
mányzatnak kellene állnia.

A kézlabda sportkör az elmúlt évek so-
rán a Búcsú térre készíttette el az engedé-
lyes terveket (a tervek kb. 10 millió forint-
ba kerültek). A helyszín megváltoztatása 
esetén a terveket át kellene dolgozni, ami 
szintén pénzbe kerül, s felmerül, hogy ezt 
ki finanszírozná.

• Mi most a következő lépés?

A petíció benyújtói a 2020 aláírásra hivat-
kozva azt követelik, hogy az önkormány-
zat   mérlegelés nélkül teljesítse a kérésü-
ket, vonja vissza azt a korábbi határozatot, 
amely a Búcsú teret jelöli ki a sportcsarnok 
helyszínéül, és hozzon egy új határozatot, 
ami a tervezett tanuszoda mellé helyezi el 
a sportcsarnokot. 

Mivel azonban a képviselő-testület tag-
jainak döntő többsége meg van győződve 
arról, hogy a Búcsú tér a lehető legjobb 
helyszín, a petíció benyújtói pedig semmi-
vel sem indokolták a helyszínváltoztatási 
kérelmüket, úgy döntöttünk, hogy hivatá-
sos szakértővel egy olyan megvalósítható-
sági tanulmányt készíttetünk, amely szak-
értői felelősséggel és tárgyilagossággal a 
lehető legtöbb szempontból megvizsgálja 
a Búcsú tér, illetve a sportcentrumi terület 
előnyeit és hátrányait. A szakértői vizsgá-
latok elvégzése és a tanulmány elkészül-
te után a polgárokat tájékoztatni akarjuk 
arról, hogy a szakemberek mire jutottak, 
s amennyiben a tanulmány igazolja a pol-
gármesteri hivatal és az önkormányzat 
által eddig összegyűjtött szakmai véle-
ményeket és érveket, akkor a tanulmány 
szakami érveivel és tekintélyével szeret-
nénk meggyőzni a lakosságot is arról, 
hogy a tervezett sportcsarnok számára a 
Búcsú tér kiváló helyszín lenne, és nincs 
ok a helyszín megváltoztatására.

• Ha sokáig húzódnak a szakértői fel-
mérések, elképzelhető, hogy kicsúszik a 
projekt a határidőből, és végül sehol nem 
lesz sportcsarnok Vörösváron?

Ez sajnos nagyon is lehetséges. A sportcsar-
nok helyének megváltoztatása annyi idő-
veszteséget okozna, hogy az a sportcsarnok 
TAO-pályázatból való megépítését nagy va-
lószínűséggel ellehetetlenítené. Az Európai 
Unió ugyanis a jelenlegi TAO-rendszerre 
2019-ig adott a Magyar Államnak engedélyt, 
s nem lehet tudni, hogy utána lesznek-e 
még TAO-pályázatok, s ha igen, akkor mi-
lyen feltételekkel.

• Pályázott az önkormányzat a Templom 
téri iskola tornatermének tetőfelújításá-
ra. Mi ez a pályázat pontosan? 

A Magyar Kézilabda Szövetség 2017. dec-
ember 11-én egy pályázati felhívást tett 
közzé, összesen négy kategóriában. A II. 
kategóriában tornatermek felújítására le-
het pályázni, önrész biztosítása mellett. A 
pályázat meghirdetésének célja a leromlott 
állapotú, kézilabdázásra alkalmas sport-
csarnokok felújítása, az infrastrukturális 

feltételek javítása. A pályázati önrész a ki-
vitelezési költség 30%-a, esetünkben bruttó 
3,3 millió forint. A pályázónak vállalnia 
kell, hogy nyertesség esetén a beruházást 
bonyolító és megvalósító Magyar Kézilab-
da Szövetség cserébe korlátozott bérleti jo-
got kap a felújított tornateremben. 

Mi a pályázatunkban a Templom 
Téri Általános Iskola tornatermének 
lapostetője vízszigetelésének felújítására 
kértünk támogatást, mivel a tetővel hosszú 
évek óta mindig problémák vannak, tavaly 
is beázott, pedig már többször javítottuk 
a szigetelést. A pályázat műszaki tartal-
ma szerint a régi vízszigetelés elbontásra 
kerül, helyére egy új, kétrétegű modifikált 
bitumenes szigetelést építünk ki. Az isko-
la által beérkezett árajánlatok és tervezői 
költségbecslés szerint a beruházás várható 
összköltsége bruttó 11 millió forint. A pá-
lyázatot január 22-én nyújtottuk be. 

• Miért tartotta fontosnak a képviselő-
testület, hogy benyújtsa ezt a pályázatot, 
hiszen az iskola fenntartója már nem az 
önkormányzat? 

Valóban, jelenleg semmilyen jogszabályi 
kötelezettségünk nincsen az épület kar-
bantartására vagy felújítására, de mivel 
olyan iskolaépületről van szó, amelynek 
tulajdonosa az önkormányzat, továbbá 
mivel döntő többségben pilisvörösvári 
gyermekek járnak az intézménybe, meg-
ragadtuk ezt a pályázati lehetőséget is, és 
vállaltuk a 3,3 millió forint pályázati ön-
rész megfizetését. A Templom Téri Álta-
lános Iskolába 765 tanuló jár, akik számá-
ra igen fontos, hogy a testnevelési órákon, 
illetve a tornaterem egyéb igénybevétele-
kor a megfelelő körülmények biztosítva 
legyenek. 

Szerencsére jó az együttműködés az 
iskola fenntartójával, az Érdi Tankerületi 
Központtal, így ezen pályázat benyújtása 
kapcsán is jól együtt tudtunk működni, 
illetve egyeztettünk az udvarfelújítási cé-
lokról is. Sárközi Márta tankerületi igaz-
gató asszony elmondta, hogy a Templom 
Téri Általános Iskola udvarát a KLIK 
az idei évben mindenképpen megpró-
bálja felújítani, én pedig jeleztem, hogy 
az önkormányzat – a költségvetésünk 
teherbíróképessége arányában – ahhoz is 
kész egy jelentős összeggel hozzájárulni. 
Nagy dolog lenne, ha mindkét fontos fel-
újítás megvalósulhatna az idei évben.

• Alapos hatósági ellenőrzést tartott 
november 8-án a Pest Megyei Kormány-
hivatal a bölcsődében. Mire irányult az 
ellenőrzés?

A bölcsődék működését szigorú szabályok 
szerint, legalább kétévente ellenőrzi a kor-
mányhivatal. A mostani hatósági ellenőr-
zés során az intézmény működésének a 
működési engedélyben és a hatályos jog-
szabályokban foglaltaknak való megfele-
lését vizsgálták. 

• Találtak-e olyan hiányosságokat a vizs-
gálat során, amelyen javítani, változtatni 
kellett?

Az ellenőrzés után a kormányhivatal írás-
ban megküldte észrevételeit az elvégzendő 
feladatokkal kapcsolatosan. A feladatok egy 
része adminisztratív jellegű volt (pl. a böl-
csődei ellátásokról, azok igénybevételéről 
és az intézményi térítési díjak megállapí-
tásáról szóló önkormányzati rendelet mó-
dosítása, az intézmény szakmai programjá-
nak módosítása, a munkaköri leírások apró 
kiegészítése). A javítási feladatok másik 
része gyakorlati, technikai, átalakításokat 
igényelt az épületben, illetve az udvaron. 

Az adminisztratív jellegű feladatokat 
már teljes egészében végrehajtotta az ön-
kormányzat, illetve az intézmény, a gyakor-
lati megvalósítást igénylő munkák január 
végére szintén elkészültek (pl. a járdasze-
gély kiálló szakaszainak humusszal való 
feltöltése, a teraszlépcső mellé korlát fel-
szerelése, egy fatuskó eltávolítása, a szom-
széd ház kiálló szélű beton támoszlopainak 
kerítéssel történő leválasztása, a homokozó 
fa takarásán található kiálló fogantyúk el-
távolítása). A gyermekfürdőszoba mosdói-
nak szabványos magasságba történő áthe-
lyezését a bölcsőde kivitelezését végző cég 
március közepéig végzi majd el, a szabvány 
szerinti mobil árnyékolók kiépítésére pedig 
a bölcsőde teraszán terveink szerint a ta-
vasz végén, nyár elején kerül majd sor.

• A rendeletmódosítás mennyiben érinti a 
szülőket?

Lényegében nem érinti. A rendeletbe be-
került, hogy „a gyermekétkeztetés személyi 
térítési díját az intézményvezető az élelme-
zés nyersanyagköltségének egy ellátottra 
jutó napi összege általános forgalmi adóval 
növelt összegének és az igénybe vett étke-
zések számának, valamint jogszabályban 
megjelölt normatív kedvezmények figye-
lembevételével állapítja meg”. Tekintettel 
arra, hogy a bölcsődések nagy többsége – a 
szülők jövedelmi helyzetükről tett nyilat-
kozata alapján – ingyenes étkezésben ré-
szesül, a fenti módosítás a gyakorlatban 
nem eredményez változást. 

A rendelet 7. szakasza kiegészült egy, a 
személyi térítési díj megállapítására vonat-
kozó új bekezdéssel, mely szerint „a sze-
mélyi térítési díjra vonatkozó kedvezményt 
vagy mentességet az intézményvezető jo-
gosult megállapítani a jogszabályban fog-
lalt esetekben”. Ez sem jelent újdonságot, 
mert a gyakorlatban eddig is így volt, csak 
nem volt a rendeletben leírva.

• Van-e még további teendő?

A megtett intézkedésekről szóló tájékozta-
tást megküldtük a Pest Megyei Kormány-
hivatalnak. Ha a tájékoztatást jóváhagy-
ják, akkor további teendő nincs.

Palkovics Mária
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szervezete, a Pilisi Kulturális Örökségünk 
Védelméért Alapítvány, a Pilisvörösvári 
Horgász Egyesület és a Szebb Környeze-
tünkért Egyesület), és kérelmük támoga-
tására 2020 aláírást is összegyűjtöttek. Az 
aláírók kérése az volt, hogy a testület vonja 
vissza azt a határozatot, melyben a Búcsú 
teret jelölik ki a sportcsarnok helyszínéül, 
és hozzon egy újat arról, hogy a csarnok a 
létesítendő uszoda mellett épüljön fel, és 
így a Búcsú tér zöld terület maradjon. 

A képviselő-testület még 2013-ban je-
lölte ki a Búcsú tér területét a sportcsar-
nok felépítésére. A legfőbb szempontok a 
következők voltak: a lehetséges helyszínek 
közül ez van a legközelebb az általános 
iskolákhoz, így a mindennapos testneve-
lésórákat ott könnyebben meg lehetne ol-
dani. Közel van a vasútállomás és a busz-
megálló, előző a parkolást is megkönnyíti 
például egy nagyobb rendezvény esetén. A 
sportcsarnok mellé TAO-pénzből parkolók 
is épülnének, melyeket a Szakorvosi Ren-
delőbe érkezők is használhatnának. 

A mostani ülésen Kálmán Kinga fő-
építész vetítéssel egybekötött tájékoztatót 
tartott, melyben mindkét helyszínt alapo-
san ismertette. Elmondta többek között, 
hogy a jelenlegi Helyi Építési Szabályzat 
szerint a tervezett tanuszoda melletti terü-
leten nem épülhet sportcsarnok, hiszen a 
tanuszoda számára kialakított telek mögött 
megmaradt nagyobbik, 5654 m2 területű 
telken a megengedett 30%-os beépítettség 
mellett csak 1696 m2 építhető be, tehát a 

JANUÁR 16.  
RENDKÍVÜLI ÜLÉS
Ismét napirenden a Búcsú tér

Még 2017 decemberében érkezett egy petí-
ció az önkormányzathoz, azzal a tárggyal, 
hogy a sportcsarnok ne a Búcsú térre, ha-
nem a tervezett uszoda mellé épüljön. A 
petíciót 6 pilisvörösvári szervezet képvise-
lője írta alá (Tegyünk Együtt Vörösvárért 
Egyesület, a Fidesz-KDNP pilisvörösvári 

2000 m2-es sportcsarnok erre a telekre nem 
telepíthető. Emellett az ott lévő földút nem 
alkalmas egy ekkora intézmény kiszolgá-
lására. Azt is hozzátette, hogy mindezen 
akadályok elhárítása igen jelentős költsé-
geket róna az önkormányzatra. A Búcsú 
térrel kapcsolatban a fentieken kívül még 
elmondta, hogy a Búcsú tér teljes területe 
önkormányzati tulajdonban van, közmű-
vekkel és infrastruktúrával jól ellátott, így 
az ottani építés ilyen jellegű plusz beruhá-
zást nem igényel.

Az aláírásgyűjtő szervezetek részéről 
korábban egy újságcikkben elhangzott az 

ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEK

az érv is, hogy a sportcsarnok Búcsú térre 
való építésével a mentőhelikopteres mentés 
ellehetetlenülne. Gromon István polgár-
mester ezzel kapcsolatban állásfoglalást 
kért az Országos Mentőszolgálattól.  Az 
OMSZ Közép-Magyarországi Regionális 
Mentőszervezete igazgatója által január 
11-én megküldött állásfoglalásban  a kö-
vetkező áll: „A mentőhelikopterek min-
dennapi munkájuk során szinte minden 
esetben ismeretlen helyeken végeznek men-
tési feladatokat. A feladatok elvégzése so-
rán a leszálló helyszíneket minden esetben 
a mentőhelikopter személyzete választja ki, 
természetesen a különböző helyszínek adott-
ságaihoz maximálisan alkalmazkodva. Pi-
lisvörösváron kijelölt helikopter-leszálló sem 
a mentőállomáson, sem a mentőállomás kö-
zelében, sem a város egyéb területén nincs. A 
fentiek alapján a sportcsarnok építése a min-
dennapi mentőmunkát nem befolyásolja, és 
nem is akadályozza. Megerősítem, hogy a 
mentőállomás közelében tervezett sport-
csarnok a mentőállomás és az orvosi ügyelet 
mindennapi működését sem befolyásolja.”

A polgármester és a képviselő-testület 
egyetértett abban, hogy 2020 vörösvári 
polgár aláírását nem lehet figyelmen kívül 
hagyni, másrészt viszont az is kötelessé-
ge az önkormányzatnak, hogy a teljes la-
kosságot korrekt, tisztességes, szakmailag 
alátámasztott, hiteles információkkal el-
lássa, és biztosítsa azt, hogy a véleményét 
a többi kilencezer szavazati joggal rendel-
kező vörösvári állampolgár is kialakíthas-
sa, nemcsak azok, akik aláírták az aláírás-
gyűjtő ívet.

Az ülésen – melyen jelen voltak a pe-
tíciót aláíró szervezetek képviselői is – az 
álláspontok nem közeledtek. A testület 
nagy része továbbra is a Búcsú teret tart-
ja megfelelő helyszínnek, az aláírásgyűjtő 
szervezetek pedig az uszoda melletti terü-
letet. Így most az a döntés született, hogy 
az önkormányzat egy hivatásos szakértővel 
egy olyan összehasonlító megvalósítható-
sági tanulmányt készíttet, amely szakértői 
felelősséggel és tárgyilagossággal a lehető 
legtöbb szempontból megvizsgálja a sport-
csarnoknak a Búcsú téren, illetve  a Sport- 
és Kulturális Központ területén való tele-
pítésének előnyeit és hátrányait, a lehető 
legszélesebb szempontrendszer alapján.
(1/2018. határozat – 7 igen, 2 tartózkodás)

Pályázat a Templom téri iskola 
tetőfelújítására

A Templom téri iskola tornatermének te-
teje igen rossz állapotban van, az elmúlt 
években többször beázott, a vihar is meg-
rongálta. Most lehetőség nyílt ennek felújí-
tására egy, a Magyar Kézilabda Szövetség 
által közzétett pályázati felhívás keretében, 
ahol tornatermek felújítására is lehet pá-
lyázni. A pályázat támogatási intenzitása 
70%-os, az önrész 30%. Bár jelenleg az 
intézmény fenntartója a KLIK, így sem-

milyen jogszabályi kötelezettsége nincsen 
az önkormányzatnak az épület karbantar-
tására vagy felújítására, mivel olyan isko-
laépületről van szó, amelynek tulajdonosa 
az önkormányzat, továbbá mivel döntő 
többségben pilisvörösvári gyermekek jár-
nak az intézménybe, a képviselő-testület 
megragadta ezt a pályázati lehetőséget is, 
és vállalta a pályázat benyújtását és a 3,3 
millió forint pályázati önrész megfizetését. 
(2/2018. határozat – 8 igen)

Pályázat zártkertek  
infrastrukturális fejlesztésére

Még 2017 decemberében jelent meg a Föld-
művelési Minisztérium Zártkert Program 
című pályázatának felhívása. A program 
megvalósításán keresztül a minisztérium el-
sődleges szándéka az, hogy megteremtse azt 
a háttér-infrastruktúrát, amely az elhanya-
golt területek újra gondozásba vételét, illet-
ve a területek megközelítését segíti elő. A 
cél az, hogy a külterületeken megmaradjon 
a gyümölcstermesztés és a mezőgazdaság. 
Ehhez lehet fejleszteni az infrastruktúrát 
ezzel a pályázattal. Ilyen fejlesztési lehető-
ség például a kapcsolódó utak kialakítása, 
a csatornahálózat fejlesztése, kis léptékű 
víztároló-kapacitások kiépítése, a villamos-
energia-ellátás fejlesztése, vadkerítés léte-
sítése stb. A pályázati kiírásban szereplő 
pályázati célok közül Pilisvörösváron a 
zártkertek, kiskertek megközelítését szolgá-
ló utak, valamint az utak csapadékvíz-elve-
zetését biztosító létesítmények fejlesztésére 
lenne leginkább szükség. Egy pályázat ke-
retében maximum 10 millió forint igényel-
hető, a pályázat 100%-os intenzitású, azaz 
önrész nem kell hozzá. A testület a külte-
rületi Ívó utca (340 fm) és a Vadrózsa utca 
(330 fm) mart aszfalttal történő felújítására, 
valamint ugyanezen utcákban kis léptékű 
víztároló-kapacitás (esővízgyűjtő rendszer) 
kiépítésére nyújtott be pályázatot. (3/2018. 
– 9 igen, 2 tartózkodás)

JANUÁR 25. 
RENDES ÜLÉS
Ellenőrzés a bölcsődében

A Pest Megyei Kormányhivatal 2017. nov-
ember 8-án hatósági ellenőrzést tartott a Pi-
lisvörösvári Tipegő Bölcsődében, melynek 
során az intézmény működésének a mű-
ködési engedélyben és a hatályos jogsza-
bályokban foglaltaknak való megfelelését 
vizsgálták. A vizsgált dokumentumok kö-
zött szerepelt a bölcsődei ellátásokról, azok 
igénybevételéről és az intézményi térítési 
díjak megállapításáról szóló rendelet és a 
bölcsőde szakmai programja is. A vizsgálat 
során néhány hiányosság pótlására szólí-

totta fel a kormányhivatal az önkormány-
zatot. Többek között módosítani kellett a 
rendeletben a törvényben foglaltak szerint 
a gondozott gyermekek alsó korhatárát, a 
külön szolgáltatásoknál fel kellett tüntetni, 
hogy „csak igény esetén”, stb. A szakmai 
programban többek között fel kellett tün-
tetni a személyi feltételek között a dajká-
kat, a bölcsődei nevelés új alapelveit stb. Az 
intézmény vezetője módosította a szakmai 
programot, melyet a képviselő-testület ha-
tározatban el is fogadott. (5/2018. határozat 
– 11 igen, 1/2018. rendelet – 11 igen)

Módosultak  
az iskolai körzethatárok

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járá-
si Hivatala meghatározta a 2018/2019-es 
tanévre az iskolai körzeteket. Az önkor-
mányzati képviselő-testületnek döntési 
joga ebben nincsen, de véleményezési joga 
van. Élve ezzel a joggal azt a módosítást 
tette a testület, hogy a Templom Téri Né-
met Nemzetiségi Általános Iskola felvételi 
körzete egészüljön ki a Görgey lépcső köz-
területtel, a Német Nemzetiségi Általános 
Iskola felvételi körzete pedig a Lévai köz, a 
Barackos köz és a Záportározó utca közte-
rületekkel. (6/2018. határozat – 11 igen)

Partnerkapcsolati terv

Minden évben ilyenkor, év elején tárgyal-
ja a képviselő-testület az éves partnerkap-
csolati tervet. Az idei tervben még vannak 
bizonytalan pontok,  de szerepel benne 
többek között a wehrheimi delegáció látoga-
tása (6-8 fő, áprilisban vagy májusban), egy 
gröbenzelli csoport látogatása (20-30 fő, má-
jusban vagy júniusban), Trina-koncert ezút-
tal Gerstettenben (Zeneiskola 20 fővel, 2-3 
fős önkormányzati delegáció, július 22–29.), 
a Borszéki Napok (4 fős önkormányzati de-
legáció, augusztus 3–5.) és a Vörösvári Na-
pok (4-4 fő Borszékről és Gröbenzellből, au-
gusztus 10–13.) programja és a Gerstetteni 
Fúvószenekar (50 fő) látogatása a szüreti 
felvonulásra. (8/2018 – 9 igen, 2 tartózkodás)

Eladó Sirály utcai ingatlan

Az önkormányzat már kétszer hirdette 
meg eladásra a Sirály utca 7202/3. hrsz. 
alatt nyilvántartott, 1360 m2 alapterületű, 
kert megnevezésű ingatlant 7 700 000 Ft-os 
vételáron. A pályázati eljárás ajánlattevő 
hiányában mindkét alkalommal ered-
ménytelenül zárult. Most újra kiírták a 
pályázatot, értékbecslői felmérés alapján 
ezúttal 6 500 000 Ft-os alsó limitáron. 
(9/2018. határozat – 10 igen, 1 tartózkodás)

Könyvkiadás támogatása

Fogarasy Attila tanár, helytörténeti kutató 
2008 óta szerkeszti társadalmi munkában 
az Otthon a világban c. honismereti könyv-
sorozatot, melynek eddig hét kötete jelent 

Kálmán Kinga – főépítész Bakos László – a TEVÖ elnöke
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szervezete, a Pilisi Kulturális Örökségünk 
Védelméért Alapítvány, a Pilisvörösvári 
Horgász Egyesület és a Szebb Környeze-
tünkért Egyesület), és kérelmük támoga-
tására 2020 aláírást is összegyűjtöttek. Az 
aláírók kérése az volt, hogy a testület vonja 
vissza azt a határozatot, melyben a Búcsú 
teret jelölik ki a sportcsarnok helyszínéül, 
és hozzon egy újat arról, hogy a csarnok a 
létesítendő uszoda mellett épüljön fel, és 
így a Búcsú tér zöld terület maradjon. 

A képviselő-testület még 2013-ban je-
lölte ki a Búcsú tér területét a sportcsar-
nok felépítésére. A legfőbb szempontok a 
következők voltak: a lehetséges helyszínek 
közül ez van a legközelebb az általános 
iskolákhoz, így a mindennapos testneve-
lésórákat ott könnyebben meg lehetne ol-
dani. Közel van a vasútállomás és a busz-
megálló, előző a parkolást is megkönnyíti 
például egy nagyobb rendezvény esetén. A 
sportcsarnok mellé TAO-pénzből parkolók 
is épülnének, melyeket a Szakorvosi Ren-
delőbe érkezők is használhatnának. 

A mostani ülésen Kálmán Kinga fő-
építész vetítéssel egybekötött tájékoztatót 
tartott, melyben mindkét helyszínt alapo-
san ismertette. Elmondta többek között, 
hogy a jelenlegi Helyi Építési Szabályzat 
szerint a tervezett tanuszoda melletti terü-
leten nem épülhet sportcsarnok, hiszen a 
tanuszoda számára kialakított telek mögött 
megmaradt nagyobbik, 5654 m2 területű 
telken a megengedett 30%-os beépítettség 
mellett csak 1696 m2 építhető be, tehát a 

JANUÁR 16.  
RENDKÍVÜLI ÜLÉS
Ismét napirenden a Búcsú tér

Még 2017 decemberében érkezett egy petí-
ció az önkormányzathoz, azzal a tárggyal, 
hogy a sportcsarnok ne a Búcsú térre, ha-
nem a tervezett uszoda mellé épüljön. A 
petíciót 6 pilisvörösvári szervezet képvise-
lője írta alá (Tegyünk Együtt Vörösvárért 
Egyesület, a Fidesz-KDNP pilisvörösvári 

2000 m2-es sportcsarnok erre a telekre nem 
telepíthető. Emellett az ott lévő földút nem 
alkalmas egy ekkora intézmény kiszolgá-
lására. Azt is hozzátette, hogy mindezen 
akadályok elhárítása igen jelentős költsé-
geket róna az önkormányzatra. A Búcsú 
térrel kapcsolatban a fentieken kívül még 
elmondta, hogy a Búcsú tér teljes területe 
önkormányzati tulajdonban van, közmű-
vekkel és infrastruktúrával jól ellátott, így 
az ottani építés ilyen jellegű plusz beruhá-
zást nem igényel.

Az aláírásgyűjtő szervezetek részéről 
korábban egy újságcikkben elhangzott az 

ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEK

az érv is, hogy a sportcsarnok Búcsú térre 
való építésével a mentőhelikopteres mentés 
ellehetetlenülne. Gromon István polgár-
mester ezzel kapcsolatban állásfoglalást 
kért az Országos Mentőszolgálattól.  Az 
OMSZ Közép-Magyarországi Regionális 
Mentőszervezete igazgatója által január 
11-én megküldött állásfoglalásban  a kö-
vetkező áll: „A mentőhelikopterek min-
dennapi munkájuk során szinte minden 
esetben ismeretlen helyeken végeznek men-
tési feladatokat. A feladatok elvégzése so-
rán a leszálló helyszíneket minden esetben 
a mentőhelikopter személyzete választja ki, 
természetesen a különböző helyszínek adott-
ságaihoz maximálisan alkalmazkodva. Pi-
lisvörösváron kijelölt helikopter-leszálló sem 
a mentőállomáson, sem a mentőállomás kö-
zelében, sem a város egyéb területén nincs. A 
fentiek alapján a sportcsarnok építése a min-
dennapi mentőmunkát nem befolyásolja, és 
nem is akadályozza. Megerősítem, hogy a 
mentőállomás közelében tervezett sport-
csarnok a mentőállomás és az orvosi ügyelet 
mindennapi működését sem befolyásolja.”

A polgármester és a képviselő-testület 
egyetértett abban, hogy 2020 vörösvári 
polgár aláírását nem lehet figyelmen kívül 
hagyni, másrészt viszont az is kötelessé-
ge az önkormányzatnak, hogy a teljes la-
kosságot korrekt, tisztességes, szakmailag 
alátámasztott, hiteles információkkal el-
lássa, és biztosítsa azt, hogy a véleményét 
a többi kilencezer szavazati joggal rendel-
kező vörösvári állampolgár is kialakíthas-
sa, nemcsak azok, akik aláírták az aláírás-
gyűjtő ívet.

Az ülésen – melyen jelen voltak a pe-
tíciót aláíró szervezetek képviselői is – az 
álláspontok nem közeledtek. A testület 
nagy része továbbra is a Búcsú teret tart-
ja megfelelő helyszínnek, az aláírásgyűjtő 
szervezetek pedig az uszoda melletti terü-
letet. Így most az a döntés született, hogy 
az önkormányzat egy hivatásos szakértővel 
egy olyan összehasonlító megvalósítható-
sági tanulmányt készíttet, amely szakértői 
felelősséggel és tárgyilagossággal a lehető 
legtöbb szempontból megvizsgálja a sport-
csarnoknak a Búcsú téren, illetve  a Sport- 
és Kulturális Központ területén való tele-
pítésének előnyeit és hátrányait, a lehető 
legszélesebb szempontrendszer alapján.
(1/2018. határozat – 7 igen, 2 tartózkodás)

Pályázat a Templom téri iskola 
tetőfelújítására

A Templom téri iskola tornatermének te-
teje igen rossz állapotban van, az elmúlt 
években többször beázott, a vihar is meg-
rongálta. Most lehetőség nyílt ennek felújí-
tására egy, a Magyar Kézilabda Szövetség 
által közzétett pályázati felhívás keretében, 
ahol tornatermek felújítására is lehet pá-
lyázni. A pályázat támogatási intenzitása 
70%-os, az önrész 30%. Bár jelenleg az 
intézmény fenntartója a KLIK, így sem-

milyen jogszabályi kötelezettsége nincsen 
az önkormányzatnak az épület karbantar-
tására vagy felújítására, mivel olyan isko-
laépületről van szó, amelynek tulajdonosa 
az önkormányzat, továbbá mivel döntő 
többségben pilisvörösvári gyermekek jár-
nak az intézménybe, a képviselő-testület 
megragadta ezt a pályázati lehetőséget is, 
és vállalta a pályázat benyújtását és a 3,3 
millió forint pályázati önrész megfizetését. 
(2/2018. határozat – 8 igen)

Pályázat zártkertek  
infrastrukturális fejlesztésére

Még 2017 decemberében jelent meg a Föld-
művelési Minisztérium Zártkert Program 
című pályázatának felhívása. A program 
megvalósításán keresztül a minisztérium el-
sődleges szándéka az, hogy megteremtse azt 
a háttér-infrastruktúrát, amely az elhanya-
golt területek újra gondozásba vételét, illet-
ve a területek megközelítését segíti elő. A 
cél az, hogy a külterületeken megmaradjon 
a gyümölcstermesztés és a mezőgazdaság. 
Ehhez lehet fejleszteni az infrastruktúrát 
ezzel a pályázattal. Ilyen fejlesztési lehető-
ség például a kapcsolódó utak kialakítása, 
a csatornahálózat fejlesztése, kis léptékű 
víztároló-kapacitások kiépítése, a villamos-
energia-ellátás fejlesztése, vadkerítés léte-
sítése stb. A pályázati kiírásban szereplő 
pályázati célok közül Pilisvörösváron a 
zártkertek, kiskertek megközelítését szolgá-
ló utak, valamint az utak csapadékvíz-elve-
zetését biztosító létesítmények fejlesztésére 
lenne leginkább szükség. Egy pályázat ke-
retében maximum 10 millió forint igényel-
hető, a pályázat 100%-os intenzitású, azaz 
önrész nem kell hozzá. A testület a külte-
rületi Ívó utca (340 fm) és a Vadrózsa utca 
(330 fm) mart aszfalttal történő felújítására, 
valamint ugyanezen utcákban kis léptékű 
víztároló-kapacitás (esővízgyűjtő rendszer) 
kiépítésére nyújtott be pályázatot. (3/2018. 
– 9 igen, 2 tartózkodás)

JANUÁR 25. 
RENDES ÜLÉS
Ellenőrzés a bölcsődében

A Pest Megyei Kormányhivatal 2017. nov-
ember 8-án hatósági ellenőrzést tartott a Pi-
lisvörösvári Tipegő Bölcsődében, melynek 
során az intézmény működésének a mű-
ködési engedélyben és a hatályos jogsza-
bályokban foglaltaknak való megfelelését 
vizsgálták. A vizsgált dokumentumok kö-
zött szerepelt a bölcsődei ellátásokról, azok 
igénybevételéről és az intézményi térítési 
díjak megállapításáról szóló rendelet és a 
bölcsőde szakmai programja is. A vizsgálat 
során néhány hiányosság pótlására szólí-

totta fel a kormányhivatal az önkormány-
zatot. Többek között módosítani kellett a 
rendeletben a törvényben foglaltak szerint 
a gondozott gyermekek alsó korhatárát, a 
külön szolgáltatásoknál fel kellett tüntetni, 
hogy „csak igény esetén”, stb. A szakmai 
programban többek között fel kellett tün-
tetni a személyi feltételek között a dajká-
kat, a bölcsődei nevelés új alapelveit stb. Az 
intézmény vezetője módosította a szakmai 
programot, melyet a képviselő-testület ha-
tározatban el is fogadott. (5/2018. határozat 
– 11 igen, 1/2018. rendelet – 11 igen)

Módosultak  
az iskolai körzethatárok

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járá-
si Hivatala meghatározta a 2018/2019-es 
tanévre az iskolai körzeteket. Az önkor-
mányzati képviselő-testületnek döntési 
joga ebben nincsen, de véleményezési joga 
van. Élve ezzel a joggal azt a módosítást 
tette a testület, hogy a Templom Téri Né-
met Nemzetiségi Általános Iskola felvételi 
körzete egészüljön ki a Görgey lépcső köz-
területtel, a Német Nemzetiségi Általános 
Iskola felvételi körzete pedig a Lévai köz, a 
Barackos köz és a Záportározó utca közte-
rületekkel. (6/2018. határozat – 11 igen)

Partnerkapcsolati terv

Minden évben ilyenkor, év elején tárgyal-
ja a képviselő-testület az éves partnerkap-
csolati tervet. Az idei tervben még vannak 
bizonytalan pontok,  de szerepel benne 
többek között a wehrheimi delegáció látoga-
tása (6-8 fő, áprilisban vagy májusban), egy 
gröbenzelli csoport látogatása (20-30 fő, má-
jusban vagy júniusban), Trina-koncert ezút-
tal Gerstettenben (Zeneiskola 20 fővel, 2-3 
fős önkormányzati delegáció, július 22–29.), 
a Borszéki Napok (4 fős önkormányzati de-
legáció, augusztus 3–5.) és a Vörösvári Na-
pok (4-4 fő Borszékről és Gröbenzellből, au-
gusztus 10–13.) programja és a Gerstetteni 
Fúvószenekar (50 fő) látogatása a szüreti 
felvonulásra. (8/2018 – 9 igen, 2 tartózkodás)

Eladó Sirály utcai ingatlan

Az önkormányzat már kétszer hirdette 
meg eladásra a Sirály utca 7202/3. hrsz. 
alatt nyilvántartott, 1360 m2 alapterületű, 
kert megnevezésű ingatlant 7 700 000 Ft-os 
vételáron. A pályázati eljárás ajánlattevő 
hiányában mindkét alkalommal ered-
ménytelenül zárult. Most újra kiírták a 
pályázatot, értékbecslői felmérés alapján 
ezúttal 6 500 000 Ft-os alsó limitáron. 
(9/2018. határozat – 10 igen, 1 tartózkodás)

Könyvkiadás támogatása

Fogarasy Attila tanár, helytörténeti kutató 
2008 óta szerkeszti társadalmi munkában 
az Otthon a világban c. honismereti könyv-
sorozatot, melynek eddig hét kötete jelent 

Kálmán Kinga – főépítész Bakos László – a TEVÖ elnöke
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Jogszabályváltozás a rendszeres gyermekvédelmi  
kedvezmény és a szociális igazgatás területén 

VÁLASZTÁSI TUDNIVALÓK

Tájékoztató adófizetésről

2018. január 1. napjától módosultak a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezmény igénylésének feltételei.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szó-
ló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (2) bekezdése alapján öt 
százalékkal emelkedtek a kedvezményre való jogosultság 
vizsgálatánál az egy főre jutó jövedelemhatárok.

Abban az esetben:

1. ha a gyermeket egyedülálló szülő gondozza,

2. a gyermek tartósan beteg, illetve súlyos fogya-
tékos, vagy

3. a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak, 

a család egy főre jutó jövedelme nem haladhatja 
meg az öregségi nyugdíj 145%-át.

Minden olyan kérelem esetében, ami nem tartozik a fenti-
ekben felsorolt esetek közé, a család egy főre jutó jövedel-
me nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 135%-át.

Változott a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény, mely szerint a szociális igazga-

Tisztelt Választópolgárok! Az aláb-
biakban szeretném felhívni figyel-
müket a 2018. április 8. napján 

tartandó országgyűlési képviselők válasz-
tásához kapcsolódó néhány fontosabb 
tudnivalóra.

Az országgyűlési képviselők általános 
választásán választójoggal rendelkezik 
minden nagykorú magyar állampolgár, ki-
véve aki közügyektől eltiltás hatálya alatt 
áll, vagy akit a bíróság kizárt a választó-
jogból, mert annak gyakorlásához szük-
séges belátási képessége nagymértékben 
csökkent vagy teljes mértékben hiányzik.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 
2018. február 9-én a szavazóköri névjegy-
zékben szerepel, a Nemzeti Választási 
Iroda 2018. február 19-ig értesítő meg-
küldésével tájékoztatta a szavazóköri név-
jegyzékbe vételről. 

Aki 2018. február 9-ét követően került 
a település szavazóköri névjegyzékébe, 
arról a választópolgárt a helyi választási 
iroda tájékoztatja értesítő átadásával vagy 
megküldésével.

Az a választópolgár, aki nem kapta 
meg az értesítőt vagy azt elvesztette, a 
helyi választási irodától új értesítőt igé-
nyelhet. 

A választási eljárásról szóló törvény ér-
telmében a magyarországi lakcímmel ren-
delkező választópolgár kérheti: 
• nemzetiséghez tartozásának (2018. 
március 23. 16.00 óráig),

• szavazási segítség iránti igényének,

• személyes adatai kiadása megtiltásának

bejegyzését a központi névjegyzékbe, il-
letve a bejegyzés törlését.

A fentiekben felsorolt kérelmeken kívül 
lehetőség van a szavazóköri névjegyzék-
hez kapcsolódóan:

• külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti 
kérelmet (2018. március 31-én 16.00 órá-
ig), 

• átjelentkezési kérelmet (2018. április 
6-án 16.00 óráig), 

• mozgóurna iránti kérelmet is benyújta-
ni (2018. április 6-án 16.00 óráig a helyi 
választási irodához, a szavazás napján 
15.00 óráig a szavazatszámláló bizottság-
hoz).

A fenti kérelmek benyújthatók:

• személyesen a lakóhelye vagy bejelen-
tett tartózkodási helye szerinti helyi vá-
lasztási irodában,

• levélben a lakóhelye szerinti helyi vá-
lasztási irodához címezve,

Ezúton tájékoztatom tisztelt adózóinkat, hogy a 2018. I. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommunális 
adója és gépjárműadó befizetésének határideje:

2018. március 19.
A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási megbízásokat az adóívvel együtt március hónap elején kézbesítjük 
Önöknek.
Befizetéseiket átutalással is teljesíthetik az alábbi, Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett számlaszámokra:

Iparűzési adó beszedési számla:  14100024-11787949-30000001
Gépjárműadó beszedési számla:  14100024-11787949-31000004
Talajterhelési díj számla:  14100024-11787949-32000007
Építményadó számla:   14100024-11787949-33000000
Vállalkozók kommunális adója számla: 14100024-11787949-34000003
Építmény utáni idegenforgalmi számla: 14100024-11787949-35000006
Eljárási illeték számla:   14100024-11787949-36000009
Bírság számla:   14100024-11787949-37000002
Késedelmi pótlék számla:  14100024-11787949-38000005
Egyéb bevételek beszedési számla: 14100024-11787949-39000008
Idegen bevételek beszedési számla: 14100024-11787949-40000002
Magánszemélyek kommunális adója: 14100024-11787949-42000008
Helyi jövedéki adó:   14100024-11787949-47000003
Idegenforgalmi adó beszedési számla: 14100024-11787949-13000008

Kérjük, hogy szíveskedjenek figyelni a befizetési határidő pontos betartására, ellenkező esetben késedelmi pótlék kerül 
felszámításra. Felhívom a hátralékkal rendelkező adózóink figyelmét, hogy hivatalunk jogosult a lejárt tartozás összegére 
végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér-, illetve nyugdíjletiltást, gépjármű forgalomból való ki-
vonást, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést indítani.
Adóbefizetéseiket előre is köszönjük, mellyel hozzájárulnak városunk működési és fejlesztési kiadásainak finanszírozásához.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Az ülésen hozott rendeletek: 

1/2018. rendelet – A bölcsődei ellátá-
sokról, azok igénybevételéről és az in-
tézményi térítési díjak megállapításáról 
szóló 17/2015. (X. 05.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

Egyéb határozatok:

4/2018. határozat – A Duna Menti Re-
gionális Vízmű Zrt. elleni peres eljárás 
kapcsán szakértői, tanácsadói szerződés 
megkötéséről

7/2018. határozat – A Pilisvörösvár Né-
met Nemzetiségi Önkormányzatával 
fennálló együttműködési megállapodás 
szövegének felülvizsgálatáról és módo-
sításáról

12/2018. határozat – A polgármester 
2018. évi szabadságolási ütemtervének 
elfogadásáról

13/2018. határozat – A polgármesteri 
beszámoló elfogadásáról

14/2018. határozat – A lejárt határidejű 
határozatokról szóló tájékoztató elfoga-
dásáról

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

meg. A hét kötetből négynek a kiadója az 
önkormányzat. Fogarasy Attila elkezdte 
szerkeszteni a sorozat következő kötetét, 
melynek címe Vörösvári Históriák, és a 
Pilisvörösvári Honismereti Klub eddi-
gi helytörténeti előadásait tenné közzé 
népszerű, szórakoztató formában sok 
képpel, illusztrációval. A könyv 4 feje-
zetből áll (A régmúlt, A Karátsonyiak, 
Zivataros évszázad, Képnézegető). A 
szerző kérte az önkormányzattól, hogy 
támogassa a könyv megjelentetését, ő 
maga és segítői továbbra is ingyen, társa-
dalmi munkában végzik a szerkesztést. A 
testület bruttó 350 000 Ft biztosításával 
vállalta a nyomdai költségeket és a könyv 
terjesztését. (10/2018. határozat – 11 igen)

2018-as igazgatási szünetek

Három igazgatási szünetet határozott 
meg a testület a polgármesteri hivatalban 
a 2018-as évre. E szerint június 25-től 
29-ig (5 munkanap), augusztus 13-án, 
búcsúhétfőn (1 munkanap) és december 
20-tól 28-ig (4 munkanap) tart zárva a 
hivatal. (11/2018. határozat – 11 igen)

tási eljárás költség- és illetékmentességét kiegészítették 
azzal, hogy a szociális eljárásokkal kapcsolatban indított 
közigazgatási perek is költség- és illetékmentesek. Vál-
tozás továbbá, hogy a jogosulatlanul igénybe vett ellátás 
megtérítésére irányuló eljárás során késedelmi pótlékot 
felszámítani nem lehet.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésé-
nek és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) kormányrendelet vál-
tozása alapján 2018. január 1-től a járási hivatalok hatás-
körébe tartozó szociális ügyekben már nem lehet a polgár-
mesteri hivatalokhoz, közös önkormányzati hivatalokhoz 
kérelmet benyújtani, annak a járási hivatalokhoz történő 
továbbítása ezért megszűnt. 

További változás még, hogy vagyonvizsgálat esetén a jog-
szabályi változás előtt az egyéb vagyontárgyak esetében 
független szakértő bevonásával kellett megállapítani a for-
galmi értéket a változás után a gépjármű esetében a NAV 
vámszerve, egyéb vagyontárgyak vonatkozásában maga 
állapíthatja meg a forgalmi értéket.

Dr. Krupp Zsuzsanna   
jegyző

A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal

felvételre keres határozatlan időre

közterület-felügyelői feladatok ellátására 1 fő munkatársat

Feladatok: a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez kötött tevé-
kenységek szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály 
által tiltott tevékenységek megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közre-
működés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, valamint közreműködés a közrend 
és közbiztonság védelmében. 

Elvárások: 

• közszolgálati vagy rendészeti középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szak-
képesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga. (Amennyiben a jelentkező egyéb 
feltételeknek megfelel, a közterület-felügyelői vizsga hiánya nem akadálya a jogviszony létesítésnek, de a 
beiskolázás vállalása a jogviszony létesítését követően kötelező.)

• a kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány

• a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről szóló 78/1999. 
(XII.29.) Eüm-BM együttes rendeletében foglalt feltételeknek való megfelelés

• „B” kategóriás jogosítvány

Jelentkezés: amennyiben az álláslehetőség felkeltette az érdeklődését, és megfelel a pályázati feltételek-
nek, kérjük, küldje el fényképes önéletrajzát.

Önéletrajzát személyesen leadhatja ügyfélszolgálatunkon vagy levélben elküldheti (2085 Pilis-
vörösvár, Fő tér 1.) a pozíció megjelölésével.

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

• online a www.valasztas.hu honlapon 
keresztül.
A kérelemnyomtatványok elérhetők a 
www.pilisvorosvar.hu / Kiemelt informá-
ciók / Országgyűlési képviselők választása 
2018. menüpont alatt, valamint a Nem-
zeti Választási Iroda honlapján a www.
valasztas.hu címen is.
A Pilisvörösváron lakcímmel rendelkező 
választópolgárok a lakcímük szerinti sza-
vazókör területén lévő, alábbi szavazóhe-
lyiségben adhatják le szavazataikat:

001. szavazókör:   
Fő tér 1. (Polgármesteri Hivatal)

002. szavazókör:  
Széchenyi utca 5. (Óvoda)

003. szavazókör:  
Rákóczi utca 6. (Óvoda)

004. szavazókör:  
Templom tér 19. (Általános iskola)

005. szavazókör:  
Fő utca 130/A. (Szakorvosi Rendelőintézet)

006. szavazókör:  
Szabadság utca 21. (Zeneiskola)

007. szavazókör:  
Szabadság utca 71. (Óvoda)

008. szavazókör: Zrínyi u. 48. (Óvoda)

Kérjük, fokozottan figyeljenek arra, hogy 
az értesítőjükön feltüntetett szavazóhe-
lyiséget keressék fel a választás napján.

A választással kapcsolatos bármely kér-
déssel forduljanak bizalommal a  Helyi 
Választási Irodához az alábbi elérhetősé-
geken: 
telefonon: 26-330-410,  
faxon: 26-330-132,  
e-mail-ben:  
jegyzo@pilisvorosvar.hu,  
info@pilisvorosvar.hu,  
hvi@pilisvorosvar.hu,  
személyesen: Polgármesteri Hivatal  
I/6. számú HVI-vezetői iroda (Fő tér 1.). 
Postacím: Pilisvörösvári Polgármesteri 
Hivatal 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző,  
HVI-vezető

VÁLASZTÁS
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Jogszabályváltozás a rendszeres gyermekvédelmi  
kedvezmény és a szociális igazgatás területén 

VÁLASZTÁSI TUDNIVALÓK

Tájékoztató adófizetésről

2018. január 1. napjától módosultak a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezmény igénylésének feltételei.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szó-
ló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (2) bekezdése alapján öt 
százalékkal emelkedtek a kedvezményre való jogosultság 
vizsgálatánál az egy főre jutó jövedelemhatárok.

Abban az esetben:

1. ha a gyermeket egyedülálló szülő gondozza,

2. a gyermek tartósan beteg, illetve súlyos fogya-
tékos, vagy

3. a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak, 

a család egy főre jutó jövedelme nem haladhatja 
meg az öregségi nyugdíj 145%-át.

Minden olyan kérelem esetében, ami nem tartozik a fenti-
ekben felsorolt esetek közé, a család egy főre jutó jövedel-
me nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 135%-át.

Változott a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény, mely szerint a szociális igazga-

Tisztelt Választópolgárok! Az aláb-
biakban szeretném felhívni figyel-
müket a 2018. április 8. napján 

tartandó országgyűlési képviselők válasz-
tásához kapcsolódó néhány fontosabb 
tudnivalóra.

Az országgyűlési képviselők általános 
választásán választójoggal rendelkezik 
minden nagykorú magyar állampolgár, ki-
véve aki közügyektől eltiltás hatálya alatt 
áll, vagy akit a bíróság kizárt a választó-
jogból, mert annak gyakorlásához szük-
séges belátási képessége nagymértékben 
csökkent vagy teljes mértékben hiányzik.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 
2018. február 9-én a szavazóköri névjegy-
zékben szerepel, a Nemzeti Választási 
Iroda 2018. február 19-ig értesítő meg-
küldésével tájékoztatta a szavazóköri név-
jegyzékbe vételről. 

Aki 2018. február 9-ét követően került 
a település szavazóköri névjegyzékébe, 
arról a választópolgárt a helyi választási 
iroda tájékoztatja értesítő átadásával vagy 
megküldésével.

Az a választópolgár, aki nem kapta 
meg az értesítőt vagy azt elvesztette, a 
helyi választási irodától új értesítőt igé-
nyelhet. 

A választási eljárásról szóló törvény ér-
telmében a magyarországi lakcímmel ren-
delkező választópolgár kérheti: 
• nemzetiséghez tartozásának (2018. 
március 23. 16.00 óráig),

• szavazási segítség iránti igényének,

• személyes adatai kiadása megtiltásának

bejegyzését a központi névjegyzékbe, il-
letve a bejegyzés törlését.

A fentiekben felsorolt kérelmeken kívül 
lehetőség van a szavazóköri névjegyzék-
hez kapcsolódóan:

• külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti 
kérelmet (2018. március 31-én 16.00 órá-
ig), 

• átjelentkezési kérelmet (2018. április 
6-án 16.00 óráig), 

• mozgóurna iránti kérelmet is benyújta-
ni (2018. április 6-án 16.00 óráig a helyi 
választási irodához, a szavazás napján 
15.00 óráig a szavazatszámláló bizottság-
hoz).

A fenti kérelmek benyújthatók:

• személyesen a lakóhelye vagy bejelen-
tett tartózkodási helye szerinti helyi vá-
lasztási irodában,

• levélben a lakóhelye szerinti helyi vá-
lasztási irodához címezve,

Ezúton tájékoztatom tisztelt adózóinkat, hogy a 2018. I. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommunális 
adója és gépjárműadó befizetésének határideje:

2018. március 19.
A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási megbízásokat az adóívvel együtt március hónap elején kézbesítjük 
Önöknek.
Befizetéseiket átutalással is teljesíthetik az alábbi, Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett számlaszámokra:

Iparűzési adó beszedési számla:  14100024-11787949-30000001
Gépjárműadó beszedési számla:  14100024-11787949-31000004
Talajterhelési díj számla:  14100024-11787949-32000007
Építményadó számla:   14100024-11787949-33000000
Vállalkozók kommunális adója számla: 14100024-11787949-34000003
Építmény utáni idegenforgalmi számla: 14100024-11787949-35000006
Eljárási illeték számla:   14100024-11787949-36000009
Bírság számla:   14100024-11787949-37000002
Késedelmi pótlék számla:  14100024-11787949-38000005
Egyéb bevételek beszedési számla: 14100024-11787949-39000008
Idegen bevételek beszedési számla: 14100024-11787949-40000002
Magánszemélyek kommunális adója: 14100024-11787949-42000008
Helyi jövedéki adó:   14100024-11787949-47000003
Idegenforgalmi adó beszedési számla: 14100024-11787949-13000008

Kérjük, hogy szíveskedjenek figyelni a befizetési határidő pontos betartására, ellenkező esetben késedelmi pótlék kerül 
felszámításra. Felhívom a hátralékkal rendelkező adózóink figyelmét, hogy hivatalunk jogosult a lejárt tartozás összegére 
végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér-, illetve nyugdíjletiltást, gépjármű forgalomból való ki-
vonást, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést indítani.
Adóbefizetéseiket előre is köszönjük, mellyel hozzájárulnak városunk működési és fejlesztési kiadásainak finanszírozásához.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Az ülésen hozott rendeletek: 

1/2018. rendelet – A bölcsődei ellátá-
sokról, azok igénybevételéről és az in-
tézményi térítési díjak megállapításáról 
szóló 17/2015. (X. 05.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

Egyéb határozatok:

4/2018. határozat – A Duna Menti Re-
gionális Vízmű Zrt. elleni peres eljárás 
kapcsán szakértői, tanácsadói szerződés 
megkötéséről

7/2018. határozat – A Pilisvörösvár Né-
met Nemzetiségi Önkormányzatával 
fennálló együttműködési megállapodás 
szövegének felülvizsgálatáról és módo-
sításáról

12/2018. határozat – A polgármester 
2018. évi szabadságolási ütemtervének 
elfogadásáról

13/2018. határozat – A polgármesteri 
beszámoló elfogadásáról

14/2018. határozat – A lejárt határidejű 
határozatokról szóló tájékoztató elfoga-
dásáról

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

meg. A hét kötetből négynek a kiadója az 
önkormányzat. Fogarasy Attila elkezdte 
szerkeszteni a sorozat következő kötetét, 
melynek címe Vörösvári Históriák, és a 
Pilisvörösvári Honismereti Klub eddi-
gi helytörténeti előadásait tenné közzé 
népszerű, szórakoztató formában sok 
képpel, illusztrációval. A könyv 4 feje-
zetből áll (A régmúlt, A Karátsonyiak, 
Zivataros évszázad, Képnézegető). A 
szerző kérte az önkormányzattól, hogy 
támogassa a könyv megjelentetését, ő 
maga és segítői továbbra is ingyen, társa-
dalmi munkában végzik a szerkesztést. A 
testület bruttó 350 000 Ft biztosításával 
vállalta a nyomdai költségeket és a könyv 
terjesztését. (10/2018. határozat – 11 igen)

2018-as igazgatási szünetek

Három igazgatási szünetet határozott 
meg a testület a polgármesteri hivatalban 
a 2018-as évre. E szerint június 25-től 
29-ig (5 munkanap), augusztus 13-án, 
búcsúhétfőn (1 munkanap) és december 
20-tól 28-ig (4 munkanap) tart zárva a 
hivatal. (11/2018. határozat – 11 igen)

tási eljárás költség- és illetékmentességét kiegészítették 
azzal, hogy a szociális eljárásokkal kapcsolatban indított 
közigazgatási perek is költség- és illetékmentesek. Vál-
tozás továbbá, hogy a jogosulatlanul igénybe vett ellátás 
megtérítésére irányuló eljárás során késedelmi pótlékot 
felszámítani nem lehet.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésé-
nek és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) kormányrendelet vál-
tozása alapján 2018. január 1-től a járási hivatalok hatás-
körébe tartozó szociális ügyekben már nem lehet a polgár-
mesteri hivatalokhoz, közös önkormányzati hivatalokhoz 
kérelmet benyújtani, annak a járási hivatalokhoz történő 
továbbítása ezért megszűnt. 

További változás még, hogy vagyonvizsgálat esetén a jog-
szabályi változás előtt az egyéb vagyontárgyak esetében 
független szakértő bevonásával kellett megállapítani a for-
galmi értéket a változás után a gépjármű esetében a NAV 
vámszerve, egyéb vagyontárgyak vonatkozásában maga 
állapíthatja meg a forgalmi értéket.

Dr. Krupp Zsuzsanna   
jegyző

A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal

felvételre keres határozatlan időre

közterület-felügyelői feladatok ellátására 1 fő munkatársat

Feladatok: a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez kötött tevé-
kenységek szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály 
által tiltott tevékenységek megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közre-
működés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, valamint közreműködés a közrend 
és közbiztonság védelmében. 

Elvárások: 

• közszolgálati vagy rendészeti középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szak-
képesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga. (Amennyiben a jelentkező egyéb 
feltételeknek megfelel, a közterület-felügyelői vizsga hiánya nem akadálya a jogviszony létesítésnek, de a 
beiskolázás vállalása a jogviszony létesítését követően kötelező.)

• a kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány

• a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről szóló 78/1999. 
(XII.29.) Eüm-BM együttes rendeletében foglalt feltételeknek való megfelelés

• „B” kategóriás jogosítvány

Jelentkezés: amennyiben az álláslehetőség felkeltette az érdeklődését, és megfelel a pályázati feltételek-
nek, kérjük, küldje el fényképes önéletrajzát.

Önéletrajzát személyesen leadhatja ügyfélszolgálatunkon vagy levélben elküldheti (2085 Pilis-
vörösvár, Fő tér 1.) a pozíció megjelölésével.

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

• online a www.valasztas.hu honlapon 
keresztül.
A kérelemnyomtatványok elérhetők a 
www.pilisvorosvar.hu / Kiemelt informá-
ciók / Országgyűlési képviselők választása 
2018. menüpont alatt, valamint a Nem-
zeti Választási Iroda honlapján a www.
valasztas.hu címen is.
A Pilisvörösváron lakcímmel rendelkező 
választópolgárok a lakcímük szerinti sza-
vazókör területén lévő, alábbi szavazóhe-
lyiségben adhatják le szavazataikat:

001. szavazókör:   
Fő tér 1. (Polgármesteri Hivatal)

002. szavazókör:  
Széchenyi utca 5. (Óvoda)

003. szavazókör:  
Rákóczi utca 6. (Óvoda)

004. szavazókör:  
Templom tér 19. (Általános iskola)

005. szavazókör:  
Fő utca 130/A. (Szakorvosi Rendelőintézet)

006. szavazókör:  
Szabadság utca 21. (Zeneiskola)

007. szavazókör:  
Szabadság utca 71. (Óvoda)

008. szavazókör: Zrínyi u. 48. (Óvoda)

Kérjük, fokozottan figyeljenek arra, hogy 
az értesítőjükön feltüntetett szavazóhe-
lyiséget keressék fel a választás napján.

A választással kapcsolatos bármely kér-
déssel forduljanak bizalommal a  Helyi 
Választási Irodához az alábbi elérhetősé-
geken: 
telefonon: 26-330-410,  
faxon: 26-330-132,  
e-mail-ben:  
jegyzo@pilisvorosvar.hu,  
info@pilisvorosvar.hu,  
hvi@pilisvorosvar.hu,  
személyesen: Polgármesteri Hivatal  
I/6. számú HVI-vezetői iroda (Fő tér 1.). 
Postacím: Pilisvörösvári Polgármesteri 
Hivatal 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző,  
HVI-vezető

VÁLASZTÁS
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Tisztelt Vörösvári Polgárok! 
2017. december 7. napján hat különböző 
pilisvörösvári párt-, illetve civil szervezet 
aláírásával kérelem („petíció”) érkezett 
a polgármesteri hivatalba a polgármes-
ternek címezve, melyben az aláírók – a 
Fidesz-KDNP pilisvörösvári szervezete, 
a Szebb Környezetünkért Egyesület, a 
Pilisvörösvári Horgász Egyesület, a Pilisi 
Kulturális Örökségünk Védelméért Ala-
pítvány és a Tegyünk Együtt Vörösvárért 
Egyesület – arról tájékoztatják a polgár-
mestert, hogy egymással összefogva 2017 
novemberében aláírásgyűjtést szerveztek 
Pilisvörösváron, melynek tárgya a követ-
kező volt: „Támogatom, hogy a sportcsar-
nok a tervezett uszoda mellett épüljön, és ne 
a Búcsú téren.”

A kérelmet benyújtók tájékoztatása sze-
rint az aláírásgyűjtés során 2020 támo-
gató aláírás gyűlt össze (az aláírásgyűjtő 
íveket beadványukhoz mellékelték), s 
ezek alapján kérik, hogy „a Búcsú tér to-
vábbra is zöld terület maradhasson”, és a 
sportcsarnok „az uszoda mellett, a kijelölt 
Sport- és Kulturális Központ területén való-
suljon meg”. Ennek érdekében kérik, hogy 
a képviselő-testület vonja vissza azt a ha-
tározatot, amely a Búcsú teret jelöli ki a 
sportcsarnok helyszínéül, és hozzon „egy 
új határozatot, ami már az uszoda mellé he-
lyezi el a sportcsarnokot”. 

Arra vonatkozóan, hogy a Búcsú teret 
mint helyszínt milyen szempontok mi-
att utasítják el, illetve hogy a tervezett 
tanuszoda mögötti területet miért tartják 
jobbnak, sem a hat szervezet által aláírt 
kérelem („petíció”), sem a kérelemhez 
csatolt aláírásgyűjtő ívek semmilyen in-
doklást nem tartalmaznak.

Mivel sem a petíció, sem az aláírásgyűj-
tő ívek nem tartalmaznak indoklást, nem 
lehet tudni, hogy az aláíró állampolgárok 
az aláírásgyűjtőktől milyen tájékoztatást 
kaptak a Pilisvörösvári Kézilabda Sport-
kör által építeni tervezett sportcsarnok-
beruházás lényegéről és részleteiről, és azt 
sem lehet tudni, hogy az aláírásgyűjtők 
milyen érvekkel, indokokkal hozakodtak 
elő az állampolgárok meggyőzése érdeké-
ben.

Ebben a helyzetben szükségesnek tartom, 
hogy Pilisvörösvár polgárait részletesen és 

A SPORTCSARNOK ELHELYEZÉSÉVEL 
KAPCSOLATOS „PETÍCIÓ”-RÓL

minden oldalról tájékoztassam a tervezett 
sportcsarnok-beruházás ügyében történt 
eddigi lépésekről, a tervezett sportcsarnok 
méreteiről, jellemzőiről, a sportcsarnok-
építés lehetséges helyszíneiről, az egyes, 
elvileg szóba jöhető helyszínek jellemző-
iről, előnyeiről és hátrányairól, továbbá 
azokról a szempontokról, amiket a kép-
viselő-testület mérlegelt akkor, amikor a 
sportcsarnok megépítésre a Búcsú teret 
ajánlotta fel a Pilisvörösvári Kézilabda 
Sportkörnek.
A sportcsarnok-beruházás ügyé-
ben történt eddigi lépések
1.) 2013 februárjában a Pilisvörösvári Ké-
zilabda Sportkör elnöke, Rásonyi Viktor 
kérelemmel fordult Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatához, melyben az alábbi-
akat adta elő:
– A látvány-csapatsport támogatásáról 
szóló 107/2011 (VI. 30.) Kormányrende-
let, valamint a társasági adóról szóló 1996. 
évi LXXXI. törvény kedvező pénzügyi 
feltételeket teremtett a sport fejlődésének, 
ezért az egyesület elnöksége úgy döntött, 
hogy egy a kézilabdázásra is alkalmas, 
szabványos sportcsarnokot próbál megépí-
teni a szükséges kiszolgáló létesítmények-
kel. (A társasági adóról és osztalékadóról 
szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-a 
alapján támogatási igény nyújtható be 
látvány-csapatsportok fejlesztésére. A leg-
közelebbi pályázat-beadási határidő 2013. 
április 30. A pályázat várható elbírálása 
2013. szeptember. A pályázat hiánypót-
lására hat hónapos határidő áll rendelke-
zésre, melynek során építési engedéllyel 
rendelkező tervet kell benyújtani.)
– Az egyesület kéri az önkormányzatot, 
hogy támogassa a terveiket azzal, hogy a 
sportcsarnok megépítésére alkalmas terü-
letet jelöl ki, és azt pályázati önrészként 
biztosítja a projekt megvalósításához. (A 
telek lenne a pályázatban meghatározott 
30% önrész, de önkormányzati tulajdon-
ban maradna.)
– Az egyesület a megvalósításhoz szüksé-
ges forrást a fent hivatkozott két törvény-
ben foglaltaknak megfelelően a sportcsar-
nok megépítését támogató cégek társasági 
adójából biztosítja. A támogatás fejében 
a cégek társasági adókedvezményt kap-
nak, míg az állam által nyújtott adóked-
vezmény a 15 éves fenntartási idő végéig 
jelzálogteherként szerepel majd az ingat-
lanon. (A törvényben szereplő támogatási 
feltételek szerint a tulajdonosnak nyilat-

koznia kell arról, hogy hozzájárul ahhoz, 
hogy a sportcsarnok üzembe helyezését 
követő 15 évben a Magyar Állam javára 
az igénybe vett adókedvezmény mértékéig 
jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az ingat-
lan-nyilvántartásban mind a telekre, mind 
a felépítményre.)
– Az egyesület vállalja a szükséges tervek 
(sportcsarnok terve, szabályozási terv) el-
készítését és annak költségeit.
– A beruházás lebonyolítója is az egyesü-
let lesz.
– Az egyesület vállalná a sportcsarnok 15 
éves üzemeltetését, utána az épület az 
önkormányzat tulajdonába kerül. A telek 
mindvégig önkormányzati tulajdonban 
marad.
– A törvény szerint a pályázatot a Ma-
gyar Kézilabda Szövetséghez kizárólag az 
egyesület nyújthatja be, melyhez az ön-
kormányzat írásos szándéknyilatkozatát 
is csatolni kell.

2.) 2013. március 7-i ülésén a képviselő-
testület számba vette a sportcsarnok-építés 
szempontjából szóba jöhető lehetőségeket 
(Tavak környéke, Sportcentrum területe, 
Búcsú tér), és arra a megállapításra jutott, 
hogy a sportcsarnok elhelyezésére a leg-
kedvezőbb terület a Búcsú tér, mivel:
– a Búcsú tér a város központi részén van, 
az összes oktatási intézményhez közel, így 
a gyermekek számára gyalogosan is elér-
hető,
– a Búcsú térhez mind a vasútállomás, 
mind a buszmegálló közel van, így a 
nem Vörösváron tanuló középiskolások 
és egyetemisták hazaérkezéskor könnyen 
meg tudják közelíteni,
– a három helyszín közül a Búcsú tér van 
a legközelebb az általános iskolákhoz 
(kb. 470-520 méter távolságra), s a min-
dennapos testnevelés megvalósításához a 
csarnokot az iskolák egyedül a Búcsú té-
ren tudnák gyalogosan, autóbusz nélkül 
igénybe venni (ez a sportcsarnok fenntart-
hatósága szempontjából is döntő szem-
pont, hiszen így a sportcsarnok hétköznap 
délelőtti kihasználtsága biztosított lenne),
– a Búcsú tér közel van a vasútállomás-
hoz, így annak P+R parkolója a nagyobb 
rendezvények esetén a sportcsarnokot is 
kiszolgálhatja (a nagy autóbuszok meg-
állhatnak fönn a P+R parklóban, nem 
kell lejönniük a Búcsú térre a sportcsar-
nokhoz),
– A Búcsú téren a sportcsarnok mellé 
épülő jelentős számú parkoló az orvosi 
rendelő számára is rendelkezésre állna, 
s jelentősen bővítené és javítaná a Szak-
orvosi Rendelő körüli parkolási lehetősé-
geket. (Hétköznap nap közben, amikor a 
rendelő nyitva tart, a sportcsarnokot csak 
gyerekek használják, ők nem járnak autó-
val, így a parkolót a rendelő dolgozói és 
a betegek tudják használni. Esténként és 
a hétvégeken pedig a rendelő zárva van, 

ÖNKORMÁNYZAT
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így a sportcsarnok látógatóinak rendelke-
zésére áll a teljes parkoló.) A sportcsarnok 
megépítése esetén ezek a parkolók TAO-
pályázati pénzből épülnének meg.

Fenti megfontolások alapján a képviselő-
testület meghozta a 47/2013. (III. 07.) Kt. 
sz. határozatát, melyben kinyilvánította, 
hogy támogatja a Pilisvörösvári Kézilab-
da Sportkör 2013. február 4-én érkezett 
kérelmét, a sportcsarnok megvalósításá-
hoz területet biztosít, s e célra az önkor-
mányzat tulajdonában álló, Pilisvörösvár 
1255/1 hrsz.-ú Búcsú teret jelöli ki.

3.) 2013. április 26-án – bő másfél hó-
nappal a képviselő-testületi döntés után 
– Fresz Péter és Kőrössy János helyi ön-
kormányzati képviselők beadvánnyal 
fordultak a polgármesterhez és a képvi-
selő-testülethez, melyben kérték, hogy a 
Pilisvörösvári Kézilabda Sportkör által 
építendő kézilabdacsarnok ne a Búcsú 
téren épüljön meg. A két képviselő leve-
lében leírta, hogy a képviselő-testület által 
kijelölt helyszín elleni tiltakozásul több 
mint négyszáz aláírást gyűjtöttek össze. 

A két képviselő beadványa alapján a képvi-
selő-testület a Búcsú téri helyszín melletti 
és az ellene szóló érveket újra mérlegel-
te, s ezek után a 115/2013. (V. 30.) Kt. sz. 
határozatában úgy döntött, hogy a koráb-
bi 47/2013. (III. 07.) Kt. sz. határozatát, 
melyben a Pilisvörösvári Kézilabda Sport-
kör által építendő sportcsarnok építéséhez 
területként a Pilisvörösvár 1255/1 hrsz.-ú 
Búcsú teret biztosította, hatályában fenn-
tartja, a határozatot nem kívánja módosíta-
ni, mivel a 2013. március 7-i ülés óta sem-
milyen új szakmai szempont vagy szakmai 
ellenérv nem merült fel a sportcsarnok ki-
választott helyszínével kapcsolatban.

4.) Az azóta eltelt években a Pilisvörösvári 
Kézilabda Sportkör megterveztette a sport-
csarnok épületét, s a tervet 2017. április 19. 
napján beadta engedélyeztetésre a Szent-
endrei Építésfelügyelethez (érintettségünk 
okán az eljárásból a polgármesteri hivatal a 
Pilisvörösvári Építéshatóság kizárását kérte 
az ügy elbírálásából). A Szentendrei Épí-
tésfelügyelet 2017. július 5. napján kiadta 
az elsőfokú építési engedélyt.

5.) Az elsőfokú hatóság PE-14/EP/00404-
55/2017 ügyiratszámú határozata ellen két 
magánszemély képviseletében Kőrössy Já-
nos meghatalmazott 2017. augusztus 3-án, 
a törvényes határidőn belül a fellebbezési 
illeték lerovása mellett jogorvoslati kérel-
met terjesztett elő, s a fellebbezés következ-
tében az építési engedély nem lett jogerős. 
A jogerős építési engedély hiánya miatt a 
Pilisvörösvári Kézilabda Sportkörnek a 
2017. évi TAO-pályázatából az utolsó pil-
lanatban ki kellett vennie a sportcsarnok 

megépítésével kapcsolatos kérelmet.  

6.) Az építési engedély ügyében másodfo-
kon eljáró Pest Megyei Kormányhivatal 
megvizsgálta a fellebbezést, és 2017. szept-
ember 20-án, a PE-EH-00483-3 számú ha-
tározatában nem a fellebbezésben felsorolt 
indokok alapján, hanem azzal az indoko-
lással utasította el a sportcsarnok építésére 
vonatkozó építési engedély iránti kérelmet, 
hogy az ingatlan-nyilvántartási térkép-
másolat alapján a szabályozási vonal által 
kijelölt gyalogút (a szabályozási terv az 
ingatlan délnyugati telekhatárán egy 3 mé-
ter széles gyalogutat kijelölő szabályozási 
vonalat tartalmaz) nem került kialakításra, 
így az építési tevékenységgel érintett telek 
nem rendezett, az Étv. 2. § 6. pontjában 
meghatározott telek fogalmának nem felel 
meg, ezért a gyalogút ingatlan-nyilvántar-
tásba történő bejegyzéséig épület nem he-
lyezhető el rajta. 

7.) A kormányhivatali határozat alapján az 
önkormányzat 2017. november 22-én elin-
dította az 1255/1 és 1255/2 hrsz.-ú ingat-
lanok közötti (a Búcsú tér szélén haladó) 
közútrész leosztására vonatkozó eljárást, 
amely azóta le is zárult, s amelynek ered-
ményeként a szabályozási terv szerinti út 
kialakítására a telekalakítási engedély 2017. 
december 19-én jogerőre emelkedett. 

• • •
Mindezen események közben 2017. júni-
us 2-án a Magyar Kormány a 1281/2017. 
(VI. 02.) Korm. határozatában úgy döntött, 
hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktú-
ra Fejlesztési Program végrehajtásával kap-
csolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VII. 
31.) Korm. határozat rendelkezései alapján 
kerüljön sor a Nemzeti Köznevelési Infra-
struktúra Fejlesztési Program II. ütemének 
keretében 26 településen – köztük Pilisvö-
rösváron is – tanuszoda-beruházás előké-
szítésére és megvalósítására. 

2017. június 15-én a Nemzeti Sportköz-
pontok jelezte az önkormányzatnak, hogy 
a beruházás műszaki előkészítésének első 
lépéseként a fejlesztés helyszíneként ja-
vasolt ingatlant kell megjelölni. A felszó-
lításnak eleget téve Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
104/2017. (VI. 19.) Kt. sz. határozatában 
úgy döntött, hogy a megépítendő tan-
uszoda helyszínéül kijelöli a Pilisvörösvár, 
097/90–96 helyrajzi számú, önkormányza-
ti tulajdonú ingatlanokat. 
A hat különböző pilisvörösvári 
párt-, illetve civil szervezet  
aláírásával benyújtott „petíció”
A 2017. december 7. napján hat különböző 
pilisvörösvári párt-, illetve civil szervezet 
aláírásával az önkormányzathoz benyúj-
tott petíció aláírói azt kérik, hogy a Pilis-
vörösvári Kézilabda Sportkör által építeni 
tervezett sportcsarnok ne a Búcsú téren, 

hanem itt, a Magyar Állam által építeni 
tervezett uszoda mellett épüljön fel, s en-
nek érdekében Pilisvörösvár Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete vonja 
vissza a Búcsú tér kijelölésére vonatkozó 
47/2013. (III. 07.) Kt. sz. határozatát, és egy 
új határozatban az uszoda mellett biztosít-
son területet a Kézilabda Sportkör számára 
a sportcsarnok megépítéséhez.

A kérelem megtárgyalását a képviselő-tes-
tület a 2018. január 16-i rendkívüli ülésén 
tűzte napirendjére. Ahhoz, hogy a kép-
viselő-testület erről a kérelemről dönteni 
tudjon, ismételten – immár harmadszor – 
alaposan számba vette a két helyszín adott-
ságait, és megvizsgálta, hogy milyen érvek 
szólnak a sportcsarnoknak a Búcsú téren, 
illetve a tervezett tanuszoda melletti Pilis-
vörösvár, 097/90–96 helyrajzi számú ingat-
lanokon való megépítése mellett vagy ellen, 
melyeket az alábbiakban foglalok össze.
A tanuszoda melletti terület  
jellemzése
A tervezett tanuszoda telke a 2004-ben, 
az akkori képviselő-testület által az északi 
lakókörzet mellett kijelölt Sport- és Kul-
turális Központ területén helyezkedik el, 
aminek egy része a Szabályozási terv sze-
rint a Ksp jelű, különleges sportolási célú 
építési övezetben fekszik, 30%-os beépít-
hetőséggel. A területre az akkori képvise-
lő-testület egy 3662 m2-es uszodát és egy 
4844 m2-es sportcsarnokot terveztetett, 
azonban a létesítmények megépítésére az 
anyagi források hiánya miatt nem került 
sor. (A területre akkor megterveztetett 
két létesítmény megvalósítása az akkori 
becslések szerint külön-külön kb. egy-
egy milliárd forintba került volna, s ilyen 
nagyságrendű fedezet sem akkor, sem az 
azóta eltelt években soha nem állt ren-
delkezésre, és önkormányzatok számára 
ilyen jellegű pályázat sem volt kiírva.) 
Összehasonlításképpen: az állam által Pi-
lisvörösváron építeni tervezett tanuszoda 
területe 2589 m3 (tehát kb. 70%-a a 2004-
ben tervezett uszoda alapterületének), a 
Pilisvörösvári Kézilabda Sportkör által 
építeni tervezett sportcsarnok beépített 
alapterülete: 1993,56 m² (tehát kb. fele ak-
kora, mint a 2004-ben tervezett csarnoké).

A tanuszodaprojekt előkészítése kereté-
ben a Ksp övezetben található 097/90–96 
hrsz.-ú telkek újraosztása során 2017-ben 
két telek jött létre: a 097/120 és a 097/121 
hrsz.-ú telkek. 
– A 097/120 hrsz.-ú telek a Báthory utcáról 
nyílik, ez a tervezett tanuszoda számra ki-

Szerkesztőségünk megkereste a petí-
ció aláíróinak képviselőjét az ügyben, 
de nem kívánták közölni érveiket a 
Vörösvári Újság hasábjain.

VÚ
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Tisztelt Vörösvári Polgárok! 
2017. december 7. napján hat különböző 
pilisvörösvári párt-, illetve civil szervezet 
aláírásával kérelem („petíció”) érkezett 
a polgármesteri hivatalba a polgármes-
ternek címezve, melyben az aláírók – a 
Fidesz-KDNP pilisvörösvári szervezete, 
a Szebb Környezetünkért Egyesület, a 
Pilisvörösvári Horgász Egyesület, a Pilisi 
Kulturális Örökségünk Védelméért Ala-
pítvány és a Tegyünk Együtt Vörösvárért 
Egyesület – arról tájékoztatják a polgár-
mestert, hogy egymással összefogva 2017 
novemberében aláírásgyűjtést szerveztek 
Pilisvörösváron, melynek tárgya a követ-
kező volt: „Támogatom, hogy a sportcsar-
nok a tervezett uszoda mellett épüljön, és ne 
a Búcsú téren.”

A kérelmet benyújtók tájékoztatása sze-
rint az aláírásgyűjtés során 2020 támo-
gató aláírás gyűlt össze (az aláírásgyűjtő 
íveket beadványukhoz mellékelték), s 
ezek alapján kérik, hogy „a Búcsú tér to-
vábbra is zöld terület maradhasson”, és a 
sportcsarnok „az uszoda mellett, a kijelölt 
Sport- és Kulturális Központ területén való-
suljon meg”. Ennek érdekében kérik, hogy 
a képviselő-testület vonja vissza azt a ha-
tározatot, amely a Búcsú teret jelöli ki a 
sportcsarnok helyszínéül, és hozzon „egy 
új határozatot, ami már az uszoda mellé he-
lyezi el a sportcsarnokot”. 

Arra vonatkozóan, hogy a Búcsú teret 
mint helyszínt milyen szempontok mi-
att utasítják el, illetve hogy a tervezett 
tanuszoda mögötti területet miért tartják 
jobbnak, sem a hat szervezet által aláírt 
kérelem („petíció”), sem a kérelemhez 
csatolt aláírásgyűjtő ívek semmilyen in-
doklást nem tartalmaznak.

Mivel sem a petíció, sem az aláírásgyűj-
tő ívek nem tartalmaznak indoklást, nem 
lehet tudni, hogy az aláíró állampolgárok 
az aláírásgyűjtőktől milyen tájékoztatást 
kaptak a Pilisvörösvári Kézilabda Sport-
kör által építeni tervezett sportcsarnok-
beruházás lényegéről és részleteiről, és azt 
sem lehet tudni, hogy az aláírásgyűjtők 
milyen érvekkel, indokokkal hozakodtak 
elő az állampolgárok meggyőzése érdeké-
ben.

Ebben a helyzetben szükségesnek tartom, 
hogy Pilisvörösvár polgárait részletesen és 

A SPORTCSARNOK ELHELYEZÉSÉVEL 
KAPCSOLATOS „PETÍCIÓ”-RÓL

minden oldalról tájékoztassam a tervezett 
sportcsarnok-beruházás ügyében történt 
eddigi lépésekről, a tervezett sportcsarnok 
méreteiről, jellemzőiről, a sportcsarnok-
építés lehetséges helyszíneiről, az egyes, 
elvileg szóba jöhető helyszínek jellemző-
iről, előnyeiről és hátrányairól, továbbá 
azokról a szempontokról, amiket a kép-
viselő-testület mérlegelt akkor, amikor a 
sportcsarnok megépítésre a Búcsú teret 
ajánlotta fel a Pilisvörösvári Kézilabda 
Sportkörnek.
A sportcsarnok-beruházás ügyé-
ben történt eddigi lépések
1.) 2013 februárjában a Pilisvörösvári Ké-
zilabda Sportkör elnöke, Rásonyi Viktor 
kérelemmel fordult Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatához, melyben az alábbi-
akat adta elő:
– A látvány-csapatsport támogatásáról 
szóló 107/2011 (VI. 30.) Kormányrende-
let, valamint a társasági adóról szóló 1996. 
évi LXXXI. törvény kedvező pénzügyi 
feltételeket teremtett a sport fejlődésének, 
ezért az egyesület elnöksége úgy döntött, 
hogy egy a kézilabdázásra is alkalmas, 
szabványos sportcsarnokot próbál megépí-
teni a szükséges kiszolgáló létesítmények-
kel. (A társasági adóról és osztalékadóról 
szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-a 
alapján támogatási igény nyújtható be 
látvány-csapatsportok fejlesztésére. A leg-
közelebbi pályázat-beadási határidő 2013. 
április 30. A pályázat várható elbírálása 
2013. szeptember. A pályázat hiánypót-
lására hat hónapos határidő áll rendelke-
zésre, melynek során építési engedéllyel 
rendelkező tervet kell benyújtani.)
– Az egyesület kéri az önkormányzatot, 
hogy támogassa a terveiket azzal, hogy a 
sportcsarnok megépítésére alkalmas terü-
letet jelöl ki, és azt pályázati önrészként 
biztosítja a projekt megvalósításához. (A 
telek lenne a pályázatban meghatározott 
30% önrész, de önkormányzati tulajdon-
ban maradna.)
– Az egyesület a megvalósításhoz szüksé-
ges forrást a fent hivatkozott két törvény-
ben foglaltaknak megfelelően a sportcsar-
nok megépítését támogató cégek társasági 
adójából biztosítja. A támogatás fejében 
a cégek társasági adókedvezményt kap-
nak, míg az állam által nyújtott adóked-
vezmény a 15 éves fenntartási idő végéig 
jelzálogteherként szerepel majd az ingat-
lanon. (A törvényben szereplő támogatási 
feltételek szerint a tulajdonosnak nyilat-

koznia kell arról, hogy hozzájárul ahhoz, 
hogy a sportcsarnok üzembe helyezését 
követő 15 évben a Magyar Állam javára 
az igénybe vett adókedvezmény mértékéig 
jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az ingat-
lan-nyilvántartásban mind a telekre, mind 
a felépítményre.)
– Az egyesület vállalja a szükséges tervek 
(sportcsarnok terve, szabályozási terv) el-
készítését és annak költségeit.
– A beruházás lebonyolítója is az egyesü-
let lesz.
– Az egyesület vállalná a sportcsarnok 15 
éves üzemeltetését, utána az épület az 
önkormányzat tulajdonába kerül. A telek 
mindvégig önkormányzati tulajdonban 
marad.
– A törvény szerint a pályázatot a Ma-
gyar Kézilabda Szövetséghez kizárólag az 
egyesület nyújthatja be, melyhez az ön-
kormányzat írásos szándéknyilatkozatát 
is csatolni kell.

2.) 2013. március 7-i ülésén a képviselő-
testület számba vette a sportcsarnok-építés 
szempontjából szóba jöhető lehetőségeket 
(Tavak környéke, Sportcentrum területe, 
Búcsú tér), és arra a megállapításra jutott, 
hogy a sportcsarnok elhelyezésére a leg-
kedvezőbb terület a Búcsú tér, mivel:
– a Búcsú tér a város központi részén van, 
az összes oktatási intézményhez közel, így 
a gyermekek számára gyalogosan is elér-
hető,
– a Búcsú térhez mind a vasútállomás, 
mind a buszmegálló közel van, így a 
nem Vörösváron tanuló középiskolások 
és egyetemisták hazaérkezéskor könnyen 
meg tudják közelíteni,
– a három helyszín közül a Búcsú tér van 
a legközelebb az általános iskolákhoz 
(kb. 470-520 méter távolságra), s a min-
dennapos testnevelés megvalósításához a 
csarnokot az iskolák egyedül a Búcsú té-
ren tudnák gyalogosan, autóbusz nélkül 
igénybe venni (ez a sportcsarnok fenntart-
hatósága szempontjából is döntő szem-
pont, hiszen így a sportcsarnok hétköznap 
délelőtti kihasználtsága biztosított lenne),
– a Búcsú tér közel van a vasútállomás-
hoz, így annak P+R parkolója a nagyobb 
rendezvények esetén a sportcsarnokot is 
kiszolgálhatja (a nagy autóbuszok meg-
állhatnak fönn a P+R parklóban, nem 
kell lejönniük a Búcsú térre a sportcsar-
nokhoz),
– A Búcsú téren a sportcsarnok mellé 
épülő jelentős számú parkoló az orvosi 
rendelő számára is rendelkezésre állna, 
s jelentősen bővítené és javítaná a Szak-
orvosi Rendelő körüli parkolási lehetősé-
geket. (Hétköznap nap közben, amikor a 
rendelő nyitva tart, a sportcsarnokot csak 
gyerekek használják, ők nem járnak autó-
val, így a parkolót a rendelő dolgozói és 
a betegek tudják használni. Esténként és 
a hétvégeken pedig a rendelő zárva van, 

ÖNKORMÁNYZAT

                      POLGÁRMESTERI KÖZLEMÉNY
így a sportcsarnok látógatóinak rendelke-
zésére áll a teljes parkoló.) A sportcsarnok 
megépítése esetén ezek a parkolók TAO-
pályázati pénzből épülnének meg.

Fenti megfontolások alapján a képviselő-
testület meghozta a 47/2013. (III. 07.) Kt. 
sz. határozatát, melyben kinyilvánította, 
hogy támogatja a Pilisvörösvári Kézilab-
da Sportkör 2013. február 4-én érkezett 
kérelmét, a sportcsarnok megvalósításá-
hoz területet biztosít, s e célra az önkor-
mányzat tulajdonában álló, Pilisvörösvár 
1255/1 hrsz.-ú Búcsú teret jelöli ki.

3.) 2013. április 26-án – bő másfél hó-
nappal a képviselő-testületi döntés után 
– Fresz Péter és Kőrössy János helyi ön-
kormányzati képviselők beadvánnyal 
fordultak a polgármesterhez és a képvi-
selő-testülethez, melyben kérték, hogy a 
Pilisvörösvári Kézilabda Sportkör által 
építendő kézilabdacsarnok ne a Búcsú 
téren épüljön meg. A két képviselő leve-
lében leírta, hogy a képviselő-testület által 
kijelölt helyszín elleni tiltakozásul több 
mint négyszáz aláírást gyűjtöttek össze. 

A két képviselő beadványa alapján a képvi-
selő-testület a Búcsú téri helyszín melletti 
és az ellene szóló érveket újra mérlegel-
te, s ezek után a 115/2013. (V. 30.) Kt. sz. 
határozatában úgy döntött, hogy a koráb-
bi 47/2013. (III. 07.) Kt. sz. határozatát, 
melyben a Pilisvörösvári Kézilabda Sport-
kör által építendő sportcsarnok építéséhez 
területként a Pilisvörösvár 1255/1 hrsz.-ú 
Búcsú teret biztosította, hatályában fenn-
tartja, a határozatot nem kívánja módosíta-
ni, mivel a 2013. március 7-i ülés óta sem-
milyen új szakmai szempont vagy szakmai 
ellenérv nem merült fel a sportcsarnok ki-
választott helyszínével kapcsolatban.

4.) Az azóta eltelt években a Pilisvörösvári 
Kézilabda Sportkör megterveztette a sport-
csarnok épületét, s a tervet 2017. április 19. 
napján beadta engedélyeztetésre a Szent-
endrei Építésfelügyelethez (érintettségünk 
okán az eljárásból a polgármesteri hivatal a 
Pilisvörösvári Építéshatóság kizárását kérte 
az ügy elbírálásából). A Szentendrei Épí-
tésfelügyelet 2017. július 5. napján kiadta 
az elsőfokú építési engedélyt.

5.) Az elsőfokú hatóság PE-14/EP/00404-
55/2017 ügyiratszámú határozata ellen két 
magánszemély képviseletében Kőrössy Já-
nos meghatalmazott 2017. augusztus 3-án, 
a törvényes határidőn belül a fellebbezési 
illeték lerovása mellett jogorvoslati kérel-
met terjesztett elő, s a fellebbezés következ-
tében az építési engedély nem lett jogerős. 
A jogerős építési engedély hiánya miatt a 
Pilisvörösvári Kézilabda Sportkörnek a 
2017. évi TAO-pályázatából az utolsó pil-
lanatban ki kellett vennie a sportcsarnok 

megépítésével kapcsolatos kérelmet.  

6.) Az építési engedély ügyében másodfo-
kon eljáró Pest Megyei Kormányhivatal 
megvizsgálta a fellebbezést, és 2017. szept-
ember 20-án, a PE-EH-00483-3 számú ha-
tározatában nem a fellebbezésben felsorolt 
indokok alapján, hanem azzal az indoko-
lással utasította el a sportcsarnok építésére 
vonatkozó építési engedély iránti kérelmet, 
hogy az ingatlan-nyilvántartási térkép-
másolat alapján a szabályozási vonal által 
kijelölt gyalogút (a szabályozási terv az 
ingatlan délnyugati telekhatárán egy 3 mé-
ter széles gyalogutat kijelölő szabályozási 
vonalat tartalmaz) nem került kialakításra, 
így az építési tevékenységgel érintett telek 
nem rendezett, az Étv. 2. § 6. pontjában 
meghatározott telek fogalmának nem felel 
meg, ezért a gyalogút ingatlan-nyilvántar-
tásba történő bejegyzéséig épület nem he-
lyezhető el rajta. 

7.) A kormányhivatali határozat alapján az 
önkormányzat 2017. november 22-én elin-
dította az 1255/1 és 1255/2 hrsz.-ú ingat-
lanok közötti (a Búcsú tér szélén haladó) 
közútrész leosztására vonatkozó eljárást, 
amely azóta le is zárult, s amelynek ered-
ményeként a szabályozási terv szerinti út 
kialakítására a telekalakítási engedély 2017. 
december 19-én jogerőre emelkedett. 

• • •
Mindezen események közben 2017. júni-
us 2-án a Magyar Kormány a 1281/2017. 
(VI. 02.) Korm. határozatában úgy döntött, 
hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktú-
ra Fejlesztési Program végrehajtásával kap-
csolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VII. 
31.) Korm. határozat rendelkezései alapján 
kerüljön sor a Nemzeti Köznevelési Infra-
struktúra Fejlesztési Program II. ütemének 
keretében 26 településen – köztük Pilisvö-
rösváron is – tanuszoda-beruházás előké-
szítésére és megvalósítására. 

2017. június 15-én a Nemzeti Sportköz-
pontok jelezte az önkormányzatnak, hogy 
a beruházás műszaki előkészítésének első 
lépéseként a fejlesztés helyszíneként ja-
vasolt ingatlant kell megjelölni. A felszó-
lításnak eleget téve Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
104/2017. (VI. 19.) Kt. sz. határozatában 
úgy döntött, hogy a megépítendő tan-
uszoda helyszínéül kijelöli a Pilisvörösvár, 
097/90–96 helyrajzi számú, önkormányza-
ti tulajdonú ingatlanokat. 
A hat különböző pilisvörösvári 
párt-, illetve civil szervezet  
aláírásával benyújtott „petíció”
A 2017. december 7. napján hat különböző 
pilisvörösvári párt-, illetve civil szervezet 
aláírásával az önkormányzathoz benyúj-
tott petíció aláírói azt kérik, hogy a Pilis-
vörösvári Kézilabda Sportkör által építeni 
tervezett sportcsarnok ne a Búcsú téren, 

hanem itt, a Magyar Állam által építeni 
tervezett uszoda mellett épüljön fel, s en-
nek érdekében Pilisvörösvár Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete vonja 
vissza a Búcsú tér kijelölésére vonatkozó 
47/2013. (III. 07.) Kt. sz. határozatát, és egy 
új határozatban az uszoda mellett biztosít-
son területet a Kézilabda Sportkör számára 
a sportcsarnok megépítéséhez.

A kérelem megtárgyalását a képviselő-tes-
tület a 2018. január 16-i rendkívüli ülésén 
tűzte napirendjére. Ahhoz, hogy a kép-
viselő-testület erről a kérelemről dönteni 
tudjon, ismételten – immár harmadszor – 
alaposan számba vette a két helyszín adott-
ságait, és megvizsgálta, hogy milyen érvek 
szólnak a sportcsarnoknak a Búcsú téren, 
illetve a tervezett tanuszoda melletti Pilis-
vörösvár, 097/90–96 helyrajzi számú ingat-
lanokon való megépítése mellett vagy ellen, 
melyeket az alábbiakban foglalok össze.
A tanuszoda melletti terület  
jellemzése
A tervezett tanuszoda telke a 2004-ben, 
az akkori képviselő-testület által az északi 
lakókörzet mellett kijelölt Sport- és Kul-
turális Központ területén helyezkedik el, 
aminek egy része a Szabályozási terv sze-
rint a Ksp jelű, különleges sportolási célú 
építési övezetben fekszik, 30%-os beépít-
hetőséggel. A területre az akkori képvise-
lő-testület egy 3662 m2-es uszodát és egy 
4844 m2-es sportcsarnokot terveztetett, 
azonban a létesítmények megépítésére az 
anyagi források hiánya miatt nem került 
sor. (A területre akkor megterveztetett 
két létesítmény megvalósítása az akkori 
becslések szerint külön-külön kb. egy-
egy milliárd forintba került volna, s ilyen 
nagyságrendű fedezet sem akkor, sem az 
azóta eltelt években soha nem állt ren-
delkezésre, és önkormányzatok számára 
ilyen jellegű pályázat sem volt kiírva.) 
Összehasonlításképpen: az állam által Pi-
lisvörösváron építeni tervezett tanuszoda 
területe 2589 m3 (tehát kb. 70%-a a 2004-
ben tervezett uszoda alapterületének), a 
Pilisvörösvári Kézilabda Sportkör által 
építeni tervezett sportcsarnok beépített 
alapterülete: 1993,56 m² (tehát kb. fele ak-
kora, mint a 2004-ben tervezett csarnoké).

A tanuszodaprojekt előkészítése kereté-
ben a Ksp övezetben található 097/90–96 
hrsz.-ú telkek újraosztása során 2017-ben 
két telek jött létre: a 097/120 és a 097/121 
hrsz.-ú telkek. 
– A 097/120 hrsz.-ú telek a Báthory utcáról 
nyílik, ez a tervezett tanuszoda számra ki-

Szerkesztőségünk megkereste a petí-
ció aláíróinak képviselőjét az ügyben, 
de nem kívánták közölni érveiket a 
Vörösvári Újság hasábjain.

VÚ
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alakított 5000 m2-es telek. 
– A 097/121 hrsz-ú telek területe 9089 m2, 
de ezt a hatályos Szabályozási terven je-
lölt útszabályozás kettészeli, amit a továb-
biakban még érvényre kell juttatni. Ez azt 
jelenti, hogy a tervezett tanuszoda telke 
mögött egy ~2765 m2 területű telek, majd 
a 16 méter szabályozási szélességű út, 
majd egy 5654 m2 területű telek jön létre. 

– A nagyobbik, 5654 m2 területű tel-
ken a megengedett 30%-os beépítettség 
mellett csak 1696 m2 építhető be, tehát 
a 2000 m2-es sportcsarnok erre a telekre 
nem telepíthető. Ha figyelembe vesszük 
a Ksp övezetben kialakítandó 50%-os 
legkisebb zöldfelületet és a sportcsarnok 
parkolóigényéből származó burkolt fe-
lületeket, akkor kiderül, hogy jelentősen 
nagyobb telekre lenne szükség a sportcsar-
nok elhelyezéséhez.
– A 097/121 hrsz. esetében a jogi köz-
útkapcsolat rendelkezésre áll a Bethlen 
Gábor utca folytatásában lévő külterületi 
földúttal, azonban ez a földút a gyakorlat-
ban nem alkalmas egy intézmény kiszol-
gálására, mert ez egy kb. 2 m széles földút 
csupán, tehát a sportcsarnok tanuszoda 
mögötti megépítése esetén az útkapcsola-
tot meg kellene szerezni, illetve az utat ki 
kellene szélesíteni és meg kellene építeni.

A fenti teleknagyság-vizsgálat egyértel-
műen mutatja, hogy a hatályos HÉSZ, az 
adott telekszerkezet és az adott tulajdoni 
viszonyok mellett a tornacsarnok nem he-
lyezhető el a tanuszoda szomszédságában, 
sem mellette, sem mögötte. A tervezett 
tanuszoda mellett tehát a sportcsarnokot 
csak újabb területek vásárlásával lehetne 
megépíteni.
A Búcsú téri terület jellemzése
A Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 
tulajdonában álló, Pilisvörösvár 1255/1 
hrsz.-ú Búcsú tér Vt-4 építési övezetben 
fekszik (településközpont vegyes terület). 
A telek területe: 6818 m². A területen a 
beépíthetőség 40%, minimális zöldfelület 
30%, a megengedett építménymagasság 
10,50 m. (A tervezett sportcsarnok be-
épített alapterülete: 1993,56 m², a telek 
beépítettsége 29,24%. A tervezett épít-
ménymagasság 7,52 m. Burkolt felület 
(térburkolat) 1996,01 m² (26,85%). Zöld-
felület: 2828,43 m² (zöldfelületi arány: 
41,48%).

A Búcsú téri helyszín mellett szól, hogy:
– ott az önkormányzat tulajdonában van 
a teljes terület,
– az ingatlan a három általános iskola 
(Templom téri ált. isk., Vásár téri ált. isk., 
Palánta ált. isk.) által közrefogott terület 
súlypontjában fekszik, így mindhárom is-
kolából gyalogosan is – akár óraközi szü-
netben is – elérhető,
– mind a vasútállomás, mind a távolsági 

buszmegálló, mind a vasút-korszerűsítés 
keretében megvalósult P+R parkoló kö-
zel van hozzá,
– a legnagyobb várható kihasználtság mi-
att az épület üzemeltetése várhatóan itt a 
leggazdaságosabb.

Szintén a Búcsú tér mellett szól, hogy a 
Kézilabda Sportkör megkeresései alapján 
a Pilisvörösváron működő általános isko-
lák fenntartói elvi szándéknyilatkozatokat 
adtak ki (Érdi Tankerületi Központ 2013. 
03. 05. és 2017. 10. 19., Pilisvörösvári Né-
met Nemzetiségi Általános Iskola 2017. 
11. 13., Piliscsabai Palánta Általános Isko-
la 2017. 12. 06.,) annak igazolására, hogy 
a Pilisvörösvári Kézilabda Sportkör által, 
TAO-pályázati támogatásból a Búcsú té-
ren megépíteni tervezett sportcsarnokot 
mindennapos testnevelésórák teljesítésé-
hez délelőttönként igénybe vennék, mivel 
a jelenlegi tornatermi kapacitásuk nem 
elegendő az iskolai tanórák fedett helyen 
történő megszervezéséhez, így az isko-
lához minél közelebb eső sportcsarnok 
megépítését támogatják. 

A sportcsarnoknak a Búcsú téren való 
megépítése ellen a Vörösvári Újság 2017. 
májusi számában egy cikk jelent meg 
„Kézilabdacsarnok Vörösváron” címmel. 
A cikkben a szerző a Búcsú téri sport-
csarnok elleni egyik érvként azt hozta fel, 
hogy „a mentőhelikopteres mentésnek is 
vége (ami a napokban is működött több 
alkalommal)”. Az állítás valóságtartalmá-
nak tisztázása érdekében Gromon István 
polgármester 2018. január 4-én hivatalos 
levélben kérte az Országos Mentőszol-
gálat Közép-Magyarországi Regionális 
Mentőszervezetének igazgatóját, hogy 
adjon hivatalos állásfoglalást arról, hogy 
a mentőhelikopterek leszállása szem-
pontjából a Pilisvörösvár, Búcsú tér nevű 
közterületnek van-e bármilyen szerepe, 
jelentősége. 

Az OMSZ Közép-Magyarországi Regi-
onális Mentőszervezete igazgatójának 
2018. január 11-jén kelt állásfoglalása 
szerint: „A mentőhelikopterek minden-
napi munkájuk során szinte minden eset-
ben ismeretlen helyeken végeznek mentési 
feladatokat.  A feladatok elvégzése során 
a leszálló helyszíneket minden esetben a 
mentőhelikopter személyzete választja ki, 
természetesen a különböző helyszínek adott-
ságaihoz maximálisan alkalmazkodva. Pi-
lisvörösváron kijelölt helikopter-leszálló sem 
a mentőállomáson, sem a mentőállomás kö-
zelében, sem a város egyéb területén nincs. A 
fentiek alapján a sportcsarnok építése a min-
dennapi mentőmunkát nem befolyásolja, és 
nem is akadályozza. Megerősítem, hogy a 
mentőállomás közelében tervezett sport-
csarnok a mentőállomás és az orvosi ügyelet 
mindennapi működését sem befolyásolja.”

A tanuszoda melletti terület és a 
Búcsú téri terület összehasonlítása 

A Búcsú tér jellemzői
Előnyök:

Az önkormányzat tulajdonában van a tel-
jes terület.

Az övezeti besorolás megfelelő. A HÉSZ 
engedi a beépítést, Vt-4 (településköz-
pont vegyes terület) övezetbe sorolja, 
övezeti besorolása megfelelő.

Jó és kiépített, már meglévő infrastruktú-
ra (út, járda, az utcán közművek).

Kész engedélyes tervek állnak rendelke-
zésre (elkészítésük kb. 10 millió forintba 
került).

A Búcsú tér a három általános iskola 
(Templom téri ált. isk., Vásár téri ált. 
isk., Palánta ált. isk.) által közrefogott 
terület súlypontjában fekszik, így mind-
három iskolából gyalogosan is – akár 
óraközi szünetben is – elérhető. A Búcsú 
tér kb. 470-520 méter távolságra van az 
általános iskoláktól, így a mindennapos 
testnevelés megvalósításához a csarno-
kot az iskolák a Búcsú téren gyalogosan 
(autóbusz nélkül) is igénybe tudnák 
venni. (Ez a sportcsarnok fenntartható-
sága szempontjából is döntő szempont, 
hiszen így a sportcsarnok hétköznap dél-
előtti kihasználtsága biztosított lenne.)

A Búcsú téren a sportcsarnok mellé épülő 
jelentős számú parkoló az orvosi rendelő 
számára is rendelkezésre állna, s jelen-
tősen bővítené és javítaná a Szakorvosi 
Rendelő körüli parkolási lehetőségeket. 
(Hétköznap nap közben, amikor a rende-
lő nyitva tart, a sportcsarnokot csak gye-
rekek használják, így a parkolót a rendelő 
dolgozói és a betegek tudják használni. 
Esténként és a hétvégeken pedig a rendelő 
zárva van, így a sportcsarnok látógatóinak 
rendelkezésére áll a teljes parokló.)

A Búcsú térhez mind a vasútállomás, 
mind a buszmegálló közel van, így a 
nem Vörösváron tanuló középiskolások 
és egyetemisták hazaérkezéskor könnyen 
meg tudják közelíteni.

A Búcsú tér közel van a vasútállomás-
hoz, így annak P+R parkolója a nagyobb 
rendezvények esetén a sportcsarnokot is 
kiszolgálhatja (a nagy autóbuszok meg-
állhatnak fönn a P+R parklóban, nem 
kell lejönniük a Búcsú térre a sportcsar-
nokhoz).

Az épület üzemeltetése várhatóan itt a 
leggazdaságosabb a legnagyobb várható 
kihasználtság miatt.

Hátrányok:

Csökken a városon belüli zöld felület.

Zavarhatja a környéken lakókat.

A tervezett tanuszoda  
mögötti terület jellemzői
Előnyök:

Az övezeti besorolás megfelelő. (Ksp: 
Különleges terület, sport- és rekreációs 
terület)

Amennyiben a területre 2004-ben terve-
zett Sportcentrum később megvalósulna, 
akkor a most ide esetleg megépülő sport-
csarnokkal és tanuszodával egy egységes 
komplexumot alkothatna.

Hátrányok:

A jelenleg hatályos szabályozási terv 
szerint a tervezett sportcsarnok nem 
fér el a tanuszoda megépítése céljára az 
államnak átadott telek mellett megma-
radt önkormányzati tulajdonú telken. A 
tervezett tanuszoda melletti nagyobbik, 
5654 m2 területű telken a megengedett 
30%-os beépítettség mellett csak 1696 
m2 építhető be, tehát a 2000 m2-es sport-
csarnok erre a telekre nem telepíthető. 
Ha figyelembe vesszük a Ksp övezetben 
kialakítandó 50%-os legkisebb zöldfelü-
letet és a sportcsarnok parkolóigényéből 
származó burkolt felületeket, akkor ki-
derül, hogy jelentősen nagyobb telekre 
lenne szükség a sportcsarnok elhelyezé-
séhez.

Probléma a tanuszoda mögötti telkek 
megközelítése, közútkapcsolata, ami 
nem létezik jelenleg. A 097/121 hrsz. 
esetében a jogi közútkapcsolat rendel-
kezésre áll a Bethlen Gábor utca folyta-
tásában lévő külterületi földúttal, de ez 
a földút a gyakorlatban nem alkalmas 
egy intézmény kiszolgálására, mert kb. 
2 m széles csupán, tehát a sportcsarnok 
tanuszoda mögötti telepítése esetén a 
szükséges szélességű út területét meg 
kell szerezni, és az utat ki is kell építe-
ni. Ennek költsége jelentős, és a TAO-
pályázatból nem finanszírozható.

A Pilisvörösvári Kézlabda Sportkör 
már egy éve kb. 10 millió forintért elké-
szítette az engedélyes terveket a Búcsú 
térre. Amennyiben az önkormányzat 
visszavonja a Búcsú térre vonatkozó 
határozatát, akkor a Kézilabda Sport-
körnek át kell terveztetni csarnokot az 
új helyszínre, amelynek plusz költségei 
lennének.

A Sportcsarnok helyének megváltoz-
tatása időveszteséget okozna, amely 
a sportcsarnok TAO-pályázatból való 
megépítését ellehetetlenítheti. (Az Eu-
rópai Unió a jelenlegi TAO-rendszerre 
2019-ig adott a Magyar Államnak en-
gedélyt.)

A telekalakítás, művelésből történő ki-
vonás, esetleges közművesítés, útkiala-
kítás költségei jelentősek, és ezeket az 
önkormányzatnak kellene állnia.

Fentiek alapján egyértelműen a Búcsú tér 
melletti érvek vannak többségben, azon-
ban a hat különböző pilisvörösvári párt-, 
illetve civil szervezet aláírásával az önkor-
mányzathoz benyújtott „petíció” aláírói 
és az általuk végzett aláírásgyűjtés aláírói 
ennek ellenére azt kérik, hogy a Pilisvö-
rösvári Kézilabda Sportkör által építeni 
tervezett sportcsarnok ne a Búcsú téren, 
hanem a tervezett uszoda mellett épüljön 
meg. 

Az önkormányzati képviselő-testület 
kötelességének tartja, hogy komolyan 
megfontolja 2020 pilisvörösvári polgár 
kérését, ugyanakkor azt is feladatának 
tartja, hogy a józan ész és a szakmaiság 
szempontjait igyekezzen megismertetni 
és elfogadtatni a választópolgárokkal, 
továbbá hogy a saját döntéseit alapos 
megfontolás és szakmai vizsgálat után, 
felelősséggel, tárgyilagos szakmai érvek 
alapján, a lakosság többségének érdekeit 
figyelembe véve hozza meg.

A 2018. január 16-i rendkívüli ülésén a 
képviselő-testület ennek érdekében az 
1/2018. (I.16.) Kt. sz. határozatában az 
alábbiak szerint döntött:

A képviselő-testület hivatásos szakértővel 
egy olyan összehasonlító megvalósítható-
sági tanulmányt készíttet, amely szakértői 
felelősséggel és tárgyilagossággal a lehe-
tő legtöbb szempontból megvizsgálja a 
sportcsarnoknak a Búcsú téren, illetve  a 
Sportcentrum számára kijelölt területen 
való telepítésének előnyeit és hátrányait, 
a lehető legszélesebb szempontrendszer 
alapján. 

Az összehasonlítást megelőzően a Sport-
centrum területén a telek kijelölésének 
szempontjai:
– a sportcsarnok telepítéséhez szükséges 
telek nagysága a Ksp övezetben,
– a megfelelő nagyságú telek megszerzés-
nek lehetőségei és költségei a Ksp övezet-
ben,
– a terület megközelítésének, a közleke-
dési rendszer kialakításnak feltételei,
– a szükséges út- és telekterületek meg-
szerzésének feltételei,
– a telek közművekkel való ellátásának 
feltételei,
– a zöldfelület és környezetrendezés kö-
vetelményei,
– a telepítés környezetvédelmi feltételei,
– a településképi és építészeti követelmé-
nyek.

Az összehasonlítást megalapozó, vizsgá-
landó szempontok mindkét helyszínre:
– a szükséges tervek, tervmódosítások el-
készítésnek költségei,
– a szükséges területek megszerzésének 
költségei,

– a szükséges közlekedési és közmű-infra-
struktúrák kiépítésének költségei,
– az épület megépítésének költségei (az 
eltérő építészeti követelményeket is figye-
lembe véve),
– a tervezett sportcsarnok üzemeltetésé-
nek költségei és hasznosíthatóságának 
feltételei,
– a környezetre gyakorolt forgalmi terhe-
lés,
– a környezetre gyakorolt zaj- és por-
szennyezés,
– a humán infrastruktúra fejlesztésének 
igényei.

A képviselő-testület a fenti tartalmú meg-
valósíthatósági tanulmány, illetve a menet 
közben felmerülő esetleges kiegészítő ta-
nulmányok elkészítésére 5 millió forin-
tos keretet biztosított, és felkéri a jegyzőt, 
hogy a 2018. évi költségvetési rendeletet 
jelen határozat figyelembevételével ter-
vezze meg. 

Tisztelt Pilisvörösvári Polgárok!

Úgy gondolom, hogy aki a fenti tényeket 
megismeri és a fenti érveket megfontolja, 
az meggyőződhet arról, hogy az önkor-
mányzat a Pilisvörösvári Kézilabda Sport-
kör által tervezett sportcsarnok-beruházás 
ügyében az elmúlt négy év során minden 
eddigi döntését körültekintő vizsgálat és 
megfontolás alapján, felelőséggel, a vá-
ros egészének érdekeit figyelembe véve és 
szolgálva hozta meg. Kérem, ne higgyenek 
azoknak, akik hiteles szakmai érvek nélkül, 
sok esetben egyoldalú, félrevezető, hamis hí-
rek terjesztésével alá akarják ásni az önkor-
mányzat szakmai és erkölcsi tekintélyét, s a 
sportcsarnok-beruházást eszközként felhasz-
nálva valójában ki nem mondott politikai 
céljaikat szeretnék megvalósítani.

A hatályos helyi építési szabályzat (HÉSZ), 
az adott telekszerkezet és az adott tulajdoni 
viszonyok mellett a tornacsarnok nem he-
lyezhető el a tanuszoda szomszédságában, 
sem mellette, sem mögötte. Akik azt szor-
galmazzák, hogy a sportcsarnok a Búcsú tér 
helyett ezen a területen épüljön meg, azok 
azt az egyszeri, történelmi lehetőséget veszé-
lyeztetik, hogy állami támogatással, társasá-
gi adókedvezményből (TAO-pályázat) meg-
épüljön a városban egy olyan sportcsarnok, 
ami otthont adna a több évtizede kiemel-
kedő eredményeket elérő vörösvári kézilab-
dásoknak, megoldaná az általános iskolák 
tornatermi kapacitáshiányát, kiszolgálná a 
felnőttek szabadidős sportolási igényeit és 
gyarapítaná a város vagyonát. 

Pilisvörösvár, 2018. január 17.

Gromon István
polgármester



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG14 152018. FEBRUÁR   

alakított 5000 m2-es telek. 
– A 097/121 hrsz-ú telek területe 9089 m2, 
de ezt a hatályos Szabályozási terven je-
lölt útszabályozás kettészeli, amit a továb-
biakban még érvényre kell juttatni. Ez azt 
jelenti, hogy a tervezett tanuszoda telke 
mögött egy ~2765 m2 területű telek, majd 
a 16 méter szabályozási szélességű út, 
majd egy 5654 m2 területű telek jön létre. 

– A nagyobbik, 5654 m2 területű tel-
ken a megengedett 30%-os beépítettség 
mellett csak 1696 m2 építhető be, tehát 
a 2000 m2-es sportcsarnok erre a telekre 
nem telepíthető. Ha figyelembe vesszük 
a Ksp övezetben kialakítandó 50%-os 
legkisebb zöldfelületet és a sportcsarnok 
parkolóigényéből származó burkolt fe-
lületeket, akkor kiderül, hogy jelentősen 
nagyobb telekre lenne szükség a sportcsar-
nok elhelyezéséhez.
– A 097/121 hrsz. esetében a jogi köz-
útkapcsolat rendelkezésre áll a Bethlen 
Gábor utca folytatásában lévő külterületi 
földúttal, azonban ez a földút a gyakorlat-
ban nem alkalmas egy intézmény kiszol-
gálására, mert ez egy kb. 2 m széles földút 
csupán, tehát a sportcsarnok tanuszoda 
mögötti megépítése esetén az útkapcsola-
tot meg kellene szerezni, illetve az utat ki 
kellene szélesíteni és meg kellene építeni.

A fenti teleknagyság-vizsgálat egyértel-
műen mutatja, hogy a hatályos HÉSZ, az 
adott telekszerkezet és az adott tulajdoni 
viszonyok mellett a tornacsarnok nem he-
lyezhető el a tanuszoda szomszédságában, 
sem mellette, sem mögötte. A tervezett 
tanuszoda mellett tehát a sportcsarnokot 
csak újabb területek vásárlásával lehetne 
megépíteni.
A Búcsú téri terület jellemzése
A Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 
tulajdonában álló, Pilisvörösvár 1255/1 
hrsz.-ú Búcsú tér Vt-4 építési övezetben 
fekszik (településközpont vegyes terület). 
A telek területe: 6818 m². A területen a 
beépíthetőség 40%, minimális zöldfelület 
30%, a megengedett építménymagasság 
10,50 m. (A tervezett sportcsarnok be-
épített alapterülete: 1993,56 m², a telek 
beépítettsége 29,24%. A tervezett épít-
ménymagasság 7,52 m. Burkolt felület 
(térburkolat) 1996,01 m² (26,85%). Zöld-
felület: 2828,43 m² (zöldfelületi arány: 
41,48%).

A Búcsú téri helyszín mellett szól, hogy:
– ott az önkormányzat tulajdonában van 
a teljes terület,
– az ingatlan a három általános iskola 
(Templom téri ált. isk., Vásár téri ált. isk., 
Palánta ált. isk.) által közrefogott terület 
súlypontjában fekszik, így mindhárom is-
kolából gyalogosan is – akár óraközi szü-
netben is – elérhető,
– mind a vasútállomás, mind a távolsági 

buszmegálló, mind a vasút-korszerűsítés 
keretében megvalósult P+R parkoló kö-
zel van hozzá,
– a legnagyobb várható kihasználtság mi-
att az épület üzemeltetése várhatóan itt a 
leggazdaságosabb.

Szintén a Búcsú tér mellett szól, hogy a 
Kézilabda Sportkör megkeresései alapján 
a Pilisvörösváron működő általános isko-
lák fenntartói elvi szándéknyilatkozatokat 
adtak ki (Érdi Tankerületi Központ 2013. 
03. 05. és 2017. 10. 19., Pilisvörösvári Né-
met Nemzetiségi Általános Iskola 2017. 
11. 13., Piliscsabai Palánta Általános Isko-
la 2017. 12. 06.,) annak igazolására, hogy 
a Pilisvörösvári Kézilabda Sportkör által, 
TAO-pályázati támogatásból a Búcsú té-
ren megépíteni tervezett sportcsarnokot 
mindennapos testnevelésórák teljesítésé-
hez délelőttönként igénybe vennék, mivel 
a jelenlegi tornatermi kapacitásuk nem 
elegendő az iskolai tanórák fedett helyen 
történő megszervezéséhez, így az isko-
lához minél közelebb eső sportcsarnok 
megépítését támogatják. 

A sportcsarnoknak a Búcsú téren való 
megépítése ellen a Vörösvári Újság 2017. 
májusi számában egy cikk jelent meg 
„Kézilabdacsarnok Vörösváron” címmel. 
A cikkben a szerző a Búcsú téri sport-
csarnok elleni egyik érvként azt hozta fel, 
hogy „a mentőhelikopteres mentésnek is 
vége (ami a napokban is működött több 
alkalommal)”. Az állítás valóságtartalmá-
nak tisztázása érdekében Gromon István 
polgármester 2018. január 4-én hivatalos 
levélben kérte az Országos Mentőszol-
gálat Közép-Magyarországi Regionális 
Mentőszervezetének igazgatóját, hogy 
adjon hivatalos állásfoglalást arról, hogy 
a mentőhelikopterek leszállása szem-
pontjából a Pilisvörösvár, Búcsú tér nevű 
közterületnek van-e bármilyen szerepe, 
jelentősége. 

Az OMSZ Közép-Magyarországi Regi-
onális Mentőszervezete igazgatójának 
2018. január 11-jén kelt állásfoglalása 
szerint: „A mentőhelikopterek minden-
napi munkájuk során szinte minden eset-
ben ismeretlen helyeken végeznek mentési 
feladatokat.  A feladatok elvégzése során 
a leszálló helyszíneket minden esetben a 
mentőhelikopter személyzete választja ki, 
természetesen a különböző helyszínek adott-
ságaihoz maximálisan alkalmazkodva. Pi-
lisvörösváron kijelölt helikopter-leszálló sem 
a mentőállomáson, sem a mentőállomás kö-
zelében, sem a város egyéb területén nincs. A 
fentiek alapján a sportcsarnok építése a min-
dennapi mentőmunkát nem befolyásolja, és 
nem is akadályozza. Megerősítem, hogy a 
mentőállomás közelében tervezett sport-
csarnok a mentőállomás és az orvosi ügyelet 
mindennapi működését sem befolyásolja.”

A tanuszoda melletti terület és a 
Búcsú téri terület összehasonlítása 

A Búcsú tér jellemzői
Előnyök:

Az önkormányzat tulajdonában van a tel-
jes terület.

Az övezeti besorolás megfelelő. A HÉSZ 
engedi a beépítést, Vt-4 (településköz-
pont vegyes terület) övezetbe sorolja, 
övezeti besorolása megfelelő.

Jó és kiépített, már meglévő infrastruktú-
ra (út, járda, az utcán közművek).

Kész engedélyes tervek állnak rendelke-
zésre (elkészítésük kb. 10 millió forintba 
került).

A Búcsú tér a három általános iskola 
(Templom téri ált. isk., Vásár téri ált. 
isk., Palánta ált. isk.) által közrefogott 
terület súlypontjában fekszik, így mind-
három iskolából gyalogosan is – akár 
óraközi szünetben is – elérhető. A Búcsú 
tér kb. 470-520 méter távolságra van az 
általános iskoláktól, így a mindennapos 
testnevelés megvalósításához a csarno-
kot az iskolák a Búcsú téren gyalogosan 
(autóbusz nélkül) is igénybe tudnák 
venni. (Ez a sportcsarnok fenntartható-
sága szempontjából is döntő szempont, 
hiszen így a sportcsarnok hétköznap dél-
előtti kihasználtsága biztosított lenne.)

A Búcsú téren a sportcsarnok mellé épülő 
jelentős számú parkoló az orvosi rendelő 
számára is rendelkezésre állna, s jelen-
tősen bővítené és javítaná a Szakorvosi 
Rendelő körüli parkolási lehetőségeket. 
(Hétköznap nap közben, amikor a rende-
lő nyitva tart, a sportcsarnokot csak gye-
rekek használják, így a parkolót a rendelő 
dolgozói és a betegek tudják használni. 
Esténként és a hétvégeken pedig a rendelő 
zárva van, így a sportcsarnok látógatóinak 
rendelkezésére áll a teljes parokló.)

A Búcsú térhez mind a vasútállomás, 
mind a buszmegálló közel van, így a 
nem Vörösváron tanuló középiskolások 
és egyetemisták hazaérkezéskor könnyen 
meg tudják közelíteni.

A Búcsú tér közel van a vasútállomás-
hoz, így annak P+R parkolója a nagyobb 
rendezvények esetén a sportcsarnokot is 
kiszolgálhatja (a nagy autóbuszok meg-
állhatnak fönn a P+R parklóban, nem 
kell lejönniük a Búcsú térre a sportcsar-
nokhoz).

Az épület üzemeltetése várhatóan itt a 
leggazdaságosabb a legnagyobb várható 
kihasználtság miatt.

Hátrányok:

Csökken a városon belüli zöld felület.

Zavarhatja a környéken lakókat.

A tervezett tanuszoda  
mögötti terület jellemzői
Előnyök:

Az övezeti besorolás megfelelő. (Ksp: 
Különleges terület, sport- és rekreációs 
terület)

Amennyiben a területre 2004-ben terve-
zett Sportcentrum később megvalósulna, 
akkor a most ide esetleg megépülő sport-
csarnokkal és tanuszodával egy egységes 
komplexumot alkothatna.

Hátrányok:

A jelenleg hatályos szabályozási terv 
szerint a tervezett sportcsarnok nem 
fér el a tanuszoda megépítése céljára az 
államnak átadott telek mellett megma-
radt önkormányzati tulajdonú telken. A 
tervezett tanuszoda melletti nagyobbik, 
5654 m2 területű telken a megengedett 
30%-os beépítettség mellett csak 1696 
m2 építhető be, tehát a 2000 m2-es sport-
csarnok erre a telekre nem telepíthető. 
Ha figyelembe vesszük a Ksp övezetben 
kialakítandó 50%-os legkisebb zöldfelü-
letet és a sportcsarnok parkolóigényéből 
származó burkolt felületeket, akkor ki-
derül, hogy jelentősen nagyobb telekre 
lenne szükség a sportcsarnok elhelyezé-
séhez.

Probléma a tanuszoda mögötti telkek 
megközelítése, közútkapcsolata, ami 
nem létezik jelenleg. A 097/121 hrsz. 
esetében a jogi közútkapcsolat rendel-
kezésre áll a Bethlen Gábor utca folyta-
tásában lévő külterületi földúttal, de ez 
a földút a gyakorlatban nem alkalmas 
egy intézmény kiszolgálására, mert kb. 
2 m széles csupán, tehát a sportcsarnok 
tanuszoda mögötti telepítése esetén a 
szükséges szélességű út területét meg 
kell szerezni, és az utat ki is kell építe-
ni. Ennek költsége jelentős, és a TAO-
pályázatból nem finanszírozható.

A Pilisvörösvári Kézlabda Sportkör 
már egy éve kb. 10 millió forintért elké-
szítette az engedélyes terveket a Búcsú 
térre. Amennyiben az önkormányzat 
visszavonja a Búcsú térre vonatkozó 
határozatát, akkor a Kézilabda Sport-
körnek át kell terveztetni csarnokot az 
új helyszínre, amelynek plusz költségei 
lennének.

A Sportcsarnok helyének megváltoz-
tatása időveszteséget okozna, amely 
a sportcsarnok TAO-pályázatból való 
megépítését ellehetetlenítheti. (Az Eu-
rópai Unió a jelenlegi TAO-rendszerre 
2019-ig adott a Magyar Államnak en-
gedélyt.)

A telekalakítás, művelésből történő ki-
vonás, esetleges közművesítés, útkiala-
kítás költségei jelentősek, és ezeket az 
önkormányzatnak kellene állnia.

Fentiek alapján egyértelműen a Búcsú tér 
melletti érvek vannak többségben, azon-
ban a hat különböző pilisvörösvári párt-, 
illetve civil szervezet aláírásával az önkor-
mányzathoz benyújtott „petíció” aláírói 
és az általuk végzett aláírásgyűjtés aláírói 
ennek ellenére azt kérik, hogy a Pilisvö-
rösvári Kézilabda Sportkör által építeni 
tervezett sportcsarnok ne a Búcsú téren, 
hanem a tervezett uszoda mellett épüljön 
meg. 

Az önkormányzati képviselő-testület 
kötelességének tartja, hogy komolyan 
megfontolja 2020 pilisvörösvári polgár 
kérését, ugyanakkor azt is feladatának 
tartja, hogy a józan ész és a szakmaiság 
szempontjait igyekezzen megismertetni 
és elfogadtatni a választópolgárokkal, 
továbbá hogy a saját döntéseit alapos 
megfontolás és szakmai vizsgálat után, 
felelősséggel, tárgyilagos szakmai érvek 
alapján, a lakosság többségének érdekeit 
figyelembe véve hozza meg.

A 2018. január 16-i rendkívüli ülésén a 
képviselő-testület ennek érdekében az 
1/2018. (I.16.) Kt. sz. határozatában az 
alábbiak szerint döntött:

A képviselő-testület hivatásos szakértővel 
egy olyan összehasonlító megvalósítható-
sági tanulmányt készíttet, amely szakértői 
felelősséggel és tárgyilagossággal a lehe-
tő legtöbb szempontból megvizsgálja a 
sportcsarnoknak a Búcsú téren, illetve  a 
Sportcentrum számára kijelölt területen 
való telepítésének előnyeit és hátrányait, 
a lehető legszélesebb szempontrendszer 
alapján. 

Az összehasonlítást megelőzően a Sport-
centrum területén a telek kijelölésének 
szempontjai:
– a sportcsarnok telepítéséhez szükséges 
telek nagysága a Ksp övezetben,
– a megfelelő nagyságú telek megszerzés-
nek lehetőségei és költségei a Ksp övezet-
ben,
– a terület megközelítésének, a közleke-
dési rendszer kialakításnak feltételei,
– a szükséges út- és telekterületek meg-
szerzésének feltételei,
– a telek közművekkel való ellátásának 
feltételei,
– a zöldfelület és környezetrendezés kö-
vetelményei,
– a telepítés környezetvédelmi feltételei,
– a településképi és építészeti követelmé-
nyek.

Az összehasonlítást megalapozó, vizsgá-
landó szempontok mindkét helyszínre:
– a szükséges tervek, tervmódosítások el-
készítésnek költségei,
– a szükséges területek megszerzésének 
költségei,

– a szükséges közlekedési és közmű-infra-
struktúrák kiépítésének költségei,
– az épület megépítésének költségei (az 
eltérő építészeti követelményeket is figye-
lembe véve),
– a tervezett sportcsarnok üzemeltetésé-
nek költségei és hasznosíthatóságának 
feltételei,
– a környezetre gyakorolt forgalmi terhe-
lés,
– a környezetre gyakorolt zaj- és por-
szennyezés,
– a humán infrastruktúra fejlesztésének 
igényei.

A képviselő-testület a fenti tartalmú meg-
valósíthatósági tanulmány, illetve a menet 
közben felmerülő esetleges kiegészítő ta-
nulmányok elkészítésére 5 millió forin-
tos keretet biztosított, és felkéri a jegyzőt, 
hogy a 2018. évi költségvetési rendeletet 
jelen határozat figyelembevételével ter-
vezze meg. 

Tisztelt Pilisvörösvári Polgárok!

Úgy gondolom, hogy aki a fenti tényeket 
megismeri és a fenti érveket megfontolja, 
az meggyőződhet arról, hogy az önkor-
mányzat a Pilisvörösvári Kézilabda Sport-
kör által tervezett sportcsarnok-beruházás 
ügyében az elmúlt négy év során minden 
eddigi döntését körültekintő vizsgálat és 
megfontolás alapján, felelőséggel, a vá-
ros egészének érdekeit figyelembe véve és 
szolgálva hozta meg. Kérem, ne higgyenek 
azoknak, akik hiteles szakmai érvek nélkül, 
sok esetben egyoldalú, félrevezető, hamis hí-
rek terjesztésével alá akarják ásni az önkor-
mányzat szakmai és erkölcsi tekintélyét, s a 
sportcsarnok-beruházást eszközként felhasz-
nálva valójában ki nem mondott politikai 
céljaikat szeretnék megvalósítani.

A hatályos helyi építési szabályzat (HÉSZ), 
az adott telekszerkezet és az adott tulajdoni 
viszonyok mellett a tornacsarnok nem he-
lyezhető el a tanuszoda szomszédságában, 
sem mellette, sem mögötte. Akik azt szor-
galmazzák, hogy a sportcsarnok a Búcsú tér 
helyett ezen a területen épüljön meg, azok 
azt az egyszeri, történelmi lehetőséget veszé-
lyeztetik, hogy állami támogatással, társasá-
gi adókedvezményből (TAO-pályázat) meg-
épüljön a városban egy olyan sportcsarnok, 
ami otthont adna a több évtizede kiemel-
kedő eredményeket elérő vörösvári kézilab-
dásoknak, megoldaná az általános iskolák 
tornatermi kapacitáshiányát, kiszolgálná a 
felnőttek szabadidős sportolási igényeit és 
gyarapítaná a város vagyonát. 

Pilisvörösvár, 2018. január 17.

Gromon István
polgármester
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Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával a kiemelt  
csomagokban. Garantált letöltési sebesség technológiától függően  
50 Mbit/s vagy 13 Mbit/s. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról,  
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon,  
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Esztergom, Petőfi Sándor utca 31. Tel.: (06 33) 401 167

 100 MEGÁS  NET, CSALÁDI HD TV  
ÉS TELEFON

Az akció 2018. február 5-től visszavonásig érvényes a kiemelt csomagokra (digitális D3,  
FTTH és VDSL területen a Tripla L és rezes területen a Tripla M csomagra), új lakossági  
ügyfelek részére. A Csepel Torpedo kerékpár heti sorsolásában csak új előfizetőink vesznek  
részt, a játékszabályzat szerint, 2018. február 5-től április 30-ig. A kép illusztráció.

BESZÁLLSZ?

NYERJ TORPEDO KERÉKPÁRT A HETI SORSOLÁSOKON!

HAVI

4 590
FORINTÉRT

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP  
A SCHILLER GIMNÁZIUMBAN 

A Schiller gimnázium pedagógusai 
mindig is fontos feladatuknak 
tekintették a tanulók jövendő 

életútjának egyengetését, azonban olyan 
egész napos, minden évfolyamra kiterjedő 
pályaorientációs rendezvényre, mint ami-
re 2018. január 19-én sor került, minded-
dig még nem volt példa iskolánk életében. 

Végzős diákjaink számtalan tovább-
tanulási lehetőség közül válogathatnak, 
ezzel együtt sokan még az utolsó pilla-
natokban is bizonytalanok. A választás 
kétségkívül nehéz; széles körű tájéko-
zottságot, érett önismeretet feltételez, és 
valójában hosszú folyamat eredménye. 
Projektnapunkkal éppen ezért azt a célt 
tűztük ki magunk elé, hogy a tanulókat 
minél több irányból, korosztály-specifikus 
programokkal támogassuk mind a kezdeti 
mérlegelésben, mind a végső, felelősség-
teljes döntés meghozatalában.

A 7. és 8. osztályosok üzemlátogatáso-
kon vettek részt Pilisvörösváron, aminek 
célja egyrészt az volt, hogy a gyerekek 
ismerjék meg a szűkebb környezetükben 
működő cégeket, intézményeket, hivata-
lokat, másrészt az, hogy reális képet kap-
janak egy munkahelyről, az ott dolgozók 
tevékenységéről, feladatairól, végzettsé-
géről, bérezési lehetőségeiről. Ezúton is 
szeretnénk köszönetet mondani a Bányai 
Bútorok Kft.-nek, a Hofstädter Nyílászá-
ró Gyártó Kft.-nek, a Liegl&Dachser Szál-
lítmányozási és Logisztikai Kft.-nek, a 
Napos Oldal Szociális Központnak, a Pi-
lisvörösvári Rendőrőrsnek, a Pilisvörösvár 
Szakorvosi Rendelőintézetnek, a Pilisvö-
rösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, 
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóságnak és a Pilisvörösvári Polgármesteri 
Hivatalnak, amiért szeretettel fogadták és 
sokoldalúan tájékoztatták diákjainkat. 

Néhány mondat a gyerekek visszajel-
zéseiből: „Szívesen dolgoznék ebben a szo-
ciális otthonban, ha nem is szakmaként, de 
karitatívan.” „Megtudtam, hogy az orvosok 
és az egészségügyi dolgozók bére egy táblá-
zatban van rögzítve.” „Most már tudom, 
hogy sokfajta rendőr létezik.” „Meglepőd-
tem, hogy egy polgármesteri hivatalban 
mennyiféle szakmával el lehet helyezkedni, 
azt is megtudtam, hogy milyen végzettségek 
kellenek hozzá.” „Érdekes volt körülnézni 
egy bútorgyárban.”

A 9. évfolyam diákjait a Pest Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Pilisvörösvári 
Tagintézményének szakemberei segítet-
ték önismeretük fejlesztésében, a 10. osz-
tályosok pedig pályaorientációs tréningen 
vehettek részt egy nemzetközi coach cég, 
az XPand trénereinek közreműködésével. 

Tanulói vélemények a programról: 
„Mindegyik állomáson tanultam valami 
újat, vagy magamról, vagy másokról.” „Az 
álmaid megvalósíthatod, legyen az bármi.” 
„Megtudtam, hogy milyen szakma illik hoz-
zám.” „Bármiből lehet karrier, ha teszünk 
érte.”

A 11. és 12. osztályosok két program 
közül választhattak. A továbbtanulási 
terveikben még bizonytalanok ellátogat-
hattak az Educatio Nemzetközi Oktatási 
Szakkiállításra, a határozottabb elképze-
lésekkel rendelkezők pedig a gimnázium-
ban informálódhattak többek között dr. 
Müller Márta egyetemi tanártól az ELTE 
Germanisztikai Intézetéről, tartalmas fó-
rumbeszélgetés keretében „régi schilleres” 

diákoktól a magyarországi és külföldi 
egyetemi életről, az EURES (Európai 
Foglalkoztatási Szolgálat) képviselőjétől a 
biztonságos külföldi munkavállalásról, de 
segítséget, praktikus tanácsokat kaptak  az 
E-Felvi kitöltéséhez is. 

Diákjaink megjegyzései: „Olyan élet-
helyzeteket hoztak hozzám közel velem egy-
korúak, amikre magamtól nem találok rá.” 
„Hasznosak voltak az E-Felvivel kapcsolatos 
információk.”

Összességében eredményes rendez-
vényt tudhatunk magunk mögött, a diá-
kok javaslatainak, kritikai észrevételeinek 
figyelembevételével pedig még ennél is 
produktívabb lehet a következő évi pálya-
választási napunk.

Ács Katalin
programszervező



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG16 172018. FEBRUÁROKTATÁS  HIRDETÉS

Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával a kiemelt  
csomagokban. Garantált letöltési sebesség technológiától függően  
50 Mbit/s vagy 13 Mbit/s. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról,  
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon,  
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Esztergom, Petőfi Sándor utca 31. Tel.: (06 33) 401 167

 100 MEGÁS  NET, CSALÁDI HD TV  
ÉS TELEFON

Az akció 2018. február 5-től visszavonásig érvényes a kiemelt csomagokra (digitális D3,  
FTTH és VDSL területen a Tripla L és rezes területen a Tripla M csomagra), új lakossági  
ügyfelek részére. A Csepel Torpedo kerékpár heti sorsolásában csak új előfizetőink vesznek  
részt, a játékszabályzat szerint, 2018. február 5-től április 30-ig. A kép illusztráció.

BESZÁLLSZ?

NYERJ TORPEDO KERÉKPÁRT A HETI SORSOLÁSOKON!

HAVI

4 590
FORINTÉRT

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP  
A SCHILLER GIMNÁZIUMBAN 

A Schiller gimnázium pedagógusai 
mindig is fontos feladatuknak 
tekintették a tanulók jövendő 

életútjának egyengetését, azonban olyan 
egész napos, minden évfolyamra kiterjedő 
pályaorientációs rendezvényre, mint ami-
re 2018. január 19-én sor került, minded-
dig még nem volt példa iskolánk életében. 

Végzős diákjaink számtalan tovább-
tanulási lehetőség közül válogathatnak, 
ezzel együtt sokan még az utolsó pilla-
natokban is bizonytalanok. A választás 
kétségkívül nehéz; széles körű tájéko-
zottságot, érett önismeretet feltételez, és 
valójában hosszú folyamat eredménye. 
Projektnapunkkal éppen ezért azt a célt 
tűztük ki magunk elé, hogy a tanulókat 
minél több irányból, korosztály-specifikus 
programokkal támogassuk mind a kezdeti 
mérlegelésben, mind a végső, felelősség-
teljes döntés meghozatalában.

A 7. és 8. osztályosok üzemlátogatáso-
kon vettek részt Pilisvörösváron, aminek 
célja egyrészt az volt, hogy a gyerekek 
ismerjék meg a szűkebb környezetükben 
működő cégeket, intézményeket, hivata-
lokat, másrészt az, hogy reális képet kap-
janak egy munkahelyről, az ott dolgozók 
tevékenységéről, feladatairól, végzettsé-
géről, bérezési lehetőségeiről. Ezúton is 
szeretnénk köszönetet mondani a Bányai 
Bútorok Kft.-nek, a Hofstädter Nyílászá-
ró Gyártó Kft.-nek, a Liegl&Dachser Szál-
lítmányozási és Logisztikai Kft.-nek, a 
Napos Oldal Szociális Központnak, a Pi-
lisvörösvári Rendőrőrsnek, a Pilisvörösvár 
Szakorvosi Rendelőintézetnek, a Pilisvö-
rösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, 
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóságnak és a Pilisvörösvári Polgármesteri 
Hivatalnak, amiért szeretettel fogadták és 
sokoldalúan tájékoztatták diákjainkat. 

Néhány mondat a gyerekek visszajel-
zéseiből: „Szívesen dolgoznék ebben a szo-
ciális otthonban, ha nem is szakmaként, de 
karitatívan.” „Megtudtam, hogy az orvosok 
és az egészségügyi dolgozók bére egy táblá-
zatban van rögzítve.” „Most már tudom, 
hogy sokfajta rendőr létezik.” „Meglepőd-
tem, hogy egy polgármesteri hivatalban 
mennyiféle szakmával el lehet helyezkedni, 
azt is megtudtam, hogy milyen végzettségek 
kellenek hozzá.” „Érdekes volt körülnézni 
egy bútorgyárban.”

A 9. évfolyam diákjait a Pest Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Pilisvörösvári 
Tagintézményének szakemberei segítet-
ték önismeretük fejlesztésében, a 10. osz-
tályosok pedig pályaorientációs tréningen 
vehettek részt egy nemzetközi coach cég, 
az XPand trénereinek közreműködésével. 

Tanulói vélemények a programról: 
„Mindegyik állomáson tanultam valami 
újat, vagy magamról, vagy másokról.” „Az 
álmaid megvalósíthatod, legyen az bármi.” 
„Megtudtam, hogy milyen szakma illik hoz-
zám.” „Bármiből lehet karrier, ha teszünk 
érte.”

A 11. és 12. osztályosok két program 
közül választhattak. A továbbtanulási 
terveikben még bizonytalanok ellátogat-
hattak az Educatio Nemzetközi Oktatási 
Szakkiállításra, a határozottabb elképze-
lésekkel rendelkezők pedig a gimnázium-
ban informálódhattak többek között dr. 
Müller Márta egyetemi tanártól az ELTE 
Germanisztikai Intézetéről, tartalmas fó-
rumbeszélgetés keretében „régi schilleres” 

diákoktól a magyarországi és külföldi 
egyetemi életről, az EURES (Európai 
Foglalkoztatási Szolgálat) képviselőjétől a 
biztonságos külföldi munkavállalásról, de 
segítséget, praktikus tanácsokat kaptak  az 
E-Felvi kitöltéséhez is. 

Diákjaink megjegyzései: „Olyan élet-
helyzeteket hoztak hozzám közel velem egy-
korúak, amikre magamtól nem találok rá.” 
„Hasznosak voltak az E-Felvivel kapcsolatos 
információk.”

Összességében eredményes rendez-
vényt tudhatunk magunk mögött, a diá-
kok javaslatainak, kritikai észrevételeinek 
figyelembevételével pedig még ennél is 
produktívabb lehet a következő évi pálya-
választási napunk.

Ács Katalin
programszervező



192018. FEBRUÁRESEMÉNYEK  

BÁL FÚVÓSZENÉVEL

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG18

ÖRÖKSÉGÜNK JEGYÉBEN

„Hogy szellem, s ne hús tegyen magyar-
rá…” mottóval rendezték meg 2018-ban 
a magyar kultúra napját január 23-án este, 
a Művészetek Házában. A rendezvény ne-
vében olvasható idézet egyébiránt Babits 
Mihály „Eucharistia” elnevezésű költemé-
nyéből származik. A vers címe pontosan 
úrvacsorát jelent, amely tulajdonképpen 
egy keresztény szertartást takar, ahol a 
megváltónak az utolsó vacsorán mondott 
szavait és cselekedeteit liturgikus módon 
ismétlik meg. 

Mindez jól mutatja, hogy az est szerve-
zői milyen fontos, egyben közösségi értéke-
ket közvetítő programmal akarták a szín-

házterembe invitálni az érdeklődőket. Az 
előadáson a nézők több – hazai költőktől 
„kölcsönzött” – verset hallgathattak meg 
Balázs László Gábor versmondóművész 
szenvedélyes, erőteljes, ugyanakkor érzel-
mektől korántsem mentes előadásában. 
A különböző tételeket Szabó Anna és Bá-
lint Ákos táncművészek hol gyengéd, hol 
pedig energikus mozdulatai szakították 
meg, avagy tették teljessé. Érdemes meg-
jegyezni, hogy a hármast az október 23-ai 
ünnepségen is láthatták már korábban az 
érdeklődők.

A magyar kultúra napját 1989. január 
22. óta tartják meg. Az év eleji dátum Köl-

csey Ferenc költőnkhöz köthető, aki 1823-
ban állítólag ezen a napon tisztázta le Cse-
kén a Himnuszt.

Végezetül egy rövid visszatekintés. A 
tavalyi beszámolómban azt írtam, hogy „a 
megszokottnál kicsit több szék maradt ak-
kor üresen, köszönhetően az év eleji zord 
időjárásnak.” Ezúttal valamivel többen 
jöttek el a rendezvényre, ami biztató előjel, 
reméljük, jövőre teli lesz a félig leválasztott 
színházterem!

K.M.

J anuár 20-án nagy sikerrel rendezte meg 
hagyományos batyus bálját a Német 
Nemzetiségi Fúvószenekar. A Művé-

szetek Háza színházterme hamar megtelt 
a bálozókkal, és nem kellett sok idő ahhoz 
sem, hogy sokan közülük táncra perdülje-
nek. A zenekar pedig a szokásokhoz híven 
késő éjjelig fújta a talpalávalót, gondoskodva 
ezzel az egész estés jó hangulatról.

VÚ
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A SZABADSÁG UTCAI 
ÓVODA FARSANGJA

A ZRÍNYI UTCAI 
ÓVODA 

FARSANGJA
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A magyarországi német közösség további sorsát érintő fon-
tos ügyben kérjük segítségüket, támogatásukat. 2018-ban 
lehetőség nyílik arra, hogy pártoktól független, a nemze-

tiségi közösségünk iránt elkötelezett országgyűlési képviselőnk 
legyen. 
Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, legalább 40 000 választópol-
gárnak kell regisztrálnia a német nemzetiségi névjegyzékbe az 
országgyűlési választásokra kiterjedően, majd 2018. április 8-án a 
Német Listára szavaznia.
Pilisvörösvár az egyik legnagyobb magyarországi német település, 
ahol közel 4000-en vallják magukat németnek. Öt nemzetiségi 
óvodánkban és három nemzetiségi iskolánkban (ebből kettő nem-
zetiségi önkormányzati fenntartású) közel 2000 gyermek tanul né-
metül és ismerkedik meg a magyarországi németség történelmé-
vel, kultúrájával, hagyományaival. Nemzetiségi egyesületeinkben 
több mint 200-an ápolják, őrzik hagyományainkat.
Ha fontosnak tartják, hogy gyermekeik a lehető legjobb körül-
mények között tölthessék el iskolai éveiket, minőségi nevelésben, 
oktatásban részesüljenek, az őket nevelő, tanító pedagógusok 
munkáját pedig elismerjék, egyesületeink kulturális örökségünk 
ápolásában végzett munkáját elismerjék, és ne ütközzenek állan-
dó bürokratikus akadályokba, akkor támogassák a magyarországi 
németek ezen törekvését. 
Kérjük, hogy regisztrációjukkal és szavazatukkal járuljanak ah-
hoz hozzá, hogy egy elkötelezett, pártoktól független képviselő 
képviselje érdekeinket a Parlamentben. 
Csak összefogással tudunk eredményt elérni!
Bármely regisztrációval kapcsolatos kérdésükre a Pilisvörösvári 
Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai szívesen válaszolnak. 
(Bővebb információ: www.wahl2018.hu) 
Támogatásukra, regisztrációjukra és szavazatukra feltétlenül szá-
mítunk!
MAGYARORSZÁGI NÉMETEK VAGYUNK. VÁLLALJUK!

Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata

KEDVES MAGYARORSZÁGI NÉMET HONFITÁRSAINK!

Népcsoportunkat 2014 óta szószóló képviseli az Országgyűlésben. 
Figyelemre méltó előrelépéseket tettünk ez idő alatt, és ez jelentős 
mértékben az ő munkájának is köszönhető. Ritter Imre határozottan 
kiállt a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek munkája 
állami támogatásának érdemi megemelésért. Lobbitevékenysége 
és közel 50 felszólalása révén a plenáris üléseken folyamatosan fel-
hívta a pártok és a törvényhozás figyelmét nemzetiségünk ügyeire.

Egyértelműen világossá vált számunkra azonban az is, hogy hol 
vannak a szószólói mandátum határai: Egy szószóló nem terjeszthet 
elő törvényjavaslatokat, a kormányzat ellenőrzésében korlátozottak 
a lehetőségei, mint ahogy az üléseken is csak néhány témakörben 
szólalhat fel. Sok mindenre csak a Házbizottság, illetve a nemzetisé-
gi bizottság jóváhagyásával van lehetősége.

Most újra választásokra készülünk és esélyünk van arra, hogy immár 
országgyűlési képviselőt juttassunk a Parlamentbe. Egy képviselőt, 
aki törvények megalkotását vagy módosítását kezdeményezheti. 
Aki számon kérheti a Kormányt és minden nekünk fontos kérdésben 
felemelheti a szavát – függetlenként, pártok felett állva, népcsopor-
tunk iránt elkötelezetten!

A német nemzetiségi választói névjegyzék készen áll: Iratkozzatok 
fel rá, hogy 2018-ban a Német Listára szavazhassatok! Megérde-
meljük, hogy saját jogunkon és egyenrangúan képviseltessük ma-
gunkat a Parlamentben!

Képviselőnk azért fog dolgozni, hogy

• gyermekeinket jó színvonalú és általunk működtetetett 
óvodákban és iskolákban neveljék többnyelvű és több 
kultúrában otthonosan mozgó, öntudatos magyarországi 
németekké;

• egyesületeink, művészeti csoportjaink kulturális öröksé-
günk ápolásában végzett munkáját elismerjék, ne ütközze-
nek állandóan bürokratikus akadályokba;

• a német önkormányzatok visszakapják véleményezési, 
egyetértési jogaikat;

• zavartalanul ápolhassuk kapcsolatainkat a német nyelvte-
rülettel.

MAGYARORSZÁGI NÉMET VAGY. VÁLLALD!

MIÉRT VÁLASSZUK HÁT A BONYOLULT KERÜLŐUTAT,  
HA EGYENESEN IS CÉLBA JUTHATUNK?!

ITT AZ IDŐ! NÉPCSOPORTUNK JÖVŐJÉÉRT:
NÉMET LISTA – VÁLLALJUK!

VIRTIGLI

„Magyarország egy virtigli közép-európai állam” – lehetett a 
minap a Kossuth Rádióban egy péntek reggel annak kapcsán 
hallani, hogy Magyarország Sebastian Kurz kormányalakítása 
után új fejezetet nyit Ausztriával. Milyen érdekes, hogy a be-
szélő magyar–osztrák külpolitikai kontextusban egy magyar, de 
eredetét tekintve osztrák–német szót használt.

A „virtigli” a német „wirklich”-ből származik, a magyar 
nyelvbe a monarchia német vezényleti nyelvet használó közös 
hadserege által került. A monarchia hadseregében a közkato-
nák különböző nemzetiségűek voltak, a nyelvi és a vezényleti 
egységet az osztrák–német nyelv biztosította: aki katonaként 
szolgált, bármilyen nemzetiségű is volt, a katonaság alatt alap-
szinten megtanult németül.

Katonanyelven a virtigli (katona) nem tartalékos, hanem 
tényleges, valóságos (németül: „wirklich”) katonát jelentett, 
aki az Osztrák–Magyar Monarchia fegyveres erőinél teljesített 
szolgálatot. Ez a magyarosodás során hangváltozáson is átment 
szó ma már „hamisítatlan”-t jelent. A fenti idézet szerint tehát 
Magyarország egy igazi (tipikus) közép-európai állam.

M.M

NÉMET-MAGYAR NYELVI SAROK

A SVÁB TÖRZSASZTAL  
ELKÖLTÖZÖTT 
A tavaszi félévben a Sváb törzsasztal hétfőnként 17.00 órakor 
a Szent Imre-házban találkozik. Ezúton szeretnék a törzsasz-
tal tagjai köszönetüket kifejezni Breierné Kalmár Éva igazgató 
asszony és a Templom Téri Nemzetiségi Általános Iskola mun-
katársai felé, amiért az iskola a törzsasztal megalakulása óta a 
beszélgetésekhez önzetlen módon adott helyszínt. 

SCHWÄBISCHER STAMMTISCH 
UMGEZOGEN 
Im Frühlingssemester trifft sich der Schwäbische Stammtisch 
montags um 17.00 Uhr im Sankt-Emmerich-Haus. Die Mit-
glieder des Stammtisches möchten sich auch auf diesem Wege 
bei Schulrektorin Éva Breier-Kalmár sowie bei allen Mitarbei-
tern der Nationalitätengrundschule am Kirchplatz dafür be-
danken, dass die Schule seit der Gründung des Stammtisches 
eine Räumlichkeit ohne Entgelt für die Stammtischgespräche 
zur Verfügung gestellt hat.

NEMZETISÉGI 
REGISZTRÁCIÓ

                         FEKETE-FEHÉR SZÍNES

Hátsó borító:                              – 120 000 Ft

1/1 oldal 48 000 Ft   60 000 Ft

1/2 oldal 24 000 Ft   30 000 Ft

1/4 oldal 12 000 Ft   15 000 Ft

1/8 oldal   6 000 Ft     7 500 Ft

1/16 oldal   3 000 Ft     3 750 Ft

HIRDETÉSI DÍJAK A VÖRÖSVÁRI ÚJSÁGBAN
A hirdetések grafikai tervezését is vállaljuk a hirdetési díj 30%-áért.  

Az árak ÁFA-val együtt értendők.

apróhirdetés             500 Ft (max. 200 karakter)
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A magyarországi német közösség további sorsát érintő fon-
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(Bővebb információ: www.wahl2018.hu) 
Támogatásukra, regisztrációjukra és szavazatukra feltétlenül szá-
mítunk!
MAGYARORSZÁGI NÉMETEK VAGYUNK. VÁLLALJUK!

Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata

KEDVES MAGYARORSZÁGI NÉMET HONFITÁRSAINK!
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A MAGYARORSZÁGI  
NÉMETEK ELŰZETÉSÉNEK 
EMLÉKNAPJA VÖRÖSVÁRON

A megemlékezést Sax Ibolya, a 
PNNÖ elnökhelyettese két nyel-
ven vezette be, illetve moderálta. Az 

Országgyűlés 2012-es határozatát követően 
az első országos megemlékezésre 2013-ban 
Solymáron került először sor, 2018-ban a 
Baranya megyei Bóly városa adott otthont az 
ünnepségnek.

A vörösvári megemlékezést a Vásár 
téri tanári kar által előadott „Hazátlanok 
dala” (Lied der Heimatlosen, komponálta: 
Fogarasy Attila, betanította: Mirk Júlia, né-
met nyelvre fordította: dr. Mirk Mária) és 

NEMZETISÉG  

Fogarasy Attila verse vezette be.
A megjelenteket Gromon István pol-

gármester köszöntötte, aki beszédében ki-
emelte, hogy az 1946-os kitelepítés sem 
előzmények, sem támogatók nélkül nem 
történhetett volna meg; soha ne támogas-
sunk másokat kollektíve elítélő, általánosító 
nézeteket, ideológiákat.

Sax László, a PNNÖ elnöke hangsúlyoz-
ta, hogy a szomszéd települések németségé-
nek a kitelepítése a vörösváriakat is sok roko-
nuktól, barátjuktól és ismerősüktől fosztotta 
meg. Azokat az embereket űzték el, akiknek 

felmenői segítettek talpra 
állítani Magyarországot a 
törökdúlás után, támogat-
ták a magyarokat a XIX. 
századi függetlenségi tö-
rekvéseikben és számos jó 
szakembert ajándékoztak 
az országnak. A politika já-
tékszerévé váltak a magyar-

országi németek. Magyarország aktuális vá-
lasztási törvénye viszont lehetőséget ad arra, 
hogy a németségnek parlamenti képviselője 
is legyen. Az idei országgyűlési választások 
során nemzetiségi lista által német nemzeti-
ségi képviselőt tudunk a magyar Országgyű-
lésbe juttatni.

A köszöntőket Manherz Károly előadása 
követte, amelyben a budai hegyvidék német-
ségére emlékezett. Előadását több kardinális 
kérdésre építette fel. 

Mi maradt meg nekünk, sváboknak? Amit 
nem veszítettünk el, az az emlékezetünk. 
Régi tárgyainkat többnyire nem használjuk 
már, és a német nyelvjárástól is eltávolod-
tunk már. Ezért megpróbáljuk az emléke-
inket dokumentálni. Nem véletlen, hogy az 
utóbbi években egyre több helyen állítanak a 
betelepülésnek vagy éppen a kitelepítésnek 
emlékműveket és emléktáblákat. 

A kitelepítésről nem lehetett beszélget-
ni. Az 1950-es évekig születő generációkat 
néma generációknak is nevezték – sok ér-
telemben is. Egyrészt nem lehetett a köz-

elmúltról, az aktuális közéletről beszélni, 
másrészt nem lehetett az anyanyelvet hasz-
nálni. Ennek tükrében figyelemre méltó, 
hogy Vörösváron nagyon sokáig őrizték a 
családok a nyelvjárási-magyar kétnyelvűsé-
get. Amikor a gimnáziumot megalapították, 
az iskola némettanár-hiánnyal küzdött. A 
tanárhiány enyhítéséül Manherz Károly is 
vállalt németórákat: „Amikor jött a tanfe-
lügyelő, csak ámult, hogy a németórán csak 
németül beszéltünk, és a gyerekek mindent 
megértettek, és folyékony németséggel vála-
szoltak.” A Rákosi-korszak nemcsak hogy 
nem engedélyezte a némettanítást, elvette a 

Január hónapban emlékezik meg Magyarország mindazokról a sváb em-
berekről, akiket a második világháborút követően erőszakkal hurcoltak 
el, vagy megfosztván minden vagyontárgyuktól elűzték a hazájából. 2018. 
január 19-én a Művészetek Házában a Vásár Téri Nemzetiségi Általános 
Iskola tanári kórusa és Manherz Károly professzor úr elevenítette fel az 
1946-ban, 72 évvel ezelőtt történteket.

A PILISVÖRÖSVÁRI ÖNKÉNTES  
TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI

svábok anyanyelvét és korlátozta a vallásgya-
korlást. Amitől csak lehetett, megfosztotta az 
embereket.

Milyen lista volt? Nem tudjuk, mert már 
nem feltárható, hogy volt-e Vörösváron 
kitelepítési lista, hogy hány lista volt, és 
kik álltak ezen a listán. Amit tudunk, az 
az, hogy a kitelepítés a dél-magyarországi 
régiót érintette érzékenyen: a Bácskában, 
Dél-Magyarországon sokan visszavették az 
1939–44-es években német családnevüket, 
és ezek a családok mind felkerültek a kite-
lepítési listára. Lehet, hogy volt Vörösváron 
is kitelepítési lista, de azt is tudjuk, hogy 
a budai régióban szükség volt a bányász 
szakemberekre – az új kormánynak is.

Miért telepítették ki a svábokat? Sokáig az volt 
a köztudatban, hogy a potsdami egyezmény 
értelmében telepítették ki a németeket. A 
potsdami egyezmény azonban ilyen pontot 
nem tartalmaz. A régió kormányainak egyik 
célja az volt, hogy megszabaduljanak az ide-
gen elemektől, úgy, hogy kicserélték egymás 
között a lakosságaik egy részét. Ennek kö-
vetkeztében szlovákiai magyarok és buko-
vinai székelyek költöztek Magyarországra. 
A kitelepítést a földreform is ösztönözte. 

A problémát az okozta, hogy a szlovák és 
bukovinai telepesek nem ismerték a svábok 
gazdálkodási módszereit, és volt, aki elhagy-
ta a német portákat. Ilyenkor visszaköltöz-
hetett a tulajdonos a házába.

Hogyan élték meg a kitelepített svábok a kite-
lepítést? A nagykovácsi Historia Domusban 
az akkori plébános feljegyezte a kitelepítést, 
többek között azt is, hogy a rendőrség a va-
gonba beszálló svábok testét végigtapogatta, 
nehogy a ruhájuk alatt olyan tárgyakat vagy 
élelmiszert rejtsenek el, amit nem volt sza-
bad magukkal vinni. A kitelepítéseknél a 
magyar államrendőrség segített. 1945-ben 
egy dunabogdányi plébános levélben írta 
meg a megyéspüspöknek, hogy a magyar 
csendőrök a bogdányi templomban razziát 
tartottak. Lezárták az oldalajtókat és begyűj-
tötték a svábokat. A budai régióból a svá-
bokat a buda-déli internálótáborba vitték. 
Mindszenty bíboros is ellátogatott a buda-
déli gyűjtő- és internálótáborba. Ebben a 
táborban voltak elhelyezve a nők, munká-
sok (asztalos, cipész, szabóműhely, iparmű-
vészek és festők, konyhások, mosodások, 
takarítók, a kórház és annak dolgozói), ér-

telmiségiek és a kitelepítésre váró svábok. 
A kitelepített svábok minden ellenére ké-
pesek voltak egy pár esetben felékesíteni 
azt a vagont is, amiben kivitték őket az or-
szágból. Az út alatt csak egy-egy állomáson 
kaptak vizet. Enni azt ehettek a vagonban, 
amit magukkal vittek. A vonatút hosszabb 
volt a tervezettnél, mert bizonyos városokat 
ki kellett kerülnie a vonatnak. Tóth Ágnes 
írt könyvet arról („Hazatértek” címmel – 
M. M.), hogy milyen sokan szöktek haza a 
svábok közül. A német övezetekbe érkezett 
magyarországi svábokat a német honfitár-
saik cigányoknak csúfolták. Ők maguk ide-
genül érezték magukat, mert olyan terüle-
tekre (pl. Szászországba) telepítették be 
őket, aminek a nyelvjárását nem beszélték. 
A svábok főleg a szovjet megszállási öve-
zetekből próbáltak visszaszökni Magyar-
országra. A visszaszököttek nem kapták 
vissza a vagyonukat, sokszor bujdokolniuk 
kellett, hiszen státusz és állampolgárság 
nélkül tartózkodtak Magyarországon. A 
kitelepítettek abban reménykedtek, hogy 
visszatérhetnek, de csalódniuk kellett. Így 
az a népdal, ami a betelepítés idejéből 
származik – „A Duna a tengerbe folyik” 
–, a kitelepítés során birtokukat, szerette-
iket, szüleik sírjait itt hagyni kényszerülő 
svábok százezreire ugyanúgy vonatkozik, 
mint a 300 éve betelepülő őseikre. 

Müller Márta

Die Donau fließt und wieder fließt
(Aus der Ansiedlungszeit) 

Die Donau fließt und wieder fließt
wohl Tag und Nacht zum Meer.
Ein' Well die andere weiterzieht
und keine siehst du mehr.
Ah' Frühjahr kehren d' Schwälblein 
zurück,
der Storch kommt wieder her,
doch die gen Ungarn zogen sind,
die kommen nimmermehr.
 
Das Ungarland ist's reichste Land,
dort wächst viel Wein und Treid,
so hat's in Günzburg man verkünd't,
die Schiff stehn schon bereit,
dort gibt’s viel Vieh und Fleisch und 
G'flüg,
und taglang ist die Weid,
wer jetzo zieht ins Ungarland,
dem blüht die goldne Zeit.
 
Mein Schatz hat auch sein Glück 
probiert,
doch nicht zum Zeitvertreib,
und eh’ der Holler 's drittmal blüht
so hol’ ich dich als Weib,
und sieben, sieben lange Jahr,
die sind jetzt nun hinab,
ich wollt’, ich war bei meinem Schatz,
doch niemand weiß – sein Grab.

GEDENKTAG DER 
VERSCHLEPPUNG  
UND VERTREIBUNG

Am Gedenktag der Verschleppung 
und Vertreibung der Ungarndeut-
schen fand im Haus der Künste 
eine Veranstaltung statt, in dessen 
Rahmen – eingeleitet von dem Chor 
der Lehrer/-innen aus der Grund-
schule am Marktplatz – Professor 
Karl Manherz einen Vortrag über 
die Umstände der Vertreibung hielt. 
Im Rahmen des Vortrags wurde der 
Menschen gedacht, die die Schre-
cken der Vertreibung am eigenen 
Leibe erleben mussten. Es wurde 
darauf eingegangen, wie es auf der 
geopolitischen Bühne der Gechich-
te zur Vertreibung kam, warum die 
Vertreibung in Werischwar (nicht) 
durchgeführt wurde, wie die Vertrei-
bung in anderen Dörfern der Region 
vollzogen wurde und wie sie die Ver-
triebenen und Hinterbliebenen erlebt 
hatten.

Prof. Manherz Károly előadás közben

Mirk Júlia szólóéneke

A Vásár téri iskola tanári 
kórusa

A Duna a tengerbe folyik
(A Magyarországra település idejéből) 

A Duna a tengerbe folyik
nappal meg éjszaka.
Hullám hullámot csalogat,
egyet se látsz már soha.
A fecske tavasszal visszatér,
gólya száll valahova,
de aki Magyarországra ment,
Nem jön már vissza soha.
 
Magyarország a leggazdagabb,
búzája, szőleje jó,
Günzburgban ez megmondatott,
készen áll mind a hajó,
sok ott a barom, a hal, a vad,
szép legelő, laktató,
aki most Magyarországba megy,
annak lesz világa jó.
 
Szerencsét próbált a kedvesem,
nem unalom vitte el,
mielőtt a bodza hármat virít,
elviszlek, párom leszel,
s eltelt hét hosszú, hosszú év,
aki megélte, tudja jól,
most keresném a kedvesemet,
de a sírja sincs sehol.

(Kalász Márton  
fordítása)

Gromon István köszöntője
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A MAGYARORSZÁGI  
NÉMETEK ELŰZETÉSÉNEK 
EMLÉKNAPJA VÖRÖSVÁRON

A megemlékezést Sax Ibolya, a 
PNNÖ elnökhelyettese két nyel-
ven vezette be, illetve moderálta. Az 

Országgyűlés 2012-es határozatát követően 
az első országos megemlékezésre 2013-ban 
Solymáron került először sor, 2018-ban a 
Baranya megyei Bóly városa adott otthont az 
ünnepségnek.

A vörösvári megemlékezést a Vásár 
téri tanári kar által előadott „Hazátlanok 
dala” (Lied der Heimatlosen, komponálta: 
Fogarasy Attila, betanította: Mirk Júlia, né-
met nyelvre fordította: dr. Mirk Mária) és 

NEMZETISÉG  

Fogarasy Attila verse vezette be.
A megjelenteket Gromon István pol-

gármester köszöntötte, aki beszédében ki-
emelte, hogy az 1946-os kitelepítés sem 
előzmények, sem támogatók nélkül nem 
történhetett volna meg; soha ne támogas-
sunk másokat kollektíve elítélő, általánosító 
nézeteket, ideológiákat.

Sax László, a PNNÖ elnöke hangsúlyoz-
ta, hogy a szomszéd települések németségé-
nek a kitelepítése a vörösváriakat is sok roko-
nuktól, barátjuktól és ismerősüktől fosztotta 
meg. Azokat az embereket űzték el, akiknek 

felmenői segítettek talpra 
állítani Magyarországot a 
törökdúlás után, támogat-
ták a magyarokat a XIX. 
századi függetlenségi tö-
rekvéseikben és számos jó 
szakembert ajándékoztak 
az országnak. A politika já-
tékszerévé váltak a magyar-

országi németek. Magyarország aktuális vá-
lasztási törvénye viszont lehetőséget ad arra, 
hogy a németségnek parlamenti képviselője 
is legyen. Az idei országgyűlési választások 
során nemzetiségi lista által német nemzeti-
ségi képviselőt tudunk a magyar Országgyű-
lésbe juttatni.

A köszöntőket Manherz Károly előadása 
követte, amelyben a budai hegyvidék német-
ségére emlékezett. Előadását több kardinális 
kérdésre építette fel. 

Mi maradt meg nekünk, sváboknak? Amit 
nem veszítettünk el, az az emlékezetünk. 
Régi tárgyainkat többnyire nem használjuk 
már, és a német nyelvjárástól is eltávolod-
tunk már. Ezért megpróbáljuk az emléke-
inket dokumentálni. Nem véletlen, hogy az 
utóbbi években egyre több helyen állítanak a 
betelepülésnek vagy éppen a kitelepítésnek 
emlékműveket és emléktáblákat. 

A kitelepítésről nem lehetett beszélget-
ni. Az 1950-es évekig születő generációkat 
néma generációknak is nevezték – sok ér-
telemben is. Egyrészt nem lehetett a köz-

elmúltról, az aktuális közéletről beszélni, 
másrészt nem lehetett az anyanyelvet hasz-
nálni. Ennek tükrében figyelemre méltó, 
hogy Vörösváron nagyon sokáig őrizték a 
családok a nyelvjárási-magyar kétnyelvűsé-
get. Amikor a gimnáziumot megalapították, 
az iskola némettanár-hiánnyal küzdött. A 
tanárhiány enyhítéséül Manherz Károly is 
vállalt németórákat: „Amikor jött a tanfe-
lügyelő, csak ámult, hogy a németórán csak 
németül beszéltünk, és a gyerekek mindent 
megértettek, és folyékony németséggel vála-
szoltak.” A Rákosi-korszak nemcsak hogy 
nem engedélyezte a némettanítást, elvette a 

Január hónapban emlékezik meg Magyarország mindazokról a sváb em-
berekről, akiket a második világháborút követően erőszakkal hurcoltak 
el, vagy megfosztván minden vagyontárgyuktól elűzték a hazájából. 2018. 
január 19-én a Művészetek Házában a Vásár Téri Nemzetiségi Általános 
Iskola tanári kórusa és Manherz Károly professzor úr elevenítette fel az 
1946-ban, 72 évvel ezelőtt történteket.

A PILISVÖRÖSVÁRI ÖNKÉNTES  
TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI

svábok anyanyelvét és korlátozta a vallásgya-
korlást. Amitől csak lehetett, megfosztotta az 
embereket.

Milyen lista volt? Nem tudjuk, mert már 
nem feltárható, hogy volt-e Vörösváron 
kitelepítési lista, hogy hány lista volt, és 
kik álltak ezen a listán. Amit tudunk, az 
az, hogy a kitelepítés a dél-magyarországi 
régiót érintette érzékenyen: a Bácskában, 
Dél-Magyarországon sokan visszavették az 
1939–44-es években német családnevüket, 
és ezek a családok mind felkerültek a kite-
lepítési listára. Lehet, hogy volt Vörösváron 
is kitelepítési lista, de azt is tudjuk, hogy 
a budai régióban szükség volt a bányász 
szakemberekre – az új kormánynak is.

Miért telepítették ki a svábokat? Sokáig az volt 
a köztudatban, hogy a potsdami egyezmény 
értelmében telepítették ki a németeket. A 
potsdami egyezmény azonban ilyen pontot 
nem tartalmaz. A régió kormányainak egyik 
célja az volt, hogy megszabaduljanak az ide-
gen elemektől, úgy, hogy kicserélték egymás 
között a lakosságaik egy részét. Ennek kö-
vetkeztében szlovákiai magyarok és buko-
vinai székelyek költöztek Magyarországra. 
A kitelepítést a földreform is ösztönözte. 

A problémát az okozta, hogy a szlovák és 
bukovinai telepesek nem ismerték a svábok 
gazdálkodási módszereit, és volt, aki elhagy-
ta a német portákat. Ilyenkor visszaköltöz-
hetett a tulajdonos a házába.

Hogyan élték meg a kitelepített svábok a kite-
lepítést? A nagykovácsi Historia Domusban 
az akkori plébános feljegyezte a kitelepítést, 
többek között azt is, hogy a rendőrség a va-
gonba beszálló svábok testét végigtapogatta, 
nehogy a ruhájuk alatt olyan tárgyakat vagy 
élelmiszert rejtsenek el, amit nem volt sza-
bad magukkal vinni. A kitelepítéseknél a 
magyar államrendőrség segített. 1945-ben 
egy dunabogdányi plébános levélben írta 
meg a megyéspüspöknek, hogy a magyar 
csendőrök a bogdányi templomban razziát 
tartottak. Lezárták az oldalajtókat és begyűj-
tötték a svábokat. A budai régióból a svá-
bokat a buda-déli internálótáborba vitték. 
Mindszenty bíboros is ellátogatott a buda-
déli gyűjtő- és internálótáborba. Ebben a 
táborban voltak elhelyezve a nők, munká-
sok (asztalos, cipész, szabóműhely, iparmű-
vészek és festők, konyhások, mosodások, 
takarítók, a kórház és annak dolgozói), ér-

telmiségiek és a kitelepítésre váró svábok. 
A kitelepített svábok minden ellenére ké-
pesek voltak egy pár esetben felékesíteni 
azt a vagont is, amiben kivitték őket az or-
szágból. Az út alatt csak egy-egy állomáson 
kaptak vizet. Enni azt ehettek a vagonban, 
amit magukkal vittek. A vonatút hosszabb 
volt a tervezettnél, mert bizonyos városokat 
ki kellett kerülnie a vonatnak. Tóth Ágnes 
írt könyvet arról („Hazatértek” címmel – 
M. M.), hogy milyen sokan szöktek haza a 
svábok közül. A német övezetekbe érkezett 
magyarországi svábokat a német honfitár-
saik cigányoknak csúfolták. Ők maguk ide-
genül érezték magukat, mert olyan terüle-
tekre (pl. Szászországba) telepítették be 
őket, aminek a nyelvjárását nem beszélték. 
A svábok főleg a szovjet megszállási öve-
zetekből próbáltak visszaszökni Magyar-
országra. A visszaszököttek nem kapták 
vissza a vagyonukat, sokszor bujdokolniuk 
kellett, hiszen státusz és állampolgárság 
nélkül tartózkodtak Magyarországon. A 
kitelepítettek abban reménykedtek, hogy 
visszatérhetnek, de csalódniuk kellett. Így 
az a népdal, ami a betelepítés idejéből 
származik – „A Duna a tengerbe folyik” 
–, a kitelepítés során birtokukat, szerette-
iket, szüleik sírjait itt hagyni kényszerülő 
svábok százezreire ugyanúgy vonatkozik, 
mint a 300 éve betelepülő őseikre. 

Müller Márta

Die Donau fließt und wieder fließt
(Aus der Ansiedlungszeit) 

Die Donau fließt und wieder fließt
wohl Tag und Nacht zum Meer.
Ein' Well die andere weiterzieht
und keine siehst du mehr.
Ah' Frühjahr kehren d' Schwälblein 
zurück,
der Storch kommt wieder her,
doch die gen Ungarn zogen sind,
die kommen nimmermehr.
 
Das Ungarland ist's reichste Land,
dort wächst viel Wein und Treid,
so hat's in Günzburg man verkünd't,
die Schiff stehn schon bereit,
dort gibt’s viel Vieh und Fleisch und 
G'flüg,
und taglang ist die Weid,
wer jetzo zieht ins Ungarland,
dem blüht die goldne Zeit.
 
Mein Schatz hat auch sein Glück 
probiert,
doch nicht zum Zeitvertreib,
und eh’ der Holler 's drittmal blüht
so hol’ ich dich als Weib,
und sieben, sieben lange Jahr,
die sind jetzt nun hinab,
ich wollt’, ich war bei meinem Schatz,
doch niemand weiß – sein Grab.

GEDENKTAG DER 
VERSCHLEPPUNG  
UND VERTREIBUNG

Am Gedenktag der Verschleppung 
und Vertreibung der Ungarndeut-
schen fand im Haus der Künste 
eine Veranstaltung statt, in dessen 
Rahmen – eingeleitet von dem Chor 
der Lehrer/-innen aus der Grund-
schule am Marktplatz – Professor 
Karl Manherz einen Vortrag über 
die Umstände der Vertreibung hielt. 
Im Rahmen des Vortrags wurde der 
Menschen gedacht, die die Schre-
cken der Vertreibung am eigenen 
Leibe erleben mussten. Es wurde 
darauf eingegangen, wie es auf der 
geopolitischen Bühne der Gechich-
te zur Vertreibung kam, warum die 
Vertreibung in Werischwar (nicht) 
durchgeführt wurde, wie die Vertrei-
bung in anderen Dörfern der Region 
vollzogen wurde und wie sie die Ver-
triebenen und Hinterbliebenen erlebt 
hatten.

Prof. Manherz Károly előadás közben

Mirk Júlia szólóéneke

A Vásár téri iskola tanári 
kórusa

A Duna a tengerbe folyik
(A Magyarországra település idejéből) 

A Duna a tengerbe folyik
nappal meg éjszaka.
Hullám hullámot csalogat,
egyet se látsz már soha.
A fecske tavasszal visszatér,
gólya száll valahova,
de aki Magyarországra ment,
Nem jön már vissza soha.
 
Magyarország a leggazdagabb,
búzája, szőleje jó,
Günzburgban ez megmondatott,
készen áll mind a hajó,
sok ott a barom, a hal, a vad,
szép legelő, laktató,
aki most Magyarországba megy,
annak lesz világa jó.
 
Szerencsét próbált a kedvesem,
nem unalom vitte el,
mielőtt a bodza hármat virít,
elviszlek, párom leszel,
s eltelt hét hosszú, hosszú év,
aki megélte, tudja jól,
most keresném a kedvesemet,
de a sírja sincs sehol.

(Kalász Márton  
fordítása)

Gromon István köszöntője
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BEMUTATKOZIK 
A DUNAZUG

MULTIKULTI 

Február 9-én a Városi Könyvtár 
kisterme adott otthont Balogh 
Tamás hidrogeológus, túravezető 

„A Dunazug kalandkönyve” című kö-
tete bemutatójának. Az előre odakészí-
tett majd negyven szék már a kezdésre 
mind „elkelt”, s a diavetítéssel egybekö-
tött beszélgetés során folyamatosan ér-
keztek a könyvtárba a túrázás vagy csak 
a téma iránt érdeklődők.

Az egri származású szerző korábban 
írt már hasonló tematikájú könyveket 
„Eger és a Bükk”, „A Káli-medence” 
vagy a „A Dunakanyar kalandkönyve” 
címen. Mivel túravezetőként is igen 
aktív, így természetes volt, hogy a fő-

városba való költözése után felfedezte 
a Budai-hegységet, a Pilist, a Visegrá-
di-hegységet, a Börzsönyt és a Gerecsét 
is; utóbbiról igen sok szó esett a kicsivel 
több mint másfél órás előadás során. A 
szerző túrái során készített felvételei-
vel s az azokhoz kötött történetekkel 
kalauzolta el az érdeklődőket a közeli 

Január második hétvégéje bővelkedett 
kulturális programokban a Művésze-
tek Házában. Január 12-én este Braun 

Ágnes helyi festő ÉVSZAKOK c. kiállítá-
sát Gromon István polgármester úr nyi-
totta meg. A megnyitó beszédből röviden 
megismerhettük a korábban pedagógus-

ként tevékenykedő Braun Ágnes életútját, 
aki nagy vágyát teljesítette be azzal, hogy 
ecsetet fogott, és Simon M. Veronika, Mun-
kácsy-érmes, Aranyecset-díjas festőművész 
tanítványává szegődött, aki bevezette a fes-
tészet rejtelmeibe. 

és távolabbi környékbe, így bepillantást 
nyújtott például a bányák, a temetők, az 
arborétumok, a különféle vízpartok, va-
lamint többféle sziklaszirt világába, ame-
lyek a legtöbb városi ember előtt rejtve 
vannak. A jelenlévők megtudhatták példá-
ul, merre keressék Dunaalmáson Csoko-
nai Vitéz Mihály szerelmének, Lillának a 
sírját, amelyről érdemes tudni, hogy azon 
a költő által adott név, s nem a nő polgári 
neve szerepel.

De mit is nevezünk Dunazugnak? 
Nos, ha Balogh Tamást kérdezik, akkor ez 
az a környék, amelyet nyugatról a Gere-
cse hegyei és dombvidéke, délről a Budai-
hegyek, keletről a Pilis vonulata határol, 
északról pedig a Duna folyam védi. He-
gyek, sziklaszirtek, látványos kőbányák, 
bájos medencék találhatóak meg itt, ame-
lyek településeinél nincs zajos turistatö-
meg, így minden adott a tökéletes és aktív 
kikapcsolódáshoz.

A rendezvény végén az előadót hangos 
tapssal búcsúztatták a helyiek, aki többek-
nek dedikálta legfrissebb könyvét. km

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Parti Nagy Lajos:  
A hullámzó Balaton  
A nyelvkirály legújabb 
könyvében ismét 
meghökkentő szókap-
csolások, nyelvi bravúrok 
és szójátékok követik 
egymást. 

Dan Brown: Eredet 
Robert Langdon ezúttal 

Barcelonában kezd 
veszélyes kutatásba, 

rejtélyes szimbólumok 
és többértelmű művek 

nyomán.

Tolvaly Ferenc: 
Égi zene – Az Angster-
orgonák titka   
A Zsolnay-kód szerző-
je ezúttal Pécs másik 
nevezetes dinasztiá-
jának, az orgonaépítő 
Angstereknek állít 
emléket. 

 
Joanne Harris:  

A St. Oswald fiúiskola    
Sötét, felkavaró 

pszichothriller egy észak-
angliai fiúiskolából. 

Charles Martin:  
Hosszú az út   
Költői vallomás a szülői 
szeretetről: a regény egy 
apa és a fia közötti töré-
keny kapcsolat történetét 
mutatja be.

Deborah Moggach:  
Tulipánláz  

Lélegzetállító történet ha-
talomról, szenvedélyről és 
árulásról a XVII. századi 

Amsterdamban.

Mészöly Miklós  
és Polcz Alaine  
levelezése 1948–1997
A levelezés két erős és 
nagy hatású személyiség 
összefonódó sorsáról, 
elszakíthatatlannak 
bizonyult kapcsolatáról 
tanúskodik..

Az aktuális új könyvekről 
itt lehet tájékozódni: 

www.pvvarkonyvtar.hu/uj-konyveink

TORNÁZZUNK OTTHON! V. RÉSZ

Étkezés és a futás

Szervezetünk nagyjából úgy működik, mint 
egy autó: üzemanyaggal, tehát megfelelő 
tápanyagok és energia nélkül nem fog ren-
deltetésszerűen dolgozni. Szükségünk van 
szénhidrátra, fehérjére, zsírra és ásványi 
anyagokra. Nagyon fontos, hogy futás előtt 
elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű és 
minőségű szénhidrátbevitel. Egy 65 kilós, 30 
esztendős férfinak nagyjából a mozgás előtt 
három-négy órával javasolt elfogyasztania 
egy banánnal vagy mézzel „felturbózott” 
zabkását (körülbelül 4 evőkanálnyit, vízben 
megfőzve). Ha csak egy órával a futás előtt 
vagyunk, és nem volt lehetőségünk enni, ak-
kor együnk legalább egy banánt. Futás után 

a fehérjét mindenképpen vissza kell tölteni, 
így jó választás egy shake megivása, vagy 
valamiféle húsféleség elfogyasztása. Figyel-
jünk oda arra is, hogy futás során kiürítjük a 
szénhidrátraktárainkat, így ezt a tápanyagot 
is érdemes pótolni!

Vízpótlás futás közben és utána

A mozgássor közben kardinális dolog a 
folyadékbevitel, mert az elvégzett munka 
közben a vérünk sűrűsödik – ezáltal rom-
lik a teljesítmény –, így javallott nagyjából 
húszpercenként két deci vizet meginni. 
Sokat nem szabad fogyasztani, mert úgy 
könnyen leterhelhetjük gyomrunkat. Futás 
után nagyon fontos a folyadékpótlás!

Készüljünk bosuval

Ez a látszatra furcsának tűnő eszköz való-
jában egy integrált egyensúlytréner, amely 
azon izmokat is megdolgoztatja, amelyek 
fontosak a futás közben. Javítja az egyen-
súlyérzéket és a testtartást. Utóbbira azért is 
van kifejezetten szükség, mert a mozgás so-
rán, ha a hátunk domború lesz, akkor azzal 
együtt csökken a tüdőnk teljesítménybírása. 
Az elvégzendő alapgyakorlatok közül min-
denképpen hasznos elvégezni a guggolást – 
ami segít a bokánk stabilizálásában –, a má-
sik a helyben futás, amely során nagyon kell 
koncentrálni, hogy ne essünk ki az egyensú-
lyunkból.

Aki nem elégszik meg az otthonában elvé-
gezhető gyakorlatokkal és többet szeretne tenni 
saját egészsége és fittsége érdekében, azt szere-
tettel várom személyi edzéseimen, valamint 
Hot Iron és Spinning óráimon!

Herkules Fitness: Szt. Erzsébet utca 20/a 
06 26 331 816 

www.herkulesfitness.hu
Kreiszl Bogi: 36-30 248 1087 

herkulesvorosvar@gmail.com

Közelmúltban elindított soroza-
tunkban a helyi Herkules Fitness 
személyi edzői működnek közre. 
Célunk, hogy népszerűsítsük vá-
rosunk lakói között az egészséges és 
helyes testmozgást. Ezúttal a futás 
előtti és utáni étkezésről, illetőleg a 
futásra bosuval való felkészülésről 
beszélgettünk Kreiszl Bogi személyi 
edzővel.

(x)

Braun Ágnes az évek során több fes-
tőtáborban is volt, az elmúlt 10 év során 
kb. 180 db képet festett, s az utóbbi 5 év-
ben több közös és három egyéni kiállítása 
volt. A nyugdíjas éveit aktívan töltő festő-
re nagy hatással volt a plein air festészet, 
melynek jellemzője a szabadban való fes-
tés, a természetes szórt fény, a reflexszínek 
megjelenítése. A többségében ilyen típusú 
képek mellett, mostani (negyedik) egyéni 
kiállításán Braun Ágnes néhány új tech-
nikával készült művet is bemutatott, mint 
pl. a paverpol-os és a 3D-s képek. A meg-
nyitón közreműködtek: Botzheim Réka és 
Wittmann Szilvia, a Zeneiskola növendé-
kei, akik fuvolán adtak elő néhány darabot 
Demeter László tanár úr vezetésével. 

A kiállításmegnyitó után a színházte-
remben – az úti élménybeszámoló prog-
ramsorozat soron következő állomása-
ként – Izraelről beszélt Berényi Ildikó, a 
Művészetek Háza igazgató asszonya, aki 
november 16–21. között hat napot töltött 
férjével turistaként az országban. Elöljá-
róban az ország fekvéséről, lakosságáról, 
a lakosok összetételéről és egyéb fontos 

információkról kaphatott összefoglalást 
a közönség, majd sok-sok kép és néhány 
videó segítségével utazhattuk be mi is az 
országot. Az előadás információgazdag 
és nagyon jól összefogott volt.

A hétvége kulturális programjai a 
szombat esti színházi előadással foly-
tatódtak, vasárnap pedig bábelőadással 
várta a Művészetek Háza a gyerekeket és 
szüleiket. Érdemes figyelemmel kísérni 
a Művészetek Háza programjait, hiszen 
szinte minden hétre jut tartalmas szóra-
kozási lehetőség vagy kulturális esemény.

VH
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BEMUTATKOZIK 
A DUNAZUG

MULTIKULTI 

Február 9-én a Városi Könyvtár 
kisterme adott otthont Balogh 
Tamás hidrogeológus, túravezető 

„A Dunazug kalandkönyve” című kö-
tete bemutatójának. Az előre odakészí-
tett majd negyven szék már a kezdésre 
mind „elkelt”, s a diavetítéssel egybekö-
tött beszélgetés során folyamatosan ér-
keztek a könyvtárba a túrázás vagy csak 
a téma iránt érdeklődők.

Az egri származású szerző korábban 
írt már hasonló tematikájú könyveket 
„Eger és a Bükk”, „A Káli-medence” 
vagy a „A Dunakanyar kalandkönyve” 
címen. Mivel túravezetőként is igen 
aktív, így természetes volt, hogy a fő-

városba való költözése után felfedezte 
a Budai-hegységet, a Pilist, a Visegrá-
di-hegységet, a Börzsönyt és a Gerecsét 
is; utóbbiról igen sok szó esett a kicsivel 
több mint másfél órás előadás során. A 
szerző túrái során készített felvételei-
vel s az azokhoz kötött történetekkel 
kalauzolta el az érdeklődőket a közeli 

Január második hétvégéje bővelkedett 
kulturális programokban a Művésze-
tek Házában. Január 12-én este Braun 

Ágnes helyi festő ÉVSZAKOK c. kiállítá-
sát Gromon István polgármester úr nyi-
totta meg. A megnyitó beszédből röviden 
megismerhettük a korábban pedagógus-

ként tevékenykedő Braun Ágnes életútját, 
aki nagy vágyát teljesítette be azzal, hogy 
ecsetet fogott, és Simon M. Veronika, Mun-
kácsy-érmes, Aranyecset-díjas festőművész 
tanítványává szegődött, aki bevezette a fes-
tészet rejtelmeibe. 

és távolabbi környékbe, így bepillantást 
nyújtott például a bányák, a temetők, az 
arborétumok, a különféle vízpartok, va-
lamint többféle sziklaszirt világába, ame-
lyek a legtöbb városi ember előtt rejtve 
vannak. A jelenlévők megtudhatták példá-
ul, merre keressék Dunaalmáson Csoko-
nai Vitéz Mihály szerelmének, Lillának a 
sírját, amelyről érdemes tudni, hogy azon 
a költő által adott név, s nem a nő polgári 
neve szerepel.

De mit is nevezünk Dunazugnak? 
Nos, ha Balogh Tamást kérdezik, akkor ez 
az a környék, amelyet nyugatról a Gere-
cse hegyei és dombvidéke, délről a Budai-
hegyek, keletről a Pilis vonulata határol, 
északról pedig a Duna folyam védi. He-
gyek, sziklaszirtek, látványos kőbányák, 
bájos medencék találhatóak meg itt, ame-
lyek településeinél nincs zajos turistatö-
meg, így minden adott a tökéletes és aktív 
kikapcsolódáshoz.

A rendezvény végén az előadót hangos 
tapssal búcsúztatták a helyiek, aki többek-
nek dedikálta legfrissebb könyvét. km

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Parti Nagy Lajos:  
A hullámzó Balaton  
A nyelvkirály legújabb 
könyvében ismét 
meghökkentő szókap-
csolások, nyelvi bravúrok 
és szójátékok követik 
egymást. 

Dan Brown: Eredet 
Robert Langdon ezúttal 

Barcelonában kezd 
veszélyes kutatásba, 

rejtélyes szimbólumok 
és többértelmű művek 

nyomán.

Tolvaly Ferenc: 
Égi zene – Az Angster-
orgonák titka   
A Zsolnay-kód szerző-
je ezúttal Pécs másik 
nevezetes dinasztiá-
jának, az orgonaépítő 
Angstereknek állít 
emléket. 

 
Joanne Harris:  

A St. Oswald fiúiskola    
Sötét, felkavaró 

pszichothriller egy észak-
angliai fiúiskolából. 

Charles Martin:  
Hosszú az út   
Költői vallomás a szülői 
szeretetről: a regény egy 
apa és a fia közötti töré-
keny kapcsolat történetét 
mutatja be.

Deborah Moggach:  
Tulipánláz  

Lélegzetállító történet ha-
talomról, szenvedélyről és 
árulásról a XVII. századi 

Amsterdamban.

Mészöly Miklós  
és Polcz Alaine  
levelezése 1948–1997
A levelezés két erős és 
nagy hatású személyiség 
összefonódó sorsáról, 
elszakíthatatlannak 
bizonyult kapcsolatáról 
tanúskodik..

Az aktuális új könyvekről 
itt lehet tájékozódni: 

www.pvvarkonyvtar.hu/uj-konyveink

TORNÁZZUNK OTTHON! V. RÉSZ

Étkezés és a futás

Szervezetünk nagyjából úgy működik, mint 
egy autó: üzemanyaggal, tehát megfelelő 
tápanyagok és energia nélkül nem fog ren-
deltetésszerűen dolgozni. Szükségünk van 
szénhidrátra, fehérjére, zsírra és ásványi 
anyagokra. Nagyon fontos, hogy futás előtt 
elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű és 
minőségű szénhidrátbevitel. Egy 65 kilós, 30 
esztendős férfinak nagyjából a mozgás előtt 
három-négy órával javasolt elfogyasztania 
egy banánnal vagy mézzel „felturbózott” 
zabkását (körülbelül 4 evőkanálnyit, vízben 
megfőzve). Ha csak egy órával a futás előtt 
vagyunk, és nem volt lehetőségünk enni, ak-
kor együnk legalább egy banánt. Futás után 

a fehérjét mindenképpen vissza kell tölteni, 
így jó választás egy shake megivása, vagy 
valamiféle húsféleség elfogyasztása. Figyel-
jünk oda arra is, hogy futás során kiürítjük a 
szénhidrátraktárainkat, így ezt a tápanyagot 
is érdemes pótolni!

Vízpótlás futás közben és utána

A mozgássor közben kardinális dolog a 
folyadékbevitel, mert az elvégzett munka 
közben a vérünk sűrűsödik – ezáltal rom-
lik a teljesítmény –, így javallott nagyjából 
húszpercenként két deci vizet meginni. 
Sokat nem szabad fogyasztani, mert úgy 
könnyen leterhelhetjük gyomrunkat. Futás 
után nagyon fontos a folyadékpótlás!

Készüljünk bosuval

Ez a látszatra furcsának tűnő eszköz való-
jában egy integrált egyensúlytréner, amely 
azon izmokat is megdolgoztatja, amelyek 
fontosak a futás közben. Javítja az egyen-
súlyérzéket és a testtartást. Utóbbira azért is 
van kifejezetten szükség, mert a mozgás so-
rán, ha a hátunk domború lesz, akkor azzal 
együtt csökken a tüdőnk teljesítménybírása. 
Az elvégzendő alapgyakorlatok közül min-
denképpen hasznos elvégezni a guggolást – 
ami segít a bokánk stabilizálásában –, a má-
sik a helyben futás, amely során nagyon kell 
koncentrálni, hogy ne essünk ki az egyensú-
lyunkból.

Aki nem elégszik meg az otthonában elvé-
gezhető gyakorlatokkal és többet szeretne tenni 
saját egészsége és fittsége érdekében, azt szere-
tettel várom személyi edzéseimen, valamint 
Hot Iron és Spinning óráimon!

Herkules Fitness: Szt. Erzsébet utca 20/a 
06 26 331 816 

www.herkulesfitness.hu
Kreiszl Bogi: 36-30 248 1087 

herkulesvorosvar@gmail.com

Közelmúltban elindított soroza-
tunkban a helyi Herkules Fitness 
személyi edzői működnek közre. 
Célunk, hogy népszerűsítsük vá-
rosunk lakói között az egészséges és 
helyes testmozgást. Ezúttal a futás 
előtti és utáni étkezésről, illetőleg a 
futásra bosuval való felkészülésről 
beszélgettünk Kreiszl Bogi személyi 
edzővel.

(x)

Braun Ágnes az évek során több fes-
tőtáborban is volt, az elmúlt 10 év során 
kb. 180 db képet festett, s az utóbbi 5 év-
ben több közös és három egyéni kiállítása 
volt. A nyugdíjas éveit aktívan töltő festő-
re nagy hatással volt a plein air festészet, 
melynek jellemzője a szabadban való fes-
tés, a természetes szórt fény, a reflexszínek 
megjelenítése. A többségében ilyen típusú 
képek mellett, mostani (negyedik) egyéni 
kiállításán Braun Ágnes néhány új tech-
nikával készült művet is bemutatott, mint 
pl. a paverpol-os és a 3D-s képek. A meg-
nyitón közreműködtek: Botzheim Réka és 
Wittmann Szilvia, a Zeneiskola növendé-
kei, akik fuvolán adtak elő néhány darabot 
Demeter László tanár úr vezetésével. 

A kiállításmegnyitó után a színházte-
remben – az úti élménybeszámoló prog-
ramsorozat soron következő állomása-
ként – Izraelről beszélt Berényi Ildikó, a 
Művészetek Háza igazgató asszonya, aki 
november 16–21. között hat napot töltött 
férjével turistaként az országban. Elöljá-
róban az ország fekvéséről, lakosságáról, 
a lakosok összetételéről és egyéb fontos 

információkról kaphatott összefoglalást 
a közönség, majd sok-sok kép és néhány 
videó segítségével utazhattuk be mi is az 
országot. Az előadás információgazdag 
és nagyon jól összefogott volt.

A hétvége kulturális programjai a 
szombat esti színházi előadással foly-
tatódtak, vasárnap pedig bábelőadással 
várta a Művészetek Háza a gyerekeket és 
szüleiket. Érdemes figyelemmel kísérni 
a Művészetek Háza programjait, hiszen 
szinte minden hétre jut tartalmas szóra-
kozási lehetőség vagy kulturális esemény.

VH
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SZERÉNYEN, DE KEMÉNYEN!
• Tavaly abbahagyta az aktív motor-
versenyzést. Miért döntött a befejezés 
mellett? 

A motocross, ha eredményeket akar az 
ember elérni, akkor nagyon sok időt vesz 
igénybe, a fizikai felkészülés és a motoros 
edzések, utazás a pályákra és még sorol-
hatnám. Sajnos most az időm lett a leg-
drágább, a munkámmal kapcsolatban is 
sokkal több lett a napi teendőm, és a kis-
lányommal is nagyon igényeljük egymás 
társaságát. Szponzorokat is nagyon nehéz 
találni, és az otthoni büdzsé mindezt már 
nem bírta el, mert ha a sikerre törekszünk, 
akkor bizony bele kell markolni a zseb-
be, néha akár két marokkal… Az eltelt 
huszonöt év a motorsportban nagyon jó 
volt, rengeteg barátot szereztem, nemcsak 
itthonról, hanem a környező országokból 
is. Sokat tanultam ez idő alatt a kitartás-
ról, az alázatról, hogy nincsen elvesztett 
helyzet, vagy arról, hogy soha ne adjam 
fel. Bizony fel kell tudni kelni és menni 
tovább, amíg ver az ember szíve. A sport 
megtanított győzni és nem nagyképűs-
ködni, pluszban pedig alázattal veszíteni, 

majd másnap keményebben 
edzeni, hogy a kudarcot elke-
rüljem legközelebb. Sok siker 
volt, de számos csalódás is, és 
a sérülések sem kerültek el, 
de azt tudom mondani, hogy 
megérte, mert a sport jó dol-
gokra nevel. Mondjuk, amikor 
jön egy kis időjárás-változás, 
akkor nem mindig önzetlen 
a mosolyom… De hát ez van, 
vannak olyanok, akik életük-
ben nem sportoltak, mégis fáj 
minden csontjuk.

• Pontosan melyik kategóriá-
ban versenyzett az utóbbi években és mi-
lyen eredményeket ért el?

Miután a Super moto mint verseny-
port megszűnt, 2008-ban visszatértem a 
motocrossba, majd rá négy évre a senior 
kategóriában róttam a köröket 38 éves 
korom óta, mert ez az alsó korhatár. A 
Supermotóban saját motorral kezdtem, az-
zal a Yamahával, amelyet kilenc éve láthat-
tak az akkori cikkben, annyi különbséggel, 

hogy némileg átalakítottam erre 
a sportra. Ez egészen pontosan 
annyit tesz, hogy tizenhét colos 
kerekekkel, slick gumival és 320 
mm-es első fékkel lett szerelve, 
pluszban még pár apróbb mó-
dosítást is el kellett végezni rajta. 
Utána két évig egy Husaberg 650 
cm2-es motorral versenyeztem, 
amit az akkori magyarországi 
nagykereskedés finanszírozott. 
Supermoto eredményeim közül 
megemlíteném a 2006-os open 
kategória második helyét, a 2007-

es prestige kategória negyedik helyét és az 
Európa-kupa csapatbajnokság negyedik 
pozícióját. 2008-ban a prestige osztály-
ban a tribün második fokára állhattam fel. 
Egyébként motocrossban számtalanszor 
álltam a dobogón, nyertem több versenyt, 
főként amíg volt lehetőségem rendesen 
edzeni. Aztán ahogyan csökkent az inten-
zitása a tréningeknek, a teljesítményem is 
hullámzóbb lett. Sajnos sok versenyre nem 
tudtam elmenni a munkám és más ténye-
zők miatt is, ezeket nagyon sajnálom, 
mert az év végi összesítésben fontos pon-
tok hiányoztak miattuk, de hát nem ebből 
élek, és a fontossági sorrendet be kell tar-
tani. Megemlíteném azt is, hogy nyertem 
pár Super Teremcrosst Nyíregyházán és a 
Syma Sportcsarnokban is. Ezek a futamok 
a téli időszakban nagy sikerrel bírtak a né-
zők és a versenyzők számára egyaránt. 

• Milyen motorjai voltak még azóta, hogy 
kilenc évvel ezelőtt legutóbb beszéltünk?

Crossban volt pár Suzuki RM-Z450-es 
motorom, ezek körülbelül 55 lóerős gé-

Lánczi Sándor a tavalyi esztendő-
ben képletesen szögre akasztotta 
bukósisakját és egyelőre abbahagy-
ta a motocross versenyzést. A moto-
rossal legutóbb kilenc esztendővel 
ezelőtt beszélgettünk lapunk ha-
sábjain, így a befejezés kapcsán úgy 
döntöttünk, újfent eljött az ideje a 
számvetésnek.

Önök mennyire ismerik konyhájuk fűszereit azontúl, hogy általában 
melyik étel esetében emelik el helyükről a különféle tároló dobozokat? 
Biztos vagyok benne, hogy az alábbi összeállításban – hozzám hasonlóan 
– érdekes információkra lelnek majd, amelyek után másként tekintenek 
a jövőben a különféle ízesítő növényekre, őrleményekre, ételízesítőkre.

pek, középfordulaton nagyon erősek, 
fordulékonyak a kisívű kanyarokban, 
de a nagyívű gödrös fordulókat nem 
veszik túl könnyedén. A legutóbbi mo-
torom egy Kawasaki KXF-450efi volt. 
Ez egy kezes „gépsárkány” a maga 57 
lóerejével, jól kijöttünk egymással mind 
a földön, mind a levegőben. Tavaly el-
adtam a fentiekben írt okokra hivatkoz-
va, de nem mondom, hogy nem fogok 
többé motorra ülni és esetleg versenyez-
ni is, mert hát soha nem mondd, hogy 
soha, de most egy kis szünetet tartok a 
motorsportban.

• Mivel telnek újabban a hétköznap-
jai?

Mostanában kicsit komolyabban kerék-
pározom, mint annak idején. Vettem 
egy hegyi és egy országúti kerékpárt, 
így hetente több alkalommal tudok te-
kerni – a gyönyörű hegyes-völgyes er-
deinkben, útjainkon – kisebb-nagyobb 
távokat. Csodálatos helyen lakunk, ahol 
bőven vannak dombok, hegyek, erdők, 
csak ajánlani tudom mindenkinek, 
hogy pattanjanak bringára, mert vala-
milyen mozgásra minden embernek 
szüksége van. A kerékpár nem olyan 
megterhelő az ízületeknek, mint a futás, 
de kondiban tart. Régi barátom és volt 
osztálytársam, Bogár Gábor – többszö-
rös magyar bajnok és még sok más cím 
birtokosa – avatott be a kerékpársport 
rejtelmeibe, minden bringás dologban 
ő segít nekem, legyen az vásárlás, vagy 
például szerelés. A másik hobbim ta-
valy télen éledt újra, amikor befagytak 
végre a tavak. Úgymond „rendes” tél 
volt, ami vagy tíz éve nem történt a kör-
nyéken. Talán kitalálják, hogy a jégko-
rongról van szó. A barátaimmal mindig 
játszottunk gyerekkorunk óta. Anno a 
Szent János tavacskán kezdtük, ami a 
sekély vize miatt már kis hidegben is 
befagyott, később a Pálya-tavon, a volt 
kemping mellett létesült a megszokott 
hokipálya telenként. A tavalyi télen 
újra találkoztunk a régi játékostársak-
kal. Többen már régóta fedett jégcsar-
nokokba jártak, ahol egész évben lehet 
ütni a korongot, így ezek után hetente 
egyszer-kétszer, ha időm engedi, az esti 
órák alkalmával eljárok kikapcsolódni 
velük a jégre.

• Mit tanácsolna fiatal sportolóknak, 
akik még az út elején járnak?

Azt üzenném nekik, hogy mindenképp 
sportoljanak valamit, mert egészséges, 
jó a testnek és a léleknek egyaránt, meg-
ismerik saját maguk határait, megtanít-
ja őket sok mindenre, ami az élet sok-
szor nehéz, rögös útjain átsegíti majd 
őket. Az idősebbeknek meg azt monda-
nám, hogy a sport konzervál!

Kókai Márton

ÉLETÜNK ÍZEI
Borókabogyó

Kevesen tudják, de a közönséges boróka 
valójában az öröklét szimbóluma, amit mi 
sem bizonyít jobban, mint az a tény, hogy a 
közép-, illetve az újkor közkedvelt temetői 
fájáról van szó, amely elsősorban a német 
anyanyelvű területeken látható mind a mai 
napig. Mindennek egyszerű magyarázata 
abban rejlik, hogy a népi hiedelmek szerint 
az elhunytak lelkének menedékhelyként 
szolgál. A bogyók betakarítása ponyvákkal 
és botokkal történik. Előbbieket a fák alá 
helyezik, míg utóbbi eszközzel az ágakat 
ütik, hogy a termés engedjen a gravitá-
ció hívásának. Az így betakarított termést 
tisztítás után kiszárítják, ilyen módon 
lesz belőle fűszer, amelyet Európa szá-
mos pontján használnak előszeretettel, így 
Skandináviában, Németországban vagy 
Franciaországban. Páclék elkészítésekor 
is érdemes alkalmazni, mert nagyon jól 
harmonizál a különféle sülthús alapanya-
gokkal: a sertéssel, a báránnyal, vagy akár 
a vadhúsokkal. A kakukkfű, az oregánó, a 
majoránna, a babérlevél, a fokhagyma, de 
a zsálya is passzol ízvilágához. Magáról a 
bogyóról érdemes tudni, hogy nemcsak fű-
szerként hasznosítják, hanem a bogyó illó-
olaját a gyógyszeriparban is alkalmazzák. 
A népi gyógyászatban gyomorfájdalmak 
csillapítására, illetve étvágyfokozóként 
használatos, továbbá pálinkát és szörpöt 
készítenek belőle.

Fahéj

Most bizonyára többen szemöldökrán-
colással egybekötve olvassák soraimat, de 
higgyék el nekem, hogy a fahéj nem csak 
kizárólagosan a sütemények, a forralt bor 
és a karácsonyi hangulat alapvető kompo-
nense. Az egyik szakács ismerősöm rend-
szerint alkalmazza a különféle sültek ese-
tében, sőt olyan étteremben is voltam már, 
ahol a chilis babot „turbózták” fel egy le-
heletnyi fahéjjal. Egy beszédes nevű alap-
anyagról van szó, amelyről talán kevesen 
tudják, hogy két növény lehántolt, majd 
megszárított kérgéről kapta az elnevezését. 
Ezek alapján megkülönböztethetünk való-
di és kínai fahéjat. Az elkészítési fázis során 
a kéreg lehámozása után árnyékban szárít-
ják ki azt, egészen addig, amíg az ismert 
módon a héjdarabok úgymond üregesen 
fel nem csavarodnak. A fahéj története több 
mint kétezer évvel ezelőttig nyúlik vissza. 
Európába a tizennyolcadik század végén, 
keletről – egészen pontosan Indiából és Srí 
Lankáról – szállították a kereskedők, akik 
üzleti érdekeiket különféle rémmesékkel 
védték, így tartották meg a fűszer csillagá-
szati árát, amely olyan értékes volt, hogy a 
kereskedelmi monopóliumáért több ország 
is ölre kelt, így például a franciák, a por-
tugálok vagy az angolok. A fahéj – amely 
ízében egyszerre édeskés, fanyar és csípős 
– számos pozitív hatással lehet az ember 
életére. Úgy tartják, hogy kellő mértéket 
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SZERÉNYEN, DE KEMÉNYEN!
• Tavaly abbahagyta az aktív motor-
versenyzést. Miért döntött a befejezés 
mellett? 

A motocross, ha eredményeket akar az 
ember elérni, akkor nagyon sok időt vesz 
igénybe, a fizikai felkészülés és a motoros 
edzések, utazás a pályákra és még sorol-
hatnám. Sajnos most az időm lett a leg-
drágább, a munkámmal kapcsolatban is 
sokkal több lett a napi teendőm, és a kis-
lányommal is nagyon igényeljük egymás 
társaságát. Szponzorokat is nagyon nehéz 
találni, és az otthoni büdzsé mindezt már 
nem bírta el, mert ha a sikerre törekszünk, 
akkor bizony bele kell markolni a zseb-
be, néha akár két marokkal… Az eltelt 
huszonöt év a motorsportban nagyon jó 
volt, rengeteg barátot szereztem, nemcsak 
itthonról, hanem a környező országokból 
is. Sokat tanultam ez idő alatt a kitartás-
ról, az alázatról, hogy nincsen elvesztett 
helyzet, vagy arról, hogy soha ne adjam 
fel. Bizony fel kell tudni kelni és menni 
tovább, amíg ver az ember szíve. A sport 
megtanított győzni és nem nagyképűs-
ködni, pluszban pedig alázattal veszíteni, 

majd másnap keményebben 
edzeni, hogy a kudarcot elke-
rüljem legközelebb. Sok siker 
volt, de számos csalódás is, és 
a sérülések sem kerültek el, 
de azt tudom mondani, hogy 
megérte, mert a sport jó dol-
gokra nevel. Mondjuk, amikor 
jön egy kis időjárás-változás, 
akkor nem mindig önzetlen 
a mosolyom… De hát ez van, 
vannak olyanok, akik életük-
ben nem sportoltak, mégis fáj 
minden csontjuk.

• Pontosan melyik kategóriá-
ban versenyzett az utóbbi években és mi-
lyen eredményeket ért el?

Miután a Super moto mint verseny-
port megszűnt, 2008-ban visszatértem a 
motocrossba, majd rá négy évre a senior 
kategóriában róttam a köröket 38 éves 
korom óta, mert ez az alsó korhatár. A 
Supermotóban saját motorral kezdtem, az-
zal a Yamahával, amelyet kilenc éve láthat-
tak az akkori cikkben, annyi különbséggel, 

hogy némileg átalakítottam erre 
a sportra. Ez egészen pontosan 
annyit tesz, hogy tizenhét colos 
kerekekkel, slick gumival és 320 
mm-es első fékkel lett szerelve, 
pluszban még pár apróbb mó-
dosítást is el kellett végezni rajta. 
Utána két évig egy Husaberg 650 
cm2-es motorral versenyeztem, 
amit az akkori magyarországi 
nagykereskedés finanszírozott. 
Supermoto eredményeim közül 
megemlíteném a 2006-os open 
kategória második helyét, a 2007-

es prestige kategória negyedik helyét és az 
Európa-kupa csapatbajnokság negyedik 
pozícióját. 2008-ban a prestige osztály-
ban a tribün második fokára állhattam fel. 
Egyébként motocrossban számtalanszor 
álltam a dobogón, nyertem több versenyt, 
főként amíg volt lehetőségem rendesen 
edzeni. Aztán ahogyan csökkent az inten-
zitása a tréningeknek, a teljesítményem is 
hullámzóbb lett. Sajnos sok versenyre nem 
tudtam elmenni a munkám és más ténye-
zők miatt is, ezeket nagyon sajnálom, 
mert az év végi összesítésben fontos pon-
tok hiányoztak miattuk, de hát nem ebből 
élek, és a fontossági sorrendet be kell tar-
tani. Megemlíteném azt is, hogy nyertem 
pár Super Teremcrosst Nyíregyházán és a 
Syma Sportcsarnokban is. Ezek a futamok 
a téli időszakban nagy sikerrel bírtak a né-
zők és a versenyzők számára egyaránt. 

• Milyen motorjai voltak még azóta, hogy 
kilenc évvel ezelőtt legutóbb beszéltünk?

Crossban volt pár Suzuki RM-Z450-es 
motorom, ezek körülbelül 55 lóerős gé-

Lánczi Sándor a tavalyi esztendő-
ben képletesen szögre akasztotta 
bukósisakját és egyelőre abbahagy-
ta a motocross versenyzést. A moto-
rossal legutóbb kilenc esztendővel 
ezelőtt beszélgettünk lapunk ha-
sábjain, így a befejezés kapcsán úgy 
döntöttünk, újfent eljött az ideje a 
számvetésnek.

Önök mennyire ismerik konyhájuk fűszereit azontúl, hogy általában 
melyik étel esetében emelik el helyükről a különféle tároló dobozokat? 
Biztos vagyok benne, hogy az alábbi összeállításban – hozzám hasonlóan 
– érdekes információkra lelnek majd, amelyek után másként tekintenek 
a jövőben a különféle ízesítő növényekre, őrleményekre, ételízesítőkre.

pek, középfordulaton nagyon erősek, 
fordulékonyak a kisívű kanyarokban, 
de a nagyívű gödrös fordulókat nem 
veszik túl könnyedén. A legutóbbi mo-
torom egy Kawasaki KXF-450efi volt. 
Ez egy kezes „gépsárkány” a maga 57 
lóerejével, jól kijöttünk egymással mind 
a földön, mind a levegőben. Tavaly el-
adtam a fentiekben írt okokra hivatkoz-
va, de nem mondom, hogy nem fogok 
többé motorra ülni és esetleg versenyez-
ni is, mert hát soha nem mondd, hogy 
soha, de most egy kis szünetet tartok a 
motorsportban.

• Mivel telnek újabban a hétköznap-
jai?

Mostanában kicsit komolyabban kerék-
pározom, mint annak idején. Vettem 
egy hegyi és egy országúti kerékpárt, 
így hetente több alkalommal tudok te-
kerni – a gyönyörű hegyes-völgyes er-
deinkben, útjainkon – kisebb-nagyobb 
távokat. Csodálatos helyen lakunk, ahol 
bőven vannak dombok, hegyek, erdők, 
csak ajánlani tudom mindenkinek, 
hogy pattanjanak bringára, mert vala-
milyen mozgásra minden embernek 
szüksége van. A kerékpár nem olyan 
megterhelő az ízületeknek, mint a futás, 
de kondiban tart. Régi barátom és volt 
osztálytársam, Bogár Gábor – többszö-
rös magyar bajnok és még sok más cím 
birtokosa – avatott be a kerékpársport 
rejtelmeibe, minden bringás dologban 
ő segít nekem, legyen az vásárlás, vagy 
például szerelés. A másik hobbim ta-
valy télen éledt újra, amikor befagytak 
végre a tavak. Úgymond „rendes” tél 
volt, ami vagy tíz éve nem történt a kör-
nyéken. Talán kitalálják, hogy a jégko-
rongról van szó. A barátaimmal mindig 
játszottunk gyerekkorunk óta. Anno a 
Szent János tavacskán kezdtük, ami a 
sekély vize miatt már kis hidegben is 
befagyott, később a Pálya-tavon, a volt 
kemping mellett létesült a megszokott 
hokipálya telenként. A tavalyi télen 
újra találkoztunk a régi játékostársak-
kal. Többen már régóta fedett jégcsar-
nokokba jártak, ahol egész évben lehet 
ütni a korongot, így ezek után hetente 
egyszer-kétszer, ha időm engedi, az esti 
órák alkalmával eljárok kikapcsolódni 
velük a jégre.

• Mit tanácsolna fiatal sportolóknak, 
akik még az út elején járnak?

Azt üzenném nekik, hogy mindenképp 
sportoljanak valamit, mert egészséges, 
jó a testnek és a léleknek egyaránt, meg-
ismerik saját maguk határait, megtanít-
ja őket sok mindenre, ami az élet sok-
szor nehéz, rögös útjain átsegíti majd 
őket. Az idősebbeknek meg azt monda-
nám, hogy a sport konzervál!

Kókai Márton

ÉLETÜNK ÍZEI
Borókabogyó

Kevesen tudják, de a közönséges boróka 
valójában az öröklét szimbóluma, amit mi 
sem bizonyít jobban, mint az a tény, hogy a 
közép-, illetve az újkor közkedvelt temetői 
fájáról van szó, amely elsősorban a német 
anyanyelvű területeken látható mind a mai 
napig. Mindennek egyszerű magyarázata 
abban rejlik, hogy a népi hiedelmek szerint 
az elhunytak lelkének menedékhelyként 
szolgál. A bogyók betakarítása ponyvákkal 
és botokkal történik. Előbbieket a fák alá 
helyezik, míg utóbbi eszközzel az ágakat 
ütik, hogy a termés engedjen a gravitá-
ció hívásának. Az így betakarított termést 
tisztítás után kiszárítják, ilyen módon 
lesz belőle fűszer, amelyet Európa szá-
mos pontján használnak előszeretettel, így 
Skandináviában, Németországban vagy 
Franciaországban. Páclék elkészítésekor 
is érdemes alkalmazni, mert nagyon jól 
harmonizál a különféle sülthús alapanya-
gokkal: a sertéssel, a báránnyal, vagy akár 
a vadhúsokkal. A kakukkfű, az oregánó, a 
majoránna, a babérlevél, a fokhagyma, de 
a zsálya is passzol ízvilágához. Magáról a 
bogyóról érdemes tudni, hogy nemcsak fű-
szerként hasznosítják, hanem a bogyó illó-
olaját a gyógyszeriparban is alkalmazzák. 
A népi gyógyászatban gyomorfájdalmak 
csillapítására, illetve étvágyfokozóként 
használatos, továbbá pálinkát és szörpöt 
készítenek belőle.

Fahéj

Most bizonyára többen szemöldökrán-
colással egybekötve olvassák soraimat, de 
higgyék el nekem, hogy a fahéj nem csak 
kizárólagosan a sütemények, a forralt bor 
és a karácsonyi hangulat alapvető kompo-
nense. Az egyik szakács ismerősöm rend-
szerint alkalmazza a különféle sültek ese-
tében, sőt olyan étteremben is voltam már, 
ahol a chilis babot „turbózták” fel egy le-
heletnyi fahéjjal. Egy beszédes nevű alap-
anyagról van szó, amelyről talán kevesen 
tudják, hogy két növény lehántolt, majd 
megszárított kérgéről kapta az elnevezését. 
Ezek alapján megkülönböztethetünk való-
di és kínai fahéjat. Az elkészítési fázis során 
a kéreg lehámozása után árnyékban szárít-
ják ki azt, egészen addig, amíg az ismert 
módon a héjdarabok úgymond üregesen 
fel nem csavarodnak. A fahéj története több 
mint kétezer évvel ezelőttig nyúlik vissza. 
Európába a tizennyolcadik század végén, 
keletről – egészen pontosan Indiából és Srí 
Lankáról – szállították a kereskedők, akik 
üzleti érdekeiket különféle rémmesékkel 
védték, így tartották meg a fűszer csillagá-
szati árát, amely olyan értékes volt, hogy a 
kereskedelmi monopóliumáért több ország 
is ölre kelt, így például a franciák, a por-
tugálok vagy az angolok. A fahéj – amely 
ízében egyszerre édeskés, fanyar és csípős 
– számos pozitív hatással lehet az ember 
életére. Úgy tartják, hogy kellő mértéket 
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megtartva például segíthet a fogyásban és a 
vércukorszint kiegyensúlyozásában.

Fekete bors

A borsfélék családja bizony igen népes, ám 
kétség nem férhet hozzá, hogy a legismer-
tebb, egyben legtöbbször alkalmazott tagja 
a fekete bors, amely valójában annyira nép-
szerű, hogy a világ második legkedveltebb 
fűszerének tekinthető. Ezt erősíti az a sta-
tisztika is, hogy Földünk fűszerkereskedé-
sének egynegyedét teszi ki a bors értékesíté-
se. Az indiai cserjével – amelyen fürtökben 
teremnek a borsszemek – a világ több mint 
huszonöt országában foglalkoznak ter-
mesztési szinten. Talán kevesen tudják, 
hogy magát a fűszert a már emlegetett für-
tökből csépelik ki, majd megmossák, meg-
szárítják, osztályozzák, s végül egy percig 
forró vízzel kezelik le, így megszabadítják 
a különféle szennyeződésektől. A folyamat 
utolsó mozzanata a szárítás, amely során 
a bogyók körülbelül egytizedükre mennek 
össze. Amennyire a történészeknek hinni 
lehet, a fűszer történtének kezdeteit az óko-
ri Egyiptomban kell keresni, ahol a gasztro-
nómia mellett mumifikálásra is alkalmaz-
ták. Nagyon fontos alapanyag volt, amely 
miatt a Vörös-tenger partjára külön kikö-
tőket létesítettek, így tudták ápolni a keres-
kedelmi kapcsolatot arab és föníciai keres-
kedőkkel. Európában egy hosszú és nehéz 
folyamat révén terjedt el; ebben elsősorban 
magas ára akadályozta meg. Azt is érdemes 
megemlíteni, hogy Kolumbusz Kristóf ere-
detileg a bors miatt indult Indiába, amelyet 
– mint tudjuk – végezetül Vasco Da Gama 
fedezett fel. A fűszernek egyébiránt számos 
jótékony élettani hatását jegyezték le az 

évek során, amelyek közül feltétlenül szól-
ni kell arról, hogy segít meghűlés idején, 
jótékony hatása van a gyomorra, segít a fo-
gyásban, vigyáz a bőrünkre, antibakteriális 
hatású és hasznos méregtelenítő.

Kakukkfű

Ha már az előzőekben érintettük az egyip-
tomi temetkezési szokásokat, akkor feltét-
lenül szólnunk kell a kakukkfűről is, mert 
annak olaját használták fel balzsamozás-
kor fertőtlenítő hatása és intenzív illata 
miatt. Már a középkorban jelentős fűszer-
növényként tartották számon, például azért 
főzték bele levesekbe, hogy elűzzék az em-
ber félénkségét. Ukránul a kakukkfű neve 
anyácskát jelent, amivel szomszédjaink 
arra utalnak, hogy egyfajta anyákhoz köt-
hető növényről van szó, amelyet gyakorta 
alkalmaztak várandós és már szoptató asz-
szonyok esetében. Magáról a fűszernövény-
ről hasznos tudni, hogy évente akár kétszer 
is betakarítható, kivételt képez a telepítés 
esztendeje, mert akkor csak egyszer hajtha-
tó végre a folyamat. Európában elsősorban 
a francia és a bolgár konyhákban használ-
ják, de hazánkban is nagy népszerűségnek 
örvend. Érdemes megszívlelni egy tippet, 
amelyet egy szakács ismerősömtől kaptam: 
főzés során csak a munka végén adjuk hoz-
zá az ételhez, mert a fűszer egyedi aromája 
a hosszas munka során könnyen odavesz-
het. Mindezek mellett fertőtlenítő, emész-
tésserkentő. Nőgyógyászati problémák 
esetén hatásos gyógynövényként tartják 
számon, amely még jó köhögéscsillapító 
is. Teáját elsősorban emésztési bántalmak, 
étvágytalanság vagy szamárköhögés ellen 
alkalmazzák.

Mazsola

Igen-igen, még egy kakukktojásnak tűnő 
„versenyző” a fahéj után. Nem tudom, 
önöknél miként volt, de én élénken emlék-
szem, hogy gyermekkoromban a mazsolás 
zacskó mindig a fűszeres fiókban bújt meg, 
azóta pedig számos olyan főétellel találkoz-
tam, amelyben igen hangsúlyos szerepet 
kaptak az aszalt szőlőszemek (vagy egyéb 
szárított gyümölcsök) a fűszerek mellett, 
így hát kihagyhatatlannak éreztem ebből az 
összeállításból. Azonkívül, hogy a mazsola 
jelentős mennyiségben tartalmaz antioxi-
dánsokat (ezen tulajdonságában megelőzi 
az áfonyát, az almát, a körtét vagy az epret 
is), igen édes ízével kellően pikánssá vál-
toztatja ételeinket. Megemlítendő vele kap-
csolatban, hogy már időszámításunk előtt 
2000 évvel is nagy mennyiségben használ-
ták fel például Perzsiában és Egyiptomban. 
Az ókori görögök és rómaiak a fogyasz-
tás mellett díszként alkalmazták, illetőleg 
sportolókat díjaztak vele. Elkészítése a ké-
sői szürettel veszi kezdetét, amely során a 
szőlőtőkén maradt, összetöppedt szemeket 
leválogatják, majd aszalógépekkel kiszárít-
ják. Az ilyenkor elveszített nedvességtartal-
mát gőzöléssel állítják be csomagolás előtt. 
A világosbarna, fehér, sötét és vörös színű 
változatok nagy előnye, hogy hűvös helyen 
tárolva egész évben elérhetők. Hátránya le-
het, hogy szárított formájából következően 
magas cukortartalommal bír. 

Ebben a hónapban ennyi „névjegy” fért 
el összeállításunkban, de ne csüggedjenek, 
hamarosan további fűszerekkel folytatjuk 
gyűjteményünket!

Összeállította: Kó

HIRDETÉS FELVÉTEL: 06/30-228-0262

E L A D Ó  T E L E K

Ady Endre u. 6. fszt. 1.
37 m2 alapterületű,  1 szoba, konyha, 
fürdőszoba, előszoba, valamint terasz 

helyiségekből álló földszinti lakás.

9 200 000 Ft
Információ: 06-26-330-233 / 152-es mellék

E L A D Ó  T E L E K

Sirály utca 7202/3 hrsz.
~ 1360 m2 alapterületű,  

kert megnevezésű telek. A közművek 
az ingatlan előtt megtalálhatók.

6 500 000 Ft
Információ: 06-26-330-233 / 152-es mellék
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Riasztások

Január 13-án éjjel az Útőrház utcában 
kigyulladt egy faház tetőszerkezete. Ra-
junk a fővárosi bajtársakkal közösen, 
három vízsugárral, mintegy három óra 
alatt oltotta el a tüzet. Az oltás során 
meg kellett bontanunk a tetőszerkeze-
tet, és a sűrű füst miatt légzőkészüléket 
is kellett használnunk.

Január 29-én a 10-es út 22,2-ik kilo-
méterszelvényénél Piliscsaba irányában 
(a Wieszt-autókölcsönzőnél) megállá-
si szándékkal lehúzódott az útról egy 
külföldi rendszámú kamion. A terep-
viszonyokat nem ismerő sofőr azonban 
elszámította magát, és a nehéz teherrel 
megrakott kamion kerekei besüppedtek 
a talajba. A szorult helyzetbe került jár-
művet rajunk szabadította ki és húzta 
vissza az útra. A mentés idejére a rend-
őrség mindkét irányban lezárta a 10-es 
utat.   

Készenlét

Tűzoltóink az év során eddig 606 órában 
voltak riaszthatók, ebből 227 óra esett a 
nappali, 379 óra az éjjeli időszakra.

Pilisvörösvári  
Önkéntes  

Tűzoltó Egyesület

A PILISVÖRÖSVÁRI  
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ 
EGYESÜLET HÍREI

A Pilisvörösvári  
Önkéntes Tűzoltók  

telefonszáma: 06-70-215-1909

Finta Balázs  
r. törzsőrmester  

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

Dózsa György   
pilisvörösvári körzeti megbízott  

szolgálati száma: 
 06-20-489-6707

Pilisvörösvár az interneten: 

pilisvorosvar.hu,  

vorosvariujsag.pilisvorosvar.hu, 

vorosvarihirek.hu

TÁJÉKOZTATÁS  
az illegális lakossági hulladékégetéssel kapcsolatosan

Ma Magyarország egyik legsúlyosabb kör-
nyezet-egészségügyi problémája a nem 
megfelelő lakossági fűtés, a nyílt téri (pl. 
avar, vagy kerti hulladék) égetés okozta 
levegőszennyezés. Az elmúlt években el-
készített országos légszennyező anyag-lel-
tárok adatai alapján a kisméretű szálló por 
(PM10) kibocsátás kb. kétharmadát a la-
kossági fűtés okozza. Emellett lényegesen 
kisebb a hozzájárulása a korábban fő prob-
léma-forrásnak gondolt iparnak (kb. 10 %) 
és mezőgazdaságnak (kb. 14 %). (Termé-
szetesen a nagyobb forgalmú utak mellett a 
közlekedés is számottevő emissziós forrás, 
de az országos PM10 átlaghoz a közlekedés 
csupán kb. 5 %-kal járul hozzá.)
A PM10 légszennyező anyag a légzőszervi 
megbetegedések legfőbb okozója. Kevesen 
tudják, de a statisztikai elemzések szerint 
hazánkban évente 6-8 ezer ember halála 
hozható összefüggésbe a légszennyezett-
séggel. Számos tanulmány áll rendelkezés-
re a légszennyező anyagok egészségügyi 
hatásairól. Ezek az anyagok nemcsak a 
légzőrendszerre, légzőszervekre fejtenek 
ki káros hatást, de a szervezet egészét ká-
rosítják. Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) a légszennyezettséget is a rákkel-
tők közé sorolja. Ugyanis a kisméretű szálló 
por részecskék felületére rákkeltő szerves 
anyagok, fémek tapadnak. Jelenleg komoly 
hangsúlyt kap az égésből származó, széna-
lapú részecskék egészségkárosító, alapvető-
en gyulladást előidéző hatása. A PM10 kon-
centráció rövid távú emelkedése is izgatja a 
nyálkahártyákat, köhögést és nehézlégzést 
válthat ki, a tüdőben felszívódva pedig gyul-
ladásos folyamatot indíthat el. Minél kisebb 
a szálló részecske mérete, annál veszélye-
sebb: a kisebb, ultra finom részecskék el-
érik a tüdőben a gázcsere helyszíneit, majd 
képesek behatolni a vérpályába és könnyen 
továbbjutnak a szövetekbe. Elsősorban szív-
ritmuszavarokat, megemelkedett szintű 
véralvadást és vérben megjelenő gyulladás-
faktorok fellépését okozzák, melyek a szív- 
és érrendszeri betegségek és a daganatok 
kialakulásának rizikófaktorai.
A fenti megfontolások alapján indította út-
jára a Földművelésügyi Minisztérium évek-
kel ezelőtt a „Fűts okosan!” felvilágosító és 
tájékoztató célú kampányát, melynek egyik 
fontos célkitűzése, hogy felhívja a lakosság 
figyelmét az egyes szilárd tüzelőanyagok 
használatának veszélyeire, a lakossági hul-
ladékégetés tilalmára és káros hatásaira. To-
vábbi célja a kampánynak, hogy elérhetővé 
tegyen minden olyan információt, amely 
a helyes fűtési technikákat, a megfelelő 
tüzelőanyagok használatát ismerteti. Kü-
lönböző kommunikációs csatornákon (TV, 
rádió, plakátok, szóróanyagok, lakossági fó-
rumok) hívja fel a figyelmet a problémára 
és osztja meg az ezzel kapcsolatos fontos 

információkat. A kampány céljainak meg-
valósítása érdekében az együttműködés szé-
les körű. A kormányzaton belül az érintett 
tárcák (FM, BM, EMMI) és azok háttérin-
tézményei (Herman Ottó Intézet Nonprofit 
Kft., NÉBIH, Országos Közegészségügyi 
Központ) működnek együtt. A lakosság mi-
nél szélesebb rétegeinek elérése érdekében 
a Földművelésügyi Minisztérium és az Or-
szágos Polgárőr Szövetség között is együtt-
működés alakult ki. Ezen túlmenően civil 
fórumokon és különböző rendezvényeken 
keresztül kívánjuk a helyes fűtéshez szüksé-
ges ismeretanyagot bemutatni. A kampány-
ról és helyes lakossági fűtésről részletesebb 
információkat a www.futsokosankampany.
hu weboldalon talál.
A lakossági hulladékégetés tiltására vo-
natkozó szabályokat a levegő védelméről 
szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 27. §-a tartal-
mazza. Ennek értelmében tilos a lakossági 
tüzelőberendezésekben (azaz a hulladékok 
égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban 
foglaltaknak nem megfelelő berendezésben) 
a hulladékok égetése, kivéve a háztartásban 
keletkező papírhulladékot és veszélyesnek 
nem minősülő, kezeletlen fahulladékot.
A lakossági tüzelőberendezésekben tilos te-
hát égetni többek között az alábbiakat:
• műanyag hulladékot (pl. PET palack, 
ruha, műanyag zacskók, gyerekjátékok),
• festett fát, forgácslapot (pl. bútorok, festett, 
lakkozott rétegelt lemez, bútorlap, építési 
fahulladék, festett ablakkeret, ajtó)
• gumi hulladék (pl. gumiabroncs).
Az előírás betartásának ellenőrzése az első 
fokú hatóság feladata. A levegő védelméről 
szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 
36. § (2) bekezdése a 140 kWth-nál kisebb 
névleges bemenő hőteljesítményű tüzelő-
berendezések (azaz ált. a lakossági tüzelő-
berendezés) forrásaival kapcsolatos levegő-
tisztaság-védelmi hatósági ügyekben első 
fokú hatóságként a járási környezetvédelmi 
hatóságokat (a megyei kormányhivatalok 
járási illetékességgel eljáró járási hivatalait, 
Budapesten a fővárosi kerületi hivatalokat) 
jelöli ki.
A 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 9. § (2) 
bekezdése alapján ezen ügyekben a má-
sodfokon eljáró hatóság az országos kör-
nyezetvédelmi hatóság, azaz a Pest Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Főosztálya.
A hulladékkal való fűtést, illetve a hulladé-
kok (avar és kerti hulladék) nyílt téren törté-
nő égetését fő szabályként több mint 15 éve 
tiltja a Rendelet. (Ettől eltérően csak helyi, 
önkormányzati rendelet rendelkezhet.) Saj-
nálatosan még ma is sok helyen megszegik 
a tiltást, mely előírás ellenőrzését a hatályos 
jogszabályok értelmében a fent említett já-
rási környezetvédelmi hatóság látja el. 
 
Készítette: Földművelésügyi Minisztéri-
um, Környezetmegőrzési Főosztály
 Forrás: BM Önkormányzati Hírlevél

Ezúton tájékoztatom azon ingatlantulajdonosokat, 
akiknek az ingatlana előtt már kiépült a szennyvíz-
csatorna-hálózat, de még nem kötöttek arra rá, hogy 
talajterhelési díjat kell fizetniük mindaddig, míg a há-
lózatra rá nem kötnek. 

A 2017. évi talajterhelési díj bevallás benyújtá-
sának és befizetésének határideje:

2018. 03. 31.

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a városi honlap 
Polgármesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok 
menüpont alól letölthető, illetve a hivatal adócsoport-
jánál vagy ügyfélszolgálatán is beszerezhető.

A talajterhelési díjat a Sberbank Mo. Zrt.-nél vezetett 
14100024-11787949-32000007 számú  
Talajterhelési díj beszedési számlára  

átutalással is teljesíthetik.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott víz 
mennyisége. A talajterhelési díj összegét a kör-
nyezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 
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12. § (2) bekezdése szerint megállapított díjalap, az 
ugyanezen törvény 12. § (3) bekezdésében meghatá-
rozott egységdíj, és a területérzékenységi szorzó 
(Pilisvörösvár közigazgatási területén egységesen 3) 
szorzata határozza meg (éves díjalap x 1200 Ft/m3 x 3). 

A törvény által meghatározott talajterhelési díj je-
lenleg Pilisvörösvárra vonatkozóan 3600 Ft/m3. A 
talajterhelési díj érvényesítését és az elszámolás 
módját a 9/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelet 
határozza meg.

Akinek az ingatlanán nincs építmény – és így 
szennyvízkibocsátása sincs –, illetve akinek a 
háza előtt nincsen szennyvízgyűjtő csatorna, 
illetve aki már Pilisszentiván település csator-
nahálózatára rákötött, annak nem kell talaj-
terhelési díjat fizetnie. A díjfizetés alól mentesülő 
ingatlantulajdonosoknak a műszaki osztály felé nul-
lás bevallási nyomtatványt, szöveges indoklással kell 
benyújtaniuk. 

Aki ráköt a szennyvízcsatorna-hálózatra, annak azt 
követően nem kell talajterhelési díjat fizetnie. A há-

lózatra való rákötés feltétele az érdekeltségi hozzájá-
rulás megfizetése. Mindazok, akik az adott ütem ér-
dekeltségi hozzájárulását nem fizették be, vagy csak 
annak egy részét teljesítették, a 86/2010. (IV. 29.) 
Kt. számú határozat alapján 290 000 Ft érdekeltségi 
hozzájárulást, illetve ebből az igazoltan befizetett 
összeg feletti részt kötelesek befizetni.

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

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

Dr. Krupp Zsuzsanna   
jegyző

A PILISI PARKERDŐ TÁJÉKOZTATÁSA  
A BELTERÜLETI VADDISZNÓKRÓL

Több település esetében a lakosságtól 
éves szinten több bejelentést kapunk 
a belterületeken a kertekbe bejáró és 

ott problémákat okozó vaddisznókról. Ez a 
jelenség olyan erdőkkel határos területeken 
fordul elő leggyakrabban, ahol az elmúlt 
évtizedekhez képest sok a felhagyott kert, il-
letve telek (pl. korábbi vagy jelenlegi üdülő-
övezet stb.), járatlan bozótosok alakulnak ki, 
a kerítések elhanyagoltak vagy nem megfele-
lőek. Fontos tudni azt, hogy a belterület nem 
része a vadászterületnek. Sajnos a kutatások 
és források megállapítják azt, hogy részben 
ezen okok, továbbá az előző pontokban em-
lített hulladékproblémák miatt is a belterü-
letek egyre vonzóbb környezetet jelentenek 
a vadállatok számára.

A zöldhulladék-lerakatok például kivá-
ló táplálékforrást jelentenek a vaddisznók 
számára, így fokozza az állatok belterüle-
ten való megtelepedését, állandó jelenlétét. 
Egy Budapesten végzett kutatás szerint 
részben az ilyen táplálékforrások miatt ala-
kult ki a főváros térségében egy belterüle-
ten élő vaddisznó populáció, amely el sem 
hagyja a településeket. Ezek a belterületi 
vaddisznó populációk jellemzően olyan te-
rületeket vettek birtokba, mint az elhagyott, 

bekerített telkek, elhanyagolt vagy felha-
gyott kertek, gyümölcsösök, bozótos terü-
letek, beerdősült telkek.

Itt egyaránt biztosított számukra a bú-
vóhely és a táplálékforrás is, emiatt vissza 
sem térnek a külterületi erdőkbe. Ezért az 
önkormányzatok és a lakosság hatékony 
együttműködésére van szükség annak ér-
dekében, hogy az állatok számára vonzást 
jelentő területek nagysága csökkenjen.

A témával kapcsolatosan honlapunkon 
részletes tájékoztató található az alábbi 
elérhetőségen: www.parkerdo.hu

Forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.

Nyári zárás az óvodákban  
és a bölcsődében

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Pilisvörösvár 
Város Önkormányzata által fenntartott Tipegő Böl-
csőde 2018. július 16-től augusztus 10-ig zárva tart.
Az önkormányzat által fenntartott óvodák a nyári 
időszakban az alábbiak szerint tartanak zárva:

óvoda zárvatartás ideje
Zrínyi utcai óvoda 2018. 06. 25. − 07. 23.

Szabadság utcai óvoda 2018. 07. 16. − 08. 13.

Rákóczi utcai óvoda 2018. 07. 23. − 08. 20.

Széchenyi utcai óvoda 2018. 06. 18. − 07. 15.

Gradus óvoda 2018. 07. 16. − 08. 13.

Egyúttal tájékoztatom a kedves szülőket arról, hogy 
amennyiben az óvoda zárvatartása alatt gyermekük 
elhelyezése gondot okoz, a gyermek felügyeletét 
nem tudják biztosítani, kérhetik a többi nyitva tartó 
óvoda valamelyikében az átmeneti elhelyezést.

A gyermekintézmények zárvatartására a szükséges 
éves karbantartási és felújítási munkák elvégzése, 
valamint a szabadságok kiadása miatt van szükség.

Megértésüket köszönjük!

Dr. Krupp Zsuzsanna   
jegyző
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Riasztások

Január 13-án éjjel az Útőrház utcában 
kigyulladt egy faház tetőszerkezete. Ra-
junk a fővárosi bajtársakkal közösen, 
három vízsugárral, mintegy három óra 
alatt oltotta el a tüzet. Az oltás során 
meg kellett bontanunk a tetőszerkeze-
tet, és a sűrű füst miatt légzőkészüléket 
is kellett használnunk.

Január 29-én a 10-es út 22,2-ik kilo-
méterszelvényénél Piliscsaba irányában 
(a Wieszt-autókölcsönzőnél) megállá-
si szándékkal lehúzódott az útról egy 
külföldi rendszámú kamion. A terep-
viszonyokat nem ismerő sofőr azonban 
elszámította magát, és a nehéz teherrel 
megrakott kamion kerekei besüppedtek 
a talajba. A szorult helyzetbe került jár-
művet rajunk szabadította ki és húzta 
vissza az útra. A mentés idejére a rend-
őrség mindkét irányban lezárta a 10-es 
utat.   

Készenlét

Tűzoltóink az év során eddig 606 órában 
voltak riaszthatók, ebből 227 óra esett a 
nappali, 379 óra az éjjeli időszakra.

Pilisvörösvári  
Önkéntes  

Tűzoltó Egyesület

A PILISVÖRÖSVÁRI  
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ 
EGYESÜLET HÍREI

A Pilisvörösvári  
Önkéntes Tűzoltók  

telefonszáma: 06-70-215-1909

Finta Balázs  
r. törzsőrmester  

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

Dózsa György   
pilisvörösvári körzeti megbízott  

szolgálati száma: 
 06-20-489-6707

Pilisvörösvár az interneten: 

pilisvorosvar.hu,  

vorosvariujsag.pilisvorosvar.hu, 

vorosvarihirek.hu

TÁJÉKOZTATÁS  
az illegális lakossági hulladékégetéssel kapcsolatosan

Ma Magyarország egyik legsúlyosabb kör-
nyezet-egészségügyi problémája a nem 
megfelelő lakossági fűtés, a nyílt téri (pl. 
avar, vagy kerti hulladék) égetés okozta 
levegőszennyezés. Az elmúlt években el-
készített országos légszennyező anyag-lel-
tárok adatai alapján a kisméretű szálló por 
(PM10) kibocsátás kb. kétharmadát a la-
kossági fűtés okozza. Emellett lényegesen 
kisebb a hozzájárulása a korábban fő prob-
léma-forrásnak gondolt iparnak (kb. 10 %) 
és mezőgazdaságnak (kb. 14 %). (Termé-
szetesen a nagyobb forgalmú utak mellett a 
közlekedés is számottevő emissziós forrás, 
de az országos PM10 átlaghoz a közlekedés 
csupán kb. 5 %-kal járul hozzá.)
A PM10 légszennyező anyag a légzőszervi 
megbetegedések legfőbb okozója. Kevesen 
tudják, de a statisztikai elemzések szerint 
hazánkban évente 6-8 ezer ember halála 
hozható összefüggésbe a légszennyezett-
séggel. Számos tanulmány áll rendelkezés-
re a légszennyező anyagok egészségügyi 
hatásairól. Ezek az anyagok nemcsak a 
légzőrendszerre, légzőszervekre fejtenek 
ki káros hatást, de a szervezet egészét ká-
rosítják. Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) a légszennyezettséget is a rákkel-
tők közé sorolja. Ugyanis a kisméretű szálló 
por részecskék felületére rákkeltő szerves 
anyagok, fémek tapadnak. Jelenleg komoly 
hangsúlyt kap az égésből származó, széna-
lapú részecskék egészségkárosító, alapvető-
en gyulladást előidéző hatása. A PM10 kon-
centráció rövid távú emelkedése is izgatja a 
nyálkahártyákat, köhögést és nehézlégzést 
válthat ki, a tüdőben felszívódva pedig gyul-
ladásos folyamatot indíthat el. Minél kisebb 
a szálló részecske mérete, annál veszélye-
sebb: a kisebb, ultra finom részecskék el-
érik a tüdőben a gázcsere helyszíneit, majd 
képesek behatolni a vérpályába és könnyen 
továbbjutnak a szövetekbe. Elsősorban szív-
ritmuszavarokat, megemelkedett szintű 
véralvadást és vérben megjelenő gyulladás-
faktorok fellépését okozzák, melyek a szív- 
és érrendszeri betegségek és a daganatok 
kialakulásának rizikófaktorai.
A fenti megfontolások alapján indította út-
jára a Földművelésügyi Minisztérium évek-
kel ezelőtt a „Fűts okosan!” felvilágosító és 
tájékoztató célú kampányát, melynek egyik 
fontos célkitűzése, hogy felhívja a lakosság 
figyelmét az egyes szilárd tüzelőanyagok 
használatának veszélyeire, a lakossági hul-
ladékégetés tilalmára és káros hatásaira. To-
vábbi célja a kampánynak, hogy elérhetővé 
tegyen minden olyan információt, amely 
a helyes fűtési technikákat, a megfelelő 
tüzelőanyagok használatát ismerteti. Kü-
lönböző kommunikációs csatornákon (TV, 
rádió, plakátok, szóróanyagok, lakossági fó-
rumok) hívja fel a figyelmet a problémára 
és osztja meg az ezzel kapcsolatos fontos 

információkat. A kampány céljainak meg-
valósítása érdekében az együttműködés szé-
les körű. A kormányzaton belül az érintett 
tárcák (FM, BM, EMMI) és azok háttérin-
tézményei (Herman Ottó Intézet Nonprofit 
Kft., NÉBIH, Országos Közegészségügyi 
Központ) működnek együtt. A lakosság mi-
nél szélesebb rétegeinek elérése érdekében 
a Földművelésügyi Minisztérium és az Or-
szágos Polgárőr Szövetség között is együtt-
működés alakult ki. Ezen túlmenően civil 
fórumokon és különböző rendezvényeken 
keresztül kívánjuk a helyes fűtéshez szüksé-
ges ismeretanyagot bemutatni. A kampány-
ról és helyes lakossági fűtésről részletesebb 
információkat a www.futsokosankampany.
hu weboldalon talál.
A lakossági hulladékégetés tiltására vo-
natkozó szabályokat a levegő védelméről 
szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 27. §-a tartal-
mazza. Ennek értelmében tilos a lakossági 
tüzelőberendezésekben (azaz a hulladékok 
égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban 
foglaltaknak nem megfelelő berendezésben) 
a hulladékok égetése, kivéve a háztartásban 
keletkező papírhulladékot és veszélyesnek 
nem minősülő, kezeletlen fahulladékot.
A lakossági tüzelőberendezésekben tilos te-
hát égetni többek között az alábbiakat:
• műanyag hulladékot (pl. PET palack, 
ruha, műanyag zacskók, gyerekjátékok),
• festett fát, forgácslapot (pl. bútorok, festett, 
lakkozott rétegelt lemez, bútorlap, építési 
fahulladék, festett ablakkeret, ajtó)
• gumi hulladék (pl. gumiabroncs).
Az előírás betartásának ellenőrzése az első 
fokú hatóság feladata. A levegő védelméről 
szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 
36. § (2) bekezdése a 140 kWth-nál kisebb 
névleges bemenő hőteljesítményű tüzelő-
berendezések (azaz ált. a lakossági tüzelő-
berendezés) forrásaival kapcsolatos levegő-
tisztaság-védelmi hatósági ügyekben első 
fokú hatóságként a járási környezetvédelmi 
hatóságokat (a megyei kormányhivatalok 
járási illetékességgel eljáró járási hivatalait, 
Budapesten a fővárosi kerületi hivatalokat) 
jelöli ki.
A 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 9. § (2) 
bekezdése alapján ezen ügyekben a má-
sodfokon eljáró hatóság az országos kör-
nyezetvédelmi hatóság, azaz a Pest Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Főosztálya.
A hulladékkal való fűtést, illetve a hulladé-
kok (avar és kerti hulladék) nyílt téren törté-
nő égetését fő szabályként több mint 15 éve 
tiltja a Rendelet. (Ettől eltérően csak helyi, 
önkormányzati rendelet rendelkezhet.) Saj-
nálatosan még ma is sok helyen megszegik 
a tiltást, mely előírás ellenőrzését a hatályos 
jogszabályok értelmében a fent említett já-
rási környezetvédelmi hatóság látja el. 
 
Készítette: Földművelésügyi Minisztéri-
um, Környezetmegőrzési Főosztály
 Forrás: BM Önkormányzati Hírlevél

Ezúton tájékoztatom azon ingatlantulajdonosokat, 
akiknek az ingatlana előtt már kiépült a szennyvíz-
csatorna-hálózat, de még nem kötöttek arra rá, hogy 
talajterhelési díjat kell fizetniük mindaddig, míg a há-
lózatra rá nem kötnek. 

A 2017. évi talajterhelési díj bevallás benyújtá-
sának és befizetésének határideje:

2018. 03. 31.

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a városi honlap 
Polgármesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok 
menüpont alól letölthető, illetve a hivatal adócsoport-
jánál vagy ügyfélszolgálatán is beszerezhető.

A talajterhelési díjat a Sberbank Mo. Zrt.-nél vezetett 
14100024-11787949-32000007 számú  
Talajterhelési díj beszedési számlára  

átutalással is teljesíthetik.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott víz 
mennyisége. A talajterhelési díj összegét a kör-
nyezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 
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12. § (2) bekezdése szerint megállapított díjalap, az 
ugyanezen törvény 12. § (3) bekezdésében meghatá-
rozott egységdíj, és a területérzékenységi szorzó 
(Pilisvörösvár közigazgatási területén egységesen 3) 
szorzata határozza meg (éves díjalap x 1200 Ft/m3 x 3). 

A törvény által meghatározott talajterhelési díj je-
lenleg Pilisvörösvárra vonatkozóan 3600 Ft/m3. A 
talajterhelési díj érvényesítését és az elszámolás 
módját a 9/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelet 
határozza meg.

Akinek az ingatlanán nincs építmény – és így 
szennyvízkibocsátása sincs –, illetve akinek a 
háza előtt nincsen szennyvízgyűjtő csatorna, 
illetve aki már Pilisszentiván település csator-
nahálózatára rákötött, annak nem kell talaj-
terhelési díjat fizetnie. A díjfizetés alól mentesülő 
ingatlantulajdonosoknak a műszaki osztály felé nul-
lás bevallási nyomtatványt, szöveges indoklással kell 
benyújtaniuk. 

Aki ráköt a szennyvízcsatorna-hálózatra, annak azt 
követően nem kell talajterhelési díjat fizetnie. A há-

lózatra való rákötés feltétele az érdekeltségi hozzájá-
rulás megfizetése. Mindazok, akik az adott ütem ér-
dekeltségi hozzájárulását nem fizették be, vagy csak 
annak egy részét teljesítették, a 86/2010. (IV. 29.) 
Kt. számú határozat alapján 290 000 Ft érdekeltségi 
hozzájárulást, illetve ebből az igazoltan befizetett 
összeg feletti részt kötelesek befizetni.

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

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

Dr. Krupp Zsuzsanna   
jegyző

A PILISI PARKERDŐ TÁJÉKOZTATÁSA  
A BELTERÜLETI VADDISZNÓKRÓL

Több település esetében a lakosságtól 
éves szinten több bejelentést kapunk 
a belterületeken a kertekbe bejáró és 

ott problémákat okozó vaddisznókról. Ez a 
jelenség olyan erdőkkel határos területeken 
fordul elő leggyakrabban, ahol az elmúlt 
évtizedekhez képest sok a felhagyott kert, il-
letve telek (pl. korábbi vagy jelenlegi üdülő-
övezet stb.), járatlan bozótosok alakulnak ki, 
a kerítések elhanyagoltak vagy nem megfele-
lőek. Fontos tudni azt, hogy a belterület nem 
része a vadászterületnek. Sajnos a kutatások 
és források megállapítják azt, hogy részben 
ezen okok, továbbá az előző pontokban em-
lített hulladékproblémák miatt is a belterü-
letek egyre vonzóbb környezetet jelentenek 
a vadállatok számára.

A zöldhulladék-lerakatok például kivá-
ló táplálékforrást jelentenek a vaddisznók 
számára, így fokozza az állatok belterüle-
ten való megtelepedését, állandó jelenlétét. 
Egy Budapesten végzett kutatás szerint 
részben az ilyen táplálékforrások miatt ala-
kult ki a főváros térségében egy belterüle-
ten élő vaddisznó populáció, amely el sem 
hagyja a településeket. Ezek a belterületi 
vaddisznó populációk jellemzően olyan te-
rületeket vettek birtokba, mint az elhagyott, 

bekerített telkek, elhanyagolt vagy felha-
gyott kertek, gyümölcsösök, bozótos terü-
letek, beerdősült telkek.

Itt egyaránt biztosított számukra a bú-
vóhely és a táplálékforrás is, emiatt vissza 
sem térnek a külterületi erdőkbe. Ezért az 
önkormányzatok és a lakosság hatékony 
együttműködésére van szükség annak ér-
dekében, hogy az állatok számára vonzást 
jelentő területek nagysága csökkenjen.

A témával kapcsolatosan honlapunkon 
részletes tájékoztató található az alábbi 
elérhetőségen: www.parkerdo.hu

Forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.

Nyári zárás az óvodákban  
és a bölcsődében

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Pilisvörösvár 
Város Önkormányzata által fenntartott Tipegő Böl-
csőde 2018. július 16-től augusztus 10-ig zárva tart.
Az önkormányzat által fenntartott óvodák a nyári 
időszakban az alábbiak szerint tartanak zárva:

óvoda zárvatartás ideje
Zrínyi utcai óvoda 2018. 06. 25. − 07. 23.

Szabadság utcai óvoda 2018. 07. 16. − 08. 13.

Rákóczi utcai óvoda 2018. 07. 23. − 08. 20.

Széchenyi utcai óvoda 2018. 06. 18. − 07. 15.

Gradus óvoda 2018. 07. 16. − 08. 13.

Egyúttal tájékoztatom a kedves szülőket arról, hogy 
amennyiben az óvoda zárvatartása alatt gyermekük 
elhelyezése gondot okoz, a gyermek felügyeletét 
nem tudják biztosítani, kérhetik a többi nyitva tartó 
óvoda valamelyikében az átmeneti elhelyezést.

A gyermekintézmények zárvatartására a szükséges 
éves karbantartási és felújítási munkák elvégzése, 
valamint a szabadságok kiadása miatt van szükség.

Megértésüket köszönjük!

Dr. Krupp Zsuzsanna   
jegyző
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Elhunytak:

01.03. Bednárek László, 68 év 
  Kápolna u. 116.

01.12.  Peller Jánosné 
  szül. Peller Mária, 90 év  
 Puskin u. 18. 

01.12. Krausz Józsefné      
 szül. Gyurcsits Rozália, 88 év 
 Erkel Ferenc u. 6. 

01.15.  Nagy Imréné, 
  szül. Mentsik Mária, 79 év 
 Kandó Kálmán u. 8.

01.17.  Bauer Márton, 53 év 
 Pilisszentiván, Szőlő u. 63.

01.19. Buda Antal, 68 év 
  Bányakápolna u. 12. 

01.26. Bogár Tamásné 
  szül. Hollauer Erzsébet, 82 év 
 Dózsa György u. 57. 

01.27. Halmschläger József, 62 év 
 Kápolna u. 12.

Köszönet
Ezúton mondunk köszönetet mind-
azoknak, aki fájdalmunkban osz-
tozva részt vettek Gábeli György te-
metésén, vagy egyéb úton fejezték ki 
együttérzésüket.

Gábeli család

Megszülettek: 

2017. 
11.28.  Fazekas Ádám 
 Apa: Fazekas Károly   
 Anya: Názál Nikoletta

12.21. Szulimann Zoé 
 Apa: Szulimann Béla   
 Anya: Süslecz Ildikó

12.21. Doncsev-Tisza Glória 
 Apa: Dontcheff Milen 
 Anya: Tisza Edina

12.21.  Lajter Nolen 
 Apa: Lajter Péter   
 Anya: dr. Tóth Enikő

12.23.  Bergendy Diána 
 Apa: Bergendy Balázs  
 Anya: Dusnoky Dóra

12.29.  Péntek Ármin 
 Apa: Péntek Miklós  
 Anya: Kiss Barbara

12.30.  Baumgartner Dávid 
 Apa: Baumgartner Tamás   
 Anya: Lieber Renáta

2018.  
01.03. Bolla Izabella 
 Apa: Bolle Attila 
 Anya: Karádi Kitti

01.08.  Pfeiffer Anna 
 Apa: Pfeiffer Norbert  
 Anya: Hasenfratz Nikolett

01.09.  Surugli Kevin 
 Apa: Surugli Tibor   
 Anya: Tóth Anna

01.10.  Erdei Hanna 
 Apa: Erdei Tamás Péter  
 Anya: Stolcz Bianka

01.12.  Németh Gréta 
 Apa: Németh Ottó   
 Anya: Gröschl Katalin

01.15.  Dandó Dániel 
 Apa: Dandó Péter   
 Anya: Zsíros Gabriella

01.19.  Basa Lara Dalma 
 Apa: Basa Balázs   
 Anya: Kurfis Aliz

D ecember 30-án kaptuk a szomorú 
hírt, hogy tragikus hirtelenséggel 
elhunyt Gábeli György, kiváló bo-

rász és asztalos mester, akitől a vörösvári 
kertbarátok is sokat tanultak – szőlőről és 
emberségről egyaránt.

Gábeli György 1951. december 18-án 
Pilisvörösváron született. Édesanyja kezdet-
ben az ásványbányában dolgozott. Amikor a 
leépítések megkezdődtek a bányában, a nő-
ket bocsátották el először, így az ő édesanyja 
is az elbocsátottak sorsára jutott. A megél-
hetésükhöz dolgoznia kellett, így a férjének 
segített a munkában, aki kőművesként dol-
gozott. Hat gyermekük született, közülük 
három csecsemőkorban elhunyt. Gyuri két 
testvérével sok időt töltött a nagyszülőknél, 
akiknek volt egy kis szőlőjük. Ekkor még 
nem ragadta magával a szőlőművelés sze-
retete. Az általános iskoláit Pilisvörösváron 
végezte, majd asztalosnak tanult. Egyévi 
asztalosmunka után 2 évig töltötte katonai 
szolgálatait, majd újra Pesten dolgozott asz-
talosként. A nagyváros nem vonzotta, így 
került Pilisborosjenőre, ahol a sors az útjá-
ba sodort egy kedves, fiatal lányt. Az aszta-
losműhely éppen Juciék szomszédságában 
üzemelt, ahol először találkoztak. A találko-
zókból életre szóló összetartozás született, 
hiszen 40 évig osztották meg egymással az 
öröm és bánat könnyeit. Mindig büszkén 
mesélt két gyermekéről, valamint határtalan 
izgalommal várta unokái megszületését.

A szőlészet később került Gyuri látókö-
rébe. A barátai vitték fel a szőlőtőkék közé, 
ahol kezdetben csak nézegette a katonás 
rendben álló sorokat. Az egyik ilyen talál-
kozás azonban döntőnek bizonyult, és ma-
gával ragadta őt a szőlőművelés, a borászat 
művészete. Az évek során ő is művésszé vált, 
keményen dolgozott és tanult, hogy tökéle-
tesítse a borait. A kertbarátok minden évben 
jártak hozzá szüretelni, és csak a tökéletes 
fürtök kerülhettek a puttonyba. Hihetetlen 
adottsága volt a mosolya, nyitottsága, mely 
minden helyzetben magával ragadta a hall-
gatóságát. Sugárzott belőle a tenni akarás. 
Megtanította nekünk is, csak a hibátlan alap-

GÁBELI GYÖRGY 
EMLÉKÉRE

Válasz Prohászka Istvánnak 
a januári számban megjelent 
reagálására

Őszintén sajnálom, hogy a Klub ve-
zetője csak ennyit tudott megérteni írá-
somból, egyébként egy kivétellel minden 
városi rendezvényen ott volt a csoport, 
ahova felkérték.

Baksa István

FÓRUM

Közlemény

Mostantól április 3-ig a postákon is alá-
írható a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kez-
deményezés, amely uniós szinten segítheti 
a határon túli magy0arok anyanyelvének és 
intézményeinek megőrzését.

A FIDESZ  
pilisvörösvári szervezete

Riasztások

Az elmúlt időszakban két alkalommal tűz-
esethez, három alkalommal műszaki men-
téshez riasztották rajunkat.

December 2-án a szentiváni bajtársak 
kérték a segítségünket egy égő ház eloltá-
sához. A helyszínre kivonultunk, de a tüzet 
addigra sikerült eloltani.

December 6-án a 10-es úton, az aluljáró 
után egy gépjármű forgalmi akadályt képe-
zett. Ezt rövid időn belül elhárítottuk.

December 20-án gázszivárgáshoz riasz-
tottak minket a Dózsa György utcába. Mé-
réseink szerint a gázkoncentráció mértéke 
az egészségre nem volt ártalmas. Időközben 
a helyszínre megérkeztek a gázművek szak-
emberei is, akik az ilyenkor szokásos eljárást 
lefolytatták.

December 11-én a Szent Erzsébet utcá-
ban egy vendéglátóegység udvarán kelet-
kezett tűz. Beavatkoznunk itt sem kellett, 
mivel kiérkezésünk előtt a tüzet elfojtották.

Január 1-jén a 10-es úton, a közúti alul-
járóban egy elektromos kandelábernek csa-
pódott egy személygépkocsi. A kandeláber 
kidőlt, a gépkocsi forgalmi akadályt képezett, 
vezetője megsérült. A baleset miatt teljes for-
galmi zár volt a 10-es úton. Áramtalanítás 
után a forgalmi akadályt megszüntettük. Az 
ügyet a rendőrség vizsgálja.

Évzáró közgyűlés

December 20-án tartotta egyesületünk szo-
kásos évzáró közgyűlését, amelyen Pfeiffer 
Ferenc elnök értékelte a mögöttünk álló évet 
és ismertette a 2018. évi feladatokat. 

A közgyűlést megtisztelte jelenlétével dr. 
Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Fő-
városi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igaz-
gatója és Branyiczky Márk tűzoltó ezredes, 
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság igazgatója.

Készenlét

Egyesületünk sikeresen vett részt az Or-
szágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
eszközbeszerzési pályázatán, amelynek 
eredményeképpen egy Bombardier Can Am 
kvadot és egy, a szállítására alkalmas utánfu-
tót nyertünk.

Pilisvörösvári  
Önkéntes  

Tűzoltó Egyesület

A PILISVÖRÖSVÁRI  
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ 
EGYESÜLET HÍREI

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

anyagból készülhet a kiváló bor. Évek óta 
tevékenykedett a kertbarátok borversenyén 
a zsűri elnökeként. A kertbarátoknak tartott 
szakmai előadásait is számos hallgató követ-
te nagy figyelemmel. Hasznos tanácsokkal, 
apró finomításokkal segítette az érdeklődő-
ket az egyre jobb minőségű borok elkészí-
tésében. A kertbarátok évzáró rendezvényén 
is együtt kóstoltuk a borokat, mindenkihez 
volt egy dicsérő szava. Kiemelte a bor eré-
nyeit, de segített a hibák orvoslásában is. Így 
születhettek évről évre aranyérmes borok a 
kertbarátok borversenyeinek alkalmával. 
Ezeken a rendezvényeken mi is megtapasz-
talhattuk, milyen csodálatos borok kerülnek 
ki keze alól. Csillogó szemmel figyelte, mi-
lyen véleményt alkotunk a nedűről. Mikor 
megemlítettük, hogy ismét csodát tett a 
segítségünkkel leszüretelt szőlővel, a rá jel-
lemző szerénységgel elárulta, hogy idén ez-
zel az Irsai Olivér borával aranyérmes lett a 
Mecseknádasdon megrendezett Magyaror-
szági Németek 10. Országos Borversenyén, 
valamint ő büszkélkedhet a leghatékonyabb 
pince különdíjával is.

Idő előtt egy nagyszerű embert és barátot 
veszítettünk el. Mi sem bizonyítja ezt job-
ban, mint az a rengeteg ember Gyuri teme-
tésén, akik még egyszer utoljára találkozni 
és elbúcsúzni szerettek volna tőle. Hatalmas 
űr maradt utána, de egy darabka Gyuriból 
mindig velünk marad, mert azt a tudást, 
amit ő adott át, soha nem veheti el tőlünk 
senki.

Gyuri, nyugodj békében! Búcsúzom tő-
led a kertbarátok nevében is: 

Gemela Elvira

A Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot 
hirdet a 

Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvodába

ÓVODATITKÁR 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Zrínyi u 48.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: készpénzállo-
mány kezelése; iratkezelés; étkezés vezetése, díjbeszedés; TB ügyek adminisztrálása; nyilvántartások 
vezetése 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középiskola/gimnázium, ECDL, büntetlen előélet 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: felsőfokú képesítés, gazdasági-pénzügyi végzettség, TB ügy-
intéző, gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, motivációs levél, érettségi bizo-
nyítvány 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. május 2. napjától tölt-
hető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Manhercz Teréz nyújt a 26-330-370-es vagy a 06-
20-5407858-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak a Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda – Pilisvörösvár címére történő 
megküldésével (2085 Pilisvörösvár, Zrínyi utca 48.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító számot: 52/2018, valamint a munkakör megnevezését: Óvodatitkár-gazdasági 
ügyintéző
vagy
elektronikus úton Manhercz Teréz részére a ligetovi@ligeticseperedoovoda.hu e-mail-címen keresztül
vagy
személyesen: Manhercz Teréz, Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Zrínyi utca 48.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: intézményvezetői hatáskör
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 27. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: vörösvári honlap (2018. február 12.) és az 
óvoda honlapja (2018. február 12.)
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ligeticseperedoovoda.hu honla-
pon szerezhet.
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01.03. Bolla Izabella 
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 Anya: Tóth Anna
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 Apa: Erdei Tamás Péter  
 Anya: Stolcz Bianka
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01.15.  Dandó Dániel 
 Apa: Dandó Péter   
 Anya: Zsíros Gabriella

01.19.  Basa Lara Dalma 
 Apa: Basa Balázs   
 Anya: Kurfis Aliz

D ecember 30-án kaptuk a szomorú 
hírt, hogy tragikus hirtelenséggel 
elhunyt Gábeli György, kiváló bo-

rász és asztalos mester, akitől a vörösvári 
kertbarátok is sokat tanultak – szőlőről és 
emberségről egyaránt.

Gábeli György 1951. december 18-án 
Pilisvörösváron született. Édesanyja kezdet-
ben az ásványbányában dolgozott. Amikor a 
leépítések megkezdődtek a bányában, a nő-
ket bocsátották el először, így az ő édesanyja 
is az elbocsátottak sorsára jutott. A megél-
hetésükhöz dolgoznia kellett, így a férjének 
segített a munkában, aki kőművesként dol-
gozott. Hat gyermekük született, közülük 
három csecsemőkorban elhunyt. Gyuri két 
testvérével sok időt töltött a nagyszülőknél, 
akiknek volt egy kis szőlőjük. Ekkor még 
nem ragadta magával a szőlőművelés sze-
retete. Az általános iskoláit Pilisvörösváron 
végezte, majd asztalosnak tanult. Egyévi 
asztalosmunka után 2 évig töltötte katonai 
szolgálatait, majd újra Pesten dolgozott asz-
talosként. A nagyváros nem vonzotta, így 
került Pilisborosjenőre, ahol a sors az útjá-
ba sodort egy kedves, fiatal lányt. Az aszta-
losműhely éppen Juciék szomszédságában 
üzemelt, ahol először találkoztak. A találko-
zókból életre szóló összetartozás született, 
hiszen 40 évig osztották meg egymással az 
öröm és bánat könnyeit. Mindig büszkén 
mesélt két gyermekéről, valamint határtalan 
izgalommal várta unokái megszületését.

A szőlészet később került Gyuri látókö-
rébe. A barátai vitték fel a szőlőtőkék közé, 
ahol kezdetben csak nézegette a katonás 
rendben álló sorokat. Az egyik ilyen talál-
kozás azonban döntőnek bizonyult, és ma-
gával ragadta őt a szőlőművelés, a borászat 
művészete. Az évek során ő is művésszé vált, 
keményen dolgozott és tanult, hogy tökéle-
tesítse a borait. A kertbarátok minden évben 
jártak hozzá szüretelni, és csak a tökéletes 
fürtök kerülhettek a puttonyba. Hihetetlen 
adottsága volt a mosolya, nyitottsága, mely 
minden helyzetben magával ragadta a hall-
gatóságát. Sugárzott belőle a tenni akarás. 
Megtanította nekünk is, csak a hibátlan alap-

GÁBELI GYÖRGY 
EMLÉKÉRE

Válasz Prohászka Istvánnak 
a januári számban megjelent 
reagálására

Őszintén sajnálom, hogy a Klub ve-
zetője csak ennyit tudott megérteni írá-
somból, egyébként egy kivétellel minden 
városi rendezvényen ott volt a csoport, 
ahova felkérték.

Baksa István

FÓRUM

Közlemény

Mostantól április 3-ig a postákon is alá-
írható a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kez-
deményezés, amely uniós szinten segítheti 
a határon túli magy0arok anyanyelvének és 
intézményeinek megőrzését.

A FIDESZ  
pilisvörösvári szervezete

Riasztások

Az elmúlt időszakban két alkalommal tűz-
esethez, három alkalommal műszaki men-
téshez riasztották rajunkat.

December 2-án a szentiváni bajtársak 
kérték a segítségünket egy égő ház eloltá-
sához. A helyszínre kivonultunk, de a tüzet 
addigra sikerült eloltani.

December 6-án a 10-es úton, az aluljáró 
után egy gépjármű forgalmi akadályt képe-
zett. Ezt rövid időn belül elhárítottuk.

December 20-án gázszivárgáshoz riasz-
tottak minket a Dózsa György utcába. Mé-
réseink szerint a gázkoncentráció mértéke 
az egészségre nem volt ártalmas. Időközben 
a helyszínre megérkeztek a gázművek szak-
emberei is, akik az ilyenkor szokásos eljárást 
lefolytatták.

December 11-én a Szent Erzsébet utcá-
ban egy vendéglátóegység udvarán kelet-
kezett tűz. Beavatkoznunk itt sem kellett, 
mivel kiérkezésünk előtt a tüzet elfojtották.

Január 1-jén a 10-es úton, a közúti alul-
járóban egy elektromos kandelábernek csa-
pódott egy személygépkocsi. A kandeláber 
kidőlt, a gépkocsi forgalmi akadályt képezett, 
vezetője megsérült. A baleset miatt teljes for-
galmi zár volt a 10-es úton. Áramtalanítás 
után a forgalmi akadályt megszüntettük. Az 
ügyet a rendőrség vizsgálja.

Évzáró közgyűlés

December 20-án tartotta egyesületünk szo-
kásos évzáró közgyűlését, amelyen Pfeiffer 
Ferenc elnök értékelte a mögöttünk álló évet 
és ismertette a 2018. évi feladatokat. 

A közgyűlést megtisztelte jelenlétével dr. 
Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Fő-
városi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igaz-
gatója és Branyiczky Márk tűzoltó ezredes, 
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság igazgatója.

Készenlét

Egyesületünk sikeresen vett részt az Or-
szágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
eszközbeszerzési pályázatán, amelynek 
eredményeképpen egy Bombardier Can Am 
kvadot és egy, a szállítására alkalmas utánfu-
tót nyertünk.

Pilisvörösvári  
Önkéntes  

Tűzoltó Egyesület

A PILISVÖRÖSVÁRI  
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ 
EGYESÜLET HÍREI

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

anyagból készülhet a kiváló bor. Évek óta 
tevékenykedett a kertbarátok borversenyén 
a zsűri elnökeként. A kertbarátoknak tartott 
szakmai előadásait is számos hallgató követ-
te nagy figyelemmel. Hasznos tanácsokkal, 
apró finomításokkal segítette az érdeklődő-
ket az egyre jobb minőségű borok elkészí-
tésében. A kertbarátok évzáró rendezvényén 
is együtt kóstoltuk a borokat, mindenkihez 
volt egy dicsérő szava. Kiemelte a bor eré-
nyeit, de segített a hibák orvoslásában is. Így 
születhettek évről évre aranyérmes borok a 
kertbarátok borversenyeinek alkalmával. 
Ezeken a rendezvényeken mi is megtapasz-
talhattuk, milyen csodálatos borok kerülnek 
ki keze alól. Csillogó szemmel figyelte, mi-
lyen véleményt alkotunk a nedűről. Mikor 
megemlítettük, hogy ismét csodát tett a 
segítségünkkel leszüretelt szőlővel, a rá jel-
lemző szerénységgel elárulta, hogy idén ez-
zel az Irsai Olivér borával aranyérmes lett a 
Mecseknádasdon megrendezett Magyaror-
szági Németek 10. Országos Borversenyén, 
valamint ő büszkélkedhet a leghatékonyabb 
pince különdíjával is.

Idő előtt egy nagyszerű embert és barátot 
veszítettünk el. Mi sem bizonyítja ezt job-
ban, mint az a rengeteg ember Gyuri teme-
tésén, akik még egyszer utoljára találkozni 
és elbúcsúzni szerettek volna tőle. Hatalmas 
űr maradt utána, de egy darabka Gyuriból 
mindig velünk marad, mert azt a tudást, 
amit ő adott át, soha nem veheti el tőlünk 
senki.

Gyuri, nyugodj békében! Búcsúzom tő-
led a kertbarátok nevében is: 

Gemela Elvira

A Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot 
hirdet a 

Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvodába

ÓVODATITKÁR 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Zrínyi u 48.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: készpénzállo-
mány kezelése; iratkezelés; étkezés vezetése, díjbeszedés; TB ügyek adminisztrálása; nyilvántartások 
vezetése 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középiskola/gimnázium, ECDL, büntetlen előélet 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: felsőfokú képesítés, gazdasági-pénzügyi végzettség, TB ügy-
intéző, gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, motivációs levél, érettségi bizo-
nyítvány 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. május 2. napjától tölt-
hető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Manhercz Teréz nyújt a 26-330-370-es vagy a 06-
20-5407858-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak a Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda – Pilisvörösvár címére történő 
megküldésével (2085 Pilisvörösvár, Zrínyi utca 48.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító számot: 52/2018, valamint a munkakör megnevezését: Óvodatitkár-gazdasági 
ügyintéző
vagy
elektronikus úton Manhercz Teréz részére a ligetovi@ligeticseperedoovoda.hu e-mail-címen keresztül
vagy
személyesen: Manhercz Teréz, Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Zrínyi utca 48.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: intézményvezetői hatáskör
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 27. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: vörösvári honlap (2018. február 12.) és az 
óvoda honlapja (2018. február 12.)
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ligeticseperedoovoda.hu honla-
pon szerezhet.



392018. FEBRUÁR VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG38

FEBRUÁRI  
PROGRAMOK

18.00   

Művészetek Háza (Fő utca 127.)február 13. kedd 

FARSANGTEMETÉS  
 

ESEMÉNYNAPTÁR

A HADART színház bemutatja: 
OSCAR – vígjáték két felvonásban
Jegyárak: 2900 Ft, 2400 Ft, 1900 Ft

19.00  

február 17. szombat Művészetek Háza (Fő utca 127.)

WASS ALBERT felolvasóest18.00   

február 23. péntek Művészetek Háza (Fő utca 127.)

KREATÍV MŰHELY15.00 

február 18. vasárnap Művészetek Háza (Fő utca 127.)

KÁRÁSZ ESZTER: PADAM 
Sanzonest Edith Piaf emlékére

18.00 

február 24. szombat Művészetek Háza (Fő utca 127.)

CSALÁDI MATINÉ a Magyar Népmese Színház előadásában:  
Világszép nádszál kisasszony 

17.00 

február 25. vasárnap Művészetek Háza (Fő utca 127.)

3500 KM A MÁRIA ÚTON. Sopron — Altötting (zarándokút)18.30  

február 16. péntek Művészetek Háza (Fő utca 127.)

február 9. péntek 

KÖNYVBEMUTATÓ a Városi Könyvtárban  
Balogh Tomi: A Dunazug kalandkönyve

18.30  

Városi Könyvtár (Fő utca 82.)

február 10. szombat 

SALSA PARTY 21.00  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG38   

Programjainkat figyelemmel kísérhetik 
honlapunkon és Facebook-oldalunkon!  

www.mhpv.hu,   
Facebook:   

Művészetek Háza, Pilisvörösvár

• „LELKÜNK DOKTORAI A FILMEK” FILMKLUB  
Egy-egy film befolyásolja, megváltoztathatja az életünket, segíthet feldolgozni a nehézségein-
ket. A filmek megtekintése után csoportosan feldolgozzuk, megbeszéljük az adott filmet. 
február 2. péntek 18.30

• TÁRSASJÁTÉK KLUB  február 4. vasárnap 15.00 
• HONISMERETI KLUB 
• FOLTVARRÁS 
Szeretettel várunk minden alkotni vágyó érdeklődőt kéthetente CSÜTÖRTÖKÖN 17 órától       
• TANFOLYAM: 
FOTÓZZ NYITOTT SZEMMEL 10 alkalmas fotótanfolyam indul! 
Péntekenként 16:00–17:30 
Első alkalom 2018. február 23.
Infó és jelentkezés: Keveházi Zoltán, 06 20 964 6000, keve@tarnokvolgy.hu
• KIÁLLÍTÁS: 
BRAUN ÁGNES: ÉVSZAKOK című kiállítása megtekinthető február 12-ig nyitvatartási időben. 

KLUBJAINK 
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Idén is nagy sikerrel zajlott az asszonybál február 4-én a Művé-
szetek Házában. Évről évre egyre több a bátor férfiak száma, 
akik egy kis mulatság kedvéért női ruhát öltve vesznek részt 

a bálon, hiszen ez a buli eredetileg csak hölgyeknek szól. De a 
mulatságból a férfiak sem akarnak ki maradni, így némi lelemé-
nyességre van szükségük. Ebben pedig most sem volt hiány, és 
a hangulat akkor érte el a csúcspontját, amikor megkezdődött a 
szépségverseny. Az álhölgyek felvonultak  a szigorú zsűri előtt, 
majd hosszas vívódás után meg is született az eredmény. Az idei 
asszonybál királynője, vagyis királynői a Németországból érkezett 
vendégmunkás főorvos asszony és asszisztense lettek, az első ud-
varhölgyek az örömanya és leányai, a második udvarhölgy pedig 
Aranka lett a helyi napköziből. Különdíjat kapott Jolánka, a 18 
éves, első bálozó hajadon a Báthory utcából. VÚ

A VENDÉGMUNKÁS, 
AZ ÖRÖMANYA  
ÉS A HAJADON


