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KEDVES OLVASÓK!

Az év első lapszáma az új esztendő megkezdé-
se mellett mindig egy kicsit a tavalyi év lezárása 
is. Ilyenkor még bekerülnek azok a 2018-as év 
végi cikkek, fotók, melyek a lapzárta utáni ese-
ményekről készültek. Ezért is alakult úgy, hogy 
januári számunkban többek között még olvas-
hatnak az új helyszínen megrendezett adventi 
vásárról, a fúvószenekar nagy sikerű adventi 
koncertjéről és a zeneiskola karácsonyi hang-
versenyéről is.

A polgármesteri interjúban már nagy vonalak-
ban az önkormányzat 2019-es terveiről is olvas-
hatunk, de biztos részleteket majd csak a költ-
ségvetés elfogadása után keressenek. Még egy 
tavalyi kitüntetettel adósok maradtunk, hiszen 
Pilisvörösvárért emlékérmet vehetett át a Breier 
Fogászat és Egészségközpont. Az intézmény 
alapítójával, Breier Lászlóval készült beszélge-
tésünket mostani számunkban olvashatják.

Nemzetiségi rovatunkban Angela Korb költő-
nőt ismerhetik meg szerkesztőink jóvoltából, a 
sportban pedig a biciklié a főszerep, de a bábus 
biliárd szabályait is megmutatjuk Önöknek.

Mindezek mellett hasznos közérdekű infor-
mációkat és rengeteg programot is találnak a 
Vörösvári Újság 2019-es első számában.

Az olvasáshoz kellemes időtöltést kívánok!

Palkovics Mária

FARSANGI SVÁBBÁL  
A NÉMET NEMZETISÉGI  

FÚVÓSZENEKARRAL

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

KULTÚRAVÖRÖSVÁRI ÚJSÁG2

Ismét eltelt egy év, s január 26-án szom-
baton a már hagyományosnak számító 
farsangi svábbálon rophatták a táncot 

hajnalig a vörösváriak. A Német Nemze-
tiségi Fúvószenekar báljára idén is megtelt 
a Művészetek Háza színházterme, s a ze-
nészek a tőlük megszokott lendületes mu-
zsikával biztosították a jó hangulatot. Azt, 
hogy a vörösváriak szeretnek táncolni, mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az 

idősebb és fiatalabb korosztály tagjai rögtön 
táncra perdülnek, ha megszólal a sváb zene. 
Az idei farsangi bálon mutatkozott be a kö-
zönség előtt a fúvószenekar új karmestere. 
Buzás Bálint, a zenekar korábbi vezetője 
sajnos betegség miatt nem tudja tovább vál-
lalni a mintegy két évtizede lelkiismeretesen 
végzett feladatot, ezért januártól Spanberger 
Zsolt látja el a karmesteri teendőket.

NNF
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HÍREK

telező, a Nagy-tó körüli terület tisztaságá-
nak megőrzése érdekében. 

Pályaválasztási program  
a Városházán

Január 11-én pénteken délelőtt a Friedrich 
Schiller Gimnázium 8. b osztályos tanulói 
látogattak el a Városházára, az iskola pálya-
választási napja keretében.

A diákokat a Városháza földszinti ta-
nácstermében Gromon István polgármester 
úr, valamint Jákliné Komor Szilvia intéz-
ményi referens asszony fogadta. Polgármes-
ter úr a diákok és az őket kísérő pedagógus 
köszöntése után beszélt az önkormányzat 
által ellátott feladatokról, a feladatok ellátá-
sához szükséges forrásokról, a feladatellátás 
intézményi kereteiről, a tisztségviselőkről, a 
közösségi és közéleti munka fontosságáról. 
A diákok egy játékos szavazás keretében ki-
próbálhatták a tanácsteremben a képviselő-
testületi üléseken használt szavazógépet is.

A pályaválasztási program második ré-
szében a polgármesteri hivatal munkájá-
ról kaphattak részletesebb képet a diákok 
Jákliné Komor Szilvia intézményi referens 
asszony jóvoltából. Szó esett a hivatal szer-
vezeti felépítéséről, a hivatal által ellátandó 
feladatokról, az önkormányzati fenntartású 
intézményekről (bölcsőde, óvodák, szociális 
központ, művelődési központ, városi könyv-
tár, gazdasági ellátószervezet, polgármesteri 
hivatal), ahol a megfelelő tanulmányok el-
végzése után akár majd munkát is vállalhat-
nak az érdeklődők. 

Tájékoztató adófizetésről

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Ezúton tájékoztatom tisztelt adózóinkat, hogy a 2019. I. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommuná-
lis adója és gépjárműadó befizetésének határideje:         

2019. március 18.
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
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
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 össze-
gére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér-, illetve nyugdíjletiltást, gépjármű forgalomból 
való kivonást, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést indítani.

Adóbefizetéseiket előre is köszönjük, mellyel hozzájárulnak városunk működési és fejlesztési kiadásainak finanszírozásához.

Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző

Megváltozott  
az építéshatósági osztály 

ügyfélfogadási ideje

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az Építés-
hatósági Osztály (Puskin u. 8.) ügyfélfogadási ide 
2019. február 1-től az alábbiak szerint változott:

HÉTFŐ 13:00–17:00 

SZERDA 08:00–12:00 és 13:00–17:00

Kérjük együttműködésüket és az új ügyfélfogadási 
idő betartását.

Megértésüket köszönjük!  

Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző

Vigyázzunk az utcabútorokra!

A városgondnokságnak időről időre fel-
adatot adnak azok a túlzott energiával 
rendelkező személyek, akik sport helyett 
az utcán élik ki fizikai erejüket, s egy-
egy hulladékgyűjtő edény megrongálá-
sától érzik jobban magukat. Legutóbb 4 
helyszínen volt szükséges javítani a hul-
ladékgyűjtők kosaras részét (a 10-es úti 
aluljárónál, a Szakorvosi Rendelő előtt, 
a Művészetek Házánál, a Kisfaludy és a 
Tavasz utca sarkán), egy helyen pedig pó-
tolni kellett az ellopott szemetest. 

A polgármesteri hivatal kéri a lakoso-
kat, hogy aki esetleg szemtanúja rongá-
lásnak vagy lopásnak, jelezze azt hivatal 
felé. 

korszerűsítésének támogatására. A pályá-
zat olyan fejlesztéseket támogat, melyek 
megakadályozzák vagy legalább mérséklik 
az utóbbi 10 évben igazolhatóan bekövet-
kezett vízkáresemények megismétlődését, 
csökkentik a káresemények mértékét vagy 
gyakoriságát, elősegítik a vízkárok eny-
hítését. A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a PM_CSAPVIZGAZD_2018 pá-
lyázati felhívásra a Tó-dűlőben tervezett 
záportározó megépítésére nyújt be pályá-
zatot, a De-Ma Projekt Kft. által elkészí-
tett engedélyes tervek szerint. (További 
részletek az Önkormányzati döntések 
összefoglalóban és a polgármesteri inter-
júban.)

A pályázatot az önkormányzat január 
23-án, a pályázatbeadás megkezdésének 
első napján benyújtotta. 

Az együttműködési megállapodás ér-
telmében a Ceglédi Tankerületi Központ 
az általa használt ingatlanrészen a bérle-
ti szerződés időtartama alatt minden év 
május 30-ig meghatározott összegű be-
ruházást, felújítást végez. Az idei évben 
a tankerületi központ az éves beruházási 
keret terhére az önkormányzat hozzájá-
rulásával két kisebb helyiség összenyitá-
sával és felújításával egy új vizsgálószobát 
alakított ki. A két kicsi helyiséget elválasz-
tó falat lebontották, az így kialakult helyi-
ségbe új műanyag nyílászárókat építettek 
be, cserélték a régi radiátort, az aljzat javí-
tása után pedig új padlóburkolatot kapott 
a helyiség. 

Az új vizsgálószoba műszaki átadás-át-
vétele 2019. január 23-án megtörtént.

gatlan épületében működik. Az ingatlan 
az önkormányzat tulajdonában van, az 
intézmény működtetője és fenntartója 
pedig a Ceglédi Tankerületi Központ.

A helyiségek egy része (a fenntartóvál-
tás előtt is a nevelési tanácsadó által hasz-
nált rész) ingyenesen áll a Ceglédi Tan-
kerület rendelkezésére (összesen 74 m2), 
más része (a 2013 óta rendelkezésére bo-
csátott további 111 m2) bérleményként 
van a nevelési tanácsadó használatában. 
Erre az ingatlanrészre bérleti szerződést 
és együttműködési megállapodást kötött 
a tulajdonos és a bérlő.

Hulladékgyűjtők a Nagy-tó körül

A tavalyi év legnagyobb önkormányza-
ti beruházása a Nagy-tó körüli sétány és 
futópálya megépítése volt. A létesítményt 
december 8-án adták át, s azóta nagyon 
sokan használják. A sétány és futópá-
lyát komfortossá tevő kerékpártárolók, 
pollerek, korlátok, padok, hulladékgyűjtő 
edények kihelyezését tavaszra tervezték, 
de az intenzív használat miatt a hulla-
dékgyűjtő edényzeteket az önkormányzat 
kérésére már januárban kihelyezte a kivi-

Pályázat a Tó-dűlői záportározó 
támogatására 

2018 novemberében a Pénzügyminisztéri-
um pályázatot írt ki a Pest megye területén 
önkormányzati tulajdonban lévő felszíni 
csapadékvíz-elvezető létesítményei fej-
lesztésének, a települési vízgazdálkodás 

rendelkezniük, s az ide vonatkozó jog-
szabály azt is előírja, hogy az ismeretek 
megszerzése után azokban az élelmiszer-
higiéniai kérdésekben, amelyek munká-
juk során érintik a munkavállalókat, a 
dolgozók rendszeresen megfelelő tájé-
koztatásban, oktatásban kell, hogy része-
süljenek. 

Ennek a jogszabálynak eleget téve 

Pályázat illegális hulladéklerakók 
felszámolásának támogatására

Az Innovációs és Technológiai Miniszté-
rium (ITM) nyilvános pályázati felhívást 
tett közzé az önkormányzatok számára 
Az illegális hulladéklerakók felszámolása 
címmel. 

A pályázaton való részvétel lehetőségét 
a képviselő-testület január 24-i ülésén tár-
gyalta meg, s egyhangúlag támogatta azt. 
Nyertes pályázat esetén négy illegális hul-
ladéklerakó felszámolásához kaphat az 
önkormányzat állami támogatást. (Továb-
bi részletek az Önkormányzati döntések 
összefoglalóban olvasható.)

A pályázatot az önkormányzat 2019. 
január 28-án benyújtotta.

Higiéniai és HACCP oktatás

Élelmiszer-biztonsági szakember tartott 
higiéniai és HACCP oktatást az önkor-
mányzati főzőkonyha, valamint az in-
tézményeknél működő melegítőkonyhák 
munkatársainak január 25-én a gimnázi-
um étkezőjében. 

Az élelmiszer-előállítás és -forgalma-
zás folyamatában részt vevő személyek-
nek jogszabály szerinti végzettséggel kell 

gondoskodik az önkormányzat a min-
denkori új munkatársak oktatásának 
megszervezéséről és kétévente a már 
végzettséggel rendelkezők ismereteinek 
bővítéséről. 

Az élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-
biztonsági és HACCP oktatásokkal a 
polgármesteri hivatal egyrészt a jogsza-
bályoknak való megfelelést kívánja bizto-
sítani, másrészt az intézményvezetők és 
az étkeztetésben dolgozó kollégák mun-
káját kívánja segíteni.

Az ismertető előadások után a diákok 
számára nyitva állt a lehetőség, hogy fel-
tegyék kérdéseiket. A tanulók kérdései el-
sősorban a hivatali munkához szükséges 
képzettségek körére, illetve a közszolgálati 
karrier lehetőségeire irányultak.
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telező, a Nagy-tó körüli terület tisztaságá-
nak megőrzése érdekében. 

Pályaválasztási program  
a Városházán

Január 11-én pénteken délelőtt a Friedrich 
Schiller Gimnázium 8. b osztályos tanulói 
látogattak el a Városházára, az iskola pálya-
választási napja keretében.

A diákokat a Városháza földszinti ta-
nácstermében Gromon István polgármester 
úr, valamint Jákliné Komor Szilvia intéz-
ményi referens asszony fogadta. Polgármes-
ter úr a diákok és az őket kísérő pedagógus 
köszöntése után beszélt az önkormányzat 
által ellátott feladatokról, a feladatok ellátá-
sához szükséges forrásokról, a feladatellátás 
intézményi kereteiről, a tisztségviselőkről, a 
közösségi és közéleti munka fontosságáról. 
A diákok egy játékos szavazás keretében ki-
próbálhatták a tanácsteremben a képviselő-
testületi üléseken használt szavazógépet is.

A pályaválasztási program második ré-
szében a polgármesteri hivatal munkájá-
ról kaphattak részletesebb képet a diákok 
Jákliné Komor Szilvia intézményi referens 
asszony jóvoltából. Szó esett a hivatal szer-
vezeti felépítéséről, a hivatal által ellátandó 
feladatokról, az önkormányzati fenntartású 
intézményekről (bölcsőde, óvodák, szociális 
központ, művelődési központ, városi könyv-
tár, gazdasági ellátószervezet, polgármesteri 
hivatal), ahol a megfelelő tanulmányok el-
végzése után akár majd munkát is vállalhat-
nak az érdeklődők. 

Tájékoztató adófizetésről

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Ezúton tájékoztatom tisztelt adózóinkat, hogy a 2019. I. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommuná-
lis adója és gépjárműadó befizetésének határideje:         

2019. március 18.
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
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
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 össze-
gére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér-, illetve nyugdíjletiltást, gépjármű forgalomból 
való kivonást, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést indítani.

Adóbefizetéseiket előre is köszönjük, mellyel hozzájárulnak városunk működési és fejlesztési kiadásainak finanszírozásához.

Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző

Megváltozott  
az építéshatósági osztály 

ügyfélfogadási ideje

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az Építés-
hatósági Osztály (Puskin u. 8.) ügyfélfogadási ide 
2019. február 1-től az alábbiak szerint változott:

HÉTFŐ 13:00–17:00 

SZERDA 08:00–12:00 és 13:00–17:00

Kérjük együttműködésüket és az új ügyfélfogadási 
idő betartását.

Megértésüket köszönjük!  

Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző

Vigyázzunk az utcabútorokra!

A városgondnokságnak időről időre fel-
adatot adnak azok a túlzott energiával 
rendelkező személyek, akik sport helyett 
az utcán élik ki fizikai erejüket, s egy-
egy hulladékgyűjtő edény megrongálá-
sától érzik jobban magukat. Legutóbb 4 
helyszínen volt szükséges javítani a hul-
ladékgyűjtők kosaras részét (a 10-es úti 
aluljárónál, a Szakorvosi Rendelő előtt, 
a Művészetek Házánál, a Kisfaludy és a 
Tavasz utca sarkán), egy helyen pedig pó-
tolni kellett az ellopott szemetest. 

A polgármesteri hivatal kéri a lakoso-
kat, hogy aki esetleg szemtanúja rongá-
lásnak vagy lopásnak, jelezze azt hivatal 
felé. 

korszerűsítésének támogatására. A pályá-
zat olyan fejlesztéseket támogat, melyek 
megakadályozzák vagy legalább mérséklik 
az utóbbi 10 évben igazolhatóan bekövet-
kezett vízkáresemények megismétlődését, 
csökkentik a káresemények mértékét vagy 
gyakoriságát, elősegítik a vízkárok eny-
hítését. A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a PM_CSAPVIZGAZD_2018 pá-
lyázati felhívásra a Tó-dűlőben tervezett 
záportározó megépítésére nyújt be pályá-
zatot, a De-Ma Projekt Kft. által elkészí-
tett engedélyes tervek szerint. (További 
részletek az Önkormányzati döntések 
összefoglalóban és a polgármesteri inter-
júban.)

A pályázatot az önkormányzat január 
23-án, a pályázatbeadás megkezdésének 
első napján benyújtotta. 

Az együttműködési megállapodás ér-
telmében a Ceglédi Tankerületi Központ 
az általa használt ingatlanrészen a bérle-
ti szerződés időtartama alatt minden év 
május 30-ig meghatározott összegű be-
ruházást, felújítást végez. Az idei évben 
a tankerületi központ az éves beruházási 
keret terhére az önkormányzat hozzájá-
rulásával két kisebb helyiség összenyitá-
sával és felújításával egy új vizsgálószobát 
alakított ki. A két kicsi helyiséget elválasz-
tó falat lebontották, az így kialakult helyi-
ségbe új műanyag nyílászárókat építettek 
be, cserélték a régi radiátort, az aljzat javí-
tása után pedig új padlóburkolatot kapott 
a helyiség. 

Az új vizsgálószoba műszaki átadás-át-
vétele 2019. január 23-án megtörtént.

gatlan épületében működik. Az ingatlan 
az önkormányzat tulajdonában van, az 
intézmény működtetője és fenntartója 
pedig a Ceglédi Tankerületi Központ.

A helyiségek egy része (a fenntartóvál-
tás előtt is a nevelési tanácsadó által hasz-
nált rész) ingyenesen áll a Ceglédi Tan-
kerület rendelkezésére (összesen 74 m2), 
más része (a 2013 óta rendelkezésére bo-
csátott további 111 m2) bérleményként 
van a nevelési tanácsadó használatában. 
Erre az ingatlanrészre bérleti szerződést 
és együttműködési megállapodást kötött 
a tulajdonos és a bérlő.

Hulladékgyűjtők a Nagy-tó körül

A tavalyi év legnagyobb önkormányza-
ti beruházása a Nagy-tó körüli sétány és 
futópálya megépítése volt. A létesítményt 
december 8-án adták át, s azóta nagyon 
sokan használják. A sétány és futópá-
lyát komfortossá tevő kerékpártárolók, 
pollerek, korlátok, padok, hulladékgyűjtő 
edények kihelyezését tavaszra tervezték, 
de az intenzív használat miatt a hulla-
dékgyűjtő edényzeteket az önkormányzat 
kérésére már januárban kihelyezte a kivi-

Pályázat a Tó-dűlői záportározó 
támogatására 

2018 novemberében a Pénzügyminisztéri-
um pályázatot írt ki a Pest megye területén 
önkormányzati tulajdonban lévő felszíni 
csapadékvíz-elvezető létesítményei fej-
lesztésének, a települési vízgazdálkodás 

rendelkezniük, s az ide vonatkozó jog-
szabály azt is előírja, hogy az ismeretek 
megszerzése után azokban az élelmiszer-
higiéniai kérdésekben, amelyek munká-
juk során érintik a munkavállalókat, a 
dolgozók rendszeresen megfelelő tájé-
koztatásban, oktatásban kell, hogy része-
süljenek. 

Ennek a jogszabálynak eleget téve 

Pályázat illegális hulladéklerakók 
felszámolásának támogatására

Az Innovációs és Technológiai Miniszté-
rium (ITM) nyilvános pályázati felhívást 
tett közzé az önkormányzatok számára 
Az illegális hulladéklerakók felszámolása 
címmel. 

A pályázaton való részvétel lehetőségét 
a képviselő-testület január 24-i ülésén tár-
gyalta meg, s egyhangúlag támogatta azt. 
Nyertes pályázat esetén négy illegális hul-
ladéklerakó felszámolásához kaphat az 
önkormányzat állami támogatást. (Továb-
bi részletek az Önkormányzati döntések 
összefoglalóban olvasható.)

A pályázatot az önkormányzat 2019. 
január 28-án benyújtotta.

Higiéniai és HACCP oktatás

Élelmiszer-biztonsági szakember tartott 
higiéniai és HACCP oktatást az önkor-
mányzati főzőkonyha, valamint az in-
tézményeknél működő melegítőkonyhák 
munkatársainak január 25-én a gimnázi-
um étkezőjében. 

Az élelmiszer-előállítás és -forgalma-
zás folyamatában részt vevő személyek-
nek jogszabály szerinti végzettséggel kell 

gondoskodik az önkormányzat a min-
denkori új munkatársak oktatásának 
megszervezéséről és kétévente a már 
végzettséggel rendelkezők ismereteinek 
bővítéséről. 

Az élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-
biztonsági és HACCP oktatásokkal a 
polgármesteri hivatal egyrészt a jogsza-
bályoknak való megfelelést kívánja bizto-
sítani, másrészt az intézményvezetők és 
az étkeztetésben dolgozó kollégák mun-
káját kívánja segíteni.

Az ismertető előadások után a diákok 
számára nyitva állt a lehetőség, hogy fel-
tegyék kérdéseiket. A tanulók kérdései el-
sősorban a hivatali munkához szükséges 
képzettségek körére, illetve a közszolgálati 
karrier lehetőségeire irányultak.
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a nevelési tanácsadóban

A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
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• A képviselő-testület a január 17-i rend-
kívüli ülésén tárgyalta a Tó-dűlői záportáro-
zó megépítésének támogatására benyújtan-
dó pályázat témáját. Miért van szükség erre a 
záportározóra, és milyen pályázati lehetőség 
van most a projekt támogatására?
Az utóbbi években szélsőségessé vált időjá-
rás következtében jelentősen megnőtt a hir-
telen lezúduló csapadékvizek mennyisége 
és intenzitása. Az Őr-hegy környékén lévő 
magasabb területekről hirtelen lezúdul a víz, 
és percek alatt megjelenik a város központi 
részén, ahol gyakran elönti az alacsonyabban 
fekvő ingatlanokat.

Az egyre súlyosabb vízelvezetési problé-
ma megoldása érdekében az elmúlt két év 
során az önkormányzat elkészíttette Pilis-
vörösvár teljes területének csapadékvíz-elve-
zetési tanulmánytervét, majd a legfontosabb 
szakaszokra, az Őr-hegy – Bányatavak és a 
Hősök tere – Háziréti-patak nyomvonal-
ra az engedélyezési terveket is, valamint 18 
millió forintért megvásárolta a záportározó 
megépítéséhez szükséges ingatlant.

A tervezők szerint egy, a Tó-dűlőben 
megépítendő záportározó segítségével Pilis-
vörösvár csapadékvíz-elvezetési problémái 
jelentős mértékben csökkenthetők lennének. 
A záportározó megvédené a gyorsan lezúdu-
ló víztől nemcsak a Szent János utca és a Tó 
utca környékét, hanem a városnak a 10-es 
főúttól dél-nyugatra fekvő részét, az itt talál-
ható magáningatlanokat, közintézményeket, 
rekreációs területeket is. 

A tervek alapján már 2017-ben pályázatot 
nyújtottunk be a Nemzetgazdasági Minisz-
tériumhoz a záportározó megépítésének tá-
mogatására. Pályázatunk először a tartalék-
lista 2. helyére került, de végül nem nyert. 

2018 novemberében a Pénzügyminisz-

térium újabb pályázatot írt ki Pest megye 
területén a települések önkormányzati tu-
lajdonban lévő felszíni csapadékvíz-elveze-
tő létesítményei fejlesztésének, a települési 
vízgazdálkodás korszerűsítésének támoga-
tására, lényegében a korábbi pályázati ki-
írással megegyező tartalommal. A pályázat 
kiemelten olyan fejlesztéseket támogat, 
melyek megakadályozzák, vagy legalább 
mérséklik az utóbbi 10 évben igazolhatóan 
bekövetkezett vízkáresemények megismét-
lődését, csökkentik a káresemények mérté-
két vagy gyakoriságát, elősegítik a vízkárok 
enyhítését. 

Erre a pályázati kiírásra nyújtottunk be 
most pályázatot. A tervezői költségbecs-
lés szerint a záportározó kivitelezésének 
várható költsége bruttó 154 254 962 forint. 
A teljes pályázati projekt teljes bruttó el-
számolható költsége 156 286 962 forint. A 
számunkra elérhető 95%-os támogatási 
intenzitás figyelembevételével a pályázati 
projekt megvalósításához bruttó 7 814 348 
forint önrész szükséges, melyet a képviselő-
testület a 2019. évi költségvetési rendeletben 
fog biztosítani.

• Hogy kell elképzelni ezt a záportáro-
zót a valóságban? 
A tervezett záportározó által igénybe venni 
tervezett terület közel 11 000 m2. A záportá-
rozót nyugatról és északról földutak, délről 
a MÁV vasúti töltése, keletről magáningat-
lanok határolják. A tervezett záportározó 
lényegében egy hosszú, széles földmedence, 
amelyet két oldalról földgátak zárnak le. A 
záportározó tengelyében elhelyezett árok 
a tározó teljes leürítését szolgálja, a nyom-
vonalán elhelyezett kombinált műtárgyak 
segítségével. A tározóból kifolyó vízmennyi-
ség a viadukt alatti meglévő burkolt árokba 

folyik, egy szintén burkolt árok segítségével. 
A záportározó megépítését követően a 

terület teljes helyreállítása megtörténik, és a 
környezetében egy füvesített, bokrokkal – és 
ahol lehetőség nyílik rá, ott fákkal – beülte-
tett, parkosított zöldterület kerül kialakítás-
ra. Ez nemcsak a lezúduló vizet fogja majd 
meg, és vezeti el csillapítva, hanem emellett 
a jelenleginél jobb, szebb és használhatóbb 
környezetet teremt a környéken élők számá-
ra.

• Sikeres pályázat esetén mikor készülhet 
el a záportározó medence?
A pályázat alapján a projekt tervezett meg-
kezdésének időpontja 2019 szeptembere, 
a projekt befejezésének várható ideje 2021. 
március 31.

• A február 7-i rendes ülésen kihirdette a 
képviselő-testület a Szakorvosi Rendelő épü-
letében lévő háziorvosi rendelők és a hoz-
zájuk tartozó vizesblokkok felújítása kivite-
lezőjének kiválasztására kiírt közbeszerzési 
eljárás eredményét. Miért van szükség a fel-
újításra, mi lesz a felújítás tartalma, mennyi-
be fog kerülni a felújítás, mikor kezdődnek 
és mikor fejeződnek be a munkák?
A Szakorvosi Rendelő épületében lévő alag-
sori gyermekorvosi rendelő és az első emeleti 
háziorvosi rendelők, a fogászati rendelő, va-
lamint az ezeket kiszolgáló vizesblokkok és 
várótér belső felújítása már nagyon idősze-
rű. A rendelők padozata, belső nyílászárói, 
szaniter-felszerelései elavultak, a csempék 
potyognak a falról. A felújításhoz nagyon sok 
pénz kell, s ennek előteremtéséhez nagy lö-
kést adott a PM_EUALAPELLATAS_2017 
pályázat, amelyen a projekt megvalósításá-
hoz 22,5 millió forint támogatást nyertünk.

A felújítás tartalma mindegyik rendelő 
esetében teljes burkolatcsere (padló- és fal-
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burkolat), a falak és a mennyezet újrafesté-
se, a belső nyílászárók cseréje, a mennyezeti 
világítás korszerűsítése, a vizesblokkokban a 
WC-k, mosdók cseréje, a gépészet felújítása, 
s minden helyiségben a radiátorok cseréje. 
A vizesblokkok felújítása nemcsak az alag-
sorban és az első emeleten fog megtörténni 
(ahol a háziorvosi rendelők vannak), hanem 
a földszinten és a tetőtérben is, mert bár 
ezekre a pályázatban nem nyertünk pénzt, 
a mosdók állapota ott sem jobb, és mivel a 
vizesblokkok egy közös vezetékrendszeren 
vannak, célszerű egyidejűleg az összeset fel-
újítani. 

A felújítás költsége a járulékos költségek-
kel együtt bruttó 92 146 931 Ft. A kiviteli 
szerződés még nincs aláírva, de terveink és 
az ajánlatkérő felhívásban rögzítettek sze-
rint a kivitelező 2019. március 1-jén kezd. 
Az átadás-átvételi eljárás lefolytatásának és 
a visszaköltözéseknek az időigényét is be-
leszámítva összességében augusztus végére 
várjuk a beruházás lezárultát.

• Hogyan fog működni a rendelő a fel-
újítás ideje alatt? Zavarja-e a felújítás a szak-
rendeléseket?
A gyermekorvosok a felújítás ideje alatt az 
Attila utcában, az ifjúsági orvos rendelőjében 
fognak rendelni, 2019. március 4-étől kezdő-
dően. Dr. Bába Anna ifjúsági orvos ugyan-
ezen időre a védőnők szobájába költözik 
majd. Az Attila utcai rendelések gépjárművel 
való megközelítése és a parkolási lehetőség 
biztosítása érdekében az Attila utcai Egész-
ségház telkén a Búcsú tér felé egy kiskaput 
nyitunk. Így a kocsival érkezők a Búcsú téren 
leparkolhatnak, s onnan is meg tudják majd 
közelíteni az Egészségház épületét.

Amikor az alagsorban lévő gyermekor-
vosi rendelő felújítása elkészül majd, ak-
kor oda leköltözik először az egyik, majd a 
másik felnőtt háziorvos, s ott rendel a saját 
rendelőjének felújítási ideje alatt. Az átme-
neti működésről, a költözködés következő 
lépcsőjéről aktuális hirdetményeket teszünk 
majd közzé.

Mindez azonban egyelőre csak az önkor-
mányzat terve, mert a kivitelező majd csak a 
szerződéskötést követően készíti el a munka 
ütemtervét. 

Mivel a kivitelezés közben is biztosítani 
kell a szakrendelő működését, a felújítás el-
kerülhetetlenül nehézséget fog okozni mind 
az orvosok, mind a betegek számára, de re-
méljük, hogy a munkálatok miatti terhelést 
sikerül majd mindenki számára elfogadható 
szinten tartani.

• Egy harmadik pályázat beadásáról is 
döntöttek a január 24-i ülésen, mégpedig a 
köztisztviselők illetményének emelésével 
kapcsolatban. Pontosan mit takar a pályázat?
2018. július 31-én lépett hatályba a Magyaror-
szág 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
2018. évi L. törvény, melynek 3. melléklet I. 
12. pontja alapján a 38 000 forintot meg nem 
haladó egy lakosra jutó adóerőképességgel 
rendelkező, önkormányzati hivatalt fenntar-

tó települési önkormányzatok pályázati úton 
támogatást igényelhetnek a hivatalukban 
foglalkoztatott köztisztviselők illetményének 
emeléséhez. (Esetünkben az egy főre jutó 
aktuális adóerőképesség 33 621 forint, tehát 
lehetőségünk volt a pályázat benyújtására.) 
Mi éltünk a pályázati lehetőséggel, január 
24-én benyújtottuk a pályázatot. A pályáza-
tot befogadták, februárban döntenek róla.

• Milyen feltételekkel, és milyen összeg-
ben kaphat az önkormányzat állami támo-
gatást a köztisztviselők illetményének eme-
léséhez?

A pályázati kiírás lényege az, hogy 
amennyiben az önkormányzatok a köztiszt-
viselői illetményalapot (nem magát az illet-
ményt) legalább 20%-kal emelik, akkor az 
illetményalap megemeléséhez állami támo-
gatás vehető igénybe. A támogatás mértéke 
az egy lakosra jutó adóerő-képességtől füg-
gő, differenciált támogatás fajlagos összege 
alapján a mi esetünkben 19 280 800 forint, 
ebben benne vannak a munkáltatót terhelő 
járulékok is.

• Ténylegesen mekkora illetményemel-
kedést jelent majd ez egy-egy köztisztvise-
lőnél?
Még nincsen személyre bontva kiszámolva 
az emelés, de nagyságrendileg a köztisztvi-
selőink illetménye 8-10%-kal fog emelkedni.

• Mi lesz a hivatal többi dolgozójával, 
akik nem köztisztviselők? Ők kapnak bér-
emelést?

Az illetményalap emelése nem jelenti az 
összes hivatali dolgozó bérének megeme-
lését, hanem esetünkben csak a dolgozók 
mintegy 40%-áét. Ez azért van, mert egy-
részt a hivatalban dolgozó, középfokú vég-
zettségű kollégák illetményére nincs hatással 
az illetményalap emelése a középfokú bér-
tábla alacsony szorzószámai miatt, másrészt 
az illetményalap emelése a fizikai dolgozó-
kat (városgondnokság, kertészeti csoport, fő-
zőkonyha) sem érinti, tekintettel arra, hogy 
ezen dolgozók nem tartoznak a Kttv. hatá-
lya alá, így a támogatásból az ő bérük nem 
emelhető.

Hogy a hivatalban ne alakuljon ki végle-
tes bérfeszültség, az illetményalap-emeléssel 
nem érintettek bérét saját forrásból tervez-
zük megemelni, különös tekintettel azokra, 
akik jelenleg minimálbért, illetve garantált 
bérminimumot kapnak. Ennek érdekében a 
pályázati forrást saját önkormányzati forrás-
ból 12 500 000 forinttal tervezzük kiegészíte-
ni. Az állami támogatás és az önkormányzati 
forrás együttes felhasználása lehetővé tenné 
az összes hivatali dolgozó bérének viszony-
lag arányos emelését, átlagosan mintegy 10-
20%-kal.

• A december utolsó napjaiban elfogadott 
2018. évi CXXXIX. törvény szerint az M1-
es és Esztergom között új autópálya épül 
M100 néven. Az interneten terjedő hírek 
szerint ez azt vetíti előre, hogy az M0-ás kör-
gyűrű nyugati szakasza nem fog megépülni, 

s a körgyűrű majd egyszer az M10-s – M100-
as – M1-esből álló hosszabb nyomvonalon 
fog bezárulni. Ön szerint mit jelent ez a hír 
Pilisvörösvár számára?
Hogy hogyan kerüli majd el a budai hegy-
vidéket az M0-ás körgyűrű nyugati szektora, 
arról még nincs kormányzati döntés. Tény, 
hogy az M0-ás körgyűrű nyugati szektorát 
decemberben kivették az Országos rendezési 
tervből (ORT), és az is tény, hogy a december 
utolsó napjaiban elfogadott tervek szerint az 
M1-es és Esztergom között M100-as néven 
új autópálya épül. Így elképzelhető, hogy 
az M0-ás körgyűrű nem az M0-ás nyugati 
szektorának eddig tervezett nyomvonalán 
zárul majd be, hanem esetleg Budapesttől 
távolabb, a M10 – M100 – M1 nyomvona-
lon.  Ha ilyen döntés születne, az személyes 
véleményem szerint Pilisvörösvár számára 
előnyös lenne, mert reális esélyt adna arra, 
hogy a Pilisvörösvárt elkerülő M10-es végre 
belátható időn belül megépüljön.

• A Pilisvörösvárt elkerülő M10-es út 
jelenleg csak a „távlati gyorsforgalmi utak” 
között szerepel a tervekben. Tud-e tenni va-
lamit az önkormányzat, illetve a környékbeli 
önkormányzatok annak érdekében, hogy az 
M10-es megépítését előbbre hozzák?
Az ilyen horderejű ügyekben a döntés a 
kormány és az országgyűlés jogköre, de 
természetesen az érintett önkormányzatok 
bármikor fordulhatnak kéréssel, javaslattal 
az illetékes miniszterhez. A Pilisi-medence 
polgármesterei ezt korábban is, és az utób-
bi években is többször megtették az új 10-
es út megépítése érdekében. Legutóbb két 
évvel ezelőtt, 2017 februárjában tartottunk 
lakosági fórumot a témában, s a fórum ösz-
szegzéseképpen hivatalos levélben kértük 
dr. Homolya Róbert közlekedésért felelős 
államtitkártól az M10-es út előkészítésének, 
tervezésének és engedélyeztetésének újbóli 
napirendre kerülését és felgyorsítását annak 
érdekében, hogy az út minél előbb – akárha 
ütemezetten is – megépülhessen.

2017. május 11-én kelt levelében Dr. 
Homolya Róbert államtitkár az alábbiakat 
válaszolta: 

„Az M10 gyorsforgalmi út a jelenlegi, kö-
zéptávon megvalósítandó hálózatfejlesztési 
elképzelésekben (az M0–M10–10. sz. főút cso-
móponthoz kapcsolódó mintegy 3 km hosszúsá-
gú M10 nyomvonal kivételével) nem szerepel. 
Az M10 gyorsforgalmi út nyomvonala nem 
tartozik a TEN-T nyomvonalak közé. (…) 
Az M10 gyorsforgalmi út megvalósításának 
forrásigénye jelenleg nem biztosított, az út nem 
szerepel a Magyarország rövid- és középtávú 
közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális 
beruházások összehangolásáról és azok 2022-
ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. 
(VII.15.) Korm. határozatban megadott, a 
rövid- és középtávú fejlesztéseket tartalmazó 
projektlistában.”

Most azzal, hogy az M0-ás körgyűrű 
nyugati szektorát decemberben kivették az 
Országos rendezési tervből, és azzal, hogy 
a december utolsó napjaiban elfogadott ter-
vek szerint az M1-es és Esztergom között 
M100 néven új autópálya épül, véleményem 
szerint új helyzet állhat elő, amikor is érde-
mes újra felvetnünk az M10-es előkészítése, 
tervezése és engedélyeztetése felgyorsításá-
nak és mielőbbi megépítésének kérését. A 
magam részéről már meg is tettem az erre 
vonatkozó kezdeményezést, és február köze-
pén találkozunk a térség polgármestereivel, 
és egyeztetünk arról, hogy az M100-as meg-
építésével, illetve az M0-ás nyugati szektorá-
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• A képviselő-testület a január 17-i rend-
kívüli ülésén tárgyalta a Tó-dűlői záportáro-
zó megépítésének támogatására benyújtan-
dó pályázat témáját. Miért van szükség erre a 
záportározóra, és milyen pályázati lehetőség 
van most a projekt támogatására?
Az utóbbi években szélsőségessé vált időjá-
rás következtében jelentősen megnőtt a hir-
telen lezúduló csapadékvizek mennyisége 
és intenzitása. Az Őr-hegy környékén lévő 
magasabb területekről hirtelen lezúdul a víz, 
és percek alatt megjelenik a város központi 
részén, ahol gyakran elönti az alacsonyabban 
fekvő ingatlanokat.

Az egyre súlyosabb vízelvezetési problé-
ma megoldása érdekében az elmúlt két év 
során az önkormányzat elkészíttette Pilis-
vörösvár teljes területének csapadékvíz-elve-
zetési tanulmánytervét, majd a legfontosabb 
szakaszokra, az Őr-hegy – Bányatavak és a 
Hősök tere – Háziréti-patak nyomvonal-
ra az engedélyezési terveket is, valamint 18 
millió forintért megvásárolta a záportározó 
megépítéséhez szükséges ingatlant.

A tervezők szerint egy, a Tó-dűlőben 
megépítendő záportározó segítségével Pilis-
vörösvár csapadékvíz-elvezetési problémái 
jelentős mértékben csökkenthetők lennének. 
A záportározó megvédené a gyorsan lezúdu-
ló víztől nemcsak a Szent János utca és a Tó 
utca környékét, hanem a városnak a 10-es 
főúttól dél-nyugatra fekvő részét, az itt talál-
ható magáningatlanokat, közintézményeket, 
rekreációs területeket is. 

A tervek alapján már 2017-ben pályázatot 
nyújtottunk be a Nemzetgazdasági Minisz-
tériumhoz a záportározó megépítésének tá-
mogatására. Pályázatunk először a tartalék-
lista 2. helyére került, de végül nem nyert. 

2018 novemberében a Pénzügyminisz-

térium újabb pályázatot írt ki Pest megye 
területén a települések önkormányzati tu-
lajdonban lévő felszíni csapadékvíz-elveze-
tő létesítményei fejlesztésének, a települési 
vízgazdálkodás korszerűsítésének támoga-
tására, lényegében a korábbi pályázati ki-
írással megegyező tartalommal. A pályázat 
kiemelten olyan fejlesztéseket támogat, 
melyek megakadályozzák, vagy legalább 
mérséklik az utóbbi 10 évben igazolhatóan 
bekövetkezett vízkáresemények megismét-
lődését, csökkentik a káresemények mérté-
két vagy gyakoriságát, elősegítik a vízkárok 
enyhítését. 

Erre a pályázati kiírásra nyújtottunk be 
most pályázatot. A tervezői költségbecs-
lés szerint a záportározó kivitelezésének 
várható költsége bruttó 154 254 962 forint. 
A teljes pályázati projekt teljes bruttó el-
számolható költsége 156 286 962 forint. A 
számunkra elérhető 95%-os támogatási 
intenzitás figyelembevételével a pályázati 
projekt megvalósításához bruttó 7 814 348 
forint önrész szükséges, melyet a képviselő-
testület a 2019. évi költségvetési rendeletben 
fog biztosítani.

• Hogy kell elképzelni ezt a záportáro-
zót a valóságban? 
A tervezett záportározó által igénybe venni 
tervezett terület közel 11 000 m2. A záportá-
rozót nyugatról és északról földutak, délről 
a MÁV vasúti töltése, keletről magáningat-
lanok határolják. A tervezett záportározó 
lényegében egy hosszú, széles földmedence, 
amelyet két oldalról földgátak zárnak le. A 
záportározó tengelyében elhelyezett árok 
a tározó teljes leürítését szolgálja, a nyom-
vonalán elhelyezett kombinált műtárgyak 
segítségével. A tározóból kifolyó vízmennyi-
ség a viadukt alatti meglévő burkolt árokba 

folyik, egy szintén burkolt árok segítségével. 
A záportározó megépítését követően a 

terület teljes helyreállítása megtörténik, és a 
környezetében egy füvesített, bokrokkal – és 
ahol lehetőség nyílik rá, ott fákkal – beülte-
tett, parkosított zöldterület kerül kialakítás-
ra. Ez nemcsak a lezúduló vizet fogja majd 
meg, és vezeti el csillapítva, hanem emellett 
a jelenleginél jobb, szebb és használhatóbb 
környezetet teremt a környéken élők számá-
ra.

• Sikeres pályázat esetén mikor készülhet 
el a záportározó medence?
A pályázat alapján a projekt tervezett meg-
kezdésének időpontja 2019 szeptembere, 
a projekt befejezésének várható ideje 2021. 
március 31.

• A február 7-i rendes ülésen kihirdette a 
képviselő-testület a Szakorvosi Rendelő épü-
letében lévő háziorvosi rendelők és a hoz-
zájuk tartozó vizesblokkok felújítása kivite-
lezőjének kiválasztására kiírt közbeszerzési 
eljárás eredményét. Miért van szükség a fel-
újításra, mi lesz a felújítás tartalma, mennyi-
be fog kerülni a felújítás, mikor kezdődnek 
és mikor fejeződnek be a munkák?
A Szakorvosi Rendelő épületében lévő alag-
sori gyermekorvosi rendelő és az első emeleti 
háziorvosi rendelők, a fogászati rendelő, va-
lamint az ezeket kiszolgáló vizesblokkok és 
várótér belső felújítása már nagyon idősze-
rű. A rendelők padozata, belső nyílászárói, 
szaniter-felszerelései elavultak, a csempék 
potyognak a falról. A felújításhoz nagyon sok 
pénz kell, s ennek előteremtéséhez nagy lö-
kést adott a PM_EUALAPELLATAS_2017 
pályázat, amelyen a projekt megvalósításá-
hoz 22,5 millió forint támogatást nyertünk.

A felújítás tartalma mindegyik rendelő 
esetében teljes burkolatcsere (padló- és fal-
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burkolat), a falak és a mennyezet újrafesté-
se, a belső nyílászárók cseréje, a mennyezeti 
világítás korszerűsítése, a vizesblokkokban a 
WC-k, mosdók cseréje, a gépészet felújítása, 
s minden helyiségben a radiátorok cseréje. 
A vizesblokkok felújítása nemcsak az alag-
sorban és az első emeleten fog megtörténni 
(ahol a háziorvosi rendelők vannak), hanem 
a földszinten és a tetőtérben is, mert bár 
ezekre a pályázatban nem nyertünk pénzt, 
a mosdók állapota ott sem jobb, és mivel a 
vizesblokkok egy közös vezetékrendszeren 
vannak, célszerű egyidejűleg az összeset fel-
újítani. 

A felújítás költsége a járulékos költségek-
kel együtt bruttó 92 146 931 Ft. A kiviteli 
szerződés még nincs aláírva, de terveink és 
az ajánlatkérő felhívásban rögzítettek sze-
rint a kivitelező 2019. március 1-jén kezd. 
Az átadás-átvételi eljárás lefolytatásának és 
a visszaköltözéseknek az időigényét is be-
leszámítva összességében augusztus végére 
várjuk a beruházás lezárultát.

• Hogyan fog működni a rendelő a fel-
újítás ideje alatt? Zavarja-e a felújítás a szak-
rendeléseket?
A gyermekorvosok a felújítás ideje alatt az 
Attila utcában, az ifjúsági orvos rendelőjében 
fognak rendelni, 2019. március 4-étől kezdő-
dően. Dr. Bába Anna ifjúsági orvos ugyan-
ezen időre a védőnők szobájába költözik 
majd. Az Attila utcai rendelések gépjárművel 
való megközelítése és a parkolási lehetőség 
biztosítása érdekében az Attila utcai Egész-
ségház telkén a Búcsú tér felé egy kiskaput 
nyitunk. Így a kocsival érkezők a Búcsú téren 
leparkolhatnak, s onnan is meg tudják majd 
közelíteni az Egészségház épületét.

Amikor az alagsorban lévő gyermekor-
vosi rendelő felújítása elkészül majd, ak-
kor oda leköltözik először az egyik, majd a 
másik felnőtt háziorvos, s ott rendel a saját 
rendelőjének felújítási ideje alatt. Az átme-
neti működésről, a költözködés következő 
lépcsőjéről aktuális hirdetményeket teszünk 
majd közzé.

Mindez azonban egyelőre csak az önkor-
mányzat terve, mert a kivitelező majd csak a 
szerződéskötést követően készíti el a munka 
ütemtervét. 

Mivel a kivitelezés közben is biztosítani 
kell a szakrendelő működését, a felújítás el-
kerülhetetlenül nehézséget fog okozni mind 
az orvosok, mind a betegek számára, de re-
méljük, hogy a munkálatok miatti terhelést 
sikerül majd mindenki számára elfogadható 
szinten tartani.

• Egy harmadik pályázat beadásáról is 
döntöttek a január 24-i ülésen, mégpedig a 
köztisztviselők illetményének emelésével 
kapcsolatban. Pontosan mit takar a pályázat?
2018. július 31-én lépett hatályba a Magyaror-
szág 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
2018. évi L. törvény, melynek 3. melléklet I. 
12. pontja alapján a 38 000 forintot meg nem 
haladó egy lakosra jutó adóerőképességgel 
rendelkező, önkormányzati hivatalt fenntar-

tó települési önkormányzatok pályázati úton 
támogatást igényelhetnek a hivatalukban 
foglalkoztatott köztisztviselők illetményének 
emeléséhez. (Esetünkben az egy főre jutó 
aktuális adóerőképesség 33 621 forint, tehát 
lehetőségünk volt a pályázat benyújtására.) 
Mi éltünk a pályázati lehetőséggel, január 
24-én benyújtottuk a pályázatot. A pályáza-
tot befogadták, februárban döntenek róla.

• Milyen feltételekkel, és milyen összeg-
ben kaphat az önkormányzat állami támo-
gatást a köztisztviselők illetményének eme-
léséhez?

A pályázati kiírás lényege az, hogy 
amennyiben az önkormányzatok a köztiszt-
viselői illetményalapot (nem magát az illet-
ményt) legalább 20%-kal emelik, akkor az 
illetményalap megemeléséhez állami támo-
gatás vehető igénybe. A támogatás mértéke 
az egy lakosra jutó adóerő-képességtől füg-
gő, differenciált támogatás fajlagos összege 
alapján a mi esetünkben 19 280 800 forint, 
ebben benne vannak a munkáltatót terhelő 
járulékok is.

• Ténylegesen mekkora illetményemel-
kedést jelent majd ez egy-egy köztisztvise-
lőnél?
Még nincsen személyre bontva kiszámolva 
az emelés, de nagyságrendileg a köztisztvi-
selőink illetménye 8-10%-kal fog emelkedni.

• Mi lesz a hivatal többi dolgozójával, 
akik nem köztisztviselők? Ők kapnak bér-
emelést?

Az illetményalap emelése nem jelenti az 
összes hivatali dolgozó bérének megeme-
lését, hanem esetünkben csak a dolgozók 
mintegy 40%-áét. Ez azért van, mert egy-
részt a hivatalban dolgozó, középfokú vég-
zettségű kollégák illetményére nincs hatással 
az illetményalap emelése a középfokú bér-
tábla alacsony szorzószámai miatt, másrészt 
az illetményalap emelése a fizikai dolgozó-
kat (városgondnokság, kertészeti csoport, fő-
zőkonyha) sem érinti, tekintettel arra, hogy 
ezen dolgozók nem tartoznak a Kttv. hatá-
lya alá, így a támogatásból az ő bérük nem 
emelhető.

Hogy a hivatalban ne alakuljon ki végle-
tes bérfeszültség, az illetményalap-emeléssel 
nem érintettek bérét saját forrásból tervez-
zük megemelni, különös tekintettel azokra, 
akik jelenleg minimálbért, illetve garantált 
bérminimumot kapnak. Ennek érdekében a 
pályázati forrást saját önkormányzati forrás-
ból 12 500 000 forinttal tervezzük kiegészíte-
ni. Az állami támogatás és az önkormányzati 
forrás együttes felhasználása lehetővé tenné 
az összes hivatali dolgozó bérének viszony-
lag arányos emelését, átlagosan mintegy 10-
20%-kal.

• A december utolsó napjaiban elfogadott 
2018. évi CXXXIX. törvény szerint az M1-
es és Esztergom között új autópálya épül 
M100 néven. Az interneten terjedő hírek 
szerint ez azt vetíti előre, hogy az M0-ás kör-
gyűrű nyugati szakasza nem fog megépülni, 

s a körgyűrű majd egyszer az M10-s – M100-
as – M1-esből álló hosszabb nyomvonalon 
fog bezárulni. Ön szerint mit jelent ez a hír 
Pilisvörösvár számára?
Hogy hogyan kerüli majd el a budai hegy-
vidéket az M0-ás körgyűrű nyugati szektora, 
arról még nincs kormányzati döntés. Tény, 
hogy az M0-ás körgyűrű nyugati szektorát 
decemberben kivették az Országos rendezési 
tervből (ORT), és az is tény, hogy a december 
utolsó napjaiban elfogadott tervek szerint az 
M1-es és Esztergom között M100-as néven 
új autópálya épül. Így elképzelhető, hogy 
az M0-ás körgyűrű nem az M0-ás nyugati 
szektorának eddig tervezett nyomvonalán 
zárul majd be, hanem esetleg Budapesttől 
távolabb, a M10 – M100 – M1 nyomvona-
lon.  Ha ilyen döntés születne, az személyes 
véleményem szerint Pilisvörösvár számára 
előnyös lenne, mert reális esélyt adna arra, 
hogy a Pilisvörösvárt elkerülő M10-es végre 
belátható időn belül megépüljön.

• A Pilisvörösvárt elkerülő M10-es út 
jelenleg csak a „távlati gyorsforgalmi utak” 
között szerepel a tervekben. Tud-e tenni va-
lamit az önkormányzat, illetve a környékbeli 
önkormányzatok annak érdekében, hogy az 
M10-es megépítését előbbre hozzák?
Az ilyen horderejű ügyekben a döntés a 
kormány és az országgyűlés jogköre, de 
természetesen az érintett önkormányzatok 
bármikor fordulhatnak kéréssel, javaslattal 
az illetékes miniszterhez. A Pilisi-medence 
polgármesterei ezt korábban is, és az utób-
bi években is többször megtették az új 10-
es út megépítése érdekében. Legutóbb két 
évvel ezelőtt, 2017 februárjában tartottunk 
lakosági fórumot a témában, s a fórum ösz-
szegzéseképpen hivatalos levélben kértük 
dr. Homolya Róbert közlekedésért felelős 
államtitkártól az M10-es út előkészítésének, 
tervezésének és engedélyeztetésének újbóli 
napirendre kerülését és felgyorsítását annak 
érdekében, hogy az út minél előbb – akárha 
ütemezetten is – megépülhessen.

2017. május 11-én kelt levelében Dr. 
Homolya Róbert államtitkár az alábbiakat 
válaszolta: 

„Az M10 gyorsforgalmi út a jelenlegi, kö-
zéptávon megvalósítandó hálózatfejlesztési 
elképzelésekben (az M0–M10–10. sz. főút cso-
móponthoz kapcsolódó mintegy 3 km hosszúsá-
gú M10 nyomvonal kivételével) nem szerepel. 
Az M10 gyorsforgalmi út nyomvonala nem 
tartozik a TEN-T nyomvonalak közé. (…) 
Az M10 gyorsforgalmi út megvalósításának 
forrásigénye jelenleg nem biztosított, az út nem 
szerepel a Magyarország rövid- és középtávú 
közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális 
beruházások összehangolásáról és azok 2022-
ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. 
(VII.15.) Korm. határozatban megadott, a 
rövid- és középtávú fejlesztéseket tartalmazó 
projektlistában.”

Most azzal, hogy az M0-ás körgyűrű 
nyugati szektorát decemberben kivették az 
Országos rendezési tervből, és azzal, hogy 
a december utolsó napjaiban elfogadott ter-
vek szerint az M1-es és Esztergom között 
M100 néven új autópálya épül, véleményem 
szerint új helyzet állhat elő, amikor is érde-
mes újra felvetnünk az M10-es előkészítése, 
tervezése és engedélyeztetése felgyorsításá-
nak és mielőbbi megépítésének kérését. A 
magam részéről már meg is tettem az erre 
vonatkozó kezdeményezést, és február köze-
pén találkozunk a térség polgármestereivel, 
és egyeztetünk arról, hogy az M100-as meg-
építésével, illetve az M0-ás nyugati szektorá-
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A Szent János-pataknak a Mátyás király 
utca és Nagy-tó közötti szakaszára lehetne 
ugyan pályázni, de az ottani zárt csapadék-
csatorna megépítésére még nincs jogerős 
építési engedély. A Tó-dűlői záportározó 
megépítésére viszont van jogerős építési 
engedély, és a telek is önkormányzati tulaj-
donban van, mert a záportározó területét 
az önkormányzat 2017-ben megvásárol-
ta. A képviselő-testület ezért úgy döntött, 
hogy a Tó-dűlőben tervezett záportározó 
megépítésére nyújt be pályázatot.

A záportározó kivitelezésének becsült 
költsége bruttó 154 254 962 forint, a teljes 
pályázati projekt bruttó elszámolható költ-
sége 156 286 962 forint. A projekt megva-
lósításához bruttó 7 814 348 forint önrész 
szükséges, melyet a képviselő-testület a 
2019. évi költségvetési rendeletben biztosít.
(1/2019. határozat – 8 igen) (További részle-
tek a polgármesteri interjúban.)

2019. JANUÁR 24. 
RENDES ÜLÉS
Pályázat illegális hulladéklerakók 
felszámolásának támogatására

Pályázat benyújtásáról döntött az önkor-
mányzat a város több helyén kialakult il-
legális hulladéklerakók felszámolására. A 
pályázatot az Innovációs és Technológia 
Minisztérium írta ki, célja a környezet 
megóvása, az egészséges életmód megőr-
zése, az illegális hulladéklerakók okozta 
talaj-, víz- és levegőterhelés megszűnteté-
se, a tájsebek csökkentése  és a közterüle-

2019. JANUÁR 17. 
RENDKÍVÜLI ÜLÉS
Pályázat a Tó-dűlői záportározó 
megépítésére

2017 nyarán a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium pályázatot írt ki Pest megye területén 
a települések önkormányzati tulajdonban 
lévő felszíni csapadékvíz-elvezető létesít-
ményei fejlesztésének, a települési vízgaz-
dálkodás korszerűsítésének támogatására. 
A pályázati kiírás alapján 2017 szeptem-
berében az önkormányzat pályázatot nyúj-
tott be a Szent János-pataknak a Mátyás 
király utca és Nagy-tó közötti szakaszán 
zárt csapadékcsatorna építésének, valamint 
a Tó-dűlői zárportározó megépítésének tá-
mogatására. A pályázat először tartaléklis-
tára került, majd a tavalyi év végén eldőlt, 
hogy végül nem nyert. 

2018 végén újabb pályázatot írt ki a 
Minisztérium ugyanebben a tárgyban. 
A pályázat kiemelten olyan fejlesztéseket 
támogat, melyek megakadályozzák, vagy 
legalább mérsékelik az utóbbi 10 évben 
igazolhatóan bekövetkezett vízkáresemé-
nyek megismétlődését, csökkentik a kár-
események mértékét vagy gyakoriságát, 
elősegítik a vízkárok enyhítését.

A pályázat keretében csak önkormány-
zati tulajdonú ingatlanon lévő, belterületi, 
felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmé-
nyek fejlesztése támogatható, így nem lehet 
pályázni a Szent János-pataknak a magán-
területeken haladó Szent János utcai sza-
kaszára, és a Pozsonyi utcai szakaszra sem. 

ÖNKORMÁNYZATI  
DÖNTÉSEK

vár és Cébazat zeneiskolásaiból álló Trina 
Orchestra koncertezik Cébazat-ban. 
(7/2019. határozat – 11 igen)

Újabb lakást értékesítettek  
a Csobánkai utcai társasházban

Még tavaly szeptemberben döntött a képvi-
selő-testület a Csobánkai utca 3. szám alatt 
található önkormányzati társasházi laká-
sok értékesítéséről. A 219/2/A/3 hrsz.-ú és a 
219/2/A/4 hrsz.-ú lakás már tavaly novem-
berben elkelt, 13 701 000, illetve 13 801 000 
forintért. A 12 500 000 forint alsó limitáron 
meghirdetésre került 219/2/A/2 hrsz.-ú la-
kásra első körben nem volt jelentkező. A 
második körös pályázati kiírásra egy 12 600 
000 forintos ajánlat érkezett, mely érvényes 
volt, így ennek az ajánlattevőnek adta el az 
önkormányzat az ingatlant. A Csobánkai 
utca 3. szám alatti társasházi lakások közül 
így már csak egy értékesítendő lakás ma-
radt. (8/2019. határozat – 11 igen)

gatási szünet. Ez idő alatt az anyakönyvi 
események, mindenekelőtt a halálesetek 
anyakönyvezése, illetve a sírhelydíjak be-
szedése ügyeleti időben vehető igénybe, 
ezek pontos idejéről majd később a jegyző 
dönt. (10/2019. határozat – 11 igen)

Emelkedik a köztisztviselők bére

A köztisztviselői illetményalapot tizenegy 
éve, 2008. január 1. óta nem emelték köz-
pontilag. Most a Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi 
L. törvény lehetőséget ad az önkormány-
zatoknak az illetményalap megemelésére 
úgy, hogy az állam annak költségeit egy 
pályázat keretében, bizonyos szabályok 
szerint, a 2019. évben finanszírozza. Azok 
a települések pályázhatnak az illetmény-
alap emelésének támogatására, ahol az 
egy lakosra jutó adóerő-képesség nem 
haladja meg a 38 000 forintot. Pilisvörös-
váron az egy lakosra jutó adóerő-képesség 
33 621 forint, így benyújthatta az önkor-
mányzat a pályázatot.

A belügyminiszter által meghirdetett 
Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatá-
si pályázat keretében az önkormányzat 
vállalta, hogy a köztisztviselői illetmény-
alapot a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvényben rögzített 38 650 forintról 46 
380 forintra emeli, a 2019. évre vonatko-
zóan, 2019. január 1. napjától kezdődően.

Az illetményalap megemelése a hiva-
tali dolgozóknak csak kb. a 40%-át érinti, 
mert a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvény hatálya a fizikai dolgozókra nem 
terjed ki, a középfokú végzettségűek illet-
ményére pedig az illetményalap ilyetén 
való megemelése a gyakorlatban nincs 
hatással. A képviselő-testület ezért most 

Az ülésen hozott rendelet:

1/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelet 
– A temetőkről és a temetkezésekről szóló 
2/2000. (II. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Egyéb határozatok:

5/2019. – A Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala által a 2019/2020. 
tanévre meghatározott általános iskolai 
felvételi körzethatár tervezettel kapcsola-
tos véleményezési jog gyakorlásáról

6/2019. – A Pilisvörösvár Német Nemzeti-
ségi Önkormányzatával fennálló Együtt-
működési megállapodás szövegének felül-
vizsgálatáról és módosításáról

9/2019. – A Pilisvörösvár Város Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivatalának 
Szervezeti és Működési Szabályzata mó-
dosításának és egységes szerkezetbe fogla-
lásának elfogadásáról

11/2019. – A polgármester 2019. évi sza-
badságolási ütemtervének elfogadásáról

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

ten fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott 
hulladék felszámolásának (elszállításának 
és kezelésének) elősegítése. A támogatás 
maximális intenzitása 100%, az elnyerhető 
összeg 500 000 és 3 000 000 forint között 
lehet. A képviselő-testület három terület 
megtisztítására nyújtotta be a pályázatot: 
a „Bende tanya” bejáratánál, a Háziréti-tó-
hoz vezető út mellett és a Fogoly utca vé-
gén lévő szemétlerakatok felszámolására. 
Becslések szerint a három helyen illegáli-
san lerakott szemét összegyűjtése, elszál-
lítása és szabályos hulladéklerakóban való 
elhelyezése kb. 1 500 000 forintba kerül, így 
ekkora összegre nyújtották be a pályázatot. 
(2/2019. határozat – 11 igen)

Közbeszerzési projektbizottság 
létrehozása
Még 2017 novemberében döntött az önkor-
mányzat az Egészséges Budapest Program 
(EBP) pályázaton való részvételről, mely-
nek során orvostechnikai eszközök (rönt-
gengép, ultrahang készülékek stb.) beszer-
zésére van lehetőség a Szakorvosi Rendelő 
részére. Az EBP projektre az önkormány-
zat közbeszerzési szabályzata szerinti Elő-
készítő és Bíráló Bizottság tagjai nem elég-
ségesek, kötelező orvostechnikai szakértők 
és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
(ÁEEK) delegáltjának a tagsága is, ezért 
külön Projekt Előkészítő és Bíráló Bizott-
ság felállítása vált szükségessé, melynek 
tagja lett a Szakorvosi Rendelő igazgatója, 
egy orvostechnológus, egy orvostechnikai 
szaktanácsadó, valamint az Állami Egész-
ségügyi Ellátó Központ egy delegáltja is. 
(3/2019. határozat – 11 igen, 4/2019. hatá-
rozat – 11 igen)

2019. évi partnerkapcsolati terv

Az önkormányzat 2011. óta minden év ele-
jén határozatban fogadja el az éves partner-
kapcsolati tervet.  A tervben számba veszik 
a testvérvárosi meghívások, illetve a terve-
zett itthoni rendezvények alapján az adott 
évben esedékes partnerkapcsolati esemé-
nyeket és a rendezvények finanszírozásá-
hoz várhatóan szükséges forrásokat. 

Tekintettel az idei európai uniós és 
önkormányzati választásokból eredő  fel-
adatokra, a 2019-es évre nem tervezi az 
önkormányzat testvérvárosi delegációk 
meghívását, mivel már így is három test-
vérvárosi találkozó lesz ebben az évben: 
májusban a Pilisvörösvár és Wehrheim 
közötti 35 éves kulturális kapcsolatot ün-
neplik meg Wehrheimben, ahova Gregor 
Sommer polgármester úr meghívására egy 
40-45 fős városi delegáció utazik majd, a 
fúvószenekar és a táncegyüttes részvéte-
lével; június végén a testvérvárosi kapcso-
lat 10 éves jubileumának megünneplésére 
várják Borszékre a vörösvári vendégeket, 
majd júliusban a Gerstetten, Pilisvörös-

arról is döntött, hogy a bérfeszültség elke-
rülése érdekében azoknak a bérét, akikre 
a pályázat nem vonatkozik, saját forrásból 
emeli meg, s ehhez 12 500 000 Ft fede-
zetet biztosított. (12/2019. határozat – 11 
igen) (További részletek a polgármesteri 
interjúban.)

Új tisztasági szabály a temetőben

A temetőgondokok jelezték az önkor-
mányzatnak, hogy a temetőlátogatók kö-
zül egyesek a sírok gondozásakor a lombot 
vagy a fűnyesedéket az útra söprik ki, s ez-
zel problémát okoznak a gondnokoknak, 
akik folyamatosan igyekeznek tisztán tar-
tani a temetői utakat. A temetőről szóló 
rendeletet most kiegészítette a képviselő-
testület azzal, hogy „a temetőben végzen-
dő sírhelygondozás során tilos a lombokat 
és a fűnyesedéket az útra seperni”. (1/2019. 
rendelet – 11 igen)

Igazgatási szünetek  
a hivatalban

A közszolgálati tisztviselőkről szóló tör-
vény lehetőséget biztosít az önkormányzat 
képviselő-testülete részére, hogy a rendes 
szabadság kiadására a polgármesteri hiva-
talban igazgatási szünetet rendelhet el. Az 
igazgatási szünet lehetőséget ad arra, hogy 
a polgármesteri hivatalban az éves szabad-
ságokat a naptári évben kiadják. Az elmúlt 
években a képviselő-testület jellemzően 
a nyári hónapokban, illetve karácsony és 
újév között rendelt el igazgatási szünetet. 
Folytatva ezt a hagyományt, az idén júni-
us 24-től június 28-áig és december 20-tól 
december 31-éig lesz a hivatalban igaz-

Nyári zárás az óvodákban és a bölcsődében

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott Tipegő Bölcsőde 
2019. július 22-től augusztus 20-ig zárva tart.

Az önkormányzat által fenntartott óvodák a nyári időszakban az alábbiak szerint tartanak zárva:

Egyúttal tájékoztatom a kedves szülőket arról, hogy amennyiben az óvoda zárvatartása alatt gyermekük el-
helyezése 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, vala-
mint a szabadságok kiadása miatt van szükség.

Megértésüket köszönjük!
Dr. Krupp Zsuzsanna

jegyző

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

óvoda zárvatartás ideje
Zrínyi utcai óvoda 2019. 07. 15 – 08. 09.
Szabadság utcai óvoda 2019. 06. 24 – 07. 19.
Rákóczi utcai óvoda 2019. 07. 22 – 08. 20.
Széchenyi utcai óvoda 2019. 06. 17 – 07. 12.
Gradus óvoda 2019. 07. 15 – 08. 09.
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A Szent János-pataknak a Mátyás király 
utca és Nagy-tó közötti szakaszára lehetne 
ugyan pályázni, de az ottani zárt csapadék-
csatorna megépítésére még nincs jogerős 
építési engedély. A Tó-dűlői záportározó 
megépítésére viszont van jogerős építési 
engedély, és a telek is önkormányzati tulaj-
donban van, mert a záportározó területét 
az önkormányzat 2017-ben megvásárol-
ta. A képviselő-testület ezért úgy döntött, 
hogy a Tó-dűlőben tervezett záportározó 
megépítésére nyújt be pályázatot.

A záportározó kivitelezésének becsült 
költsége bruttó 154 254 962 forint, a teljes 
pályázati projekt bruttó elszámolható költ-
sége 156 286 962 forint. A projekt megva-
lósításához bruttó 7 814 348 forint önrész 
szükséges, melyet a képviselő-testület a 
2019. évi költségvetési rendeletben biztosít.
(1/2019. határozat – 8 igen) (További részle-
tek a polgármesteri interjúban.)

2019. JANUÁR 24. 
RENDES ÜLÉS
Pályázat illegális hulladéklerakók 
felszámolásának támogatására

Pályázat benyújtásáról döntött az önkor-
mányzat a város több helyén kialakult il-
legális hulladéklerakók felszámolására. A 
pályázatot az Innovációs és Technológia 
Minisztérium írta ki, célja a környezet 
megóvása, az egészséges életmód megőr-
zése, az illegális hulladéklerakók okozta 
talaj-, víz- és levegőterhelés megszűnteté-
se, a tájsebek csökkentése  és a közterüle-

2019. JANUÁR 17. 
RENDKÍVÜLI ÜLÉS
Pályázat a Tó-dűlői záportározó 
megépítésére

2017 nyarán a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium pályázatot írt ki Pest megye területén 
a települések önkormányzati tulajdonban 
lévő felszíni csapadékvíz-elvezető létesít-
ményei fejlesztésének, a települési vízgaz-
dálkodás korszerűsítésének támogatására. 
A pályázati kiírás alapján 2017 szeptem-
berében az önkormányzat pályázatot nyúj-
tott be a Szent János-pataknak a Mátyás 
király utca és Nagy-tó közötti szakaszán 
zárt csapadékcsatorna építésének, valamint 
a Tó-dűlői zárportározó megépítésének tá-
mogatására. A pályázat először tartaléklis-
tára került, majd a tavalyi év végén eldőlt, 
hogy végül nem nyert. 

2018 végén újabb pályázatot írt ki a 
Minisztérium ugyanebben a tárgyban. 
A pályázat kiemelten olyan fejlesztéseket 
támogat, melyek megakadályozzák, vagy 
legalább mérsékelik az utóbbi 10 évben 
igazolhatóan bekövetkezett vízkáresemé-
nyek megismétlődését, csökkentik a kár-
események mértékét vagy gyakoriságát, 
elősegítik a vízkárok enyhítését.

A pályázat keretében csak önkormány-
zati tulajdonú ingatlanon lévő, belterületi, 
felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmé-
nyek fejlesztése támogatható, így nem lehet 
pályázni a Szent János-pataknak a magán-
területeken haladó Szent János utcai sza-
kaszára, és a Pozsonyi utcai szakaszra sem. 

ÖNKORMÁNYZATI  
DÖNTÉSEK

vár és Cébazat zeneiskolásaiból álló Trina 
Orchestra koncertezik Cébazat-ban. 
(7/2019. határozat – 11 igen)

Újabb lakást értékesítettek  
a Csobánkai utcai társasházban

Még tavaly szeptemberben döntött a képvi-
selő-testület a Csobánkai utca 3. szám alatt 
található önkormányzati társasházi laká-
sok értékesítéséről. A 219/2/A/3 hrsz.-ú és a 
219/2/A/4 hrsz.-ú lakás már tavaly novem-
berben elkelt, 13 701 000, illetve 13 801 000 
forintért. A 12 500 000 forint alsó limitáron 
meghirdetésre került 219/2/A/2 hrsz.-ú la-
kásra első körben nem volt jelentkező. A 
második körös pályázati kiírásra egy 12 600 
000 forintos ajánlat érkezett, mely érvényes 
volt, így ennek az ajánlattevőnek adta el az 
önkormányzat az ingatlant. A Csobánkai 
utca 3. szám alatti társasházi lakások közül 
így már csak egy értékesítendő lakás ma-
radt. (8/2019. határozat – 11 igen)

gatási szünet. Ez idő alatt az anyakönyvi 
események, mindenekelőtt a halálesetek 
anyakönyvezése, illetve a sírhelydíjak be-
szedése ügyeleti időben vehető igénybe, 
ezek pontos idejéről majd később a jegyző 
dönt. (10/2019. határozat – 11 igen)

Emelkedik a köztisztviselők bére

A köztisztviselői illetményalapot tizenegy 
éve, 2008. január 1. óta nem emelték köz-
pontilag. Most a Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi 
L. törvény lehetőséget ad az önkormány-
zatoknak az illetményalap megemelésére 
úgy, hogy az állam annak költségeit egy 
pályázat keretében, bizonyos szabályok 
szerint, a 2019. évben finanszírozza. Azok 
a települések pályázhatnak az illetmény-
alap emelésének támogatására, ahol az 
egy lakosra jutó adóerő-képesség nem 
haladja meg a 38 000 forintot. Pilisvörös-
váron az egy lakosra jutó adóerő-képesség 
33 621 forint, így benyújthatta az önkor-
mányzat a pályázatot.

A belügyminiszter által meghirdetett 
Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatá-
si pályázat keretében az önkormányzat 
vállalta, hogy a köztisztviselői illetmény-
alapot a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvényben rögzített 38 650 forintról 46 
380 forintra emeli, a 2019. évre vonatko-
zóan, 2019. január 1. napjától kezdődően.

Az illetményalap megemelése a hiva-
tali dolgozóknak csak kb. a 40%-át érinti, 
mert a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvény hatálya a fizikai dolgozókra nem 
terjed ki, a középfokú végzettségűek illet-
ményére pedig az illetményalap ilyetén 
való megemelése a gyakorlatban nincs 
hatással. A képviselő-testület ezért most 

Az ülésen hozott rendelet:

1/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelet 
– A temetőkről és a temetkezésekről szóló 
2/2000. (II. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Egyéb határozatok:

5/2019. – A Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala által a 2019/2020. 
tanévre meghatározott általános iskolai 
felvételi körzethatár tervezettel kapcsola-
tos véleményezési jog gyakorlásáról

6/2019. – A Pilisvörösvár Német Nemzeti-
ségi Önkormányzatával fennálló Együtt-
működési megállapodás szövegének felül-
vizsgálatáról és módosításáról

9/2019. – A Pilisvörösvár Város Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivatalának 
Szervezeti és Működési Szabályzata mó-
dosításának és egységes szerkezetbe fogla-
lásának elfogadásáról

11/2019. – A polgármester 2019. évi sza-
badságolási ütemtervének elfogadásáról

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

ten fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott 
hulladék felszámolásának (elszállításának 
és kezelésének) elősegítése. A támogatás 
maximális intenzitása 100%, az elnyerhető 
összeg 500 000 és 3 000 000 forint között 
lehet. A képviselő-testület három terület 
megtisztítására nyújtotta be a pályázatot: 
a „Bende tanya” bejáratánál, a Háziréti-tó-
hoz vezető út mellett és a Fogoly utca vé-
gén lévő szemétlerakatok felszámolására. 
Becslések szerint a három helyen illegáli-
san lerakott szemét összegyűjtése, elszál-
lítása és szabályos hulladéklerakóban való 
elhelyezése kb. 1 500 000 forintba kerül, így 
ekkora összegre nyújtották be a pályázatot. 
(2/2019. határozat – 11 igen)

Közbeszerzési projektbizottság 
létrehozása
Még 2017 novemberében döntött az önkor-
mányzat az Egészséges Budapest Program 
(EBP) pályázaton való részvételről, mely-
nek során orvostechnikai eszközök (rönt-
gengép, ultrahang készülékek stb.) beszer-
zésére van lehetőség a Szakorvosi Rendelő 
részére. Az EBP projektre az önkormány-
zat közbeszerzési szabályzata szerinti Elő-
készítő és Bíráló Bizottság tagjai nem elég-
ségesek, kötelező orvostechnikai szakértők 
és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
(ÁEEK) delegáltjának a tagsága is, ezért 
külön Projekt Előkészítő és Bíráló Bizott-
ság felállítása vált szükségessé, melynek 
tagja lett a Szakorvosi Rendelő igazgatója, 
egy orvostechnológus, egy orvostechnikai 
szaktanácsadó, valamint az Állami Egész-
ségügyi Ellátó Központ egy delegáltja is. 
(3/2019. határozat – 11 igen, 4/2019. hatá-
rozat – 11 igen)

2019. évi partnerkapcsolati terv

Az önkormányzat 2011. óta minden év ele-
jén határozatban fogadja el az éves partner-
kapcsolati tervet.  A tervben számba veszik 
a testvérvárosi meghívások, illetve a terve-
zett itthoni rendezvények alapján az adott 
évben esedékes partnerkapcsolati esemé-
nyeket és a rendezvények finanszírozásá-
hoz várhatóan szükséges forrásokat. 

Tekintettel az idei európai uniós és 
önkormányzati választásokból eredő  fel-
adatokra, a 2019-es évre nem tervezi az 
önkormányzat testvérvárosi delegációk 
meghívását, mivel már így is három test-
vérvárosi találkozó lesz ebben az évben: 
májusban a Pilisvörösvár és Wehrheim 
közötti 35 éves kulturális kapcsolatot ün-
neplik meg Wehrheimben, ahova Gregor 
Sommer polgármester úr meghívására egy 
40-45 fős városi delegáció utazik majd, a 
fúvószenekar és a táncegyüttes részvéte-
lével; június végén a testvérvárosi kapcso-
lat 10 éves jubileumának megünneplésére 
várják Borszékre a vörösvári vendégeket, 
majd júliusban a Gerstetten, Pilisvörös-

arról is döntött, hogy a bérfeszültség elke-
rülése érdekében azoknak a bérét, akikre 
a pályázat nem vonatkozik, saját forrásból 
emeli meg, s ehhez 12 500 000 Ft fede-
zetet biztosított. (12/2019. határozat – 11 
igen) (További részletek a polgármesteri 
interjúban.)

Új tisztasági szabály a temetőben

A temetőgondokok jelezték az önkor-
mányzatnak, hogy a temetőlátogatók kö-
zül egyesek a sírok gondozásakor a lombot 
vagy a fűnyesedéket az útra söprik ki, s ez-
zel problémát okoznak a gondnokoknak, 
akik folyamatosan igyekeznek tisztán tar-
tani a temetői utakat. A temetőről szóló 
rendeletet most kiegészítette a képviselő-
testület azzal, hogy „a temetőben végzen-
dő sírhelygondozás során tilos a lombokat 
és a fűnyesedéket az útra seperni”. (1/2019. 
rendelet – 11 igen)

Igazgatási szünetek  
a hivatalban

A közszolgálati tisztviselőkről szóló tör-
vény lehetőséget biztosít az önkormányzat 
képviselő-testülete részére, hogy a rendes 
szabadság kiadására a polgármesteri hiva-
talban igazgatási szünetet rendelhet el. Az 
igazgatási szünet lehetőséget ad arra, hogy 
a polgármesteri hivatalban az éves szabad-
ságokat a naptári évben kiadják. Az elmúlt 
években a képviselő-testület jellemzően 
a nyári hónapokban, illetve karácsony és 
újév között rendelt el igazgatási szünetet. 
Folytatva ezt a hagyományt, az idén júni-
us 24-től június 28-áig és december 20-tól 
december 31-éig lesz a hivatalban igaz-

Nyári zárás az óvodákban és a bölcsődében

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott Tipegő Bölcsőde 
2019. július 22-től augusztus 20-ig zárva tart.

Az önkormányzat által fenntartott óvodák a nyári időszakban az alábbiak szerint tartanak zárva:

Egyúttal tájékoztatom a kedves szülőket arról, hogy amennyiben az óvoda zárvatartása alatt gyermekük el-
helyezése 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, vala-
mint a szabadságok kiadása miatt van szükség.

Megértésüket köszönjük!
Dr. Krupp Zsuzsanna

jegyző

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

óvoda zárvatartás ideje
Zrínyi utcai óvoda 2019. 07. 15 – 08. 09.
Szabadság utcai óvoda 2019. 06. 24 – 07. 19.
Rákóczi utcai óvoda 2019. 07. 22 – 08. 20.
Széchenyi utcai óvoda 2019. 06. 17 – 07. 12.
Gradus óvoda 2019. 07. 15 – 08. 09.
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MIT (NEM)  
TUDUNK AZ M100 
ÉS M10-ES  
ÚTÉPÍTÉSEKRŐL?

Már köztudott, hogy egy 2018 dec-
emberi döntés értelmében autópá-
lya fog épülni M100 néven az M1-

es autópálya és Esztergom között. A döntés 
rengeteg kérdést vet fel, melyre egyértelmű 
válaszok egyelőre nincsenek. Városunkban 
az egyik legégetőbb kérdés a témában, hogy 
mi lesz Vörösváron, hiszen az M100 meg-
épülésével óriásira nő a már amúgy is na-
gyon nagy kamion- és autósforgalom. Ter-
mészetesen ez nem egyedül Pilisvörösvárt 
érinti, hanem a többi környékbeli települést 
is, akikre így szintén rázúdul a hatalmas 
forgalom. A megoldás az M10-es gyorsfor-
galmi elkerülő lenne, erre azonban jelenleg 
nincsenek tervek. Ennek érdekében több 
civil szervezésű (nem sajtónyilvános) lakos-
sági fórumot is tartottak a környéken, civil 
kezdeményezésre aláírásgyűjtés is indult, a 
hírek azonban, amiket a közösségi portálo-
kon olvashatunk, sokszor egymásnak is el-
lentmondanak, de legfőképpen semmilyen 
hivatalos állásfoglalás nincs bennük.

Nagyjából egy hónapja szerkesztősé-
günk is megkereste a Nemzeti Infrastruk-
túra Zrt.-t, hogy válaszoljanak néhány kér-
désünkre. Válaszuk azonban lapzárta után 
egy héttel sem érkezett meg. Azaz maradtak 
a kérdések. Ezekben arra voltunk kíván-
csiak, hogy hogyan áll jelenleg az M100-as 
tervezése, milyen ütemezéssel várható a be-
ruházás. Arra, hogy mi a helyzet az M0-ás 
nyugati szakaszával, és természetesen arra 
is, hogy lesz-e M10-es út, és ha igen mikor, 
ha nem, miért nem.

Természetesen az érintett önkormányza-
tok is próbálnak lépni az ügyben. Pilisvörös-
vár polgármestere, Gromon István az e havi 
lapszámunk polgármesteri interjújában 
nyilatkozott arról, hogy mi az, ami egyelő-
re az önkormányzatok számára tudható, és 
arról is, hogy milyen lépéseket tettek és tesz-
nek a továbbiakban az M10-es megépülése 
érdekében.

Az illetékesek válaszait pedig továbbra 
is várjuk, amint megtudunk valamit, min-
denképpen leközöljük a Vörösvári Újság 
hasábjain.

Palkovics Mária

TÁGABB KÖRNYEZETÜNK VÉDELME 
ÉRDEKÉBEN

A településünket körülvevő erdők 
kezelését a Pilisi Parkerdő Zrt. 
végzi, gazdálkodásuk alapját az 

idevonatkozó jogszabályok és egy tíz évre 
vonatkozó erdőterv képezi. Az erdőgazdál-
kodást végző társaság és a város lakóinak 
közös érdeke, hogy az erdőterületek tiszták 
legyenek, hogy az erdők és a belterületek 
határán rendezett kép fogadja az arra járó-
kat, és hogy a belterületek ne jelentsenek 
vonzást az erdőben élő vadállatok számára.

A hulladékmentes erdők érdekében tu-
datos közösségi magatartás is szükséges. A 
Pilisi Parkerdő Zrt. által összeállított tájé-
koztató alapján ezúton hívjuk fel a lakos-
ság figyelmét a településünket körbevevő 
erdőket, tágabb környezetünket értintő né-
hány problémára.
• A kertes házaknál keletkező zöldhulla-
dékot sajnos igen jelentős hányadban er-
dőterületeken helyezi el a lakosság, melyet 
azután a Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársai 
kénytelenek elszállítani – lehetőségeik 
szerint. Sokan azt gondolják, hogy a ter-
mészetben lebomló anyagokat nyugodtan 
elhelyezhetik az erdőkben, a mezőkön, 
az utak szélén, és ezzel nem követnek el 
környezetkárosítást. Ez azonban tévedés! 
Egyrészt azért, mert a zöldhulladék illegá-
lis elhelyezése éppúgy szabálytalan és bün-
tetendő, mint a kommunális vagy más hul-
ladék lerakása. Másrészt azért, mert ez a 
hulladék komolyt veszélyt jelent az erdők-

Tájékoztató talajterhelési 
díj  bevallási és fizetési  

határidejéről 

Ezúton tájékoztatom azon ingatlantulajdonosokat, akik-
nek az ingatlana előtt már kiépült a szennyvízcsatorna-há-
lózat, de még nem kötöttek arra rá, hogy talajterhelési díjat 
kell fizetniük mindaddig, míg a hálózatra rá nem kötnek. 

A 2018. évi talajterhelési díj bevallás benyújtásá-
nak és befizetésének határideje:

2019. 03. 31.

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a városi honlap 
Polgármesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok me-
nüpont alól letölthető, illetve a hivatal adócsoportjánál 
vagy ügyfélszolgálatán is beszerezhető. A bevalláshoz 
kérjük, hogy a bevallott vízfogyasztást alátámasztó 
– DMRV Zrt. által rendelkezésre bocsátott – szám-
larészletező másolatát mellékelni szíveskedjenek. 

A nyomtatvány elektronikus kitöltésére és bekül-
désére az Önkormányzati Hivatali Portál https://ohp-20.
asp.lgov.hu e-ügyintézés oldalán keresztül van lehetőség 
(Ügyindítás / Ágazat: Adóügy, Ügytípus: talajterhelési díj, 
Űrlap: Talajterhelési díj bevallás), melyről tájékoztató a 
www.pilisvorosvar.hu weboldal Vörösvári (környékbeli) 
vagyok / Polgármesteri Hivatal / E-Ügyintézés menüpont-
ban található.

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

díj beszedési számlára átutalással is teljesíthetik.

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

Amennyiben a talajterhelési díjjal kapcsolatban kérdése 
van, forduljon bizalommal az adócsoport kollégáihoz, 
akiket telefonon a 06-26-330-233/108, 109, 110, 111-es 
mellékeken érhet el. Csatorna érdekeltségi hozzájárulás-
sal 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 segítséget.

Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző

re és a gyepterületekre a tűzveszélyesség és 
az inváziós növényfajok terjedése miatt.

• Az erdőkkel határos, felhagyott vagy el-
hanyagolt kerítésű telkek, illetve olyan te-
rületek, ahova zöldhulladék lett kihelyez-
ve, egyre vonzóbb környezetet jelentenek 
a vadállatok számára. A zöldhulladék-
lerakatok ugyanis kiváló táplálékforrást 
jelentenek a vaddisznók számára, s elő-
fordul, hogy a jó búvóhely és táplálékfor-
rás miatt az állatok vissza sem térnek a 
külterületi erdőkbe. A vadállatok számára 
vonzást jelentő területek nagyságát ezért 
mindenképpen csökkenteni kell.
• Hasonló okok miatt a rókák belterüle-
ten való megjelenésére is számítani lehet. 
Fontos, hogy amennyiben a lakosok olyan 
rókát vagy egyéb vadállatot látnak, amelyik 
hagyja magát néhány lépésre megközelíte-
ni, vagy támadó magatartást mutat, akkor a 
helyileg illetékes állategészségügyi hatósá-
gon, illetve a Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal (NÉBIH) zöldszámán ke-
resztül megtehetik a szükséges bejelentést. 
(Telefonszám: +36-80-263-244) Ugyanez 
a teendő akkor is, ha esetleg róka vagy más 
vadállat tetemét találják meg.

A fentieken kívüli további hasznos in-
formációt tudhatnak meg a témáról a Pilisi 
Parkerdő Zrt. hivatalos honlapján:
parkerdo.hu

A Pilisi Parkerdő  
tájékoztatása alapján

IDÉN IS SOKAN MENTEK EL A  
TÜDŐSZŰRÉSRE 

A z idei évben 2019. január 2-től 
21-ig tartott a tüdőszűrés Pilisvö-
rösváron.

A tüdőszűrésen nemcsak a lakosság, 
valamint a szociális és idősotthon lakói 
jelentek meg szép számban, hanem a 
Pilisvörösváron található intézmények, 
munkahelyek dolgozói, tanulói is.

A helyben megszervezett tüdőszűrés 
nemcsak azok számára nyújtott lehető-
séget, akik egészségük megőrzése érde-
kében, egy kényelmesebb, kulturáltabb, 
könnyen megközelíthető helyszínen 
vették igénybe a szűrést, hanem azok 
számára is, akiknek a munkaviszonyuk 
fenntartása, illetve a továbbtanulásuk ér-
dekében a szűrésen való részvétel fontos 

és elengedhetetlen.
A tüdőszűrést a pilisvörösvári lakosokon 

felül a környező településekről érkezők (pl. 
Pilisszentiván, Piliscsaba, Pilisszántó, Soly-
már stb.) is igénybe vehették.

A szervezésnek és a Városi Díszteremben 
biztosított kulturált körülményeknek is kö-
szönhetően a részvételi arány magas volt, a 
szűrés utolsó napját 2742 résztvevővel zár-
tuk.

Számítunk arra, hogy az egészségmeg-
őrzés céljából a következő évben megszer-
vezésre kerülő tüdőszűrésen is minél több 
pilisvörösvári polgár megjelenik majd.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

ÁTMENETILEG AZ EGÉSZSÉGHÁZBA 
KÖLTÖZIK A GYERMEKORVOSI  
RENDELÉS

Örömmel értesítem Pilisvörösvár polgárait, hogy a Szakorvosi Rendelőintézet 
épületében található gyermekorvosi rendelőt, valamint a felnőtt háziorvosi 
rendelőket a hozzájuk tartozó vizesblokkokkal és váróhelyiségekkel együtt a 

következő hónapokban teljesen felújítjuk. A bruttó 82 046 931 forintos építési beruhá-
zás kisebb hányadában pályázati forrásból, nagyobb részében önkormányzati forrásá-
ból valósul meg. 

Az építési területet a kivitelező Prím Építő Kft. előreláthatólag 2019 márciusában 
veszi át, így Dr. Kelemen Ilona és Dr. Breierné Dr. Kovács Ildikó gyermekorvosok 
március 4. napjától az Egészségház épületének (Attila u. 4.) bal oldali, ifjúsági ren-
delőjében (Bába Anna ifjúsági orvos rendelőjében) várják a betegeket. A gyermekor-
vosok a beruházás teljes ideje alatt, várhatóan augusztus végéig az ifjúsági rendelő-
ben rendelnek majd. Dr. Bába Anna ifjúsági orvos változatlanul az Attila u. 4. szám 
alatti épületben, a védőnői szobában érhető el.

A gyermekorvoshoz, védőnőkhöz, ifjúsági orvoshoz az Attila utcai Egészségház-
ba érkezők számára a gépkocsival való parkolás a Búcsú téren biztosított, ahonnan az 
Egészségház telkének végéből, egy újonnan nyitott kiskapun keresztül lehet eljutni a 
gyermekorvosokhoz, a védőnőkhöz, illetve az ifjúsági orvoshoz.

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

dr. Kelemen Ilona 8.30–11.30 14–17 14–17 8.30–11.30

Páros héten: 
14–17

Páratlan héten:  
8.30–11.30

dr. Kovács Ildikó 15–18 9–12 8.30–11 15–18
Páros héten: 9–12

Páratlan héten:  
14–17

A gyermekorvosok rendelési ideje az Attila utcai épületben is ugyanaz lesz, mint 
jelenleg:

Fertőző betegek fogadása a rendelési idők utolsó fél órájában lehetséges. Az esetle-
ges kellemetlenségek miatt megértésüket kérjük! A beruházás révén ősztől gyermekor-
vosaink és felnőtt háziorvosaink megújult rendelőkben fogadhatják majd betegeiket.

Pilisvörösvár, 2019. február 8.
Gromon István polgármester

Eladó 640 m2 alapterületű, belterületi, üres 
építési telek. Az ingatlan külön vízmérőórával 
rendelkezik, a többi közműre való rákötés az 
ingatlan előtti közterületről lehetséges. A helyi 
építési szabályzat szerint 30%-os, oldalhatáros 
beépíthetőséggel, 5,5 m homlokzatmagasság-
gal családi ház építhető az ingatlanra.

E L A D Ó  T E L E K
PILISVÖRÖSVÁR,  
CSOBÁNKAI U. 3.

Ár:  
15 000 000 Ft

Információ: 06-26-330-233/130-as mellék
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MIT (NEM)  
TUDUNK AZ M100 
ÉS M10-ES  
ÚTÉPÍTÉSEKRŐL?

Már köztudott, hogy egy 2018 dec-
emberi döntés értelmében autópá-
lya fog épülni M100 néven az M1-

es autópálya és Esztergom között. A döntés 
rengeteg kérdést vet fel, melyre egyértelmű 
válaszok egyelőre nincsenek. Városunkban 
az egyik legégetőbb kérdés a témában, hogy 
mi lesz Vörösváron, hiszen az M100 meg-
épülésével óriásira nő a már amúgy is na-
gyon nagy kamion- és autósforgalom. Ter-
mészetesen ez nem egyedül Pilisvörösvárt 
érinti, hanem a többi környékbeli települést 
is, akikre így szintén rázúdul a hatalmas 
forgalom. A megoldás az M10-es gyorsfor-
galmi elkerülő lenne, erre azonban jelenleg 
nincsenek tervek. Ennek érdekében több 
civil szervezésű (nem sajtónyilvános) lakos-
sági fórumot is tartottak a környéken, civil 
kezdeményezésre aláírásgyűjtés is indult, a 
hírek azonban, amiket a közösségi portálo-
kon olvashatunk, sokszor egymásnak is el-
lentmondanak, de legfőképpen semmilyen 
hivatalos állásfoglalás nincs bennük.

Nagyjából egy hónapja szerkesztősé-
günk is megkereste a Nemzeti Infrastruk-
túra Zrt.-t, hogy válaszoljanak néhány kér-
désünkre. Válaszuk azonban lapzárta után 
egy héttel sem érkezett meg. Azaz maradtak 
a kérdések. Ezekben arra voltunk kíván-
csiak, hogy hogyan áll jelenleg az M100-as 
tervezése, milyen ütemezéssel várható a be-
ruházás. Arra, hogy mi a helyzet az M0-ás 
nyugati szakaszával, és természetesen arra 
is, hogy lesz-e M10-es út, és ha igen mikor, 
ha nem, miért nem.

Természetesen az érintett önkormányza-
tok is próbálnak lépni az ügyben. Pilisvörös-
vár polgármestere, Gromon István az e havi 
lapszámunk polgármesteri interjújában 
nyilatkozott arról, hogy mi az, ami egyelő-
re az önkormányzatok számára tudható, és 
arról is, hogy milyen lépéseket tettek és tesz-
nek a továbbiakban az M10-es megépülése 
érdekében.

Az illetékesek válaszait pedig továbbra 
is várjuk, amint megtudunk valamit, min-
denképpen leközöljük a Vörösvári Újság 
hasábjain.

Palkovics Mária

TÁGABB KÖRNYEZETÜNK VÉDELME 
ÉRDEKÉBEN

A településünket körülvevő erdők 
kezelését a Pilisi Parkerdő Zrt. 
végzi, gazdálkodásuk alapját az 

idevonatkozó jogszabályok és egy tíz évre 
vonatkozó erdőterv képezi. Az erdőgazdál-
kodást végző társaság és a város lakóinak 
közös érdeke, hogy az erdőterületek tiszták 
legyenek, hogy az erdők és a belterületek 
határán rendezett kép fogadja az arra járó-
kat, és hogy a belterületek ne jelentsenek 
vonzást az erdőben élő vadállatok számára.

A hulladékmentes erdők érdekében tu-
datos közösségi magatartás is szükséges. A 
Pilisi Parkerdő Zrt. által összeállított tájé-
koztató alapján ezúton hívjuk fel a lakos-
ság figyelmét a településünket körbevevő 
erdőket, tágabb környezetünket értintő né-
hány problémára.
• A kertes házaknál keletkező zöldhulla-
dékot sajnos igen jelentős hányadban er-
dőterületeken helyezi el a lakosság, melyet 
azután a Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársai 
kénytelenek elszállítani – lehetőségeik 
szerint. Sokan azt gondolják, hogy a ter-
mészetben lebomló anyagokat nyugodtan 
elhelyezhetik az erdőkben, a mezőkön, 
az utak szélén, és ezzel nem követnek el 
környezetkárosítást. Ez azonban tévedés! 
Egyrészt azért, mert a zöldhulladék illegá-
lis elhelyezése éppúgy szabálytalan és bün-
tetendő, mint a kommunális vagy más hul-
ladék lerakása. Másrészt azért, mert ez a 
hulladék komolyt veszélyt jelent az erdők-

Tájékoztató talajterhelési 
díj  bevallási és fizetési  

határidejéről 

Ezúton tájékoztatom azon ingatlantulajdonosokat, akik-
nek az ingatlana előtt már kiépült a szennyvízcsatorna-há-
lózat, de még nem kötöttek arra rá, hogy talajterhelési díjat 
kell fizetniük mindaddig, míg a hálózatra rá nem kötnek. 

A 2018. évi talajterhelési díj bevallás benyújtásá-
nak és befizetésének határideje:

2019. 03. 31.

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a városi honlap 
Polgármesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok me-
nüpont alól letölthető, illetve a hivatal adócsoportjánál 
vagy ügyfélszolgálatán is beszerezhető. A bevalláshoz 
kérjük, hogy a bevallott vízfogyasztást alátámasztó 
– DMRV Zrt. által rendelkezésre bocsátott – szám-
larészletező másolatát mellékelni szíveskedjenek. 

A nyomtatvány elektronikus kitöltésére és bekül-
désére az Önkormányzati Hivatali Portál https://ohp-20.
asp.lgov.hu e-ügyintézés oldalán keresztül van lehetőség 
(Ügyindítás / Ágazat: Adóügy, Ügytípus: talajterhelési díj, 
Űrlap: Talajterhelési díj bevallás), melyről tájékoztató a 
www.pilisvorosvar.hu weboldal Vörösvári (környékbeli) 
vagyok / Polgármesteri Hivatal / E-Ügyintézés menüpont-
ban található.

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

díj beszedési számlára átutalással is teljesíthetik.

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

Amennyiben a talajterhelési díjjal kapcsolatban kérdése 
van, forduljon bizalommal az adócsoport kollégáihoz, 
akiket telefonon a 06-26-330-233/108, 109, 110, 111-es 
mellékeken érhet el. Csatorna érdekeltségi hozzájárulás-
sal 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 segítséget.

Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző

re és a gyepterületekre a tűzveszélyesség és 
az inváziós növényfajok terjedése miatt.

• Az erdőkkel határos, felhagyott vagy el-
hanyagolt kerítésű telkek, illetve olyan te-
rületek, ahova zöldhulladék lett kihelyez-
ve, egyre vonzóbb környezetet jelentenek 
a vadállatok számára. A zöldhulladék-
lerakatok ugyanis kiváló táplálékforrást 
jelentenek a vaddisznók számára, s elő-
fordul, hogy a jó búvóhely és táplálékfor-
rás miatt az állatok vissza sem térnek a 
külterületi erdőkbe. A vadállatok számára 
vonzást jelentő területek nagyságát ezért 
mindenképpen csökkenteni kell.
• Hasonló okok miatt a rókák belterüle-
ten való megjelenésére is számítani lehet. 
Fontos, hogy amennyiben a lakosok olyan 
rókát vagy egyéb vadállatot látnak, amelyik 
hagyja magát néhány lépésre megközelíte-
ni, vagy támadó magatartást mutat, akkor a 
helyileg illetékes állategészségügyi hatósá-
gon, illetve a Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal (NÉBIH) zöldszámán ke-
resztül megtehetik a szükséges bejelentést. 
(Telefonszám: +36-80-263-244) Ugyanez 
a teendő akkor is, ha esetleg róka vagy más 
vadállat tetemét találják meg.

A fentieken kívüli további hasznos in-
formációt tudhatnak meg a témáról a Pilisi 
Parkerdő Zrt. hivatalos honlapján:
parkerdo.hu
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IDÉN IS SOKAN MENTEK EL A  
TÜDŐSZŰRÉSRE 

A z idei évben 2019. január 2-től 
21-ig tartott a tüdőszűrés Pilisvö-
rösváron.

A tüdőszűrésen nemcsak a lakosság, 
valamint a szociális és idősotthon lakói 
jelentek meg szép számban, hanem a 
Pilisvörösváron található intézmények, 
munkahelyek dolgozói, tanulói is.

A helyben megszervezett tüdőszűrés 
nemcsak azok számára nyújtott lehető-
séget, akik egészségük megőrzése érde-
kében, egy kényelmesebb, kulturáltabb, 
könnyen megközelíthető helyszínen 
vették igénybe a szűrést, hanem azok 
számára is, akiknek a munkaviszonyuk 
fenntartása, illetve a továbbtanulásuk ér-
dekében a szűrésen való részvétel fontos 

és elengedhetetlen.
A tüdőszűrést a pilisvörösvári lakosokon 

felül a környező településekről érkezők (pl. 
Pilisszentiván, Piliscsaba, Pilisszántó, Soly-
már stb.) is igénybe vehették.

A szervezésnek és a Városi Díszteremben 
biztosított kulturált körülményeknek is kö-
szönhetően a részvételi arány magas volt, a 
szűrés utolsó napját 2742 résztvevővel zár-
tuk.

Számítunk arra, hogy az egészségmeg-
őrzés céljából a következő évben megszer-
vezésre kerülő tüdőszűrésen is minél több 
pilisvörösvári polgár megjelenik majd.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

ÁTMENETILEG AZ EGÉSZSÉGHÁZBA 
KÖLTÖZIK A GYERMEKORVOSI  
RENDELÉS

Örömmel értesítem Pilisvörösvár polgárait, hogy a Szakorvosi Rendelőintézet 
épületében található gyermekorvosi rendelőt, valamint a felnőtt háziorvosi 
rendelőket a hozzájuk tartozó vizesblokkokkal és váróhelyiségekkel együtt a 

következő hónapokban teljesen felújítjuk. A bruttó 82 046 931 forintos építési beruhá-
zás kisebb hányadában pályázati forrásból, nagyobb részében önkormányzati forrásá-
ból valósul meg. 

Az építési területet a kivitelező Prím Építő Kft. előreláthatólag 2019 márciusában 
veszi át, így Dr. Kelemen Ilona és Dr. Breierné Dr. Kovács Ildikó gyermekorvosok 
március 4. napjától az Egészségház épületének (Attila u. 4.) bal oldali, ifjúsági ren-
delőjében (Bába Anna ifjúsági orvos rendelőjében) várják a betegeket. A gyermekor-
vosok a beruházás teljes ideje alatt, várhatóan augusztus végéig az ifjúsági rendelő-
ben rendelnek majd. Dr. Bába Anna ifjúsági orvos változatlanul az Attila u. 4. szám 
alatti épületben, a védőnői szobában érhető el.

A gyermekorvoshoz, védőnőkhöz, ifjúsági orvoshoz az Attila utcai Egészségház-
ba érkezők számára a gépkocsival való parkolás a Búcsú téren biztosított, ahonnan az 
Egészségház telkének végéből, egy újonnan nyitott kiskapun keresztül lehet eljutni a 
gyermekorvosokhoz, a védőnőkhöz, illetve az ifjúsági orvoshoz.

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

dr. Kelemen Ilona 8.30–11.30 14–17 14–17 8.30–11.30

Páros héten: 
14–17

Páratlan héten:  
8.30–11.30

dr. Kovács Ildikó 15–18 9–12 8.30–11 15–18
Páros héten: 9–12

Páratlan héten:  
14–17

A gyermekorvosok rendelési ideje az Attila utcai épületben is ugyanaz lesz, mint 
jelenleg:

Fertőző betegek fogadása a rendelési idők utolsó fél órájában lehetséges. Az esetle-
ges kellemetlenségek miatt megértésüket kérjük! A beruházás révén ősztől gyermekor-
vosaink és felnőtt háziorvosaink megújult rendelőkben fogadhatják majd betegeiket.

Pilisvörösvár, 2019. február 8.
Gromon István polgármester

Eladó 640 m2 alapterületű, belterületi, üres 
építési telek. Az ingatlan külön vízmérőórával 
rendelkezik, a többi közműre való rákötés az 
ingatlan előtti közterületről lehetséges. A helyi 
építési szabályzat szerint 30%-os, oldalhatáros 
beépíthetőséggel, 5,5 m homlokzatmagasság-
gal családi ház építhető az ingatlanra.

E L A D Ó  T E L E K
PILISVÖRÖSVÁR,  
CSOBÁNKAI U. 3.

Ár:  
15 000 000 Ft

Információ: 06-26-330-233/130-as mellék
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NAGY MŰTÉTEN 
ESETT ÁT  
A TEMPLOM TÉRI 

ÖREG  
EPERFA 

A mint arról az újság decemberi 
számában részletesen olvashattak, 
2018 nyarán egy vihar következ-

tében a Templom téri öreg eperfa egyik 
vezérága elhasadt és letört, s a sérülés kö-
vetkeztében láthatóvá vált a törzs kongó, 
üres belseje. Látva a fa állapotát, az ön-
kormányzat egy szakértőt bízott meg az-
zal, hogy teljeskörűen vizsgálja meg a fa 
állapotát, és tegyen javaslatot a szükséges 
beavatkozások, kezelések megtételére a fa 
megmentése érdekében.

Az elkészült szakértői jelentést a kép-
viselő-testület megtárgyalta, és alapos 
mérlegelés után úgy döntött, hogy a fa 
megmentése és a balesetveszély elhárítása 

KÖRNYEZET KÖZLEMÉNY

érdekében elvégezteti a szakértő által ja-
vasolt beavatkozásokat, amelyek révén a 
fa még tíz, sőt akár húsz évig is élhet.

A szakértő által javasolt beavatkozásokat 
a szakemberek január 29-én délelőtt elvégez-
ték. A fa minden ágát – a korhadt vázágakat 
és a másodlagos hajtásokat is – radikálisan 
visszavágták a koronaalapig (ahol még van-
nak ép szövetek). A szakértő által irányított 
és az Álomszer Kft. által végzett visszavágás 
után a vágási felületeket a kertészeti csoport 
munkatársa szakszerűen lekezelte.

A fa megmentése érdekében elvégzen-
dő feladatok ezzel még nem értek véget. A 
visszavágáson kívül a végig korhadt, odvas 
törzs kitakarítása, a korhadt részek, má-

sodlagos gyökerek kimetszése az ép része-
kig, majd a kitisztított odú fertőtlenítő- és 
gombaölőszeres permetezése is megtörténik 
majd a további fertőzés elkerülése érdeké-
ben, a megnyíló odúkat és üregeket pedig 
le kell zárni úgy, hogy azokba a víz a továb-
biakban ne tudjon befolyni, de az odúlakó 
állatok bejutása biztosítva maradjon. 

A terebélyes famatuzsálem most elég 
szomorú képet mutat, de a szakértő által 
irányított visszavágás során az életképes 
ágakat meghagyták, így tavasztól új erőre 
kaphat a fa, s ugyan kisebb méretű, de a 
régihez hasonló koronával díszítheti majd 
továbbra is a Templom teret.

VH

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Robert Seethaler:  
A trafikos  
A 17 éves Franz Huchel 
Bécsben próbál szeren-
csét trafikos tanoncként, 
ott találkozik a törzsvevő 
Sigmund Freuddal. 

 
David Foster Wallace: 

Végtelen tréfa 
A jövőben játszódó regény 

lényegi kérdéseket  
feszeget: mi a szórakoz-
tatás, és miért uralja az 

életünket.
 

Alice Munro:  
Kilátás a Várszikláról      
Tulajdon családja ihlette 
meg a világ egyik leg-
kiválóbb elbeszélőjét, a 
18. századtól az 1950-es 
évekig vezetve az olvasót. 

Jeffrey Archer:  
Árulkodó nyomok   

A könyv 14 novellájának 
pontosan megrajzolt ka-

rakterei, fordulatos cselek-
ményei ezúttal is kitűnő 

szórakozást ígérnek. 

Braun Tibor: A könyvek 
illata – Írások a nano-
gyémántokról, a csoko-
ládéról és egyéb kémiai 
érdekességekről      
A vegyészprofesszor szer-
ző humorral mutatja be a 
kémikusok munkáját.

Leigh Bardugo: Hat varjú 
1. – Vörös pöttyös  

Hat veszélyes törvényen 
kívüli és egy lehetetlen 

vállalkozás.

Bernard Cornwell:  
Az üres trón    
A szerző nagyszabású 
történelmi sorozatának 
nyolcadik részében Ang-
lia egész jövője penge-
élen táncol.

Az aktuális új könyvekről 
itt lehet tájékozódni: 

www.pvvarkonyvtar.hu/uj-konyveink

Az erdőrészletek beazonosításához, elhelyezkedéséhez a Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal (Erdészeti Igazgatóság) honlapja nyújt segítséget, ahol 
az egyes erdőrészletek – községhatár, tag, részlet – azonosítójának megadása 
után a kért térképrészlet megtekinthető:

https://erdoterkep.nebih.gov.hu 

Tervezett fakitermelési munkák:

Tervezett erdőművelési munkák:

A település közigazgatási határában a Parkerdő a következő nagyobb letelepedő 
helyeket, kirándulóközpontokat üzemelteti: Kopár csárda.

Pilisi Parkerdő Zrt.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

Tájékoztató a Pilisi Parkerdő 2019. évben tervezett erdőgazdálkodási tevékenységéről 
Pilisvörösvár közigazgatási határához tartozóan

Fakitermelés módja Helység Tag Részlet jel
törzskiválasztó gyérítés Pilisvörösvár 2 C
tarvágás Pilisvörösvár 2 E
növedékfokozó gyérítés Pilisvörösvár 6 B
törzskiválasztó gyérítés Pilisvörösvár 7 B
tarvágás Pilisvörösvár 8 D
tarvágás Pilisvörösvár 10 C
elegyarány-szabályozó tisztítás Pilisvörösvár 10 E

Befejezett  
erdősítések 

ápolása

Erdősítés 
(csemeteültetés, 

makkvetés, dugvány 
stb.)

Folyamatban 
lévő erdősítések 

ápolása 
(kapálás, sarlózás, 

sarjleverés, kaszálás, 
gépi ápolás stb.)

Talajelőkészítés 
(bozótirtás, 

pásztázás, padkázás, 
gyökérszaggatás aká-
cosban, mélyszántás, 
tárcsázás, gödörfúrás 

stb.)

hektár

0 0 10 0

A kéménysepréssel kapcsolatos tájékoztató

Pilisvörösvár település kéményseprőipari közszol-
gáltatója a katasztrófavédelem kémény seprőipari 
szervezete. A városban a lakossági tulajdonú ingat-
lanok és a társasházak égéstermék-elvezetőinek 
rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem 
szakemberei végzik el.

A katasztrófavédelem minden kéményseprője 
végzett szakmunkás, arcképes igazolvánnyal ren-
delkezik, egységes munkaruhát visel, és a mun-
kavégzéshez biztosított autójuk is jól megkülön-
böztethető, a katasztrófavédelem feliratai, színei 
jól láthatóak rajta. Felszerelésük korszerű és teljes, 
minden szerszámuk, mérőműszerük biztosított. 
Készpénzt nem kezelhetnek és nem fogadhatnak 
el, ahol megrendelésre díjköteles munkát végez-
nek, azt utólag, számlán kell megfizetni.

Kéménysepréssel kapcsolatos legfontosabb tudni-
valók:

Amennyiben családi házban él, és a házba nincs 
bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kémény-
seprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikor-
ra a kéménytulajdonos időpontot foglal.

Ezt megteheti:

• Online a katasztrófavédelem honlapjának ügyfél-
szolgálati oldalán, az Időpontfoglalás elektronikus 
űrlap kitöltésével, itt: 

http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
ugyfelszolgalat

• Telefonon az előhívó nélkül, ingyenesen működő 
1818-as számon. (Rövid adatvédelmi információk 
után válasszák a 9-es, az 1-es, majd ismét az 1-es 
gombokkal az Időpontfoglalás menüt, ahol a be-
jelentkező ügyintéző a hívó adatainak felvételével 
elindítja a vizsgálati időpont egyeztetési folyama-
tát. A katasztrófavédelem munkatársa visszahívja 
az ügyfelet, és megbeszélik az ellenőrzés napját 
és idejét.) Normál tarifával hívható számok: 06-
70/641-8532, 06-70/667-9888. A külföldön tar-
tózkodó állampolgárok a +36 (1) 550 1858 helyi 
díjszabással hívható telefonszámon érik el ügyfél-
szolgálatunkat.

• E-mailben a kemenysepro.ugyfelszolgalat@
katved.gov.hu címen.

• Postai úton: BM OKF GEK, 1903 Budapest, Pf.: 314. 
címen.

• Személyesen a Pest Megyei Ellátási Csoport irodájá-
ban (2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1.), valamint 
a 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 28. alatt hétfőnként 
8–20, a hét többi munkanapján 8–14 óráig biztosí-
tott a személyes ügyintézés lehetősége.

Amennyiben családi házban él, és a házba be van 
jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kémény-
seprést egy- vagy kétévente kötelező megrendelni 
egy kéményseprőcégtől. A megrendelés gyako-
risága attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van a 
kéményhez csatlakoztatva. Ha a házban szilárd 
tüzelőanyaggal fűtenek, akkor évente, ha gázzal, 
akkor kétévente. A kéményseprésért fizetni kell. 
Az alábbi linken letölthető egy táblázat, amelyben 
ki lehet keresni, hogy az ország adott településén 
mely kéményseprőcégektől lehet megrendelni a 
munkát, itt:  

http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/
kemenysepres/Orszagos-nyilvtart-20180322.xls 

Amennyiben társasházban él, és a lakásba nincs 
bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kémény-
seprő értesítést követően magától fog érkezni és 
ingyenesen elvégzi a sormunkát. Amennyiben tár-
sasházban él, és a lakásba be van jegyezve gazdál-
kodó szervezet, akkor a kéményseprő magától ér-
kezik, de a munka díját ki kell fizetni. Ha a lakásnak 
saját kéménye van, akkor az egész munka díját, ha 
a lakás a társasház gyűjtőkéményére van csatla-
koztatva, akkor a munka rá eső részét kell kifizetni, 
például egy tízlakásos társasház esetén a munkadíj 
egy tizedét. A társasházak éves sormunkaterveit itt 
találja megyék szerinti bontásban: 

http://www.kemenysepres.hu/tevekenysegek/
sormunkaterv_2018.

Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Gazdasági Ellátó Központ
Kéményseprőipari Igazgatóhelyettesi  

Szervezet

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

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

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

na az ingatlan előtt biztosított. 

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

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

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

na az ingatlan előtt biztosított. 

19 800 000 Ft
Információ: 06-26-330-233/156

ELADÓ ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELEK
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NAGY MŰTÉTEN 
ESETT ÁT  
A TEMPLOM TÉRI 

ÖREG  
EPERFA 

A mint arról az újság decemberi 
számában részletesen olvashattak, 
2018 nyarán egy vihar következ-

tében a Templom téri öreg eperfa egyik 
vezérága elhasadt és letört, s a sérülés kö-
vetkeztében láthatóvá vált a törzs kongó, 
üres belseje. Látva a fa állapotát, az ön-
kormányzat egy szakértőt bízott meg az-
zal, hogy teljeskörűen vizsgálja meg a fa 
állapotát, és tegyen javaslatot a szükséges 
beavatkozások, kezelések megtételére a fa 
megmentése érdekében.

Az elkészült szakértői jelentést a kép-
viselő-testület megtárgyalta, és alapos 
mérlegelés után úgy döntött, hogy a fa 
megmentése és a balesetveszély elhárítása 

KÖRNYEZET KÖZLEMÉNY

érdekében elvégezteti a szakértő által ja-
vasolt beavatkozásokat, amelyek révén a 
fa még tíz, sőt akár húsz évig is élhet.

A szakértő által javasolt beavatkozásokat 
a szakemberek január 29-én délelőtt elvégez-
ték. A fa minden ágát – a korhadt vázágakat 
és a másodlagos hajtásokat is – radikálisan 
visszavágták a koronaalapig (ahol még van-
nak ép szövetek). A szakértő által irányított 
és az Álomszer Kft. által végzett visszavágás 
után a vágási felületeket a kertészeti csoport 
munkatársa szakszerűen lekezelte.

A fa megmentése érdekében elvégzen-
dő feladatok ezzel még nem értek véget. A 
visszavágáson kívül a végig korhadt, odvas 
törzs kitakarítása, a korhadt részek, má-

sodlagos gyökerek kimetszése az ép része-
kig, majd a kitisztított odú fertőtlenítő- és 
gombaölőszeres permetezése is megtörténik 
majd a további fertőzés elkerülése érdeké-
ben, a megnyíló odúkat és üregeket pedig 
le kell zárni úgy, hogy azokba a víz a továb-
biakban ne tudjon befolyni, de az odúlakó 
állatok bejutása biztosítva maradjon. 

A terebélyes famatuzsálem most elég 
szomorú képet mutat, de a szakértő által 
irányított visszavágás során az életképes 
ágakat meghagyták, így tavasztól új erőre 
kaphat a fa, s ugyan kisebb méretű, de a 
régihez hasonló koronával díszítheti majd 
továbbra is a Templom teret.

VH

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Robert Seethaler:  
A trafikos  
A 17 éves Franz Huchel 
Bécsben próbál szeren-
csét trafikos tanoncként, 
ott találkozik a törzsvevő 
Sigmund Freuddal. 

 
David Foster Wallace: 

Végtelen tréfa 
A jövőben játszódó regény 

lényegi kérdéseket  
feszeget: mi a szórakoz-
tatás, és miért uralja az 

életünket.
 

Alice Munro:  
Kilátás a Várszikláról      
Tulajdon családja ihlette 
meg a világ egyik leg-
kiválóbb elbeszélőjét, a 
18. századtól az 1950-es 
évekig vezetve az olvasót. 

Jeffrey Archer:  
Árulkodó nyomok   

A könyv 14 novellájának 
pontosan megrajzolt ka-

rakterei, fordulatos cselek-
ményei ezúttal is kitűnő 

szórakozást ígérnek. 

Braun Tibor: A könyvek 
illata – Írások a nano-
gyémántokról, a csoko-
ládéról és egyéb kémiai 
érdekességekről      
A vegyészprofesszor szer-
ző humorral mutatja be a 
kémikusok munkáját.

Leigh Bardugo: Hat varjú 
1. – Vörös pöttyös  

Hat veszélyes törvényen 
kívüli és egy lehetetlen 

vállalkozás.

Bernard Cornwell:  
Az üres trón    
A szerző nagyszabású 
történelmi sorozatának 
nyolcadik részében Ang-
lia egész jövője penge-
élen táncol.

Az aktuális új könyvekről 
itt lehet tájékozódni: 

www.pvvarkonyvtar.hu/uj-konyveink

Az erdőrészletek beazonosításához, elhelyezkedéséhez a Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal (Erdészeti Igazgatóság) honlapja nyújt segítséget, ahol 
az egyes erdőrészletek – községhatár, tag, részlet – azonosítójának megadása 
után a kért térképrészlet megtekinthető:

https://erdoterkep.nebih.gov.hu 

Tervezett fakitermelési munkák:

Tervezett erdőművelési munkák:

A település közigazgatási határában a Parkerdő a következő nagyobb letelepedő 
helyeket, kirándulóközpontokat üzemelteti: Kopár csárda.

Pilisi Parkerdő Zrt.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

Tájékoztató a Pilisi Parkerdő 2019. évben tervezett erdőgazdálkodási tevékenységéről 
Pilisvörösvár közigazgatási határához tartozóan
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A kéménysepréssel kapcsolatos tájékoztató

Pilisvörösvár település kéményseprőipari közszol-
gáltatója a katasztrófavédelem kémény seprőipari 
szervezete. A városban a lakossági tulajdonú ingat-
lanok és a társasházak égéstermék-elvezetőinek 
rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem 
szakemberei végzik el.

A katasztrófavédelem minden kéményseprője 
végzett szakmunkás, arcképes igazolvánnyal ren-
delkezik, egységes munkaruhát visel, és a mun-
kavégzéshez biztosított autójuk is jól megkülön-
böztethető, a katasztrófavédelem feliratai, színei 
jól láthatóak rajta. Felszerelésük korszerű és teljes, 
minden szerszámuk, mérőműszerük biztosított. 
Készpénzt nem kezelhetnek és nem fogadhatnak 
el, ahol megrendelésre díjköteles munkát végez-
nek, azt utólag, számlán kell megfizetni.

Kéménysepréssel kapcsolatos legfontosabb tudni-
valók:

Amennyiben családi házban él, és a házba nincs 
bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kémény-
seprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikor-
ra a kéménytulajdonos időpontot foglal.

Ezt megteheti:

• Online a katasztrófavédelem honlapjának ügyfél-
szolgálati oldalán, az Időpontfoglalás elektronikus 
űrlap kitöltésével, itt: 

http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
ugyfelszolgalat

• Telefonon az előhívó nélkül, ingyenesen működő 
1818-as számon. (Rövid adatvédelmi információk 
után válasszák a 9-es, az 1-es, majd ismét az 1-es 
gombokkal az Időpontfoglalás menüt, ahol a be-
jelentkező ügyintéző a hívó adatainak felvételével 
elindítja a vizsgálati időpont egyeztetési folyama-
tát. A katasztrófavédelem munkatársa visszahívja 
az ügyfelet, és megbeszélik az ellenőrzés napját 
és idejét.) Normál tarifával hívható számok: 06-
70/641-8532, 06-70/667-9888. A külföldön tar-
tózkodó állampolgárok a +36 (1) 550 1858 helyi 
díjszabással hívható telefonszámon érik el ügyfél-
szolgálatunkat.

• E-mailben a kemenysepro.ugyfelszolgalat@
katved.gov.hu címen.

• Postai úton: BM OKF GEK, 1903 Budapest, Pf.: 314. 
címen.

• Személyesen a Pest Megyei Ellátási Csoport irodájá-
ban (2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1.), valamint 
a 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 28. alatt hétfőnként 
8–20, a hét többi munkanapján 8–14 óráig biztosí-
tott a személyes ügyintézés lehetősége.

Amennyiben családi házban él, és a házba be van 
jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kémény-
seprést egy- vagy kétévente kötelező megrendelni 
egy kéményseprőcégtől. A megrendelés gyako-
risága attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van a 
kéményhez csatlakoztatva. Ha a házban szilárd 
tüzelőanyaggal fűtenek, akkor évente, ha gázzal, 
akkor kétévente. A kéményseprésért fizetni kell. 
Az alábbi linken letölthető egy táblázat, amelyben 
ki lehet keresni, hogy az ország adott településén 
mely kéményseprőcégektől lehet megrendelni a 
munkát, itt:  

http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/
kemenysepres/Orszagos-nyilvtart-20180322.xls 

Amennyiben társasházban él, és a lakásba nincs 
bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kémény-
seprő értesítést követően magától fog érkezni és 
ingyenesen elvégzi a sormunkát. Amennyiben tár-
sasházban él, és a lakásba be van jegyezve gazdál-
kodó szervezet, akkor a kéményseprő magától ér-
kezik, de a munka díját ki kell fizetni. Ha a lakásnak 
saját kéménye van, akkor az egész munka díját, ha 
a lakás a társasház gyűjtőkéményére van csatla-
koztatva, akkor a munka rá eső részét kell kifizetni, 
például egy tízlakásos társasház esetén a munkadíj 
egy tizedét. A társasházak éves sormunkaterveit itt 
találja megyék szerinti bontásban: 

http://www.kemenysepres.hu/tevekenysegek/
sormunkaterv_2018.

Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Gazdasági Ellátó Központ
Kéményseprőipari Igazgatóhelyettesi  

Szervezet

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

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

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

na az ingatlan előtt biztosított. 

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

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

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

na az ingatlan előtt biztosított. 

19 800 000 Ft
Információ: 06-26-330-233/156

ELADÓ ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELEK



HELYTÖRTÉNET   

FARSANG RÉGEN

Farsangi időszakról vízkereszt és 
hamvazószerda között beszélünk. 
Ez az időszak volt mindenkor a 

mulatozások, nagy evések, disznóvágások 
és esküvők ideje. A legények ebben az idő-
szakban előszeretettel csináltak bolondsá-
gokat, mellyel a szomszédokat és ismerő-
söket bosszantották. Az asszonyok farsangi 
időben nem varrtak. Úgy vélték, ha varr-
nak, akkor nem fognak tojni a tyúkok. 

A bálok és mulatozások idején igyeke-
zett minden eladósorban lévő lány párt 
találni magának.  Ilyenkor a legszebb ru-
hájukat vették fel. Kezdetben ez keményí-
tett és bevasalt, fehér vászon alsószoknyák 
és világos felsőszoknya volt, felül pedig 
világos színű Jangel. A blúz megjelenése-
kor már világos színű bevasalt szoknyák 
és hozzá illő blúz, legvégül pedig brokát-
szoknya és blúz volt a viselet. A hajukat 
szépre fonatták a lányok. Kezdetben szé-
les, lapos fonás díszítette hajukat, melyet 
nem mindenki tudott elkészíteni. Több 
asszony is jól értette a hajfonás csínját-
bínját. A lányok haját dióolajjal kenték be, 
és ezután következett a 8, 9 vagy 12 tincs-
ből összefont copf, melyből akár négyet is 
csináltak, ezekből lett a hajkoszorú, amit 
szép szarufésűvel és hajtűkkel díszítettek. 
A viselet változásával a hajfonás is válto-

zott. Ekkor már csak az ismert hármas fo-
nást alkalmazták. 

A bálokra nagykendőikben mentek a 
lányok, csoportosan vagy udvarlójuk kísé-
retében. A bálteremben a lányok nagy kört 
alkotva álltak a táncparkett körül, mögöt-
tük az anyák és nagymamák ülve, árgus 
szemekkel figyelték a táncoló fiatalokat. A 
fiúk és férfiak a söntésben csoportosultak 
és iszogattak. Minden bálon zenekar ját-

szott. Ahogy a zenészek elkezdték húzni, 
fújni a talpalávalót, a fiúk bejöttek és fel-
kérték a nekik szimpatikus lányt. Ekkor 
illett a rokon lányokkal is táncolni. Bálok 
után a fiúk hazakísérhették a lányokat, 
reménykedve abban, hogy a következő 
bálban is táncolhatnak majd együtt. A ke-
vésbé szép lányok sajnos nehezen találtak 
párt, rájuk gúnyosan azt mondták, hogy 
„petrezselymet árulnak”. Ők csak álltak és 

Baloldalon Manhertz bácsi és felesége Müller Teréz. Jobb oldalonTaksányi bácsi és felesége Dauner Katalin a 
Herbst vendéglő bálján.
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reménykedve várták, hogy felkérjék őket. 
Ezeket a lányokat a rosszmájúak már idő-
ben figyelmeztették, hogy kezdjenek el 
havat hordani a padlásra, hogy magányos 
bánatukban tudjanak majd havat rostál-
ni. A lányok körben állása nem véletlen, 
ugyanis a báli népviseletben leülni nem 
szabadott. A keményített, hosszas mun-
kával ráncba szedett szoknyák gyorsan 
elvesztették volna szép formájukat ülés 
közben. 

Néhány bál batyus volt, ami annyit 
jelentett, hogy az ételről és italról min-
denki maga gondoskodott. A többi bálon 
éjfélkor lehetett vacsorázni. Volt, ahol főtt 
kolbász volt kenyérrel és tormával, máshol 
rántott hús krumplival és savanyúsággal. 
A vacsora után folytatódott a bál egészen 
hajnali 5-6-ig. Néhány bálon éjfélkor a 
zenészek letették a fúvós hangszereket és 
vonós hangszeren játszottak néhány órát. 
A vonósok harmonikakísérettel zenéltek.

Bálokat azokban a vendéglőkben tar-
tottak, ahol nagy tánctermek is voltak. 
Ilyen volt pl. mindkét Peller kocsma, a 
Blind kocsma, a Huber, a Hinora, a Hal-
mai és természetesen a Herbst vendéglő. 
Utóbbinak volt a legnagyobb táncterme. 
A kisebb kocsmákban is rendszeresen volt 
zene, amire persze táncra is lehetett per-
dülni. Ezek inkább családiasabb hangu-
latban zajlottak, itt játszottak a különböző 
„kisparti” formációk. 

A regrutabál a sorozásra váró fiúk bálja 
volt. A Herbst vendéglő tánctermében zaj-
lott az esemény. Már hetekkel a bál előtt 
felkeresték a fiúk a kiszemelt lányokat 
és kikérték a szülőktől. Jellemzően igent 
mondtak a szülők, engedték lányukat a 
kikérő fiúval a bálba menni. A fiúk díszes 
meghívót is küldtek a kedveseiknek, meg-
hívó nélkül nem is engedték be a lányo-

kat. Igen komoly szándékok és érzelmek 
álltak a kapcsolatok nagy része mögött. 
A katonaság ideje volt az első próbatétel, 
hogy hűségesek maradnak-e egymáshoz. 
A lány emlékül zsebkendőt hímzett ki a 
regruta legény monogramjával, valamint 
szalaggal díszített rozmaringágat tűzött a 
fiú kalapjába. Ez a kalap magyar szalag-
gal volt körbetűzve. Ekkor a kalap fekete 
szalagjára piros-fehér-zöld szalagot tűz-
tek, aminek végei hosszan lelógtak a ka-
lapról. A zenekar már a bálteremben várta 
a legényeket. A gyülekező után zenekar-
ral, katonaénekeket dalolva levonultak 
a Hősök terére, ahol megkoszorúzták az 
emlékművet. Ezután a fiúk visszakísérték 
a zenekart a vendéglőbe, azonban be már 
nem mentek, mivel siettek a kedveseikért. 
A belépőt és a fogyasztást mindig a fiú fi-
zette a lány részére is.

A regrutabál mindig az első volt az 
évben, ezt követte a tűzoltó-, a fúvós- és 
az iparosbál. Az újabb időkben pedig egy-
re több ragadványnevekkel ellátott bál is 
volt, pl. rózsabál, pöttyös bál, pizsamabál, 
ásványbál.

A legnagyobb mulatozás ideje farsang 
utolsó vasárnapja, hétfője és keddje, azaz 
a „farsang farka”. Sokan szinte pihenés 
nélkül mulatták végig ezt a három napot. 
Megtehették, mivel a parasztembernek a 
téli időben több szabadideje volt, mint a 
mai világban. Erre az időszakra a háziasz-
szony szombat délután annyi fánkot sü-
tött, hogy mindhárom napra elég legyen. 
A másik jellegzetes farsangra főzött étel 
a húsos káposzta, melyet szintén három 
napra főztek. Azon gyerekeket, akik nem 
szerették a káposztát, a szülők azzal biz-
tatták: egyenek belőle, mert ettől lesznek 
szépek. A káposzta megmaradó részét 
húshagyókedden vagy hamvazószerdán 
a tyúkok elé szórták egy hordóabroncsba. 
Úgy tartották, ha így tesznek, akkor egész 

 Jobb oldalon Nick Pista anyukája. Kálozi, Wieszt 
Mártonné Peller Róza. Peller(Tik Pöle Midl).

 Jobb oldalon Szauerné Manhertz Erzsébet  
a búcsúkor 18 évesen, mellette testvére Kati  

17 évesen 1936-ban.

évben együtt maradnak a tyúkok és nem 
mennek a szomszédba. Úgy vélték, ha 
hamvazószerdán morzsolják a vetni való 
kukoricát, akkor a csíz nem fogja bántani 
a vetést. 

Farsangot a húshagyókeddi farsang-
temetés zárja. Ekkor egy bátor fú vagy 
férfi befeküdt egy forrázó teknőbe, lepe-
dővel betakarták. Ő volt „farsang Tóni”, 
akit tréfás szövegek és jelenetek kíséreté-
ben jelképesen eltemettek. Ez jelképezi a 
farsangi időszak végét. A farsangtemetés 
után még játszik a zenekar, de szigorúan 
csak éjfélig, mivel hamvazószerdával már 
kezdetét veszi a nagyböjt.

Zsámboki Szabolcs

A nyitóképen  
a Pöttyös bál 1937 február elsején.  

Balról a második Hidas-Herbszt György.
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HELYTÖRTÉNET   

FARSANG RÉGEN

Farsangi időszakról vízkereszt és 
hamvazószerda között beszélünk. 
Ez az időszak volt mindenkor a 

mulatozások, nagy evések, disznóvágások 
és esküvők ideje. A legények ebben az idő-
szakban előszeretettel csináltak bolondsá-
gokat, mellyel a szomszédokat és ismerő-
söket bosszantották. Az asszonyok farsangi 
időben nem varrtak. Úgy vélték, ha varr-
nak, akkor nem fognak tojni a tyúkok. 

A bálok és mulatozások idején igyeke-
zett minden eladósorban lévő lány párt 
találni magának.  Ilyenkor a legszebb ru-
hájukat vették fel. Kezdetben ez keményí-
tett és bevasalt, fehér vászon alsószoknyák 
és világos felsőszoknya volt, felül pedig 
világos színű Jangel. A blúz megjelenése-
kor már világos színű bevasalt szoknyák 
és hozzá illő blúz, legvégül pedig brokát-
szoknya és blúz volt a viselet. A hajukat 
szépre fonatták a lányok. Kezdetben szé-
les, lapos fonás díszítette hajukat, melyet 
nem mindenki tudott elkészíteni. Több 
asszony is jól értette a hajfonás csínját-
bínját. A lányok haját dióolajjal kenték be, 
és ezután következett a 8, 9 vagy 12 tincs-
ből összefont copf, melyből akár négyet is 
csináltak, ezekből lett a hajkoszorú, amit 
szép szarufésűvel és hajtűkkel díszítettek. 
A viselet változásával a hajfonás is válto-

zott. Ekkor már csak az ismert hármas fo-
nást alkalmazták. 

A bálokra nagykendőikben mentek a 
lányok, csoportosan vagy udvarlójuk kísé-
retében. A bálteremben a lányok nagy kört 
alkotva álltak a táncparkett körül, mögöt-
tük az anyák és nagymamák ülve, árgus 
szemekkel figyelték a táncoló fiatalokat. A 
fiúk és férfiak a söntésben csoportosultak 
és iszogattak. Minden bálon zenekar ját-

szott. Ahogy a zenészek elkezdték húzni, 
fújni a talpalávalót, a fiúk bejöttek és fel-
kérték a nekik szimpatikus lányt. Ekkor 
illett a rokon lányokkal is táncolni. Bálok 
után a fiúk hazakísérhették a lányokat, 
reménykedve abban, hogy a következő 
bálban is táncolhatnak majd együtt. A ke-
vésbé szép lányok sajnos nehezen találtak 
párt, rájuk gúnyosan azt mondták, hogy 
„petrezselymet árulnak”. Ők csak álltak és 
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reménykedve várták, hogy felkérjék őket. 
Ezeket a lányokat a rosszmájúak már idő-
ben figyelmeztették, hogy kezdjenek el 
havat hordani a padlásra, hogy magányos 
bánatukban tudjanak majd havat rostál-
ni. A lányok körben állása nem véletlen, 
ugyanis a báli népviseletben leülni nem 
szabadott. A keményített, hosszas mun-
kával ráncba szedett szoknyák gyorsan 
elvesztették volna szép formájukat ülés 
közben. 

Néhány bál batyus volt, ami annyit 
jelentett, hogy az ételről és italról min-
denki maga gondoskodott. A többi bálon 
éjfélkor lehetett vacsorázni. Volt, ahol főtt 
kolbász volt kenyérrel és tormával, máshol 
rántott hús krumplival és savanyúsággal. 
A vacsora után folytatódott a bál egészen 
hajnali 5-6-ig. Néhány bálon éjfélkor a 
zenészek letették a fúvós hangszereket és 
vonós hangszeren játszottak néhány órát. 
A vonósok harmonikakísérettel zenéltek.

Bálokat azokban a vendéglőkben tar-
tottak, ahol nagy tánctermek is voltak. 
Ilyen volt pl. mindkét Peller kocsma, a 
Blind kocsma, a Huber, a Hinora, a Hal-
mai és természetesen a Herbst vendéglő. 
Utóbbinak volt a legnagyobb táncterme. 
A kisebb kocsmákban is rendszeresen volt 
zene, amire persze táncra is lehetett per-
dülni. Ezek inkább családiasabb hangu-
latban zajlottak, itt játszottak a különböző 
„kisparti” formációk. 

A regrutabál a sorozásra váró fiúk bálja 
volt. A Herbst vendéglő tánctermében zaj-
lott az esemény. Már hetekkel a bál előtt 
felkeresték a fiúk a kiszemelt lányokat 
és kikérték a szülőktől. Jellemzően igent 
mondtak a szülők, engedték lányukat a 
kikérő fiúval a bálba menni. A fiúk díszes 
meghívót is küldtek a kedveseiknek, meg-
hívó nélkül nem is engedték be a lányo-

kat. Igen komoly szándékok és érzelmek 
álltak a kapcsolatok nagy része mögött. 
A katonaság ideje volt az első próbatétel, 
hogy hűségesek maradnak-e egymáshoz. 
A lány emlékül zsebkendőt hímzett ki a 
regruta legény monogramjával, valamint 
szalaggal díszített rozmaringágat tűzött a 
fiú kalapjába. Ez a kalap magyar szalag-
gal volt körbetűzve. Ekkor a kalap fekete 
szalagjára piros-fehér-zöld szalagot tűz-
tek, aminek végei hosszan lelógtak a ka-
lapról. A zenekar már a bálteremben várta 
a legényeket. A gyülekező után zenekar-
ral, katonaénekeket dalolva levonultak 
a Hősök terére, ahol megkoszorúzták az 
emlékművet. Ezután a fiúk visszakísérték 
a zenekart a vendéglőbe, azonban be már 
nem mentek, mivel siettek a kedveseikért. 
A belépőt és a fogyasztást mindig a fiú fi-
zette a lány részére is.

A regrutabál mindig az első volt az 
évben, ezt követte a tűzoltó-, a fúvós- és 
az iparosbál. Az újabb időkben pedig egy-
re több ragadványnevekkel ellátott bál is 
volt, pl. rózsabál, pöttyös bál, pizsamabál, 
ásványbál.

A legnagyobb mulatozás ideje farsang 
utolsó vasárnapja, hétfője és keddje, azaz 
a „farsang farka”. Sokan szinte pihenés 
nélkül mulatták végig ezt a három napot. 
Megtehették, mivel a parasztembernek a 
téli időben több szabadideje volt, mint a 
mai világban. Erre az időszakra a háziasz-
szony szombat délután annyi fánkot sü-
tött, hogy mindhárom napra elég legyen. 
A másik jellegzetes farsangra főzött étel 
a húsos káposzta, melyet szintén három 
napra főztek. Azon gyerekeket, akik nem 
szerették a káposztát, a szülők azzal biz-
tatták: egyenek belőle, mert ettől lesznek 
szépek. A káposzta megmaradó részét 
húshagyókedden vagy hamvazószerdán 
a tyúkok elé szórták egy hordóabroncsba. 
Úgy tartották, ha így tesznek, akkor egész 

 Jobb oldalon Nick Pista anyukája. Kálozi, Wieszt 
Mártonné Peller Róza. Peller(Tik Pöle Midl).

 Jobb oldalon Szauerné Manhertz Erzsébet  
a búcsúkor 18 évesen, mellette testvére Kati  

17 évesen 1936-ban.

évben együtt maradnak a tyúkok és nem 
mennek a szomszédba. Úgy vélték, ha 
hamvazószerdán morzsolják a vetni való 
kukoricát, akkor a csíz nem fogja bántani 
a vetést. 

Farsangot a húshagyókeddi farsang-
temetés zárja. Ekkor egy bátor fú vagy 
férfi befeküdt egy forrázó teknőbe, lepe-
dővel betakarták. Ő volt „farsang Tóni”, 
akit tréfás szövegek és jelenetek kíséreté-
ben jelképesen eltemettek. Ez jelképezi a 
farsangi időszak végét. A farsangtemetés 
után még játszik a zenekar, de szigorúan 
csak éjfélig, mivel hamvazószerdával már 
kezdetét veszi a nagyböjt.

Zsámboki Szabolcs

A nyitóképen  
a Pöttyös bál 1937 február elsején.  

Balról a második Hidas-Herbszt György.
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lungen ist, da die Veranstaltung in jedem 
Jahr anders konzipiert war: Überblickt man 
die Gedenkfeiern seit 2014, so haben sowohl 
Wissenschaftler aus Ungarn als auch aus 
dem Ausland mit ihren Vorträgen Kenntnis-
se und Fakten der Schreckensjahre 1946-48 
vermittelt und auch die engagierten Vertre-
ter der ungarndeutschen Volkskultur mit ih-
ren Präsentationen der Würde des Anlasses 
gemäß ihr Programm zusammengestellt.

Heuer stand im Mittelpunkt der Gedenk-
veranstaltung die Vorstellung des 86-minü-
tigen Dokumentarfilms „Endgültig verwie-
sen“ („Végleg kitiltva“) von Tamás Gábeli, 
in dem u.a. Zeitzeugen sowie Historiker 

und Experten (Dr. Dezső Szabó, György 
Ritter) neben historischem Filmmaterial 
und Szenen aus Theateraufführungen, die 
zur Illustration der Geschehnisse von vor 70 
Jahren genutzt wurden, zu Wort kamen.

Zunächst begrüßte Frau Erika Bogár, die 
die Moderatorin des Abends war, im Namen 
der Selbstverwaltung der Stadt Werischwar 
und der Ungarndeutschen Nationalitäten-
selbstverwaltung die Anwesenden.

Herr László Sax, der Vorsitzende der 
Deutschen Nationalitätenselbstverwal-
tung, wies in seinen Ausführungen darauf 
hin, dass wenn auch Werischwar damals 
unmittelbar von der Vertreibung ver-
schont blieb und niemand den Ort verlas-
sen musste, so verlor man doch durch die 
Vertreibung von Verwandten, Freunden 
und Bekannten, die in den benachbarten 
Siedlungen gelebt hatten, liebgeworde-
ne Menschen, deren Verschwinden einen 
schmerzlichen Verlust darstellte. Deshalb 
sei es unsere Aufgabe, durch das Aufrecht-
erhalten der Erinnerung und das Geden-
ken an die Opfer der Ereignisse von 1946-
48 mahnend zu wirken, damit all das nicht 
in Vergessenheit gerät.

Nach einigen einleitenden Worten zum 
Film von Grundschullehrer Attila Fogarasy 
folgte der das gesamte Ausmaß der dama-
ligen Ereignisse nachzeichnende Film: Am 
19. Januar 1946 fuhr der erste Zugtransport 
mit Ungarndeutschen von Ungarn aus ab. 
Damit hatte die von allen Schattierun-
gen des ungarischen politischen Lebens 
vorangetriebene Vertreibung – oder wie 
es die ungarischen Behörden und später 
die Propaganda verlogen-bagatellisierend 
nannten: die Aussiedlung – ihren Anfang 
genommen. Die ungarische Politik hatte 

DIE SCHRECKEN  
DER VERTREIBUNG

ÜBER DAS UNGARN-
DEUTSCHTUM
DER DEUTSCHE KALENDER 2019

Am 18. Januar 2019 fanden sich im 
Haus der Künste in Werischwar 
zum fünften Mal all jene zusam-

men, die gemeinsam an die schreckliche 
Tragödie des Ungarndeutschtums von 
1946-1948 erinnern wollten. Der der Ver-
schleppung und der Vertreibung der Un-
garndeutschen gewidmete Gedenktag am 
19. Januar wurde im Dezember des Jahres 
2012 durch einen Regierungsbeschluss etab-
liert und wurde in Werischwar auf Initiative 
des Bürgermeisters István Gromon das erste 
Mal bereits im Januar 2014 als Ausdruck des 
Mitgefühls und des Erinnerns an die Opfer 
der Verfolgungen begangen, obgleich Weri-
schwar, das damals noch ein Dorf war, zu 
den Siedlungen gehörte, die nicht von der 
Vertreibung betroffen waren. Warum es zu 
dieser glücklichen Fügung kam, gehört bis 
auf den heutigen Tag zu den großen Rätseln 
der Ortsgeschichte, und wird vielleicht nie-
mals restlos aufgeklärt werden, auch wenn 
es verschiedene Vermutungen gibt (z.B. dass 
wegen des damals betriebenen Bergbaus 
aus wirtschaftlichen Gründen nicht in die 
Bevölkerungsstruktur eingegriffen werden 
sollte, denn unter den Bergleuten gab es 
eine hohe Zahl an Deutschen, die von der 
Vertreibung hätten betroffen sein können, 
oder aber nach einem anderen Gerücht soll 
es persönliche Kontakte zur hohen Politik 
gegeben haben, die das Dorf vor der Vertrei-
bung schützen halfen).

Jede jährliche sich wiederholende Ge-
denkfeier läuft Gefahr, zu einem bloßen 
Ritual zu erstarren, weshalb die Organisa-
toren der Veranstaltung immer wieder nach 
neuen Programmpunkten suchen müssen, 
was bisher in Werischwar auch immer ge-

Als eines der für die Volksgruppe 2018 
aktuell wichtigsten Themen steht 
zunächst im Zentrum des Interesses 

das Leben und Schaffen Otto Heineks, des 
Vorsitzenden der Landesselbstverwaltung 
der Ungarndeutschen, der 2018 nach langer, 
schwerer, in Würde ertragener Krankheit 
verstarb. All jene, die in den vergangenen 
Jahrzehnten die Veranstaltungen der Un-
garndeutschen verfolgten und besuchten, 
haben Otto Heinek persönlich kennen ler-
nen können, er war auch unzählige Male 
in Werischwar zu Gast. Im „Deutschen 
Kalender“ findet sich ein mit zahlreichen 
Fotografien illustrierter ausführlicher Über-
blick über seine Laufbahn, und man erfährt, 
welche Tätigkeiten er im Laufe der Jahre 
ausgeübt hatte, bevor er der oberste Vertreter 
des Ungarndeutschtums geworden war, und 
natürlich erhält man auch ausführliche In-
formationen über seine Rolle als Vorsitzen-
der der LdU. Die ebenfalls veröffentlichten 
Gedenkreden von Klaus Streicher, dem Ge-
sandten der Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland, sowie Dr. Michael Józan-Jil-
ling, dem LdU-Beirat für Soziales und Vor-
sitzendem der Deutschen Selbstverwaltung 
der Tolnau und der Deutschen Selbstver-
waltung der Stadt Seksard, zeugen von der 
großen Wirkung, die Otto Heinek sowohl 
als Person als auch durch seine Tätigkeit auf 

ein Auge auf die Häuser und den Besitz 
der Ungarndeutschen geworfen, die zum 
Teil bei der Unterbringung der nach dem 
Zweiten Weltkrieg aus den umgebenden 
Ländern vertriebenen Ungarn genutzt 
werden sollten – was die Motivation zwar 
erklärt, aber nichts an der Rechtlosigkeit, 
Ungesetzlichkeit und Ungerechtigkeit der 
Vertreibung der Ungarndeutschen ändert. 
Sie sollte bis ins Jahr 1948 dauern und die 
Vertreibung von etwa 200.000 Ungarn-
deutschen zum Ergebnis haben. Schon 
am allerersten Tag wurden tausend Men-
schen aus Wudersch (Budaörs) deportiert, 
und was sie an Hab und Gut zurücklas-
sen mussten, wurde geraubt, ihre Heime 

Vorsitzender Ladislaus Sax gedachte der Opfer

Tamás Gábeli

geplündert und in ihre Häuser wurden 
Fremde einquartiert. So ging es die folgen-
den zwei Jahre weiter, eine unermesslich 
lange Kette menschlicher Tragödien, zer-
rissener Familien folgte.

Entsprechend des geplanten Verlaufs 
der Veranstaltung sollte über den Film dis-
kutiert werden, doch die Erschütterung 
und tiefe Betroffenheit des Publikums for-
mulierte eine Anwesende dahingehend, 
dass man zunächst den Film auf sich wir-
ken lassen müsse, denn angesichts des Ge-
sehenen und Gehörten sei es schwer, spon-
tan die richtigen Worte zu finden.

Die heurige Gedenkfeier zum Gedenk-
tag der Vertreibung der Ungarndeutschen 

AZ ELŰZETÉS TRAGÉDIÁJA

2012 óta január 19-én emlékezünk 
meg arról, hogy a második világ-
háború után a magyarországi né-
metek egy részét nincstelenné és 
hontalanná tette a kollektív bűnös-
ség kimondásából fakadó elűzetés. 
Pilisvörösvár német ajkú lakosságát 
szerencsére – egyes legendák sze-
rint a sváb bányászemberek szor-
galma, más elképzelések szerint egy 
vörösvári svábok által felkarolt és ké-
sőbb magas pozíciót betöltő pártpoli-
tikus miatt – nem érintette az elűzés 
oly mértékben, mint a környező fal-
vakat (pl. Budaörsöt vagy Solymárt). 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 
a Pilisvörösvári Német Nemzetisé-
gi Önkormányzattal együtt az előző 
évek hagyományaihoz híven idén is 
a történések komolyságához és visz-
szafordíthatatlanságához illő módon 
emlékezett meg a kollektív büntetés 
áldozatairól.

war durch das erneut veränderte Konzept 
eine gelungene Veranstaltung, die durch 
die historischen Aufnahmen und die im 
Film zu Wort kommenden Zeitzeugen 
die Ereignisse auch all jenen nahe bringen 
konnte, für die trockene wissenschaftliche 
Vorträge einen nachvollziehbaren Zu-
gang zu historischen Geschehnissen er-
schweren. Die tiefe Betroffenheit und das 
erschütterte Schweigen nach der Vorfüh-
rung zeugten davon, wie genau der Nerv 
der Anwesenden getroffen worden war, die 
sicherlich diesen Film und diese Gedenk-
veranstaltung nicht vergessen werden.

Dr. Gábor Kerekes

andere Menschen ausgeübt hat.
Die Nachfolgerin Otto Heineks, Olivia 

Schubert, wurde am 15. September 2018 
von der Vollversammlung der Landes-
selbstverwaltung der Ungarndeutschen 
einstimmig als Nachfolgerin gewählt. Sie 
hatte zuvor als stellvertretende Vorsitzende 
der Landesselbstverwaltung gewirkt und 
ist dementsprechend sowohl mit der Arbeit 
der Landesselbstverwaltung, ihres tägli-
chen und praktischen Wirkens, als auch 
mit dem Leben der gesamten Volksgruppe 
bestens vertraut. Ein ausführliches Inter-
view mit ihr macht sie den Lesern bekannt, 
die über ihre Herkunft aus der Branauer 
Kleinstadt Bohl (Bóly), das Abitur und das 
Studium in Fünfkirchen sowie ihre wei-
tere Laufbahn bis in die Gegenwart lesen 
können. Sehr sympathisch und unter dem 
Gesichtspunkt einer effektiven Vertretung 
der Volksgruppe rational erscheinend ist 
ihr Grundsatz der Überparteilichkeit, den 
sie in ihrer Arbeit vertritt.

Im Weiteren bietet der Deutsche Kalen-
der thematisch gesehen Einblicke in das Le-
ben verschiedener ungarndeutscher Städte 
und Gemeinden wie u.a. Bawak, Leinwar, 
Metschge und Nadasch sowie einen Über-
blick über Kontakte, über den bestehenden 
Austausch sowie Beziehungen zwischen 
ungarndeutschen Siedlungen und Ort-

schaften im deutschsprachigen Raum, was 
sowohl Begegnungen mit der „Urheimat“ 
– wie am Beispiel der Reise Hartianer Ju-
gendlicher nach verschiedenen Orten in 
Bayern, aus denen ihre Vorfahren stammten 
– als auch andere Formen von Treffen und 
der Kulturvermittlung umfasst, wie zum 
Beispiel den Auftritt der Saarer Tanzgruppe 
auf der 55. Europeade in Portugal.

An dieser Stelle können aus Platzgrün-
den nicht alle Beiträge einzeln aufgezählt 
werden, deshalb soll besonders auf die 
von Stephan Striegl in drei verschiede-
nen Mundarten (Gara, Hodschag und 
Hajosch) mitgeteilte Geschichte aus dem 
Jahr 1944 verwiesen werden, die über den 
sprachlichen Variationsreichtum hinaus 
auch einen Einblick in die schreckliche 
Zeit am Kriegsende gibt, und ebenso soll 
der Beitrag über 40 Jahre „Unser Bild-
schirm“ hervorgehoben werden, in dem 
sich zahlreiche Persönlichkeiten, auch eine 
Vielzahl ungarndeutscher Mitwirkender 
der ungarndeutschen Fernsehsendung sich 
zu der Bedeutung des Programms für die 
Volksgruppe und auch für sie persönlich 
äußern sowie auch kleine persönliche Ein-
blicke hinter die Kulissen geben.

Der „Deutsche Kalender 2019“ ist zum 
Preis von 990,- Forint in der Redaktion der 
Neuen Zeitung (Budapest VI., Lendvay u. 
22.) erhältlich oder kann auch auf der Web-
seite der Neuen Zeitung (https://neue-zei-
tung.hu/) bestellt werden.

Dr. Kerekes Gábor

Der Deutsche Kalender für das Jahr 2019 ist erschienen und wartet – wie 
gewohnt – für all jene mit einer Vielzahl von interessanten Beiträgen 
und Berichten auf, die nachlesen möchten, welche Ereignisse und The-
men für das Ungarndeutschtum im Jahr 2018 eine besondere Bedeutung 
besessen haben.
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lungen ist, da die Veranstaltung in jedem 
Jahr anders konzipiert war: Überblickt man 
die Gedenkfeiern seit 2014, so haben sowohl 
Wissenschaftler aus Ungarn als auch aus 
dem Ausland mit ihren Vorträgen Kenntnis-
se und Fakten der Schreckensjahre 1946-48 
vermittelt und auch die engagierten Vertre-
ter der ungarndeutschen Volkskultur mit ih-
ren Präsentationen der Würde des Anlasses 
gemäß ihr Programm zusammengestellt.

Heuer stand im Mittelpunkt der Gedenk-
veranstaltung die Vorstellung des 86-minü-
tigen Dokumentarfilms „Endgültig verwie-
sen“ („Végleg kitiltva“) von Tamás Gábeli, 
in dem u.a. Zeitzeugen sowie Historiker 

und Experten (Dr. Dezső Szabó, György 
Ritter) neben historischem Filmmaterial 
und Szenen aus Theateraufführungen, die 
zur Illustration der Geschehnisse von vor 70 
Jahren genutzt wurden, zu Wort kamen.

Zunächst begrüßte Frau Erika Bogár, die 
die Moderatorin des Abends war, im Namen 
der Selbstverwaltung der Stadt Werischwar 
und der Ungarndeutschen Nationalitäten-
selbstverwaltung die Anwesenden.

Herr László Sax, der Vorsitzende der 
Deutschen Nationalitätenselbstverwal-
tung, wies in seinen Ausführungen darauf 
hin, dass wenn auch Werischwar damals 
unmittelbar von der Vertreibung ver-
schont blieb und niemand den Ort verlas-
sen musste, so verlor man doch durch die 
Vertreibung von Verwandten, Freunden 
und Bekannten, die in den benachbarten 
Siedlungen gelebt hatten, liebgeworde-
ne Menschen, deren Verschwinden einen 
schmerzlichen Verlust darstellte. Deshalb 
sei es unsere Aufgabe, durch das Aufrecht-
erhalten der Erinnerung und das Geden-
ken an die Opfer der Ereignisse von 1946-
48 mahnend zu wirken, damit all das nicht 
in Vergessenheit gerät.

Nach einigen einleitenden Worten zum 
Film von Grundschullehrer Attila Fogarasy 
folgte der das gesamte Ausmaß der dama-
ligen Ereignisse nachzeichnende Film: Am 
19. Januar 1946 fuhr der erste Zugtransport 
mit Ungarndeutschen von Ungarn aus ab. 
Damit hatte die von allen Schattierun-
gen des ungarischen politischen Lebens 
vorangetriebene Vertreibung – oder wie 
es die ungarischen Behörden und später 
die Propaganda verlogen-bagatellisierend 
nannten: die Aussiedlung – ihren Anfang 
genommen. Die ungarische Politik hatte 

DIE SCHRECKEN  
DER VERTREIBUNG

ÜBER DAS UNGARN-
DEUTSCHTUM
DER DEUTSCHE KALENDER 2019

Am 18. Januar 2019 fanden sich im 
Haus der Künste in Werischwar 
zum fünften Mal all jene zusam-

men, die gemeinsam an die schreckliche 
Tragödie des Ungarndeutschtums von 
1946-1948 erinnern wollten. Der der Ver-
schleppung und der Vertreibung der Un-
garndeutschen gewidmete Gedenktag am 
19. Januar wurde im Dezember des Jahres 
2012 durch einen Regierungsbeschluss etab-
liert und wurde in Werischwar auf Initiative 
des Bürgermeisters István Gromon das erste 
Mal bereits im Januar 2014 als Ausdruck des 
Mitgefühls und des Erinnerns an die Opfer 
der Verfolgungen begangen, obgleich Weri-
schwar, das damals noch ein Dorf war, zu 
den Siedlungen gehörte, die nicht von der 
Vertreibung betroffen waren. Warum es zu 
dieser glücklichen Fügung kam, gehört bis 
auf den heutigen Tag zu den großen Rätseln 
der Ortsgeschichte, und wird vielleicht nie-
mals restlos aufgeklärt werden, auch wenn 
es verschiedene Vermutungen gibt (z.B. dass 
wegen des damals betriebenen Bergbaus 
aus wirtschaftlichen Gründen nicht in die 
Bevölkerungsstruktur eingegriffen werden 
sollte, denn unter den Bergleuten gab es 
eine hohe Zahl an Deutschen, die von der 
Vertreibung hätten betroffen sein können, 
oder aber nach einem anderen Gerücht soll 
es persönliche Kontakte zur hohen Politik 
gegeben haben, die das Dorf vor der Vertrei-
bung schützen halfen).

Jede jährliche sich wiederholende Ge-
denkfeier läuft Gefahr, zu einem bloßen 
Ritual zu erstarren, weshalb die Organisa-
toren der Veranstaltung immer wieder nach 
neuen Programmpunkten suchen müssen, 
was bisher in Werischwar auch immer ge-

Als eines der für die Volksgruppe 2018 
aktuell wichtigsten Themen steht 
zunächst im Zentrum des Interesses 

das Leben und Schaffen Otto Heineks, des 
Vorsitzenden der Landesselbstverwaltung 
der Ungarndeutschen, der 2018 nach langer, 
schwerer, in Würde ertragener Krankheit 
verstarb. All jene, die in den vergangenen 
Jahrzehnten die Veranstaltungen der Un-
garndeutschen verfolgten und besuchten, 
haben Otto Heinek persönlich kennen ler-
nen können, er war auch unzählige Male 
in Werischwar zu Gast. Im „Deutschen 
Kalender“ findet sich ein mit zahlreichen 
Fotografien illustrierter ausführlicher Über-
blick über seine Laufbahn, und man erfährt, 
welche Tätigkeiten er im Laufe der Jahre 
ausgeübt hatte, bevor er der oberste Vertreter 
des Ungarndeutschtums geworden war, und 
natürlich erhält man auch ausführliche In-
formationen über seine Rolle als Vorsitzen-
der der LdU. Die ebenfalls veröffentlichten 
Gedenkreden von Klaus Streicher, dem Ge-
sandten der Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland, sowie Dr. Michael Józan-Jil-
ling, dem LdU-Beirat für Soziales und Vor-
sitzendem der Deutschen Selbstverwaltung 
der Tolnau und der Deutschen Selbstver-
waltung der Stadt Seksard, zeugen von der 
großen Wirkung, die Otto Heinek sowohl 
als Person als auch durch seine Tätigkeit auf 

ein Auge auf die Häuser und den Besitz 
der Ungarndeutschen geworfen, die zum 
Teil bei der Unterbringung der nach dem 
Zweiten Weltkrieg aus den umgebenden 
Ländern vertriebenen Ungarn genutzt 
werden sollten – was die Motivation zwar 
erklärt, aber nichts an der Rechtlosigkeit, 
Ungesetzlichkeit und Ungerechtigkeit der 
Vertreibung der Ungarndeutschen ändert. 
Sie sollte bis ins Jahr 1948 dauern und die 
Vertreibung von etwa 200.000 Ungarn-
deutschen zum Ergebnis haben. Schon 
am allerersten Tag wurden tausend Men-
schen aus Wudersch (Budaörs) deportiert, 
und was sie an Hab und Gut zurücklas-
sen mussten, wurde geraubt, ihre Heime 

Vorsitzender Ladislaus Sax gedachte der Opfer

Tamás Gábeli

geplündert und in ihre Häuser wurden 
Fremde einquartiert. So ging es die folgen-
den zwei Jahre weiter, eine unermesslich 
lange Kette menschlicher Tragödien, zer-
rissener Familien folgte.

Entsprechend des geplanten Verlaufs 
der Veranstaltung sollte über den Film dis-
kutiert werden, doch die Erschütterung 
und tiefe Betroffenheit des Publikums for-
mulierte eine Anwesende dahingehend, 
dass man zunächst den Film auf sich wir-
ken lassen müsse, denn angesichts des Ge-
sehenen und Gehörten sei es schwer, spon-
tan die richtigen Worte zu finden.

Die heurige Gedenkfeier zum Gedenk-
tag der Vertreibung der Ungarndeutschen 

AZ ELŰZETÉS TRAGÉDIÁJA

2012 óta január 19-én emlékezünk 
meg arról, hogy a második világ-
háború után a magyarországi né-
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Pilisvörösvár német ajkú lakosságát 
szerencsére – egyes legendák sze-
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war durch das erneut veränderte Konzept 
eine gelungene Veranstaltung, die durch 
die historischen Aufnahmen und die im 
Film zu Wort kommenden Zeitzeugen 
die Ereignisse auch all jenen nahe bringen 
konnte, für die trockene wissenschaftliche 
Vorträge einen nachvollziehbaren Zu-
gang zu historischen Geschehnissen er-
schweren. Die tiefe Betroffenheit und das 
erschütterte Schweigen nach der Vorfüh-
rung zeugten davon, wie genau der Nerv 
der Anwesenden getroffen worden war, die 
sicherlich diesen Film und diese Gedenk-
veranstaltung nicht vergessen werden.

Dr. Gábor Kerekes

andere Menschen ausgeübt hat.
Die Nachfolgerin Otto Heineks, Olivia 

Schubert, wurde am 15. September 2018 
von der Vollversammlung der Landes-
selbstverwaltung der Ungarndeutschen 
einstimmig als Nachfolgerin gewählt. Sie 
hatte zuvor als stellvertretende Vorsitzende 
der Landesselbstverwaltung gewirkt und 
ist dementsprechend sowohl mit der Arbeit 
der Landesselbstverwaltung, ihres tägli-
chen und praktischen Wirkens, als auch 
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bestens vertraut. Ein ausführliches Inter-
view mit ihr macht sie den Lesern bekannt, 
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der Volksgruppe rational erscheinend ist 
ihr Grundsatz der Überparteilichkeit, den 
sie in ihrer Arbeit vertritt.

Im Weiteren bietet der Deutsche Kalen-
der thematisch gesehen Einblicke in das Le-
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und Gemeinden wie u.a. Bawak, Leinwar, 
Metschge und Nadasch sowie einen Über-
blick über Kontakte, über den bestehenden 
Austausch sowie Beziehungen zwischen 
ungarndeutschen Siedlungen und Ort-

schaften im deutschsprachigen Raum, was 
sowohl Begegnungen mit der „Urheimat“ 
– wie am Beispiel der Reise Hartianer Ju-
gendlicher nach verschiedenen Orten in 
Bayern, aus denen ihre Vorfahren stammten 
– als auch andere Formen von Treffen und 
der Kulturvermittlung umfasst, wie zum 
Beispiel den Auftritt der Saarer Tanzgruppe 
auf der 55. Europeade in Portugal.

An dieser Stelle können aus Platzgrün-
den nicht alle Beiträge einzeln aufgezählt 
werden, deshalb soll besonders auf die 
von Stephan Striegl in drei verschiede-
nen Mundarten (Gara, Hodschag und 
Hajosch) mitgeteilte Geschichte aus dem 
Jahr 1944 verwiesen werden, die über den 
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Zeit am Kriegsende gibt, und ebenso soll 
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Der „Deutsche Kalender 2019“ ist zum 
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Neuen Zeitung (Budapest VI., Lendvay u. 
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seite der Neuen Zeitung (https://neue-zei-
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Dr. Kerekes Gábor

Der Deutsche Kalender für das Jahr 2019 ist erschienen und wartet – wie 
gewohnt – für all jene mit einer Vielzahl von interessanten Beiträgen 
und Berichten auf, die nachlesen möchten, welche Ereignisse und The-
men für das Ungarndeutschtum im Jahr 2018 eine besondere Bedeutung 
besessen haben.
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A januárban megrendezésre kerülő 
országos nemzetiségi gálák sorá-
ban a 23.-ra került sor idén január 

12-én. A gála színvonalas műsorához pi-
lisvörösvári németek is hozzátették a tu-
dásukat: Klein Léna bajor nyelvjárásban 

A verbunkos a maga idején, a 17–19. 
században sok fiatal férfit becsalt 
a seregbe, ahol aztán haptákban 

kellett állniuk – mondhatnánk is talán, bár 
ezzel kicsit tiszteletlenek lennénk azok 
sorsával szemben, akik nem könnyű viszo-
nyok között végül tényleg a hadseregben 
szolgáltak.

A „verbunkos” táncot és zenét jelöl, 
amelyet toborzáskor játszottak fiatal pa-
rasztlegényeknek, akiket ilyen módon a 
toborzók igyekeztek édesgetve becsalni 
a seregbe. A dalok a legények előtt a ka-
tonaélet szép és idealizált képét festették 
le, akiknek a tánc, a zene – és persze az 
alkohol is – megkönnyítette a döntésü-
ket. Ebbe a hagyományba illeszkedik a 
jól ismert, Kodály Zoltán által gyűjtött A 
jó lovas katonának de jól vagyon dolga 
kezdetű dal is, amely természetesen nem 
festett valós képet az igazi lovas katonák 
hétköznapjairól, amikor azt állította, hogy 
a lovaskatona csak „eszik-iszik a sátorban, 
semmire sincs gondja, / hej, élet, be gyöngy 

élet, ennél szebb sem lehet, / csak az jöjjön 
katonának, aki ilyet szeret”.

A magyar „verbunkos” szó a német 
„Werbung” szó hangutánzó átvétele, 
amelynek eredeti jelentése „udvarlás, to-
borzás, édesgetés”, illetve – ahogyan ma 
leginkább a német tévécsatornák felira-
taiból ismerhetjük – „reklám”. Az utóbbi 
jelentést a náci időszakban vette fel a né-
metben a „Werbung”, mert német szóval 
akarták az akkoriban használatos francia 
„réclame” szót helyettesíteni.

A „hapták” már sokkal inkább kap-
csolódik a katonák hétköznapi életéhez, 
hiszen vezényszóra utal: az álló, feszes 
testhelyzet felvételére, vigyázban állás-
ra. Vezényszóként nem használták ilyen 
formában a „hapták”-ot, csupán a vi-
gyázzállásról beszélve fordult elő, illet-
ve ironikusan akkor mondták, ha valaki 
megszeppenve, megfélemlítve állt.

A magyar „hapták” szó a német „Habt 
Acht!” („Figyelem!, Vigyázz!, Álljatok 
vigyázban!”, szó szerint: „Figyeljetek!”) 

NÉMET–MAGYAR NYELVI SAROK

VERBUNKOS ÉS HAPTÁK
vezényszó hangutánzó, népiesen eltor-
zított magyarítása. Érdekes módon a két 
lehetséges német verzióból nem az egyes 
számú tegeződő „Hab’ Acht!” („Állj vi-
gyázban!”), hanem a többes számú tege-
ződő alak („Habt Acht!”) lett a magyar 
szó alapja – feltehetőleg azért, mert így 
sokkal többször hallották a közös oszt-
rák–magyar hadsereg magyar katonái ezt 
a vezényszót.

Érthető módon a közös hadseregben 
a német vezényleti nyelv miatt a magyar 
katonák egyre több németből átvett szót 
kevertek a saját beszédükbe, amit pl. 
1917-ben a kolozsvári A Hétfő című lap-
ban a következőképpen illusztráltak rosz-
szallóan: „Mi Taniszló alatt rasztoltung 
[»rasten« = »pihenni«] a stallungban 
[»Stallung« = »istállóépület«]. Egy-
szer csak a bóbachter [»Beobachter« = 
»megfigyelő«] jelenti, hogy mozog a 
muszka. A kanonirok [»Kanoniere« = 
»tüzérek«] szalveneket [»Salve« = »sor-
tűz«] adtak, minket unternémungba 
[»Unternehmung« = »bevetés«] kültek, 
a czvájtesz bataljon [»Zweites Bataillon« 
= »második zászlóalj«] is marsberájt 
[»marschbereit« = »menetkész«] lett, pe-
dig addig rezervában [»Reserve« = »tar-
talék«] volt.“

Dr. Kerekes Gábor – Dr. Müller Márta

recitált, Bernárd és Noel Sax édesapjuk-
kal, Norberttel énekeltek, az előtérben a 
Bergländer Buam szolgáltatta az alkalom-
hoz illő, kellemes zenei hátteret.

A gálaműsor keretében átadták a Ma-
gyarországi Németségért Arany Dísztűt, 

amelyet idén Emmert József (UBZ, Baja), 
Fuchs János (Mány) és dr. Gerner Éva 
(Pécs) vehettek át.

Fotó: Bölcskey Miklós
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KÉPEI A VÁSÁR TÉREN

  KULTÚRA

megerőltető kőszobrászatról ekkoriban 
tért át a festészetre. Rövid idő alatt meg-
becsült tagja lett a svéd művészvilágnak, 
számos kiállításon mutatta be rendkívüli 
tudással és műgonddal megalkotott fest-
ményeit, melyekre nem elég egyetlenegy 
pillantást vetni, hanem bizony agyunkat 
is „üzembe kell helyezni”, hogy megért-
hessük, és szívünket is ki kell tárni, hogy 
megérezhessük, mit is üzen számunkra az 
alkotó.

Második hazájában tagja lett a Svéd 
Művészek Szövetségének és vezetőségi 
tagja a Művészek Országos Szervezeté-
nek. Művésztanárként elkötelezetten és 
lelkesen oktatta a fiatal svéd tehetségeket.

2015-ben feleségével együtt visszaköl-
tözött Pilisvörösvárra. Szülővárosában az 
első kiállítása 2016 februárjában nyílt a 

Művészetek Háza aulájában. A Vörösvári 
Újságban több cikk is megjelent róla.

2018 decemberében a Pilisvörösvári 
Honismereti Klub vendégeként beszélt 
életéről, 2019 januárjában pedig ő látta 
vendégül a klub tagjait vörösvári kiállí-
tótermében. Ekkor született meg az ötlet, 
hogy állatokat ábrázoló festményeiből 
megrendezzük az az iskolában látható, 
rendkívül színpompás kiállítást.

Fogarasy Attila

 

Feldhoffer Johannes festőművész Pi-
lisvörösváron született. Egykoron 
a Vásár téri iskola diákja volt. Már 

ekkor kiderült, hogy rendkívüli érzéke van 
a színekhez, formákhoz és a térbeli ábrá-
zoláshoz. Az általános iskola után kőszob-
rászatot tanult, és sokáig restaurátorként 
dolgozott, azaz régi szobrokat, kőfarag-
ványokat újított fel, alkotott újra. Jelen-
tős szerepe volt a budai Mátyás-templom 
Mária-kapujának és a Parlament tornya-
inak felújításában. Ő faragta újra a viseg-
rádi várpalota reneszánsz szökőkútjának 
címeres részét (ami az 1000 forintoson is 
látható!) és az Operaház karzatának két 
nagy méretű kőszobrát. Önálló műveket is 
alkotott.

1973-ban Svédországba költözött, ahol 
családot alapított. A fizikailag nagyon 

FARSANG  
A VÁSÁR TÉRI  

ISKOLÁBAN
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ÉLETBEVÁGÓ 
TANÁCSOK 

VÁMOS 
MIKLÓSTÓL

VÖRÖSVÁRI GYEREKEK 
MÜNCHENBEN

Ki az, aki lopott már könyvet éle-
tében? Ki az, aki be mer vallani 
bármi ilyesmit egy író-olvasó ta-

lálkozón? Ki más, mint maga az író. Pedig 
biztos nem ő az egyetlen, aki a Művésze-
tek Házában kirakott könyvek közül elvitt 
egyet úgy, hogy nem tett a helyére másikat. 
Ilyen izgalmakkal indult február 7-én az 
este Vámos Miklóssal.

Aki arra számított, hogy elég lesz eljön-
nie az estre ahelyett, hogy elolvasná az író 
legújabb könyvét – Legközelebb majd sike-
rül –, hát tévedett. Viszont aki eljött, része 
lehetett egy, az agyát alaposan megmoz-
gató kedélyes órában, ahol az élet minden 

„Magyarország példát mutat a többi EU 
tagállamnak a kisebbségvédelem terén…” 
– olvasható Magyarország müncheni fő-
konzulátusának honlapján. 

dolgáról szó 
esett. Megtud-
tuk, hogyan 
vásároltak a 
fiatal firkászok 
néhány évti-
zeddel ezelőtt 
p o r s z í v ó t , 
vagy hogyan 
készültek az 

író korábbi tévéműsorai, azt is, hogy hog-
yan éljünk minél hosszabb életet, és hogy 
mivel van tele az író postaládája. És hogy 
jön mindez a most megjelent regényhez? 
A kedves olvasó elképzelni se tudná, hogy 

egyes emberek tanácstalanságukban mit 
tesznek. Az nem meglepő, hogy ha vala-
ki drámát vagy regényt ír, szívesen kéri ki 
egy nála tapasztaltabbnak a véleményét. 
De ki gondolná, hogy napjaink egyik le-
gismertebb írójához gyakran fordulnak 
válási tanácsért? Mit tehet egy író, hogy ez 
mostantól ne így legyen? Hát úgy, hogy ír 
egy könyvet. Aki kíváncsi, mit tanácsol Vá-
mos Miklós – akinek nem mellesleg jogi 
diplomája van – ilyen esetekben, vásárolja 
meg és olvassa el a nemrégiben megjelent 
könyvét: Legközelebb majd sikerül.

Komáromi-B. Hajnalka

Január 22-én megemlékezést tartottak 
a gyönyörű villaépületben a magyarországi 
németek elűzetésének emlékére. A rendez-
vényen Ritter Imre országgyűlési képviselő 

is részt vett, vörösvári gyerekek kíséretében. 
Mravinac Anna Sára, Klein Léna, Mravinac 
Bálint, Radnai Tamás, Klein Xavér, Sax 
Noel és Sax Bernárd és tanáraik, Mirk Szil-
via és Mirk Júlia ugyanis szintén meghívást 
kaptak a rendezvényre. Az ő feladatuk volt 
megmutatni, hogy a magyarországi német-
ség igen jó helyzetben van kultúrája megőr-
zésével kapcsolatban. A gyerekek a beszédek 
között énekeltek, táncoltak, zenélek, illetve 
történeteket adtak elő vörösvári dialektus-
ban. A beszédek során többször is elhang-
zott a fiatalok fontos szerepe a magyar-
országi német kultúra fennmaradásában, 
ilyenkor boldogan és büszkén pillantottak a 
vörösvári gyermekekre. 

Az utazás hatalmas élmény volt mind a 
diákoknak, mind a pedagógusoknak. A gye-
rekek csodás produkcióval kápráztatták el a 
megemlékezésre érkező közönséget. A ren-
dezvényen részt vettek München környékén 
élő kitelepített svábok vagy azok leszárma-
zottai, de egy-két ott élő pilisvörösvári is el-
jött. 

Ezúton is köszönjük a felkérést, meg-
tisztelőnek éreztük, hogy egy ilyen színvo-
nalas rendezvényen mutathattuk meg, hogy 
Vörösváron milyen hangsúlyt kap kultú-
ránk fenntartása. 

Mirk Júlia és Szilvia

SZARVASOK AZ ÉGEN

Mielőtt azonban rátérnénk az idei 
eseménnyel kapcsolatos beszá-
molóra, ejtsünk néhány szót ma-

gáról az ünnepről, amelyet bár idén janu-
ár 25-én, pénteken tartottak, valójában az 
év első hónapjának huszonkettedik nap-
jára esik. Apropója, hogy Kölcsey Ferenc 
ezen a napon tisztázta le több más kézirat 
között a Himnusz szövegét is. Minderre 
1823-ban, Csekén került sor. Az ország-
ban – 1989 óta – ilyenkor számos helyen 
megünneplik ezt az emlékezetes, törté-
nelmi jelentőségű mozzanatot, amelynek 
évfordulóin évezredes hagyományainkra, 
a magyar kulturális értékekre, szellemi 
örökségünk ápolásának fontosságára hív-
ják fel a figyelmet. Mert bizony van mire!

A Művészetek Házának színháztermé-
be ezúttal egy közel sem szokványos trió 
látogatott el. A Balázs László Gábor, Gás-
pár Sándor és Berkó Gábor alkotta elő-
adógárdára a pénteki este ellenére nem túl 
népes, cserébe annál érdeklődőbb nagyér-
demű volt kíváncsi. A Szarvasok az égen 
című, valamivel több mint háromnegyed 
órás műsor ismert magyar költők szerze-
ményeinek előadásából állt, amelynek kü-
lön ízt adott Berkó Gábor zongoraművész 
érzelmekkel dúsított szintetizátorjátéka. 
Az előadott darabok közül külön meg-
említendő a Gáspár Sándor által szavalt 
A cirkusz, amely Karinthy Frigyes ke-
serédes, ugyanakkor nagyon szuggesztív, 
drámai története. Az utolsó szavak lecsen-
gése után a közönségből többen hangosan 

Immár visszatérő hagyomány Pilisvörösváron, hogy január végén a 
Művészetek Háza programjai között kiemelt helyet kap a kultúra napi 
program. Nem történt ez másként idén sem.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Ligeti Cseperedő Német  

Nemzetiségi Óvoda – Pilisvörösvár 
pályázatot hirdet  

3 FŐ ÓVODAPEDAGÓGUS  
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2085 
Pilisvörösvár, Szabadság utca 71. 

Pályázati feltételek: Főiskola, óvodapedagógus 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Német nyelvből alapfokú C típusú általános 
nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. február 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Manhercz Teréz nyújt, a 26-330-370 vagy 
06-20-5407858 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:   
• Postai úton, a pályázatnak a Ligeti Csepe-
redő Német Nemzetiségi Óvoda - Pilisvörösvár 
címére történő megküldésével (2085 Pilisvörösvár, 
Zrínyi utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
43/2019 , valamint a munkakör megnevezését: 3 
fő óvodapedagógus vagy

• Személyesen: Manhercz Teréz, Pest megye, 
2085 Pilisvörösvár, Zrínyi utca 48.

tapsolni kezdtek. A másik előadóművész, 
Balázs László Gábor neve ismerősen 
csenghet a vörösváriaknak, mert már több-
ször állt a városi színházterem rivaldafé-
nyében. Figyelemfelkeltő kiállását és lélek-
re ható előadásmódját a kultúra napjának 
estéjén sem felejtette otthon. Az elszavalt 
versek közül mindenképpen kiemelkedik 
József Attila Kész a leltár vagy Nagy László 
Ki viszi át a szerelmet című verse. Emellett 
olyan, a magyar identitástudat szempont-
jából fontos költőktől hangzottak el művek, 
mint például Pilinszky János, Zelk Zoltán, 
Veress Miklós, Weöres Sándor vagy éppen 
Faludy György.

A rövid, de igen tartalmas és lélekemelő 
est végén a művészeket a publikum han-
gos ovációval és a jogosan kijáró vastaps-
sal jutalmazta, ráadásként azok, akiknek 
idejük engedte, még el is beszélgethettek 
az előadókkal…

kókai

ÉTTERMI PULTOS
munkakörbe 30-40-év körüli,  

jó megjelenésű hölgyet keres az 
Aranykorona étterem!

 Korrekt kereseti lehetőség,  
bejelentés megbeszélés szerint.

 Jelentkezés személyesen  
telefonon vagy emailben.   

Aranykorona Hotel,  
Restaurant, C@fe

„1984 óta  
a Vendégek szolgálatában”

2083 Solymár,  
Terstyánszky u. 40.

Tel.: +36 26 360047;  
+36 26 564189

koronaa@t-online.hu

www.aranykoronavendeglo.hu
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ÉLETBEVÁGÓ 
TANÁCSOK 

VÁMOS 
MIKLÓSTÓL

VÖRÖSVÁRI GYEREKEK 
MÜNCHENBEN

Ki az, aki lopott már könyvet éle-
tében? Ki az, aki be mer vallani 
bármi ilyesmit egy író-olvasó ta-

lálkozón? Ki más, mint maga az író. Pedig 
biztos nem ő az egyetlen, aki a Művésze-
tek Házában kirakott könyvek közül elvitt 
egyet úgy, hogy nem tett a helyére másikat. 
Ilyen izgalmakkal indult február 7-én az 
este Vámos Miklóssal.

Aki arra számított, hogy elég lesz eljön-
nie az estre ahelyett, hogy elolvasná az író 
legújabb könyvét – Legközelebb majd sike-
rül –, hát tévedett. Viszont aki eljött, része 
lehetett egy, az agyát alaposan megmoz-
gató kedélyes órában, ahol az élet minden 

„Magyarország példát mutat a többi EU 
tagállamnak a kisebbségvédelem terén…” 
– olvasható Magyarország müncheni fő-
konzulátusának honlapján. 

dolgáról szó 
esett. Megtud-
tuk, hogyan 
vásároltak a 
fiatal firkászok 
néhány évti-
zeddel ezelőtt 
p o r s z í v ó t , 
vagy hogyan 
készültek az 

író korábbi tévéműsorai, azt is, hogy hog-
yan éljünk minél hosszabb életet, és hogy 
mivel van tele az író postaládája. És hogy 
jön mindez a most megjelent regényhez? 
A kedves olvasó elképzelni se tudná, hogy 

egyes emberek tanácstalanságukban mit 
tesznek. Az nem meglepő, hogy ha vala-
ki drámát vagy regényt ír, szívesen kéri ki 
egy nála tapasztaltabbnak a véleményét. 
De ki gondolná, hogy napjaink egyik le-
gismertebb írójához gyakran fordulnak 
válási tanácsért? Mit tehet egy író, hogy ez 
mostantól ne így legyen? Hát úgy, hogy ír 
egy könyvet. Aki kíváncsi, mit tanácsol Vá-
mos Miklós – akinek nem mellesleg jogi 
diplomája van – ilyen esetekben, vásárolja 
meg és olvassa el a nemrégiben megjelent 
könyvét: Legközelebb majd sikerül.

Komáromi-B. Hajnalka

Január 22-én megemlékezést tartottak 
a gyönyörű villaépületben a magyarországi 
németek elűzetésének emlékére. A rendez-
vényen Ritter Imre országgyűlési képviselő 

is részt vett, vörösvári gyerekek kíséretében. 
Mravinac Anna Sára, Klein Léna, Mravinac 
Bálint, Radnai Tamás, Klein Xavér, Sax 
Noel és Sax Bernárd és tanáraik, Mirk Szil-
via és Mirk Júlia ugyanis szintén meghívást 
kaptak a rendezvényre. Az ő feladatuk volt 
megmutatni, hogy a magyarországi német-
ség igen jó helyzetben van kultúrája megőr-
zésével kapcsolatban. A gyerekek a beszédek 
között énekeltek, táncoltak, zenélek, illetve 
történeteket adtak elő vörösvári dialektus-
ban. A beszédek során többször is elhang-
zott a fiatalok fontos szerepe a magyar-
országi német kultúra fennmaradásában, 
ilyenkor boldogan és büszkén pillantottak a 
vörösvári gyermekekre. 

Az utazás hatalmas élmény volt mind a 
diákoknak, mind a pedagógusoknak. A gye-
rekek csodás produkcióval kápráztatták el a 
megemlékezésre érkező közönséget. A ren-
dezvényen részt vettek München környékén 
élő kitelepített svábok vagy azok leszárma-
zottai, de egy-két ott élő pilisvörösvári is el-
jött. 

Ezúton is köszönjük a felkérést, meg-
tisztelőnek éreztük, hogy egy ilyen színvo-
nalas rendezvényen mutathattuk meg, hogy 
Vörösváron milyen hangsúlyt kap kultú-
ránk fenntartása. 

Mirk Júlia és Szilvia

SZARVASOK AZ ÉGEN

Mielőtt azonban rátérnénk az idei 
eseménnyel kapcsolatos beszá-
molóra, ejtsünk néhány szót ma-

gáról az ünnepről, amelyet bár idén janu-
ár 25-én, pénteken tartottak, valójában az 
év első hónapjának huszonkettedik nap-
jára esik. Apropója, hogy Kölcsey Ferenc 
ezen a napon tisztázta le több más kézirat 
között a Himnusz szövegét is. Minderre 
1823-ban, Csekén került sor. Az ország-
ban – 1989 óta – ilyenkor számos helyen 
megünneplik ezt az emlékezetes, törté-
nelmi jelentőségű mozzanatot, amelynek 
évfordulóin évezredes hagyományainkra, 
a magyar kulturális értékekre, szellemi 
örökségünk ápolásának fontosságára hív-
ják fel a figyelmet. Mert bizony van mire!

A Művészetek Házának színháztermé-
be ezúttal egy közel sem szokványos trió 
látogatott el. A Balázs László Gábor, Gás-
pár Sándor és Berkó Gábor alkotta elő-
adógárdára a pénteki este ellenére nem túl 
népes, cserébe annál érdeklődőbb nagyér-
demű volt kíváncsi. A Szarvasok az égen 
című, valamivel több mint háromnegyed 
órás műsor ismert magyar költők szerze-
ményeinek előadásából állt, amelynek kü-
lön ízt adott Berkó Gábor zongoraművész 
érzelmekkel dúsított szintetizátorjátéka. 
Az előadott darabok közül külön meg-
említendő a Gáspár Sándor által szavalt 
A cirkusz, amely Karinthy Frigyes ke-
serédes, ugyanakkor nagyon szuggesztív, 
drámai története. Az utolsó szavak lecsen-
gése után a közönségből többen hangosan 

Immár visszatérő hagyomány Pilisvörösváron, hogy január végén a 
Művészetek Háza programjai között kiemelt helyet kap a kultúra napi 
program. Nem történt ez másként idén sem.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Ligeti Cseperedő Német  

Nemzetiségi Óvoda – Pilisvörösvár 
pályázatot hirdet  

3 FŐ ÓVODAPEDAGÓGUS  
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2085 
Pilisvörösvár, Szabadság utca 71. 

Pályázati feltételek: Főiskola, óvodapedagógus 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Német nyelvből alapfokú C típusú általános 
nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. február 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Manhercz Teréz nyújt, a 26-330-370 vagy 
06-20-5407858 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:   
• Postai úton, a pályázatnak a Ligeti Csepe-
redő Német Nemzetiségi Óvoda - Pilisvörösvár 
címére történő megküldésével (2085 Pilisvörösvár, 
Zrínyi utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
43/2019 , valamint a munkakör megnevezését: 3 
fő óvodapedagógus vagy

• Személyesen: Manhercz Teréz, Pest megye, 
2085 Pilisvörösvár, Zrínyi utca 48.

tapsolni kezdtek. A másik előadóművész, 
Balázs László Gábor neve ismerősen 
csenghet a vörösváriaknak, mert már több-
ször állt a városi színházterem rivaldafé-
nyében. Figyelemfelkeltő kiállását és lélek-
re ható előadásmódját a kultúra napjának 
estéjén sem felejtette otthon. Az elszavalt 
versek közül mindenképpen kiemelkedik 
József Attila Kész a leltár vagy Nagy László 
Ki viszi át a szerelmet című verse. Emellett 
olyan, a magyar identitástudat szempont-
jából fontos költőktől hangzottak el művek, 
mint például Pilinszky János, Zelk Zoltán, 
Veress Miklós, Weöres Sándor vagy éppen 
Faludy György.

A rövid, de igen tartalmas és lélekemelő 
est végén a művészeket a publikum han-
gos ovációval és a jogosan kijáró vastaps-
sal jutalmazta, ráadásként azok, akiknek 
idejük engedte, még el is beszélgethettek 
az előadókkal…

kókai

ÉTTERMI PULTOS
munkakörbe 30-40-év körüli,  

jó megjelenésű hölgyet keres az 
Aranykorona étterem!

 Korrekt kereseti lehetőség,  
bejelentés megbeszélés szerint.

 Jelentkezés személyesen  
telefonon vagy emailben.   

Aranykorona Hotel,  
Restaurant, C@fe

„1984 óta  
a Vendégek szolgálatában”

2083 Solymár,  
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Mielőtt azonban rátérnénk az ének-
kar mai tagjainak és tevékenysé-
gének bemutatására, muszáj né-

hány gondolatban megemlékezni a néhai 
Vass Márton kántorról, Pilisvörösvár dísz-
polgáráról. Hogy miért? Arra hamarosan 
választ kapnak.

Vass Márton 1901 novemberében lát-
ta meg a napvilágot, hatgyermekes iparos 
családban. Édesapja cipészmester volt, 
aki vasárnaponként zenés misékre vitte el 
családját, ahol a gyermekeket megérintette 
a zene szeretete. Vass Márton az érettségi 
után édesapja mellett belekóstolt a cipész-
mesterségbe, emellett zenei tanulmányokat 
is folytatott, például szólót énekelt a temp-
lomokban, valamint a Zeneakadémia egy-
házkarnagy képzőjére is járt. Kántori képe-
sítést szerzett, de az 1920-as évek során sem 
egyházi, sem világi téren nem volt könnyű 
munkát találni. Ekkor került Pilisvörösvár-
ra, ahol Rosner Antal kántor lemondását 
követően megkapta az állást. 

Egyáltalán nem volt könnyű dolga, mert 
az akkor kizárólag csak németül daloló he-
lyiek templomi éneklésére több évtizedes 
rossz beidegződések voltak jellemzők, mint 
például a ritmustalanság vagy a nyújtott 
éneklés. Tovább nehezítette dolgát, hogy 

HITTEL S SZÍVVEL

Kétség sem férhet hozzá, hogy városunk egyik legrégebb óta működő 
„szabadidős közössége” a Pilisvörösvári Nagyboldogasszony Kórus. 
A liturgikus szolgálatot teljesítő énekkarról azonban jellemzően csak 
azok tudnak, akik rendszeresen járnak szentmisékre, ezért lapunknál 
úgy gondoltuk, hogy kicsit közelebb hozzuk mindenkihez városunk 
kulturális életének ezen üde színfoltját.

az énekek harmonizálása a kezdeti idők-
ben heves ellenállást váltott ki a hívőkből. 
Manapság már mindezt nem könnyű el-
képzelni, ám ahogy annak lennie kellett, 
végül minden jóra fordult, s Vass Márton 
munkájának eredménye még a mai napig 
hallható mind a magyar, mind a német 
nyelvű szentmisék során. 

Kántori munkája mellett útjára indítot-
ta a jelen cikkünk tárgyát képző egyházi 
énekkart, amely számtalan sikeres meg-
mérettetésen vett részt irányítása alatt. Vass 
kántor úr több esetben szerzett énekeseivel 
első helyezést egyházzenei versenyeken, 
például 1935-ben, 1936-ban és 1937-ben, 
valamint az 1941-es fellépésen a Zene-
akadémián. Az 1936-ban Mór községben 
megtartott Egyházmegyei Énekhangver-
senyről így írtak az 1936. évi IV. számú püs-
pöki körlevélben: „A versenyen részt vett 5 
vegyeskar 207 taggal, 9 férfikar 272 taggal 
és 11 gyermekkar 497 taggal, összesen tehát 
25 énekkar 976 énekessel. Minden énekkar 
nemcsak legjobb tudásával, hanem az egy-
házi énekkel Istent dicsérő, lelkének teljes 
áhítatával szerepelt a versenyen. Éppen 
azért nehéz munkája volt a bíráló bizottság 
tagjainak, a nagyszerűen szereplő ének-
karok közül kiválasztani a legjobbakat. A 
verseny alkalmával 19 értékes díj került 
kiosztásra. Az első díjat a pilisvörösvári 
vegyeskar nyerte el…”

Bármerre is fordultak meg a vörösvári 
énekesek, mindenhol elismerően szóltak 
róluk, s többen külön megemlítették a kán-
tor munkáját, ahogy ezt ez a beszámoló is 
hűen igazolja: „Szinte fél az ember dicsér-
ni őket, mert az elfogultság látszatát kelt-
heti, de a főpróbán jelen lévő zeneakadé-
miai operaszakos hallgatók csodálkozása és 
lelkes ovációja minden kritikai méltatásnál 
meggyőzőbben mutatta a Pilisvörösvári 
Énekkar szereplésének rendkívüliségét. 
Vezetőjüket, Vass Mártont a legnagyobb di-
cséret és elismerés illeti.”

Víg Jánosné – Sereg Juliska („Benedik-
ta”) – boldogan emlékszik az 1941. és 1948. 
évi székesfehérvári hangversenyek kimagas-
ló eredményeire és az elismerő oklevelekre, 
a sokat fáradozó Vass Márton kántor vezeté-
sére. „Szívesen jártam énekelni, a kántor úr 
nemcsak énekelni tanított, hanem minden 
próbán oktatott, nevelt is, mindig volt egy 
bölcs mondása, amiből meríthettünk. Sok 
helyen szerepeltünk, környező falvakban 

és városokban, ahol szívesen láttak, nagyra 
tartottak. Székesfehérváron pedig 20 ének-
karral együtt énekeltük a Boldogasszony-
kánont. Csodálatos volt!”

A Hagyományőrző Egyesület gyűjtemé-
nyében van egy olyan magnófelvétel, ame-
lyen Steckl Rézi néni, a még Rozner Antal 
és Vass Márton kántor idején volt énekkari 
tag mondja el emlékeit arról, hogy milyen 
volt annak idején Pilisvörösváron énekelni: 
„Reggel korán keltem, kiterítettem a mo-
sott ruhát, utána szántóföldön, mezőn dol-
goztam és elláttam a háztartást. Az ének-
próbákra csak este kerülhetett sor. Főleg 
Vass Márton kántor kívánt nagy fegyelmet. 
Volt, aki Pestre járt dolgozni, vagy a kötő-
gépen végzett fárasztó munkát, vagy éppen 
a szegfűkertben végzett munkát szakította 
meg, hogy visszatérve folytassa kenyérkere-
ső munkáját. A dajka néni (Schreck Boris 
néni) a jóindulatú óvónőtől, Gáborházi 
Károlynétól kapott eltávozási engedélyt.”

A kántor kimagasló képességeit méltat-
ja az a mindenképpen megemlítésre méltó 

tény is, hogy Vass Márton az egyházi kó-
rus mellett eredményesen vezette a helyi 
iparoskör és a bányászok dalárdáját (fér-
fikórusát) is.

Az ember azt hihetné, hogy a dicső 
múlt után napjainkra már nagyban meg-
fakult a kórus aktivitása, de ha így ten-
ne, akkor nem is tévedhetne nagyobbat! 
A Nagyboldogasszony Kórusról annak 
egyik vezetőjével, a tavaly már újságunk 
hasábjain is bemutatkozott fiatal kántor-
ral, Szaturi Györggyel beszélgettünk, aki-
től megtudtuk, hogy az énekkar továbbra 
is aktívan részt vesz a helyi egyházközös-
ség életében, és töretlenül teljesíti a litur-
gikus szolgálatot. 

Munkájuk szorosan a szentmisékhez 
és egyéb egyházi szertartásokhoz kapcso-
lódik. Ők énekelnek például a szombati 
vagy a vasárnap délelőtti miséken, és a kü-
lönféle egyházi ünnepekhez köthető ese-
ményeken is, mint például gyertyaszen-
telőkor, hamvazószerdán, nagyböjtben, a 
nagyheti szertartásokon, virágvasárnap, 

húsvétkor, pünkösdkor, karácsonykor, 
bérmáláskor, úrnapján és a sort még hosz-
szan lehetne folytatni. 

A kórus repertoárja mintegy 150-200 
műre tehető. Elsősorban latin nyelvű, 
többszólamú műveket, úgynevezett motet-
tákat énekelnek (gyakran magyar szöveg-
gel is), valamint a szentmise állandó ré-
szeinek megzenésített szövegeit, gregorián 
énekeket, barokk, klasszikus és XX. száza-
di három- és négyszólamú kórusműveket. 
Kedvenc szerzőik, akiktől a legtöbb művet 
éneklik: M. Praetorius, G. P. Palestrina, G. 
N. Martini, J. S. Bach, W. A. Mozart, F. 
Schubert. A magyar szerzők közül Hal-
mos László, Harmat Artúr, Kodály Zol-
tán, Werner Alajos és Liszt Ferenc műveit 
éneklik leggyakrabban.

Bár a kórus alapvető célja a plébánia-
templom miséinek szebbé, ünnepélyesebbé 
tétele, néhanapján a templom falait mégis 
maguk mögött hagyják. Rendszeres vendé-
gek például az óbudai Szent Péter és Pál 
Templomban, ahol a katolikus orvosokból 
álló Kamilliánus Közösség új tagokat avató 
szentmiséjén énekelnek. De felléptek már 
több alkalommal a piliscsabai egyházzenei 
napokon is.

Belátható, hogy ezen teendők nemcsak 
hívő, de időbeosztását tekintve flexibilis, sok 
áldozatot hozó embert kívánnak, ezért ta-
lán nem meglepő, hogy a tagok korosztálya 
idősödőként jellemezhető. „A viszonylagos 
kötöttség miatt a taglétszám is lassan növek-
szik – teszi hozzá Szaturi György. – De bár-
kit szívesen látunk sorainkban, aki úgy gon-
dolja, hogy kipróbálná magát a kórusban!”

A szerdánként fél héttől nyolc óráig 
próbáló tagság vegyesen áll hölgyekből és 
urakból. A szopránok közé tartozik Szil-
ágyi Gizella (aki egyébiránt szólót is éne-
kel), Ruszné Schuck Katalin, Bilik Pálné 
Teri, Pekó Györgyné Anna, Malczanek 
Krisztina és Pellerné Marika. Az altok 
névsora: Manhertz Istvánné Nagy Angéla, 
Sebestyénné Zsuzsi, dr. Breierné Kovács 
Ildikó, dr. Kollár Magdolna, Réti-Kraszna-
völgyi Veronika. A tenorok ketten vannak, 
Lantos Csaba és Marlok Lajos személyé-
ben, időnként Szaturi György kántor úrral, 
vagy éppen Gromon István polgármester 
úrral kiegészülve. A basszus feladatait je-
lenleg egy személyben dr. Vachaja József 
látja el. A kórusvezetésben Gromon István 
áll a kántor segítségére, így ő könnyebben 
tudja orgonával kísérni énekes társait. A ta-
gok között többen már legalább két évtize-
de énekelnek együtt, ami jól mutatja, hogy 
a néha előforduló tagcserék ellenére is mi-
lyen összetartó ez a kis közösség. A zene 
szeretetén túl összeköti őket a barátság is, 
hiszen a névnapokat minden esetben meg-
ünneplik, és néhanapján egyéb alkalmak-
kor is összejönnek, csak úgy egymás tár-
sasága végett – az elmúlt nyáron például 
kerti partit rendeztek. 

Kókai Márton

Balról jobbra: Gromon István kántor, Márton József, Manhertz Márton, Denk Ferencné, Müller Márton, 
Mendiné Róza, Müller Mártonné, Vig János, Schreckné Gemela Borbála, Vigné Sereg Júlia, Ruszné Schuck 

Katalin, Roderburg Leó lazarista szerzetespap, Dr. Vachaja József, Nickné Bélik Judit,  
Herbsztné Spiegelberger Anna, Dr. Keszthelyi Emil, Rein Sarolta, Gromon Imre, Gromonné Keszthelyi Ildikó, 

Riczyné Deli Gizella, Velencei István, Fritz Emma, Dr. Kollár Magdolna, Szigeti Éva, Dr. Baska Ferencné
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Mielőtt azonban rátérnénk az ének-
kar mai tagjainak és tevékenysé-
gének bemutatására, muszáj né-

hány gondolatban megemlékezni a néhai 
Vass Márton kántorról, Pilisvörösvár dísz-
polgáráról. Hogy miért? Arra hamarosan 
választ kapnak.

Vass Márton 1901 novemberében lát-
ta meg a napvilágot, hatgyermekes iparos 
családban. Édesapja cipészmester volt, 
aki vasárnaponként zenés misékre vitte el 
családját, ahol a gyermekeket megérintette 
a zene szeretete. Vass Márton az érettségi 
után édesapja mellett belekóstolt a cipész-
mesterségbe, emellett zenei tanulmányokat 
is folytatott, például szólót énekelt a temp-
lomokban, valamint a Zeneakadémia egy-
házkarnagy képzőjére is járt. Kántori képe-
sítést szerzett, de az 1920-as évek során sem 
egyházi, sem világi téren nem volt könnyű 
munkát találni. Ekkor került Pilisvörösvár-
ra, ahol Rosner Antal kántor lemondását 
követően megkapta az állást. 

Egyáltalán nem volt könnyű dolga, mert 
az akkor kizárólag csak németül daloló he-
lyiek templomi éneklésére több évtizedes 
rossz beidegződések voltak jellemzők, mint 
például a ritmustalanság vagy a nyújtott 
éneklés. Tovább nehezítette dolgát, hogy 

HITTEL S SZÍVVEL

Kétség sem férhet hozzá, hogy városunk egyik legrégebb óta működő 
„szabadidős közössége” a Pilisvörösvári Nagyboldogasszony Kórus. 
A liturgikus szolgálatot teljesítő énekkarról azonban jellemzően csak 
azok tudnak, akik rendszeresen járnak szentmisékre, ezért lapunknál 
úgy gondoltuk, hogy kicsit közelebb hozzuk mindenkihez városunk 
kulturális életének ezen üde színfoltját.

az énekek harmonizálása a kezdeti idők-
ben heves ellenállást váltott ki a hívőkből. 
Manapság már mindezt nem könnyű el-
képzelni, ám ahogy annak lennie kellett, 
végül minden jóra fordult, s Vass Márton 
munkájának eredménye még a mai napig 
hallható mind a magyar, mind a német 
nyelvű szentmisék során. 

Kántori munkája mellett útjára indítot-
ta a jelen cikkünk tárgyát képző egyházi 
énekkart, amely számtalan sikeres meg-
mérettetésen vett részt irányítása alatt. Vass 
kántor úr több esetben szerzett énekeseivel 
első helyezést egyházzenei versenyeken, 
például 1935-ben, 1936-ban és 1937-ben, 
valamint az 1941-es fellépésen a Zene-
akadémián. Az 1936-ban Mór községben 
megtartott Egyházmegyei Énekhangver-
senyről így írtak az 1936. évi IV. számú püs-
pöki körlevélben: „A versenyen részt vett 5 
vegyeskar 207 taggal, 9 férfikar 272 taggal 
és 11 gyermekkar 497 taggal, összesen tehát 
25 énekkar 976 énekessel. Minden énekkar 
nemcsak legjobb tudásával, hanem az egy-
házi énekkel Istent dicsérő, lelkének teljes 
áhítatával szerepelt a versenyen. Éppen 
azért nehéz munkája volt a bíráló bizottság 
tagjainak, a nagyszerűen szereplő ének-
karok közül kiválasztani a legjobbakat. A 
verseny alkalmával 19 értékes díj került 
kiosztásra. Az első díjat a pilisvörösvári 
vegyeskar nyerte el…”

Bármerre is fordultak meg a vörösvári 
énekesek, mindenhol elismerően szóltak 
róluk, s többen külön megemlítették a kán-
tor munkáját, ahogy ezt ez a beszámoló is 
hűen igazolja: „Szinte fél az ember dicsér-
ni őket, mert az elfogultság látszatát kelt-
heti, de a főpróbán jelen lévő zeneakadé-
miai operaszakos hallgatók csodálkozása és 
lelkes ovációja minden kritikai méltatásnál 
meggyőzőbben mutatta a Pilisvörösvári 
Énekkar szereplésének rendkívüliségét. 
Vezetőjüket, Vass Mártont a legnagyobb di-
cséret és elismerés illeti.”

Víg Jánosné – Sereg Juliska („Benedik-
ta”) – boldogan emlékszik az 1941. és 1948. 
évi székesfehérvári hangversenyek kimagas-
ló eredményeire és az elismerő oklevelekre, 
a sokat fáradozó Vass Márton kántor vezeté-
sére. „Szívesen jártam énekelni, a kántor úr 
nemcsak énekelni tanított, hanem minden 
próbán oktatott, nevelt is, mindig volt egy 
bölcs mondása, amiből meríthettünk. Sok 
helyen szerepeltünk, környező falvakban 

és városokban, ahol szívesen láttak, nagyra 
tartottak. Székesfehérváron pedig 20 ének-
karral együtt énekeltük a Boldogasszony-
kánont. Csodálatos volt!”

A Hagyományőrző Egyesület gyűjtemé-
nyében van egy olyan magnófelvétel, ame-
lyen Steckl Rézi néni, a még Rozner Antal 
és Vass Márton kántor idején volt énekkari 
tag mondja el emlékeit arról, hogy milyen 
volt annak idején Pilisvörösváron énekelni: 
„Reggel korán keltem, kiterítettem a mo-
sott ruhát, utána szántóföldön, mezőn dol-
goztam és elláttam a háztartást. Az ének-
próbákra csak este kerülhetett sor. Főleg 
Vass Márton kántor kívánt nagy fegyelmet. 
Volt, aki Pestre járt dolgozni, vagy a kötő-
gépen végzett fárasztó munkát, vagy éppen 
a szegfűkertben végzett munkát szakította 
meg, hogy visszatérve folytassa kenyérkere-
ső munkáját. A dajka néni (Schreck Boris 
néni) a jóindulatú óvónőtől, Gáborházi 
Károlynétól kapott eltávozási engedélyt.”

A kántor kimagasló képességeit méltat-
ja az a mindenképpen megemlítésre méltó 

tény is, hogy Vass Márton az egyházi kó-
rus mellett eredményesen vezette a helyi 
iparoskör és a bányászok dalárdáját (fér-
fikórusát) is.

Az ember azt hihetné, hogy a dicső 
múlt után napjainkra már nagyban meg-
fakult a kórus aktivitása, de ha így ten-
ne, akkor nem is tévedhetne nagyobbat! 
A Nagyboldogasszony Kórusról annak 
egyik vezetőjével, a tavaly már újságunk 
hasábjain is bemutatkozott fiatal kántor-
ral, Szaturi Györggyel beszélgettünk, aki-
től megtudtuk, hogy az énekkar továbbra 
is aktívan részt vesz a helyi egyházközös-
ség életében, és töretlenül teljesíti a litur-
gikus szolgálatot. 

Munkájuk szorosan a szentmisékhez 
és egyéb egyházi szertartásokhoz kapcso-
lódik. Ők énekelnek például a szombati 
vagy a vasárnap délelőtti miséken, és a kü-
lönféle egyházi ünnepekhez köthető ese-
ményeken is, mint például gyertyaszen-
telőkor, hamvazószerdán, nagyböjtben, a 
nagyheti szertartásokon, virágvasárnap, 

húsvétkor, pünkösdkor, karácsonykor, 
bérmáláskor, úrnapján és a sort még hosz-
szan lehetne folytatni. 

A kórus repertoárja mintegy 150-200 
műre tehető. Elsősorban latin nyelvű, 
többszólamú műveket, úgynevezett motet-
tákat énekelnek (gyakran magyar szöveg-
gel is), valamint a szentmise állandó ré-
szeinek megzenésített szövegeit, gregorián 
énekeket, barokk, klasszikus és XX. száza-
di három- és négyszólamú kórusműveket. 
Kedvenc szerzőik, akiktől a legtöbb művet 
éneklik: M. Praetorius, G. P. Palestrina, G. 
N. Martini, J. S. Bach, W. A. Mozart, F. 
Schubert. A magyar szerzők közül Hal-
mos László, Harmat Artúr, Kodály Zol-
tán, Werner Alajos és Liszt Ferenc műveit 
éneklik leggyakrabban.

Bár a kórus alapvető célja a plébánia-
templom miséinek szebbé, ünnepélyesebbé 
tétele, néhanapján a templom falait mégis 
maguk mögött hagyják. Rendszeres vendé-
gek például az óbudai Szent Péter és Pál 
Templomban, ahol a katolikus orvosokból 
álló Kamilliánus Közösség új tagokat avató 
szentmiséjén énekelnek. De felléptek már 
több alkalommal a piliscsabai egyházzenei 
napokon is.

Belátható, hogy ezen teendők nemcsak 
hívő, de időbeosztását tekintve flexibilis, sok 
áldozatot hozó embert kívánnak, ezért ta-
lán nem meglepő, hogy a tagok korosztálya 
idősödőként jellemezhető. „A viszonylagos 
kötöttség miatt a taglétszám is lassan növek-
szik – teszi hozzá Szaturi György. – De bár-
kit szívesen látunk sorainkban, aki úgy gon-
dolja, hogy kipróbálná magát a kórusban!”

A szerdánként fél héttől nyolc óráig 
próbáló tagság vegyesen áll hölgyekből és 
urakból. A szopránok közé tartozik Szil-
ágyi Gizella (aki egyébiránt szólót is éne-
kel), Ruszné Schuck Katalin, Bilik Pálné 
Teri, Pekó Györgyné Anna, Malczanek 
Krisztina és Pellerné Marika. Az altok 
névsora: Manhertz Istvánné Nagy Angéla, 
Sebestyénné Zsuzsi, dr. Breierné Kovács 
Ildikó, dr. Kollár Magdolna, Réti-Kraszna-
völgyi Veronika. A tenorok ketten vannak, 
Lantos Csaba és Marlok Lajos személyé-
ben, időnként Szaturi György kántor úrral, 
vagy éppen Gromon István polgármester 
úrral kiegészülve. A basszus feladatait je-
lenleg egy személyben dr. Vachaja József 
látja el. A kórusvezetésben Gromon István 
áll a kántor segítségére, így ő könnyebben 
tudja orgonával kísérni énekes társait. A ta-
gok között többen már legalább két évtize-
de énekelnek együtt, ami jól mutatja, hogy 
a néha előforduló tagcserék ellenére is mi-
lyen összetartó ez a kis közösség. A zene 
szeretetén túl összeköti őket a barátság is, 
hiszen a névnapokat minden esetben meg-
ünneplik, és néhanapján egyéb alkalmak-
kor is összejönnek, csak úgy egymás tár-
sasága végett – az elmúlt nyáron például 
kerti partit rendeztek. 

Kókai Márton

Balról jobbra: Gromon István kántor, Márton József, Manhertz Márton, Denk Ferencné, Müller Márton, 
Mendiné Róza, Müller Mártonné, Vig János, Schreckné Gemela Borbála, Vigné Sereg Júlia, Ruszné Schuck 

Katalin, Roderburg Leó lazarista szerzetespap, Dr. Vachaja József, Nickné Bélik Judit,  
Herbsztné Spiegelberger Anna, Dr. Keszthelyi Emil, Rein Sarolta, Gromon Imre, Gromonné Keszthelyi Ildikó, 

Riczyné Deli Gizella, Velencei István, Fritz Emma, Dr. Kollár Magdolna, Szigeti Éva, Dr. Baska Ferencné
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ÚT A SIKERHEZ
Ingyenes képzési lehetőséget kínál  
a vállalkozóknak  
a Pest Megyei Iparkamara (PMKIK)

A siker titka, hogy a szokásos dolgokat 
szokatlanul jól csinálod – állította 
John D. Rockefeller. A sikeres vál-

lalkozásnak persze sok feltétele van. De 
ne gondoljuk, hogy csak az lehet sikeres 
vállalkozó, akinek veleszületett adottságai 
vannak. Sok dolgot tanulással, gyakorlás-
sal is elsajátíthat az, aki kellően eltökélt. 
Ehhez nyújt segítséget a Pest megyei vál-
lalkozóknak a VS Klub, a Pest Megyei és 
Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és 
Iparkamara Vállalkozói Sikerklubja. 

 „Magyarországon nincs egyszerű dolga 
egy vállalkozónak – meséli István, akinek 
kezdő cégvezetőként igencsak jól jött a VS 
Klub alkalmain gyűjtött tapasztalat. – Na-

gyon sok mindenre kell figyelni, sűrűn vál-
toznak a jogszabályok, és nagy kihívás, hogy 
az ember képben legyen minden szükséges 
fronton: az adózástól, a pénzügyekkel való 
bánásmódtól kezdve addig, hogy mit lehet 
kezdeni a munkaerőhiánnyal. Éreztem a 
tanulás, a fejlődés szükségét, de egy kezdő 
vállalkozás nem feltétlenül engedheti meg 
magának az országszerte elérhető, borsos 
árú vállalkozói tréningeket. Ekkor akad-
tam a PMKIK ingyenes képzéseire.”

„A Sikerklub több lehetőséget is nyújt az 
érdeklődőknek – ezt már Gyovai János, a 
VS Klub egyik társalapítója taglalja. – Jól 
beváltak a keddi 3 órás mini tréningek, 
melyeket havonta két alkalommal, ugyan-
azzal a témával két különböző helyszínen 
és időpontban tartunk. 2018 óta már egész 
napos tréningeket is szervezünk, havi egy 
alkalommal. Itt mindig a résztvevők érdek-
lődéséhez legjobban igazodó témákat dol-
gozzuk fel részletesen.”

A témák érdekesek és minden vállalkozó 
számára hasznosak lehetnek már rövidtá-
von is. Belekóstolhatnak a cél- és stratégia-
tervezésbe, az időgazdálkodás tudományá-
ba vagy a protokoll és viselkedéskultúra 
alapjaiba az üzleti életben. Olyan témák is 
terítékre kerülnek, mint a tökéletes mun-
katárs felvétele, tárgyalási technikák, napi 
feladataink, üzleti céljaink megvalósítása 
érdekében vagy a vezetői magatartás és ha-
tékonyság titkai. 

„Amikor én kezdtem a Sikerklubba jár-
ni, akkor még csak a kedd délutáni alkal-
mak voltak – folytatja István. – Jó kis csapat 

jött össze hónapról hónapra, itt egy olyan 
közeg fogadott, ahol meg lehetett beszél-
ni a problémákat. Néhány óra alatt persze 
nem lehet mindent elsajátítani, ami egy 
cégvezetéshez szükséges, de nekem már az 
is nagyon jól jött, hogy felkínálták a tema-
tikákat, amivel foglalkoznom kell. Így leg-
alább azt láttam, mi mindennek kell még 
utánajárnom.”

Az egynapos tréningek során a részt-
vevők interaktívan, saját tapasztalatok be-
vonásával dolgozzák fel a témákat. Neked 
mindenre van időd a vállalkozásod mel-
lett? Pörögni, pörgetni, fejleszteni, meg-
tanítani, avagy hogyan motiváld magad 
és munkatársaid? A tökéletes munkatárs 
megtartása. Konfliktus- és stresszkezelés. 
Változásmenedzsment – csak néhány 
kulcsszó a tematikából. A rendezvények 
előadói jól felkészült, képzett szakemberek. 
Az itt megszerzett ismeretek pedig gyakor-
latiasak, hogy már másnap alkalmazhatóak 
legyenek a mindennapi munka során.

Miért csinálják mindezt? – tettük fel 
a kérdést a VS Klub három alapítójának. 
Farkas Ilona, Palánkai Gábor és Gyo-
vai János 2016-ban álmodta meg és hívta 
életre a Vállalkozói Sikerklubot a PMKIK 
berkein belül. Víziójuk egy hatékony, gaz-
daságfejlesztő szakmai közösség kialakí-
tása volt.  

Dr. Farkas Ilona orvos, 17 éve foglalko-
zik képzésekkel, tréningekkel. Filozófiája, 
hogy mindenkiből ki lehet hozni a legjob-
bat. 2001 óta az egyik, világszinten veze-
tő tanácsadó cég ügyvezetője, a Vezetői 
és Értékesítési programok mestertrénere 
és mester coach. Számos, magyar piacra 
igazított új képzési program kidolgozása 
fűződik a nevéhez.

Gyovai János, a PMKIK alelnöke 2002 
óta több ezer hallgató képzésében, fej-
lesztésében, motiválásában vett részt. A 
gazdasági életben végzett munkáját több 
alkalommal elismerték és jutalmazták, 
2008-ban a Magyar Köztársaság Ezüst Ér-
demkeresztjét, 2010-ben a PMKIK legma-

Műszaki mentések közlekedési 
baleseteknél
Január hónapban a 10-es út 22. és 23. kilo-
méterszelvénye között három alkalommal 
vonultunk ki közlekedési balesethez. 

20-án egy felborult személygépkocsi 
műszaki mentését végeztük el. A gépko-
csit áramtalanítottuk, és a fővárosi egy-
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teherautónak. A baleset következtében 
jelentős forgalmi akadály keletkezett, de 
személyi sérülés itt sem történt. 

Január 26-án ismét felborult egy sze-
mélygépkocsi az úton. Áramtalanítása 
után a gépjárművet a mentőszer segítsé-
gével visszaborítottuk. A műszaki mentés 
ideje alatt félpályás útlezárás volt. A sofőr 
szerencsére csak könnyebb sérüléseket 
szenvedett.

Egyéb esetek

16-án egy leszakadt telefonvezeték miatt 
hívták ki a rajt a Tompa Mihály utcába.

28-án egy kis méretű, töltés alatt álló 
akkumulátor okozott bajt a Petőfi Sán-
dor utca egyik lakásában. Az akkumulá-

tor ugyanis felrobbant és tűz keletkezett. 
Mire a helyszínre értünk, a lakók már el-
oltották a lángokat.

29-én az Ady Endre utcában behatol-
tunk egy lakásba abból a célból, hogy az 
ott tartózkodó öntudatlan állapotban lévő 
személyt a mentők elszállíthassák..

Tűzjelzők téves jelzései

Az elmúlt hónapban két riasztást kap-
tunk épületek tűzjelzőitől. Az elsőt idő-
ben visszavonták, a másik esetben viszont 
kivonultunk. Ezt a jelzést 23-án kaptuk a 
Járási Hivatalból. A helyszínre a fővárosi 
tűzoltók is megérkeztek, de sem tüzet, 
sem füstöt nem észleltünk a helyszínen.

Riaszthatóság

Január végéig 623 órát voltunk riasztható-
ak, ebből 262 órát nappal, 361 órát éjjel.

Pilisvörösvári  
Önkéntes  

Tűzoltó Egyesület

A Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltók 
telefonszáma:  

06-70-215-1909

Dózsa György  
pilisvörösvári körzeti megbízott  

szolgálati száma: 06-20-489-6707

Finta Balázs r. törzsőrmester  
pilisvörösvári körzeti megbízott 

szolgálati száma: 06-70-400-7202

gasabb kitüntetését, a Peterdi Vince-díjat 
kapta meg. 2014-ben a Nemzetgazdasági 
Minisztérium a kereskedelemben végzett 
kimagasló, példamutató tevékenységéért 
Klauzál Gábor-díjjal tüntette ki. Küldeté-
sének tartja a vállalkozói kultúra fejlesz-
tését, a vállalkozók és vállalkozások segí-
tését, támogatását.

Palánkai Gábor gyakorlati szakember, 
aktív ügyvezető. 14 éve sikeres cégeket irá-
nyít különböző iparágakban. Jelenleg heti 
egy napot dolgozik a vállalkozásában, a 
többi időt annak szenteli, hogy a magyar 
vállalkozóknak megmutassa, hogyan le-
het sikeres vállalkozást építeni egyszerű 
eszközökkel.

Oszd meg tudásod másokkal: ez az 
egyik módja annak, hogy halhatatlan 
légy – mondta a dalai láma, és ezt vallják 
a Sikerklub alapítói is. A klub célja, hogy 
a mikro-, kis- és középvállalkozások napi 
problémáinak megoldására konkrét vála-
szokat adjon, fejlessze a vállalkozói kul-
túrát és a vezetők ismereteit, ezáltal erő-
sítse a magyar gazdaságot. További céljuk, 
hogy bővítsék a kamarai taglétszámot, a 
kamara kapcsolati tőkéjét és érdekképvi-
seleti erejét.

A tréningeken kívül 2018 második fe-
lében elkezdődtek a havonta megrende-
zett üzleti reggelik. Alkalmanként két-két 
cég kap lehetőséget arra, hogy részlete-
sebben bemutassa vállalkozását, szolgál-
tatásait, ezentúl minden résztvevőnek al-
kalma nyílik egy rövid bemutatkozásra. 
Ezeknek az üzleti reggeliknek már több 
konkrét üzletkötés és üzleti kapcsolat ki-
alakulása köszönhető.

A VS Klub a PMKIK egyik leglátoga-
tottabb rendezvénysorozata volt a tavalyi 
évben is: a 2018-ban tartott 45 ingyenes 
rendezvényre több mint 1200 résztvevő 
regisztrálta magát. 

A PMKIK 2019-ben is ingyenes ren-
dezvényekkel, továbbképzésekkel várja a 
Pest megyei vállalkozókat. A képzéseket 
két helyszínen: Budapesten a Bartók Béla 
úti KISOSZ-irodában és Törökbálinton, a 
PMKIK sikeres pályázásának eredménye-
ként létrehozott Magyar–Szlovák Üzleti 
és Tájékoztatási Központban tartják. A 
konkrét időpontok, az éves programnaptár 
és egyéb információk a www.webkepzo.hu 
online felületén találhatók meg.

Komáromi-Bauknecht Hajnal

MI A PMKIK? 

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú 
Városi Kereskedelmi és Iparkamara 
(PMKIK) a gazdaság szereplőinek, 
vállalkozások ágazati besorolásának 
megfelelő általános érdekképviseletét 
látja el. Tevékenysége az önkormány-
zatiság elvére épül. A négyévente 
megrendezett kamarai taggyűlésen 
minden, a kamara területén működő 
vállalkozás részt vehet, függetlenül 
attól, hogy vállalja-e az önkéntes tag-
sággal járó terheket vagy sem. Kama-
rai küldött, tisztségviselő viszont már 
csak az lehet, aki egyúttal tagja a ka-
marának.

séggel közösen részt vettünk a forgalom 
irányításában és a forgalmi akadály meg-
szüntetésében. A balesetben személyi sé-
rülés nem történt.

Másnap hármas karambol történt a 22. 
kilométernél. Egy személygépkocsi ka-
mionnal ütközött, majd irányíthatatlan-
ná válva nekicsapódott egy téglát szállító 

HIRDETÉS FELVÉTEL 
a Vörösvári Újságba:

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



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG26 272019. FEBRUÁRVÁLLALKOZÁS  KÖZBIZTONSÁG

ÚT A SIKERHEZ
Ingyenes képzési lehetőséget kínál  
a vállalkozóknak  
a Pest Megyei Iparkamara (PMKIK)

A siker titka, hogy a szokásos dolgokat 
szokatlanul jól csinálod – állította 
John D. Rockefeller. A sikeres vál-

lalkozásnak persze sok feltétele van. De 
ne gondoljuk, hogy csak az lehet sikeres 
vállalkozó, akinek veleszületett adottságai 
vannak. Sok dolgot tanulással, gyakorlás-
sal is elsajátíthat az, aki kellően eltökélt. 
Ehhez nyújt segítséget a Pest megyei vál-
lalkozóknak a VS Klub, a Pest Megyei és 
Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és 
Iparkamara Vállalkozói Sikerklubja. 

 „Magyarországon nincs egyszerű dolga 
egy vállalkozónak – meséli István, akinek 
kezdő cégvezetőként igencsak jól jött a VS 
Klub alkalmain gyűjtött tapasztalat. – Na-

gyon sok mindenre kell figyelni, sűrűn vál-
toznak a jogszabályok, és nagy kihívás, hogy 
az ember képben legyen minden szükséges 
fronton: az adózástól, a pénzügyekkel való 
bánásmódtól kezdve addig, hogy mit lehet 
kezdeni a munkaerőhiánnyal. Éreztem a 
tanulás, a fejlődés szükségét, de egy kezdő 
vállalkozás nem feltétlenül engedheti meg 
magának az országszerte elérhető, borsos 
árú vállalkozói tréningeket. Ekkor akad-
tam a PMKIK ingyenes képzéseire.”

„A Sikerklub több lehetőséget is nyújt az 
érdeklődőknek – ezt már Gyovai János, a 
VS Klub egyik társalapítója taglalja. – Jól 
beváltak a keddi 3 órás mini tréningek, 
melyeket havonta két alkalommal, ugyan-
azzal a témával két különböző helyszínen 
és időpontban tartunk. 2018 óta már egész 
napos tréningeket is szervezünk, havi egy 
alkalommal. Itt mindig a résztvevők érdek-
lődéséhez legjobban igazodó témákat dol-
gozzuk fel részletesen.”

A témák érdekesek és minden vállalkozó 
számára hasznosak lehetnek már rövidtá-
von is. Belekóstolhatnak a cél- és stratégia-
tervezésbe, az időgazdálkodás tudományá-
ba vagy a protokoll és viselkedéskultúra 
alapjaiba az üzleti életben. Olyan témák is 
terítékre kerülnek, mint a tökéletes mun-
katárs felvétele, tárgyalási technikák, napi 
feladataink, üzleti céljaink megvalósítása 
érdekében vagy a vezetői magatartás és ha-
tékonyság titkai. 

„Amikor én kezdtem a Sikerklubba jár-
ni, akkor még csak a kedd délutáni alkal-
mak voltak – folytatja István. – Jó kis csapat 

jött össze hónapról hónapra, itt egy olyan 
közeg fogadott, ahol meg lehetett beszél-
ni a problémákat. Néhány óra alatt persze 
nem lehet mindent elsajátítani, ami egy 
cégvezetéshez szükséges, de nekem már az 
is nagyon jól jött, hogy felkínálták a tema-
tikákat, amivel foglalkoznom kell. Így leg-
alább azt láttam, mi mindennek kell még 
utánajárnom.”

Az egynapos tréningek során a részt-
vevők interaktívan, saját tapasztalatok be-
vonásával dolgozzák fel a témákat. Neked 
mindenre van időd a vállalkozásod mel-
lett? Pörögni, pörgetni, fejleszteni, meg-
tanítani, avagy hogyan motiváld magad 
és munkatársaid? A tökéletes munkatárs 
megtartása. Konfliktus- és stresszkezelés. 
Változásmenedzsment – csak néhány 
kulcsszó a tematikából. A rendezvények 
előadói jól felkészült, képzett szakemberek. 
Az itt megszerzett ismeretek pedig gyakor-
latiasak, hogy már másnap alkalmazhatóak 
legyenek a mindennapi munka során.

Miért csinálják mindezt? – tettük fel 
a kérdést a VS Klub három alapítójának. 
Farkas Ilona, Palánkai Gábor és Gyo-
vai János 2016-ban álmodta meg és hívta 
életre a Vállalkozói Sikerklubot a PMKIK 
berkein belül. Víziójuk egy hatékony, gaz-
daságfejlesztő szakmai közösség kialakí-
tása volt.  

Dr. Farkas Ilona orvos, 17 éve foglalko-
zik képzésekkel, tréningekkel. Filozófiája, 
hogy mindenkiből ki lehet hozni a legjob-
bat. 2001 óta az egyik, világszinten veze-
tő tanácsadó cég ügyvezetője, a Vezetői 
és Értékesítési programok mestertrénere 
és mester coach. Számos, magyar piacra 
igazított új képzési program kidolgozása 
fűződik a nevéhez.

Gyovai János, a PMKIK alelnöke 2002 
óta több ezer hallgató képzésében, fej-
lesztésében, motiválásában vett részt. A 
gazdasági életben végzett munkáját több 
alkalommal elismerték és jutalmazták, 
2008-ban a Magyar Köztársaság Ezüst Ér-
demkeresztjét, 2010-ben a PMKIK legma-

Műszaki mentések közlekedési 
baleseteknél
Január hónapban a 10-es út 22. és 23. kilo-
méterszelvénye között három alkalommal 
vonultunk ki közlekedési balesethez. 

20-án egy felborult személygépkocsi 
műszaki mentését végeztük el. A gépko-
csit áramtalanítottuk, és a fővárosi egy-
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teherautónak. A baleset következtében 
jelentős forgalmi akadály keletkezett, de 
személyi sérülés itt sem történt. 

Január 26-án ismét felborult egy sze-
mélygépkocsi az úton. Áramtalanítása 
után a gépjárművet a mentőszer segítsé-
gével visszaborítottuk. A műszaki mentés 
ideje alatt félpályás útlezárás volt. A sofőr 
szerencsére csak könnyebb sérüléseket 
szenvedett.

Egyéb esetek

16-án egy leszakadt telefonvezeték miatt 
hívták ki a rajt a Tompa Mihály utcába.

28-án egy kis méretű, töltés alatt álló 
akkumulátor okozott bajt a Petőfi Sán-
dor utca egyik lakásában. Az akkumulá-

tor ugyanis felrobbant és tűz keletkezett. 
Mire a helyszínre értünk, a lakók már el-
oltották a lángokat.

29-én az Ady Endre utcában behatol-
tunk egy lakásba abból a célból, hogy az 
ott tartózkodó öntudatlan állapotban lévő 
személyt a mentők elszállíthassák..

Tűzjelzők téves jelzései

Az elmúlt hónapban két riasztást kap-
tunk épületek tűzjelzőitől. Az elsőt idő-
ben visszavonták, a másik esetben viszont 
kivonultunk. Ezt a jelzést 23-án kaptuk a 
Járási Hivatalból. A helyszínre a fővárosi 
tűzoltók is megérkeztek, de sem tüzet, 
sem füstöt nem észleltünk a helyszínen.

Riaszthatóság

Január végéig 623 órát voltunk riasztható-
ak, ebből 262 órát nappal, 361 órát éjjel.
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gasabb kitüntetését, a Peterdi Vince-díjat 
kapta meg. 2014-ben a Nemzetgazdasági 
Minisztérium a kereskedelemben végzett 
kimagasló, példamutató tevékenységéért 
Klauzál Gábor-díjjal tüntette ki. Küldeté-
sének tartja a vállalkozói kultúra fejlesz-
tését, a vállalkozók és vállalkozások segí-
tését, támogatását.

Palánkai Gábor gyakorlati szakember, 
aktív ügyvezető. 14 éve sikeres cégeket irá-
nyít különböző iparágakban. Jelenleg heti 
egy napot dolgozik a vállalkozásában, a 
többi időt annak szenteli, hogy a magyar 
vállalkozóknak megmutassa, hogyan le-
het sikeres vállalkozást építeni egyszerű 
eszközökkel.

Oszd meg tudásod másokkal: ez az 
egyik módja annak, hogy halhatatlan 
légy – mondta a dalai láma, és ezt vallják 
a Sikerklub alapítói is. A klub célja, hogy 
a mikro-, kis- és középvállalkozások napi 
problémáinak megoldására konkrét vála-
szokat adjon, fejlessze a vállalkozói kul-
túrát és a vezetők ismereteit, ezáltal erő-
sítse a magyar gazdaságot. További céljuk, 
hogy bővítsék a kamarai taglétszámot, a 
kamara kapcsolati tőkéjét és érdekképvi-
seleti erejét.

A tréningeken kívül 2018 második fe-
lében elkezdődtek a havonta megrende-
zett üzleti reggelik. Alkalmanként két-két 
cég kap lehetőséget arra, hogy részlete-
sebben bemutassa vállalkozását, szolgál-
tatásait, ezentúl minden résztvevőnek al-
kalma nyílik egy rövid bemutatkozásra. 
Ezeknek az üzleti reggeliknek már több 
konkrét üzletkötés és üzleti kapcsolat ki-
alakulása köszönhető.

A VS Klub a PMKIK egyik leglátoga-
tottabb rendezvénysorozata volt a tavalyi 
évben is: a 2018-ban tartott 45 ingyenes 
rendezvényre több mint 1200 résztvevő 
regisztrálta magát. 

A PMKIK 2019-ben is ingyenes ren-
dezvényekkel, továbbképzésekkel várja a 
Pest megyei vállalkozókat. A képzéseket 
két helyszínen: Budapesten a Bartók Béla 
úti KISOSZ-irodában és Törökbálinton, a 
PMKIK sikeres pályázásának eredménye-
ként létrehozott Magyar–Szlovák Üzleti 
és Tájékoztatási Központban tartják. A 
konkrét időpontok, az éves programnaptár 
és egyéb információk a www.webkepzo.hu 
online felületén találhatók meg.

Komáromi-Bauknecht Hajnal

MI A PMKIK? 

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú 
Városi Kereskedelmi és Iparkamara 
(PMKIK) a gazdaság szereplőinek, 
vállalkozások ágazati besorolásának 
megfelelő általános érdekképviseletét 
látja el. Tevékenysége az önkormány-
zatiság elvére épül. A négyévente 
megrendezett kamarai taggyűlésen 
minden, a kamara területén működő 
vállalkozás részt vehet, függetlenül 
attól, hogy vállalja-e az önkéntes tag-
sággal járó terheket vagy sem. Kama-
rai küldött, tisztségviselő viszont már 
csak az lehet, aki egyúttal tagja a ka-
marának.

séggel közösen részt vettünk a forgalom 
irányításában és a forgalmi akadály meg-
szüntetésében. A balesetben személyi sé-
rülés nem történt.

Másnap hármas karambol történt a 22. 
kilométernél. Egy személygépkocsi ka-
mionnal ütközött, majd irányíthatatlan-
ná válva nekicsapódott egy téglát szállító 

HIRDETÉS FELVÉTEL 
a Vörösvári Újságba:

06/30-228-0262
ujsag@pilisvorosvar.hu
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ANYAKÖNYV

ANYAKÖNYVI HÍREK
Elhunytak:

12.04.  Kapitány György, 65 év  
 Bem u. 6.

01.06.  Ökrös Ferencné 
 szül: Gajdár Márta Anna, 68 év   
 Gesztenye u. 11/A

01.11.  Fischer Ferenc, 67 év    
 Pilisszentiván,  
 Jószerencsét ltp. 1/D

01.11.  Spiegelberger Jánosné 
 szül. Dolacsek Mária Magdolna,  
 80 év, Báthory u. 23.

01.12.  Kapás Jánosné 
 szül. Horn Mária, 80 év   
 Kápolna u. 84

01.14.  Baskáné Stadtmüller Klára, 
 70 év 
 Béke u. 4.

01.16.  Mirk Istvánné 
 szül. Spamberger Borbála, 88 év   
 Szent Erzsébet u. 43.

01.24.  Sarfenstein Katalin, 52 év   
 Szent Erzsébet u. 134.

01.27.  Huy Ferenc, 86 év 

01.29.  Schuck Jenőné 
 szül. Krammer Terézia, 81 év   
 Jókai utca 11.

02.02.  Putz Józsefné, 83 év 
 Iskola utca 41.

 
Megszülettek: 

12.19. Farkas Lana 
 Apa: Farkas Nikolett   
 Anya: Farkas Norbert

12.28. Csernik Anna 
 Apa: Csernik Tamás 
 Anya: Schäffer Hajnalka

01.08. Nagy Olivér 
 Apa: Nagy Attila 
 Anya: Susztár Zsófia

01.17. Manhercz Anna Júlia 
 Apa: Alexandro Toranto Sesay 
 Anya: Manhercz Judit

01.19. Schäffer Norton Benjamin 
 Apa: Schäffer Krisztián 
 Anya: Németh Ildikó

01.21. Stehli Mira 
 Apa: Stehli Csaba 
 Anya: Barna Marietta

Vörösvári Új ság
Werischwarer Zeitung

Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának 

közéleti havilapja

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

képviselőtestülete  
(2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.)

A lap kiadója: 
Pilisvörösvár Város  

Önkormányzata

Felelős kiadó: 
Pilisvörösvár Város jegyzője 

Felelős szerkesztő: 
Palkovics Mária 

ujsag@pilisvorosvar.hu

Tördelés:  
Barcsik Géza

Rovatszerkesztők:  
Dr. Müller Márta, 
Dr. Kerekes Gábor  

– nemzetiség 
 

Kókai Márton  
– sport,  

szerkesztő-riporter

Online szerkesztő: 
Schuck Béla  

webmester@pilisvorosvar.hu

A címlapon: 
Vörösvár hóban

Fotók:  
Barcsik Géza, Kókai Márton, 
Palkovics Mária, Rimár Ágnes   

 
Levelezési cím: 

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

Nyomdai kivitelezés: 
Crew Kft. 

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

ISSN 1417-6823

Megjelenik  
1300 példányban.

Köszönjük, hogy az újságot árusítják:
Ági bolt, Bányató utcai kisbolt, Barkács-
bolt, Büfé, CBA Profi-Hús Kft., 
Halmschláger élelmiszerbolt, Kol-
ler Elektronika, Kri vinger zöldségesbolt,  
Krausz mezőgazdasági bolt, Liget ABC, Mar-
git minimarket, Mester hentesüzlet, Müller 
kávézó, Művészetek Háza (porta), Rotburger 
söröző, Sváb pékség, Tácsik Pékség és Cuk-
rászda, Városi Könyvtár, Waldek.

APRÓHIRDETÉS

KERTÉPÍTÉS teljes kivitelezése az alapoktól  
a befejezésig! Öntözőrendszerek, gyepszőnye-
gezés. Ingyenes felmérés és árajánlat! 
06203749442 Szőcs Miklós. Referenciák:  
https://www.facebook.com/szuperkertek/

Házasságot kötöttek: 

Gigler Martina Szabina  
és Erős Levente Zoltán  

02.09.

                         
Hátsó borító:                       120 000 Ft
1/1 oldal   60 000 Ft
1/2 oldal   30 000 Ft
1/4 oldal   15 000 Ft
1/8 oldal     7 500 Ft
1/16 oldal     3 750 Ft

HIRDETÉSI DÍJAK A VÖRÖSVÁRI ÚJSÁGBAN
A hirdetések grafikai tervezését is vállaljuk a hirdetési díj 30%-áért. Az árak ÁFA-val együtt értendők. 

apróhirdetés (max. 200 karakter): 500 Ft

• Miként került kapcsolatba a kézilabdá-
val, és hogyan lett önből az egyesület el-
nöke?

Nem játszottam sohasem ezt a szép játékot, 
de édesapám, Debreceni János NB I-es ké-
zilabdázó volt, aki Pilisvörösváron szerette 
meg a sportágat, majd innen igazolt maga-
sabb osztályba. A fiam tizenhárom eszten-
dős, és hétéves kora óta kézilabdázik a helyi 
egyesületben. Én magam a saját sportbol-
tunkat vezetem. Az egyesület elnökének 
váratlan lemondása után felkérést kaptam 
a szervezet elnöki posztjának betöltésére, 
amit nagy tisztelettel elvállaltam.

• Mik a tervei, hogyan látja az egyesület 
jövőjét?

Szerencsés helyzetben vagyok, hiszen Pán-
di Gábor személyében az egyesület rendel-
kezik egy olyan kiváló, felsőfokú végzett-
ségű szakemberrel, akinek harmincéves 
tapasztalatára bízvást tudunk támaszkod-
ni. Nekem és az elnökség tagjainak az 
elsődleges feladatunk, hogy előteremtsük 
azokat a feltételeket, amelyek között az 
általa irányított szakmai munka ki tud tel-
jesedni. Jelenleg 150 húsz éven aluli, után-
pótláskorú játékosunk van, akiket hét edző 
vezetésével, az U8-as korosztálytól kezdve 
az ifjúságiakig bezárólag versenyeztetünk 
mindkét nemben. Férfi felnőtt csapatunk 
az NB II-ben szerepel és jelenleg a máso-
dik helyről várja a tavaszi folytatást. Cé-

ÚJ VEZETŐSÉG  
A KÉZILABDÁSOK ÉLÉN

A Pilisvörösvári Kézilabda Sportkör októberi közgyűlésén Stéhliné 
Debreceni Erzsébet személyében új elnököt választottak meg. Ezen ap-
ropóból faggattuk a sportvezetőt jövőbeli terveiről.

lunk, hogy kialakítsunk egy olyan edzői 
stábot, akik kötődnek az egyesülethez, és 
akik egy jól felépített, egységes szakmai 
program alapján nevelik a gyerekeket.

• Említette, hogy a vezetőségnek a felté-
telek megteremtésén kell elsősorban fá-
radoznia. Ezen mit kell értenünk egészen 
pontosan?

Ennyi csapatot versenyeztetni rengeteg 
pénzbe kerül. Hétvégeken 6-7 csapatunk 
is utazik mérkőzésekre, sokszor az ország 
legtávolabbi pontjaira is. Az edzésekhez tor-
natermet, sportcsarnokot kell bérelni, a csa-
patokat el kell látni felszereléssel, az edzők 
bérét és azok járulékait elő kell teremteni, 
és még sok egyéb költség is felmerül egy 
ekkora létszámú egyesület életében. Az 
ehhez szükséges anyagi javak előteremté-
se emberpróbáló feladat. Látva a játékosok 

lelkesedését, én magam és a vezetőség többi 
tagja is szívesen vállalja az ezzel járó felada-
tokat, hiszen meggyőződésünk, hogy a mai 
világban, amikor a fiatalok jelentős része a 
számítógépet és az okostelefont nyomogatja, 
akkor nagyon hasznos és jó ügy érdekében 
tevékenykedünk, amikor azon fáradozunk, 
hogy a nálunk sportoló gyermekeknek egy 
ennél sokkal jobb és hasznosabb időtöltés-
hez teremtjük meg a lehetőséget.

• A vörösvári egyesület mindig is híres volt 
arról, hogy kiváló játékosokat tudott felne-
velni a magyar kézilabdázás számára. Ezt a 
feladatot a jövőben is tervezik folytatni?

Természetesen továbbra is az a célunk, 
hogy az egyesületben magas színvonalú 
utánpótlás-nevelő munka folyjon. Ameny-
nyiben ez a teendő megfelelő tehetséggel és 
szorgalommal párosul, akkor biztos vagyok 
benne, hogy a jövőben is lesznek olyan já-
tékosaink, akik magas szintre tudnak jutni. 
Éppen ezen a héten jelentették be, hogy 
a húszéves Faluvégi Dorottya, aki nálunk 
kezdte pályafutását és most tagja is lett az 
új elnökségnek, a Ferencváros csapatából 
három évre a Bajnokok Ligája-győztes 
Audi ETO KC-ba igazol. Reméljük, hogy a 
jövőben többen is követhetik majd példáját.

• Az egyesület előző vezetése megkezdte 
egy sportcsarnok építésének előkészüle-
teit. Ez a munka jelenleg miként halad? 
Az új vezetés miként kívánja folytatni ezt 
a projektet?

Egyesületünk legnagyobb problémája, 
hogy nincs a városban szabványos sport-
csarnok. Ez óriási hátrány a többi csapattal 
szemben, ezért is járnak csodájára az egye-
sületünk által elért eredményeknek, mert 
azok az igen mostoha körülmények elle-
nére jöttek létre. Sajnos a legújabb hírek 
szerint az idei évtől nagyon lecsökkenti a 
kormány a TAO-támogatások felhasznál-
ható összegét, így a városban a sportcsarnok 
helyszíne körül kialakult anomália miatt a 
legjobb időszakot lekéstük. Természete-
sen az új helyzetben is minden erőnkkel 
azon dolgozunk, hogy az önkormányzattal 
együttműködve sikerüljön megépíteni a 
sportcsarnokot. 

• Munkájához sok sikert kívánok!

Kókai Márton
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 Bem u. 6.

01.06.  Ökrös Ferencné 
 szül: Gajdár Márta Anna, 68 év   
 Gesztenye u. 11/A

01.11.  Fischer Ferenc, 67 év    
 Pilisszentiván,  
 Jószerencsét ltp. 1/D

01.11.  Spiegelberger Jánosné 
 szül. Dolacsek Mária Magdolna,  
 80 év, Báthory u. 23.

01.12.  Kapás Jánosné 
 szül. Horn Mária, 80 év   
 Kápolna u. 84

01.14.  Baskáné Stadtmüller Klára, 
 70 év 
 Béke u. 4.

01.16.  Mirk Istvánné 
 szül. Spamberger Borbála, 88 év   
 Szent Erzsébet u. 43.

01.24.  Sarfenstein Katalin, 52 év   
 Szent Erzsébet u. 134.

01.27.  Huy Ferenc, 86 év 

01.29.  Schuck Jenőné 
 szül. Krammer Terézia, 81 év   
 Jókai utca 11.

02.02.  Putz Józsefné, 83 év 
 Iskola utca 41.
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12.19. Farkas Lana 
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 Anya: Farkas Norbert
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 Anya: Schäffer Hajnalka
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 Anya: Németh Ildikó

01.21. Stehli Mira 
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APRÓHIRDETÉS

KERTÉPÍTÉS teljes kivitelezése az alapoktól  
a befejezésig! Öntözőrendszerek, gyepszőnye-
gezés. Ingyenes felmérés és árajánlat! 
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Házasságot kötöttek: 

Gigler Martina Szabina  
és Erős Levente Zoltán  

02.09.

                         
Hátsó borító:                       120 000 Ft
1/1 oldal   60 000 Ft
1/2 oldal   30 000 Ft
1/4 oldal   15 000 Ft
1/8 oldal     7 500 Ft
1/16 oldal     3 750 Ft

HIRDETÉSI DÍJAK A VÖRÖSVÁRI ÚJSÁGBAN
A hirdetések grafikai tervezését is vállaljuk a hirdetési díj 30%-áért. Az árak ÁFA-val együtt értendők. 

apróhirdetés (max. 200 karakter): 500 Ft

• Miként került kapcsolatba a kézilabdá-
val, és hogyan lett önből az egyesület el-
nöke?

Nem játszottam sohasem ezt a szép játékot, 
de édesapám, Debreceni János NB I-es ké-
zilabdázó volt, aki Pilisvörösváron szerette 
meg a sportágat, majd innen igazolt maga-
sabb osztályba. A fiam tizenhárom eszten-
dős, és hétéves kora óta kézilabdázik a helyi 
egyesületben. Én magam a saját sportbol-
tunkat vezetem. Az egyesület elnökének 
váratlan lemondása után felkérést kaptam 
a szervezet elnöki posztjának betöltésére, 
amit nagy tisztelettel elvállaltam.

• Mik a tervei, hogyan látja az egyesület 
jövőjét?

Szerencsés helyzetben vagyok, hiszen Pán-
di Gábor személyében az egyesület rendel-
kezik egy olyan kiváló, felsőfokú végzett-
ségű szakemberrel, akinek harmincéves 
tapasztalatára bízvást tudunk támaszkod-
ni. Nekem és az elnökség tagjainak az 
elsődleges feladatunk, hogy előteremtsük 
azokat a feltételeket, amelyek között az 
általa irányított szakmai munka ki tud tel-
jesedni. Jelenleg 150 húsz éven aluli, után-
pótláskorú játékosunk van, akiket hét edző 
vezetésével, az U8-as korosztálytól kezdve 
az ifjúságiakig bezárólag versenyeztetünk 
mindkét nemben. Férfi felnőtt csapatunk 
az NB II-ben szerepel és jelenleg a máso-
dik helyről várja a tavaszi folytatást. Cé-

ÚJ VEZETŐSÉG  
A KÉZILABDÁSOK ÉLÉN

A Pilisvörösvári Kézilabda Sportkör októberi közgyűlésén Stéhliné 
Debreceni Erzsébet személyében új elnököt választottak meg. Ezen ap-
ropóból faggattuk a sportvezetőt jövőbeli terveiről.

lunk, hogy kialakítsunk egy olyan edzői 
stábot, akik kötődnek az egyesülethez, és 
akik egy jól felépített, egységes szakmai 
program alapján nevelik a gyerekeket.

• Említette, hogy a vezetőségnek a felté-
telek megteremtésén kell elsősorban fá-
radoznia. Ezen mit kell értenünk egészen 
pontosan?

Ennyi csapatot versenyeztetni rengeteg 
pénzbe kerül. Hétvégeken 6-7 csapatunk 
is utazik mérkőzésekre, sokszor az ország 
legtávolabbi pontjaira is. Az edzésekhez tor-
natermet, sportcsarnokot kell bérelni, a csa-
patokat el kell látni felszereléssel, az edzők 
bérét és azok járulékait elő kell teremteni, 
és még sok egyéb költség is felmerül egy 
ekkora létszámú egyesület életében. Az 
ehhez szükséges anyagi javak előteremté-
se emberpróbáló feladat. Látva a játékosok 
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helyszíne körül kialakult anomália miatt a 
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• Munkájához sok sikert kívánok!

Kókai Márton
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EGYRE TERJED EGY ALATTOMOS BETEGSÉG.  
A LEGTÖBBÜNKET MÁR ÉRINTI, DE VAN RÁ MEGOLDÁS.
Ideális esetben minden szájbetegség megelőzhető lenne tökéletes 
szájhigiénével. Azonban erre inkább csak törekedni lehet, ha már 
fogorvosunktól megfelelő szájápolási alapokat sajátítottunk el.
Minden fogmosási erőfeszítésünk ellenére a statisztikák azt mu-
tatják, hogy az egyik legelterjedtebb betegség hazánkban mára a 
fogágybetegség.

„A hivatalos statisztikák alapján népbetegség.”
A probléma alattomos, mert egy apró ártalmatlannak tűnő fel-

színi ínygyulladással kezdődik. Ilyenkor az íny helyenként duz-
zadt, vörös fogmosásnál, vagy fogselymezésnél vérezhet. Ha nem 
foglalkozunk vele, akkor később, esetleg fogaink érzékennyé vál-
hatnak hideg-meleg hatására az íny visszahúzódása miatt. Jellem-
ző a rossz lehelet. Súlyosabb esetben a fogak meglazulnak, ami a 
fogágybetegség előrehaladott formáját jelenti.

Könnyen beleeshetünk abba a hibába, hogy nem vesszük ko-
molyan a kezdeti ínygyulladást. A betegség ugyanis idővel a felszín 
alatt fejti ki romboló, akár visszafordíthatatlan hatását.

Így legnagyobb jóhiszemüségünk közepette meglepetésként ér-
het bennünket ha egyszer csak harapási nehézségeink keletkeznek 
meglazult fogaink miatt.

És mielőtt elvesztett fogainkat implantátummal pótoltatnánk, 
ínyünket akkor is tökéletes állapotba kell hoznia fogorvosunknak. 
Nem beszélve a fog elvesztése következtében felszívódott csont 
pótlásáról és annak költségeiről.

Ezek után nem meglepő, hogy
„aki megérti, milyen komoly következményekkel jár a 

fogágybetegség, azonnal fogorvoshoz fordul”.
A legjobb ha a fogágybetegségekre szakosodott úgynevezett 

parodontológus fogszakorvosra bízzuk az ellenőrzést. Ez 1 óránál 
is tovább tarthat, mert az orvos minden egyes fogunk mellett egy 
eszközzel méréseket végez. A góckutatáson túl ellenőri az ínyvas-
tagságot, és hogy kialakultak-e a fogak és a fogmedercsont között 
az úgynevezett tasakok. Ha igen, akkor sajnos ez az állapot bi-
zony nem múlik el magától még akkor sem, ha most érnénk el a 
"tökéletes" szájhigiénét. Bár további parodontológiai kezelésekkel 
a legsúlyosabb eseteken is lehet javítani. De nyilván senki sem sze-
retné odáig halogatni azt, ami most még csak egyfajta fogászati 
állapotfelmérés.

Tehát leegyszerűsítve: „vagy elveszítjük fogainkat később, 
vagy inkább parodontológushoz fordulunk most”.

Utóbbi esetben fogainkat jó eséllyel a legnagyobb biztonságban 
egész életünkben megtarthatjuk.

AZ ÉLET VÁLTOZIK, VELE EGYÜTT A TIPO IS.

TALÁLJA MEG AZ ÖNHÖZ LEGJOBBAN ILLŐ AUTÓT A FIAT TIPO CSALÁD MODELLJEI KÖZÖTT.

           FIAT TIPO MODELLEK MÁR 3 490 000 FT-TÓL, 5 ÉV GARANCIÁVAL.

Vegyes átlagfogyasztás: 3,7-8,3 l/100km • CO2-kibocsátás: 98 – 146 g/km. A kép illusztráció. Az ajánlat csak bizonyos modellekre és a készlet erejéig érvényes. Részletek: www.dunaauto.hu

Duna Autó Zrt. 1037 BP., Szőlőkert utca 8.  Tel.: +36 1 801 5300, www.dunaauto.hu/fiat
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MÁRCIUSI  
PROGRAMOK

február 24. vasárnap

ASSZONYBÁL 
A Német Nemzetiségi Vegyes Kórus szervezésében

15.00  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

március 2. szombat   

„SZERETED-E MÉG?”   
GERGELY RÓBERT Szécsi Pál emlékkoncertje  
Jegyárak: 1800 Ft (diák, nyugdíjas), 2200 Ft (felnőtt) 

15.00  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

március 3. vasárnap    

NYUGDÍJAS FARSANG 
A nyugdíjasklub szervezésében

16.00  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

március 5. kedd   

FARSANGTEMETÉS 18.00  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

március 7. csütörtök    

DUMASZÍNHÁZ  Jegyár: 3300 Ft 19.00  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

március 23. szombat 

BERCHY JÓZSEF ZONGORAESTJE JEGYÁR: 1000 FT19.00  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

március 30. szombat 

GÖRGEY GÁBOR: HUZATOS HÁZ
Bohózat az Éless-Szín előadásában 
Jegyárak: 3000, 2500, 2000 Ft

19.00  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

március 31. vasárnap 

FOURTISSIMO – Mesekoncert
Jegyárak: 500 Ft

17.00  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

március 29. péntek  

CZECZ FRUZSINA: Szabad dühösnek lenni! 
Negatív érzelmek és indulatok a gyereknevelésben 
JEGYÁR: 500 FT

18.30  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

március 9. szombat

FOURTISSIMO – Négyen az élen koncert JEGYÁR: 1000 FT19.00  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

március 8. péntek    

VILÁGJÁRÓK: „GRÚZIÁBAN JÁRTAM” 
Szeifertné Tóth Erika vetítéssel egybekötött előadása 

18.30

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

március 15. péntek   

MÁRCIUS 15-I MEGEMLÉKEZÉS11.00

Hősök tere

Programjainkat figyelemmel kísérhetik  
honlapunkon és Facebook-oldalunkon!  

www.mhpv.hu, Facebook:   
Művészetek Háza, Pilisvörösvár

• FOLTVARRÓ KLUB  
    Szeretettel várunk minden alkotni vágyó érdeklődőt kéthetente csütörtökön 17 órától. 

• HONISMERETI KLUB  
    március 21. csütörtök 18.30

 
• „INSIDE” – MANHERTZ SZILVIA FESTMÉNYEI  
    A kiállítás megtekinthető a Művészetek Háza nyitvatartási idejében március 30-ig.

KLUBJAINK 

KIÁLLÍTÁS

2019. FEBRUÁR 35 ESEMÉNYNAPTÁR

Meghívó 
ASSZONYBÁLBA!

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves táncot 
és vidámságot kedvelő leányt és asszonyt 

FEBRUÁR 24-ÉN, VASÁRNAP  
15:00-tól 19:00-ig tartandó 

8. PILISVÖRÖSVÁRI BATYUS BÁLUNKBA!

Helyszín: Művészetek Háza

A jelmezesek felvonulása  
és a szépségkirálynő-választás 17 órakor kezdődik.

A jó hangulatot a Bergländer Buam biztosítja.

A belépés ingyenes!
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A SZÉCHENYI UTCAI 
ÓVODA FARSANGJA


