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KEDVES OLVASÓK!
A február miden évben a bálok és a mulatságok 
ideje, és bár ez még a téli időszakhoz tartozik, 
most mégis úgy tűnik, hogy a tavasz nem várta 
meg, hogy „hivatalosan” is eltemessük a telet. 
Persze, ne kiabáljuk el…

És ha már farsang, hát nem maradhatnak el az 
óvodások és a kisiskolások farsangi fotói, ezekről 
találnak színes képösszeállításokat. A témához 
tartozik még a német nemzetiségi fúvószenekar 
hagyományos svábbálja, amely idén is fergete-
ges hangulatban telt. Önök tudják, hogy milyen 
farsangi szokások voltak régen Vörösváron? Ha 
nem, azért, ha igen, akkor pedig azért érdemes 
elolvasni Zsámboki Szabolcs erről szóló írását, 
melyben rengeteg érdekesség található erről.

Szinte mindenkit érdeklő és érintő téma az 
M10-es út. Megpróbáltunk ennek utánajárni az 
illetékeseknél, sajnos lapzártáig nem kaptunk 
választ. A polgármesteri interjúban azonban 
találnak ezzel kapcsolatban információt, és az 
is kiderül, mit tudnak tenni a helyi önkormány-
zatok az ügyben. 

Ezek mellett ünnepségeken is jártunk. Olvas-
hatnak a magyar kultúra napi irodalmi estről 
és természetesen az elűzetés napja alkalmából 
is találnak német nyelvű összeállítást hasábja-
inkon. Mindezek mellett most is igyekeztünk 
összegyűjteni a programokat, szemezgessenek, 
hátha találnak kedvükre valót!

Palkovics Mária

INSIDE
A BELSŐ VILÁG KÉPEKEN

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

KULTÚRAVÖRÖSVÁRI ÚJSÁG2

A Művészetek Háza aulájában nyílt 
meg Manhertz Szilvia kiállítása 
február 17-én, vasárnap délután. 

A fiatal vörösvári művésznőt már gyerek-
korában érdekelték a festmények, de feste-
ni csak néhány éve kezdett el. A kiállítások 
azonban már korábban is nagyon érdekel-
ték, gyakran ment be értük a fővárosba, és 
külföldi útjai során is elsőként a tárlatokat 
térképezte fel. Az itt átélt érzéseket szeret-

Manhertz Szilvia festményeiből nyílt kiállítás a Művészetek Házában 
február végén. A kiállítás az Inside címet viselte, hiszen a képek alkotó-
juk belső világát jelenítik meg. 

közel. Az impresszionistákhoz hasonló-
an Szilvi sem tervezi meg előre, hogy mit 
fog vászonra vetni. Akkor alkot, amikor 
valamilyen meghatározó érzés keríti ha-
talmába, lehet ez öröm vagy akár bánat. 
A jó és a rossz érzéseket egyszerre tükrö-
zi egyik első festménye, amely a Heaven 
címet viseli. Saját elmondása szerint egy 
zárkózott, introvertált személyiség, és a 
festészet segít neki abban, hogy könnyeb-
ben kifejezze az érzelmeit.

A civilben egy multinacionális cégnél 
dolgozó fiatal művésznő nem tanult fes-
tészetet, de tervei között szerepel, hogy 
képezni fogja magát ezen a területen. 
Egy-két alkalommal részt vett úgyneve-
zett élményfestéseken, ahol elsajátított 
néhány technikai alapot. Nagy álma egy 
külföldi kiállítás, ennek érdekében szeret-
ne még többet tanulni a festészetről.

A kiállítást Kutas Orsolya nyitotta 
meg, aki röviden bemutatta az alkotót, 
és beszélt a kiállított képekről is: „A fes-
tészetben az a csodálatos, hogy nincse-
nek szabályok, nem kell megfelelni bi-
zonyos elvárásoknak, nincs benne sem 
jó, sem rossz. Ugyanis minden kép egy-
aránt különleges a saját maga stílusában.” 
Manhertz Szilvia festményeit még márci-
us 30-áig tekinthetjük meg a Művészetek 
Házában.

Palkovics Mária

te volna újra meg újra átélni, ezért nyúlt 
maga is ecset és vászon után és kezdett 
el festeni. Eleinte papírra, majd vászonra 
festett, először egész kicsiben, majd egyre 
nagyobb felületen. A festőanyagok közül 
az akrilt részesíti előnyben.

A kiállítás címe tehát Inside, ami utal 
arra, hogy a képek alkotójuk belső világát, 
gondolatait hivatottak ábrázolni, stílusuk 
leginkább az impresszionizmushoz áll 
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HÍREK
fűmaggal szórták be, így nemsokára szép 
zöld felület is díszíti majd a területet. 
A parkosításnak köszönhetően tovább 
szépült a Fő u. 66., a Fő u. 64. és a Puskin 
u. 8. sz. ingatlanok összenyitásával kiala-
kult belső udvar, a Passzázspark. 

Polgármesterek egyeztettek  
az M10-ről

Február 14-én, délelőtt Pilisszentivánon 
gyűltek össze a térséghez tartozó települések 
polgármesterei, hogy megvitassák a régiót 
érintő aktuális kérdéseket. A térség polgár-
mestereit tömörítő Pilisi KÖTET Egye-
sület februári ülésén a legfontosabb téma 

Az önkormányzat a lakosság segítségét kéri  
az illegális gumihulladék-lerakás elleni  

küzdelemben

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Március 4-én, hétfőn helyi termé-
szetjáróktól bejelentés érkezett 
a polgármesteri hivatalba, mi-

szerint ismeretlenek nagy mennyiségű 
autógumi hulladékot helyeztek el a Pilis-
vörösvár és Csobánka határában lévő két 
patak közötti szántóföldön, a Csobánkai 
út bal oldalától mintegy 200 méterre. 

A helyszínelés alkalmával megállapí-
tották, hogy a tettesek két gumihalmot 
helyeztek el a szántóföldön. A lerakott 
gumikból a fémszál ki volt vágva. A 
tettesek a gumikupacok mellé a gumi-
részek égetési maradékát is elhelyezték, 
több zsákban. 

A polgármesteri hivatal feljelentést 
tett a rendőrségen, a nyomozás megin-
dult. A nyomok rögzítése után a szán-
tóföldön elhelyezett autógumi-hulla-
dék elszállításáról az önkormányzat 
intézkedett. A gumik elszállításának, 
ártalmatlanításának költsége tetemes, 
a gumi égetése pedig egészségkárosító. 
A természetkárosító cselekménnyel az 
érintettek a hulladékgazdálkodás szabá-
lyait is megsértették.

A polgármesteri hivatal kéri mind-
azok jelentkezését – akár adataik zártan 
történő kezelése mellett –, akik látták, 
hogy két teherautó nagy mennyiségű 
autógumit szállított a szántóföldön, il-
letve akik a környékbeli háztartásokban 
gumiégetés nyomát tapasztalták, ta-
pasztalják. A gumihulladékot az elköve-
tők valószínűleg március 2-án vagy 3-án 
szállították a helyszínre.

Feltételezhető, hogy a gumiabron-
csok fémszálának eltávolítása, illetve a 
maradék gumi elégetése feltűnik azok 
számára, akik a közelben laknak, hiszen 
az ilyen tevékenység a környéken lakók 
nyugalmát zavarhatja. A nyomozás si-
kere érdekében a polgármesteri hivatal 
kéri az ügyben információval rendelke-
zők segítségét.

VH

Beiskolázási körzetek 
 2019/2020-as tanév

Tájékoztató  
a KSH lakossági  
adatgyűjtéséről

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 
által a 2019/2020-as tanévre meghatározott álta-
lános iskolai körzethatárok részletes utcajegyzéke 
megtalálható a www.pilisvorosvar.hu honlapon az 
Aktuális rovatban és a polgármesteri hivatal hirde-
tőtábláján. A körzethatárokkal kapcsolatos kérdé-
seiket Jákliné Komor Szilvia oktatási referensnek is 
feltehetik (tel.: 26-330-233/128-as mellék). 

Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a 2019. évben a 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Pilisvörösvár 
településen önkéntes adatszolgáltatáson alapuló 
lakossági adatfelvételeket hajt végre.
A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Prog-
ram (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megne-
vezései a következők: 
• 1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
• 1942 A lakosság utazási szokásai
Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek 
Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fény-
képes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A 
válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása a 
KSH népszámlálási adatállományának aktualizált 
változatából véletlenszerű mintavétellel történik az 
ország különböző településein. 
A kapott adatokat a KSH a hivatalos statisztikáról 
szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (ál-
talános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának 
megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, 
személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredmé-
nyeket név és egyedi adatok nélkül, valamint össze-
sített statisztikai táblázatokban közlik.
A lakosság részére munkanapokon hétfőtől csütör-
tökig 8:00 és 16:00 óra között, pénteken 8:00 és 
14:00 óra között a +36 80 200-766-os telefonszá-
mon, illetve a lakinfo@ksh.hu e-mail-címen adnak 
további felvilágosítást. 
Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási ered-
ményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes 
oldalon található Adatgyűjtések / Lakossági adat-
gyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.

Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző

Megújult színpadlépcsők  
a Zeneiskolában

A Cziffra György Alapfokú Művészetok-
tatási Iskola nagyterme sok szép zenei ese-
ménynek ad otthont minden évben. A Ze-
neiskola fenntartója és működtetője 2017. 
január 1-je óta az Érdi Tankerületi Köz-
pont, a nagyterem működtetője azonban 
az önkormányzat, mivel a termet nemcsak 
a Zeneiskola, hanem az önkormányzat és a 
Schiller gimnázium is használja.  

szükségletekről tanácskoztak. A szakmai 
napot a MNOÖ és a Német Szövetségi 
Belügyminisztérium támogatta.

Növényültetés a Passzázsparkban

Az önkormányzat 2014-ben kölcsönös hasz-
nálati megállapodást kötött a Magyar Postá-
val, melynek értelmében a Posta a megálla-
podás aláírásától kezdve határozatlan időre 
biztosítja a Posta tulajdonát képező telek egy 
hozzávetőleg 850 m2-es részének a köz és 
nyilvánosság általi ingyenes, tartós haszná-
latát. Az önkormányzat cserében vállalta a 
Puskin u. 8. sz. alatti ingatlanon határozat-
lan időre, a posta ügyfelei részére a parkolók 
folyamatos, díjmentes használatát.

A Posta által közhasználatra átadott te-

de februárban ismét probléma merült 
fel, ezért a városgondnokság munkatár-
sai több helyen feltárták a rendszert, és a 
problémás szakaszokon cserélték a veze-
téket.  Ezenkívül szakaszolókat is beépí-
tettek, hogy gond esetén a jövőben részle-
gesen el tudják zárni a vizet.

Felújították a vízvezetéket  
a temetőben

Tavaly ősszel városunk köztemetőjében 
csőtörés miatt javítani kellett a vízvezeték 
egy szakaszát. A hibát akkor kijavították, 

„Az Esztergomot az M1-es úttal összekötő 
M100-as út megépítésének hatása a 10-es 
út menti településekre, az M10 megépíté-
sének szükségessége” című napirendi pont 
volt. Ennek keretében a településvezetők 
az M10 megépítése érdekében teendő aktu-
ális lépésekről egyeztették álláspontjaikat, s 
úgy döntöttek, hogy tekintettel a 2019. ja-
nuár 2-án hatályba lépett, Magyarország 
és egyes kiemelt térségeinek területrende-
zési tervérő szóló 2018. évi CXXXIX. tör-
vényre, mely szerint az M1-es autópálya és 
Esztergom városa között új autópálya épül 
M100 néven, közös kérelemmel fordulnak 
Dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkárhoz az M10-es út előké-
szítésének, tervezésének és engedélyezteté-
sének felgyorsítása érdekében. (Részletek és 
a témához kapcsolódó további információk az 
újság 16. oldalán olvashatók.).

lekrészen az önkormányzat 2017 őszén elvé-
gezte a munkagépes területrendezést, majd 
2018-ban szilárd burkolattal látta el a Pus-
kin u. 8. sz. alatti parkolót. A parkolóépítési 
beruházás során a házasságkötő terem felé 
egy új összekötő járdát is kialakítottak, a 
parkoló szélén pedig fasort ültettek.

Az elmúlt napokban megtörtént a Pos-
ta által közhasználatba adott telekrész 
(Passzázspark) és a Puskin u. 8. sz. alatti 
parkoló zöldfelületeinek növényekkel való 
beültetése. A zöldszigetekbe cserjék, fák 
és virágok kerültek. A mélyebben fekvő 
parkrészt és a járdák melletti földdarabot Nemzetiségi intézmények  

szakmai napja 

A Magyarországi Németek Országos Ön-
kormányzata 55 nemzetiségi óvodát és 
iskolát tart fenn. Február 6-án a Schiller 
gimnázium adott otthont annak a talál-
kozónak, amelynek keretében a fenntartó 
német nemzetiségi önkormányzatok és 
a fenntartásukban lévő intézmények ve-
zetői az elért eredményekről és a várha-
tó fejlődési irányokról, valamint aktuális 

A terem az átadása óta eltelt mintegy 25 
év alatt már itt-ott megkopott, felújításra 
szorul. 2016-ban a színpadot újra parkettáz-
ták, a tavalyi évben a beázások kijavítására 
került sor, az idei évben a kazettás mennye-
zet elemeit cserélik ki, és az elhasználódott 
székek helyett 45 db új széket is vásárolnak.  
A költségek egy részéhez a Schiller gimná-
zium is hozzájárul.

Február első felében a színpadlépcsők 
felújítására került sor, melyet a városgond-
nokság munkatársai végeztek el. A felújítás 
során a lépcsőket darabjaikra szedték, a sö-
tétbarna olajfestékkel lefestett lépcsődeszká-
kat újszerűre legyalulták, a felületi hibákat 
fagittel tömítették, majd a lépcsőket újra 
összeszerelték, a lépcsőelemek oldalán és 
elülső részén lévő lambériákat lecserélték, és 
a felújított lépcsőket natúr színben hagyva, 
több rétegben lakkozták.

tilos!” táblát is kihelyeztek. Az elmúlt hi-
deg évszakban még a hó eltakarta a kör-
nyezetet csúfító és szennyező kupacokat, 
de ahogy jött a jó idő, láthatóan megsza-
porodtak a lerakott szeméthalmok is. 

A városgondnokság folyamatos szél-
malomharcot vív a környezetet és em-
bertársaikat egyáltalán nem tisztelő 
személyek tevékenységével szemben. A 
polgármesteri hivatal kéri, hogy aki bár-
milyen, illegális hulladék elhelyezésével 
kapcsolatos tevékenységet tapasztal, vagy 
azzal kapcsolatos információval rendelke-
zik, jelezze a hivatal felé. 

Szélmalomharc az  
illegális hulladéklerakók ellen 

A városgondnokság az elmúlt hetekben 
újabb két nagy illegális hulladéklerakót 
számolt fel. Az egyik szeméthalom a Derű 
utcában, a másik pedig a Csobánka felé 
vezető út mentén szennyezte a környeze-
tet. A Derű utcában egy „Szemét lerakása 
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fűmaggal szórták be, így nemsokára szép 
zöld felület is díszíti majd a területet. 
A parkosításnak köszönhetően tovább 
szépült a Fő u. 66., a Fő u. 64. és a Puskin 
u. 8. sz. ingatlanok összenyitásával kiala-
kult belső udvar, a Passzázspark. 

Polgármesterek egyeztettek  
az M10-ről

Február 14-én, délelőtt Pilisszentivánon 
gyűltek össze a térséghez tartozó települések 
polgármesterei, hogy megvitassák a régiót 
érintő aktuális kérdéseket. A térség polgár-
mestereit tömörítő Pilisi KÖTET Egye-
sület februári ülésén a legfontosabb téma 

Az önkormányzat a lakosság segítségét kéri  
az illegális gumihulladék-lerakás elleni  

küzdelemben

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Március 4-én, hétfőn helyi termé-
szetjáróktól bejelentés érkezett 
a polgármesteri hivatalba, mi-

szerint ismeretlenek nagy mennyiségű 
autógumi hulladékot helyeztek el a Pilis-
vörösvár és Csobánka határában lévő két 
patak közötti szántóföldön, a Csobánkai 
út bal oldalától mintegy 200 méterre. 

A helyszínelés alkalmával megállapí-
tották, hogy a tettesek két gumihalmot 
helyeztek el a szántóföldön. A lerakott 
gumikból a fémszál ki volt vágva. A 
tettesek a gumikupacok mellé a gumi-
részek égetési maradékát is elhelyezték, 
több zsákban. 

A polgármesteri hivatal feljelentést 
tett a rendőrségen, a nyomozás megin-
dult. A nyomok rögzítése után a szán-
tóföldön elhelyezett autógumi-hulla-
dék elszállításáról az önkormányzat 
intézkedett. A gumik elszállításának, 
ártalmatlanításának költsége tetemes, 
a gumi égetése pedig egészségkárosító. 
A természetkárosító cselekménnyel az 
érintettek a hulladékgazdálkodás szabá-
lyait is megsértették.

A polgármesteri hivatal kéri mind-
azok jelentkezését – akár adataik zártan 
történő kezelése mellett –, akik látták, 
hogy két teherautó nagy mennyiségű 
autógumit szállított a szántóföldön, il-
letve akik a környékbeli háztartásokban 
gumiégetés nyomát tapasztalták, ta-
pasztalják. A gumihulladékot az elköve-
tők valószínűleg március 2-án vagy 3-án 
szállították a helyszínre.

Feltételezhető, hogy a gumiabron-
csok fémszálának eltávolítása, illetve a 
maradék gumi elégetése feltűnik azok 
számára, akik a közelben laknak, hiszen 
az ilyen tevékenység a környéken lakók 
nyugalmát zavarhatja. A nyomozás si-
kere érdekében a polgármesteri hivatal 
kéri az ügyben információval rendelke-
zők segítségét.

VH

Beiskolázási körzetek 
 2019/2020-as tanév

Tájékoztató  
a KSH lakossági  
adatgyűjtéséről

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 
által a 2019/2020-as tanévre meghatározott álta-
lános iskolai körzethatárok részletes utcajegyzéke 
megtalálható a www.pilisvorosvar.hu honlapon az 
Aktuális rovatban és a polgármesteri hivatal hirde-
tőtábláján. A körzethatárokkal kapcsolatos kérdé-
seiket Jákliné Komor Szilvia oktatási referensnek is 
feltehetik (tel.: 26-330-233/128-as mellék). 

Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a 2019. évben a 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Pilisvörösvár 
településen önkéntes adatszolgáltatáson alapuló 
lakossági adatfelvételeket hajt végre.
A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Prog-
ram (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megne-
vezései a következők: 
• 1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
• 1942 A lakosság utazási szokásai
Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek 
Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fény-
képes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A 
válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása a 
KSH népszámlálási adatállományának aktualizált 
változatából véletlenszerű mintavétellel történik az 
ország különböző településein. 
A kapott adatokat a KSH a hivatalos statisztikáról 
szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (ál-
talános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának 
megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, 
személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredmé-
nyeket név és egyedi adatok nélkül, valamint össze-
sített statisztikai táblázatokban közlik.
A lakosság részére munkanapokon hétfőtől csütör-
tökig 8:00 és 16:00 óra között, pénteken 8:00 és 
14:00 óra között a +36 80 200-766-os telefonszá-
mon, illetve a lakinfo@ksh.hu e-mail-címen adnak 
további felvilágosítást. 
Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási ered-
ményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes 
oldalon található Adatgyűjtések / Lakossági adat-
gyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.

Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző

Megújult színpadlépcsők  
a Zeneiskolában

A Cziffra György Alapfokú Művészetok-
tatási Iskola nagyterme sok szép zenei ese-
ménynek ad otthont minden évben. A Ze-
neiskola fenntartója és működtetője 2017. 
január 1-je óta az Érdi Tankerületi Köz-
pont, a nagyterem működtetője azonban 
az önkormányzat, mivel a termet nemcsak 
a Zeneiskola, hanem az önkormányzat és a 
Schiller gimnázium is használja.  

szükségletekről tanácskoztak. A szakmai 
napot a MNOÖ és a Német Szövetségi 
Belügyminisztérium támogatta.

Növényültetés a Passzázsparkban

Az önkormányzat 2014-ben kölcsönös hasz-
nálati megállapodást kötött a Magyar Postá-
val, melynek értelmében a Posta a megálla-
podás aláírásától kezdve határozatlan időre 
biztosítja a Posta tulajdonát képező telek egy 
hozzávetőleg 850 m2-es részének a köz és 
nyilvánosság általi ingyenes, tartós haszná-
latát. Az önkormányzat cserében vállalta a 
Puskin u. 8. sz. alatti ingatlanon határozat-
lan időre, a posta ügyfelei részére a parkolók 
folyamatos, díjmentes használatát.

A Posta által közhasználatra átadott te-

de februárban ismét probléma merült 
fel, ezért a városgondnokság munkatár-
sai több helyen feltárták a rendszert, és a 
problémás szakaszokon cserélték a veze-
téket.  Ezenkívül szakaszolókat is beépí-
tettek, hogy gond esetén a jövőben részle-
gesen el tudják zárni a vizet.

Felújították a vízvezetéket  
a temetőben

Tavaly ősszel városunk köztemetőjében 
csőtörés miatt javítani kellett a vízvezeték 
egy szakaszát. A hibát akkor kijavították, 

„Az Esztergomot az M1-es úttal összekötő 
M100-as út megépítésének hatása a 10-es 
út menti településekre, az M10 megépíté-
sének szükségessége” című napirendi pont 
volt. Ennek keretében a településvezetők 
az M10 megépítése érdekében teendő aktu-
ális lépésekről egyeztették álláspontjaikat, s 
úgy döntöttek, hogy tekintettel a 2019. ja-
nuár 2-án hatályba lépett, Magyarország 
és egyes kiemelt térségeinek területrende-
zési tervérő szóló 2018. évi CXXXIX. tör-
vényre, mely szerint az M1-es autópálya és 
Esztergom városa között új autópálya épül 
M100 néven, közös kérelemmel fordulnak 
Dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkárhoz az M10-es út előké-
szítésének, tervezésének és engedélyezteté-
sének felgyorsítása érdekében. (Részletek és 
a témához kapcsolódó további információk az 
újság 16. oldalán olvashatók.).

lekrészen az önkormányzat 2017 őszén elvé-
gezte a munkagépes területrendezést, majd 
2018-ban szilárd burkolattal látta el a Pus-
kin u. 8. sz. alatti parkolót. A parkolóépítési 
beruházás során a házasságkötő terem felé 
egy új összekötő járdát is kialakítottak, a 
parkoló szélén pedig fasort ültettek.

Az elmúlt napokban megtörtént a Pos-
ta által közhasználatba adott telekrész 
(Passzázspark) és a Puskin u. 8. sz. alatti 
parkoló zöldfelületeinek növényekkel való 
beültetése. A zöldszigetekbe cserjék, fák 
és virágok kerültek. A mélyebben fekvő 
parkrészt és a járdák melletti földdarabot Nemzetiségi intézmények  

szakmai napja 

A Magyarországi Németek Országos Ön-
kormányzata 55 nemzetiségi óvodát és 
iskolát tart fenn. Február 6-án a Schiller 
gimnázium adott otthont annak a talál-
kozónak, amelynek keretében a fenntartó 
német nemzetiségi önkormányzatok és 
a fenntartásukban lévő intézmények ve-
zetői az elért eredményekről és a várha-
tó fejlődési irányokról, valamint aktuális 

A terem az átadása óta eltelt mintegy 25 
év alatt már itt-ott megkopott, felújításra 
szorul. 2016-ban a színpadot újra parkettáz-
ták, a tavalyi évben a beázások kijavítására 
került sor, az idei évben a kazettás mennye-
zet elemeit cserélik ki, és az elhasználódott 
székek helyett 45 db új széket is vásárolnak.  
A költségek egy részéhez a Schiller gimná-
zium is hozzájárul.

Február első felében a színpadlépcsők 
felújítására került sor, melyet a városgond-
nokság munkatársai végeztek el. A felújítás 
során a lépcsőket darabjaikra szedték, a sö-
tétbarna olajfestékkel lefestett lépcsődeszká-
kat újszerűre legyalulták, a felületi hibákat 
fagittel tömítették, majd a lépcsőket újra 
összeszerelték, a lépcsőelemek oldalán és 
elülső részén lévő lambériákat lecserélték, és 
a felújított lépcsőket natúr színben hagyva, 
több rétegben lakkozták.

tilos!” táblát is kihelyeztek. Az elmúlt hi-
deg évszakban még a hó eltakarta a kör-
nyezetet csúfító és szennyező kupacokat, 
de ahogy jött a jó idő, láthatóan megsza-
porodtak a lerakott szeméthalmok is. 

A városgondnokság folyamatos szél-
malomharcot vív a környezetet és em-
bertársaikat egyáltalán nem tisztelő 
személyek tevékenységével szemben. A 
polgármesteri hivatal kéri, hogy aki bár-
milyen, illegális hulladék elhelyezésével 
kapcsolatos tevékenységet tapasztal, vagy 
azzal kapcsolatos információval rendelke-
zik, jelezze a hivatal felé. 

Szélmalomharc az  
illegális hulladéklerakók ellen 

A városgondnokság az elmúlt hetekben 
újabb két nagy illegális hulladéklerakót 
számolt fel. Az egyik szeméthalom a Derű 
utcában, a másik pedig a Csobánka felé 
vezető út mentén szennyezte a környeze-
tet. A Derű utcában egy „Szemét lerakása 
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• Elfogadta a képviselő-testület a 2019-
es év költségvetését. Melyek a legfőbb 
számok?

Az önkormányzat 2019. évi konszolidált 
összesített költségvetésének végösszege 
valamivel több, mint 2,5 milliárd forint. 
A bevételek között a legnagyobb tétel a 
működési célú állami támogatás, mely-
nek összege 1 017 619 000 Ft.  Ezen az 
előirányzaton 70 874 000 Ft növekedés 
tapasztalható az előző évhez képest, de 
ez nem jelent igazi többletbevételt, mert 
jelentős feladatnövekedés is volt, főleg 
szociális területen. Örvendetes tény, hogy 
iparűzési adónál az előző évhez képest 
55 millió forint többletbevétellel számo-
lunk, ami az adóalanyok számának és az 
adóalap növekedésének az eredménye. A 
bérleti díjakból, lakbérekből, az önkor-
mányzat által fenntartott intézmények be-
vételeiből és egyéb működési bevételekből 
összesen 151 640 000 Ft bevétel várható. 
Önkormányzati ingatlanok értékesítésé-
ből (Csobánkai u. 3. sz. alatti lakások) 69 
394 000 Ft bevételre számítunk. A benyúj-
tott, de még el nem bírált pályázatokból is 
várható plusz forrás (Széchenyi utcai piac 
fejlesztése, Tó-dűlői záportározó megépí-
tése, illegális hulladéklerakók felszámo-
lása), de mivel még nem tudjuk, melyik 
pályázaton nyerünk, az ezekből várható 

bevételekkel a költségvetésben még nem 
számolunk. 

Ami a kiadási oldalt illeti, a működési 
kiadások (valamivel több mint 2,1 milli-
árd forint) közül számottevő a személyi 
juttatások előirányzatának növekedése (a 
járulékokkal együtt mintegy 95 millióval 
több a tavalyinál). Ebben szerepet játszik 
a minimálbér növekedése, a közalkalma-
zottaknál a cafeteria összegének emelése, 
az óvónőhiány mérséklésére hozott intéz-
kedések, valamint a köztisztviselői illet-
ményalap emelése, mely utóbbihoz 19,3 
millió forintos állami támogatást kapott 
az önkormányzat. Mivel az állam által a 
köztisztviselői bérek emeléséhez adott il-
letményalap-emelési támogatás nem érint 
minden hivatali dolgozót, a középfokú 
végzettségű köztisztviselők és a Munka 
Törvénykönyve hatálya alá tartozó dol-
gozók bérrendezésére, a bérkülönbségek 
mérséklése érdekében, az önkormányzat 
saját forrásból mintegy bruttó 12,5 millió 
forintos fedezetet biztosított a költség-
vetésben. Meghatározó tétel a kiadások 
között az intézmények működtetésének 
költsége (603,5 millió forint). Az önkor-
mányzat és a polgármesteri hivatal dologi 
kiadásai lényegében az előző évi teljesí-
téssel azonosak (összesen 405,5 millió fo-
rint). Ebből jelentős összeget tesznek ki a 
síkosságmentesítésre és útkarbantartásra 

(összesen 42,9 millió forint), a közvilágí-
tásra (22 millió forint) és a zöldterületek 
kezelésére (16,4 millió forint) fordított ösz-
szegek.

• Természetes, hogy ilyenkor a lakossá-
got a legjobban az érdekli, hogy mire jut 
pénz az idén. Milyen tervei vannak az 
önkormányzatnak az idei fejlesztésekre, 
beruházásokra?

Örömmel mondhatom, hogy a költségve-
tésben az ún. felhalmozási kiadási (fej-
lesztési) előirányzat 437 millió forint, ami 
rekordnak számít (91 millió forinttal meg-
haladja az egyébként szintén magas 2018. 
évi előirányzatot).  Ebből az összegből 304 
millió forint szolgál új beruházásokra és 
129 millió forint felújításokra.

A tervezett két legnagyobb építési be-
ruházás a Fő utca felújításának folytatása 
a Hősök terétől a CBA-ig (árokbefedés, 
járda-, parkoló- és kerékpárút-építés), va-
lamint a Béke utcai szilárd burkolatú út 
megépítése a Nagy Imre utcáig. Emellett 
jelentős idei fejlesztés lesz a Görgey utcai 
járdaépítés (az utca páros oldalán a meg-
lévő járdától a Nagykovácsi utcáig), vala-
mint a Klapka utcai járdaépítés (a Szőlő 
utcai torkolattól a Vörösvárbánya vasúti 
megállóig). Szintén jelentős beruházás 
lesz a Lahmkruam Helytörténeti Emlék-
parkban lévő mesterséges tó teljes fólia-
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cseréje, és folytatódik a temetői útépítés is, 
egy nagyobb és két kisebb szilárd burkola-
tú útszakasz megépítésével.

A felújítások között a legjelentősebb a 
gyermekorvosi rendelő és két felnőtt házi-
orvosi rendelő felújítása lesz, a hozzájuk 
tartozó vizesblokkokkal és váróhelyiségek-
kel együtt (ez a beruházás március 1-jével 
már meg is indult). Ugyancsak jelentős ösz-
szegű beruházás lesz a Vásár téri általános 
iskola melegítőkonyhájának, illetve a Sza-
badság utcai óvoda udvarának felújítása.

A beruházások és a felújítások mellett 
jelentős eszközbeszerzésekre is sor kerül 
az idei évben. A legjelentősebb a Szakor-
vosi Rendelőintézet részére egy új digitális 
röntgenkészülék, több ultrahang készü-
lék, egy műtőasztal, valamint sok egyéb 
orvostechnikai eszköz beszerzése az 
Egészséges Budapest Programba benyúj-
tott nyertes pályázat keretében. Szintén 
jelentős, és évek óta várt eszközbeszerzés 
lesz a városi térfigyelő kamerarendszer ki-
építése. A lakosságot közvetlenül talán 
kevésbé érinti, de a városüzemeltetés 
szempontjából igen fontos a polgármeste-
ri hivatal két fixplatós teherautójának bil-
lenőplatós autóra cserélése, ami nagyban 
megkönnyíti és hatékonyabbá teszi majd a 
városgondnokság, illetve a kertészeti cso-
port munkáját.

• Mennyiben befolyásolja a költségvetés 
tervezését az, hogy az idei év választási 
év? Értem ezt úgy, hogy érdemben csak 
októberig tudnak tervezni?

A költségvetést az októberi önkormány-
zati választásoktól függetlenül a teljes 
évre kell tervezni, a folyamatos működést 
egész évre, sőt azon túl is kell biztosítani, 
úgyhogy ez a szempont a tervezést nem 
befolyásolta. Az, hogy választási év van, 
inkább a végrehajtás szempontjából lesz 
befolyásoló tényező, hiszen a tervezett 
idei beruházásokat szeretnénk lehetőleg 
a nyár végéig megvalósítani, mivel utána 
már a választásokra való előkészületek 
nagyon lekötik a hivatalt is és a képviselő-
testület tagjait is. Természetesen a mun-
kánkat – az előző évekéhez hasonlóan – 
igyekszünk az idén is úgy végezni, hogy 
az eredmények alapján az őszi választá-
sokon csapatommal újabb felhatalmazást 
kapjunk a vörösvári polgároktól a foly-
tatáshoz. Az elmúlt években a választók 
által biztosított erős testületi többségnek 
köszönhetően gördülékenyen és jól lehe-
tett dolgozni, és úgy érzem, folyamatos, 
egyenletes fejlődést sikerült elérnünk. 
Fontos, hogy az őszi választások ered-
ményeként városunk sok munkával elért 
gazdasági stabilitása és kiegyensúlyozott 
fejlődése továbbra is biztosítva legyen. 
Meggyőződésem, hogy ennek a célnak a 

megvalósulását a jelenlegi többséget adó, 
összeszokott, a realitások talaján mozgó 
és felelősen gazdálkodó csapat szolgálhat-
ja továbbra is a leghatékonyabban. 

• A költségvetés tervezésekor többször 
szóba került az óvónőhiány, ami orszá-
gosan is és Vörösváron is nagy probléma. 
Hogyan jelentkezik itt? Hogyan próbálja 
ezt megoldani az önkormányzat?

Valóban, városunkat is sújtja az egész or-
szágban tapasztalható óvodapedagógus-
hiány, a német nemzetiségi óvónők hiá-
nyáról már nem is beszélve. A probléma 
jelenleg elsősorban a Ligeti Cseperedő 
Óvodát érinti. A Szabadság utcai tagóvo-
dában ebben a nevelési évben tartósan öt 
óvodapedagógusi álláshely üres, amelye-
ken határozott időre (a nevelési év végé-
ig) kinevezett pedagógiai asszisztensek 
dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy minden 
csoportban kettő helyett egy képesített 
óvónő látja el a feladatot, a hiányzó óvó-
nők álláshelyén pedig pedagógiai asszisz-
tensek dolgoznak.  A Zrínyi utcai óvodá-
ban a költségvetési rendelet tervezésekor 
két óvónő hiányzott, de februárban egy 
fő nyugdíjba vonult, az év végén pedig 
további egy óvónő vonul nyugdíjba. Az 
álláshelyeket az intézményvezető folya-
matosan hirdeti. Az üres álláshelyeken 
– azok betöltéséig – pedagógiai asszisz-
tensek dolgoznak. (A Német Nemzetiségi 
óvodában szerencsére tagintézményeként 
csak egy óvónő hiányzik, s ezt a hiányt a 
tervek szerint az intézményvezető az új 
nevelési év kezdetével át tudja hidalni.)

Az óvónőhiány országos probléma, s 
véleményem szerint egyik legfőbb oka az, 
hogy a kezdő óvónők a gyakornoki idő 
alatt, tehát 3 évig nagyjából a minimálbér-
nek megfelelő összeget keresnek. Az ál-
landósult óvónőhiány miatt az óvónőkért, 
a kevés meglévő óvónő megszerzéséért és 
megtartásáért az óvodák, illetve fenntartó-
ik között nagy harc folyik. Ahol a fenntar-
tó megengedheti magának, többletjutta-
tásokkal igyekszik magához csalogatni az 
óvónőket. Ezen küzdelem keretében az 
utóbbi években több pilisvörösvári óvónő 
ment Solymárra, Pilisjászfalura, Buda-
pestre dolgozni, részben az ottani maga-
sabb béren kívüli juttatások miatt. 

Fentiek miatt, figyelembe véve a kör-
nyékbeli települések juttatásait, illetve a 
mi költségvetésünk adta lehetőségeket, 
megdupláztuk a közalkalmazottak, köz-
tük az óvónők cafeteria-juttatását, és be-
vezettük az óvodai dolgozók számára az 
évi 50 000 forintos munkaruha-juttatást. 
Ezen többletjuttatásokon túl még egy 3 
millió forintos pénzügyi keretet is biztosí-
tunk a költségvetésben a Ligeti Cseperedő 
Német Nemzetiségi Óvoda intézmény-

vezetője részére, az óvónőhiány miatt je-
lentkező többletmunkák díjazására.

A bevezetett intézkedéseknek is kö-
szönhetően az utóbbi pár hónap alatt sike-
rült jelentősen enyhíteni az óvónőhiányt a 
Szabadság utcai óvodában, s úgy néz ki, 
hogy a Zrínyi utcában is sikerül feltölteni 
szeptembertől az időközben megüresedett 
álláshelyeket.

• Több fejlesztés és beruházás előkészü-
letei már el is indultak, illetve van olyan 
is, amelyiknél már a kivitelezés is meg-
kezdődött. Hol tartanak most ezek?

A háziorvosi rendelők és a hozzájuk tar-
tozó várók és mellékhelyiségek felújítása 
március elsején megkezdődött. Jelenleg az 
alagsori gyermekorvosi rendelők felújítása 
zajlik, a hozzá tartozó vizesblokkokkal és 
váróhelyiséggel. A felújítás keretében az 
összes háziorvosi rendelőben megtörténik 
a teljes burkolatcsere (padló- és falburko-
lat), a falak és a mennyezet újrafestése, a 
belső nyílászárók cseréje, a mennyezeti vi-
lágítás korszerűsítése; a vizesblokkokban 
a WC-k, mosdók cseréje, a gépészet fel-
újítása, s minden helyiségben a radiátorok 
cseréje. A munkák várhatóan öt hónapon 
át tartanak majd. 

Szintén a Szakorvosi Rendelőintézetet 
érinti az összesen mintegy 131,5 millió 
forint értékű orvostechnikai eszközbe-
szerzés, melynek keretében egy új digi-
tális röntgenkészüléket, több ultrahang 
készüléket, egy műtőasztalt, valamint sok 
egyéb orvostechnikai eszközt vásárolunk 
a Rendelő részére az Egészséges Buda-
pest Programba benyújtott nyertes pályá-
zatunk keretében. Ebben a projektben 
megkezdtük a közbeszerzési dokumentá-
ció műszaki előkészítését, a pályázatban 
szereplő berendezések, eszközök tender-
lapjainak összeállítását. Az összeállított 
anyagot hamarosan meg tudjuk küldeni 
az EBP programiroda orvostechnológus 
szakértőjének, illetve a minőségbiztosítá-
sért felelősnek, s azok véleményezése után 
a képviselő-testület megindíthatja az esz-
közök beszerzésére vonatkozó közbeszer-
zési eljárást.

A Fő utcai és a Béke utcai útépítésre, 
valamint a Görgey utcai és a Klapka ut-
cai járdák megépítésére vonatkozó köz-
beszerzési eljárások megindításáról már 
február 28-án döntött a képviselő-testület.  
Rövidesen bíráló bizottsági ülést tartunk 
az ajánlati felhívások és az ajánlati doku-
mentációk elfogadásáról, s ezek véglege-
sítését követően indulnak az eljárások az 
EKR rendszerben. A kivitelezések remé-
nyeink szerint a II. negyedévben kezdőd-
hetnek meg és a III. negyedévben fejeződ-
hetnek be.

Palkovics Mária
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• Elfogadta a képviselő-testület a 2019-
es év költségvetését. Melyek a legfőbb 
számok?

Az önkormányzat 2019. évi konszolidált 
összesített költségvetésének végösszege 
valamivel több, mint 2,5 milliárd forint. 
A bevételek között a legnagyobb tétel a 
működési célú állami támogatás, mely-
nek összege 1 017 619 000 Ft.  Ezen az 
előirányzaton 70 874 000 Ft növekedés 
tapasztalható az előző évhez képest, de 
ez nem jelent igazi többletbevételt, mert 
jelentős feladatnövekedés is volt, főleg 
szociális területen. Örvendetes tény, hogy 
iparűzési adónál az előző évhez képest 
55 millió forint többletbevétellel számo-
lunk, ami az adóalanyok számának és az 
adóalap növekedésének az eredménye. A 
bérleti díjakból, lakbérekből, az önkor-
mányzat által fenntartott intézmények be-
vételeiből és egyéb működési bevételekből 
összesen 151 640 000 Ft bevétel várható. 
Önkormányzati ingatlanok értékesítésé-
ből (Csobánkai u. 3. sz. alatti lakások) 69 
394 000 Ft bevételre számítunk. A benyúj-
tott, de még el nem bírált pályázatokból is 
várható plusz forrás (Széchenyi utcai piac 
fejlesztése, Tó-dűlői záportározó megépí-
tése, illegális hulladéklerakók felszámo-
lása), de mivel még nem tudjuk, melyik 
pályázaton nyerünk, az ezekből várható 

bevételekkel a költségvetésben még nem 
számolunk. 

Ami a kiadási oldalt illeti, a működési 
kiadások (valamivel több mint 2,1 milli-
árd forint) közül számottevő a személyi 
juttatások előirányzatának növekedése (a 
járulékokkal együtt mintegy 95 millióval 
több a tavalyinál). Ebben szerepet játszik 
a minimálbér növekedése, a közalkalma-
zottaknál a cafeteria összegének emelése, 
az óvónőhiány mérséklésére hozott intéz-
kedések, valamint a köztisztviselői illet-
ményalap emelése, mely utóbbihoz 19,3 
millió forintos állami támogatást kapott 
az önkormányzat. Mivel az állam által a 
köztisztviselői bérek emeléséhez adott il-
letményalap-emelési támogatás nem érint 
minden hivatali dolgozót, a középfokú 
végzettségű köztisztviselők és a Munka 
Törvénykönyve hatálya alá tartozó dol-
gozók bérrendezésére, a bérkülönbségek 
mérséklése érdekében, az önkormányzat 
saját forrásból mintegy bruttó 12,5 millió 
forintos fedezetet biztosított a költség-
vetésben. Meghatározó tétel a kiadások 
között az intézmények működtetésének 
költsége (603,5 millió forint). Az önkor-
mányzat és a polgármesteri hivatal dologi 
kiadásai lényegében az előző évi teljesí-
téssel azonosak (összesen 405,5 millió fo-
rint). Ebből jelentős összeget tesznek ki a 
síkosságmentesítésre és útkarbantartásra 

(összesen 42,9 millió forint), a közvilágí-
tásra (22 millió forint) és a zöldterületek 
kezelésére (16,4 millió forint) fordított ösz-
szegek.

• Természetes, hogy ilyenkor a lakossá-
got a legjobban az érdekli, hogy mire jut 
pénz az idén. Milyen tervei vannak az 
önkormányzatnak az idei fejlesztésekre, 
beruházásokra?

Örömmel mondhatom, hogy a költségve-
tésben az ún. felhalmozási kiadási (fej-
lesztési) előirányzat 437 millió forint, ami 
rekordnak számít (91 millió forinttal meg-
haladja az egyébként szintén magas 2018. 
évi előirányzatot).  Ebből az összegből 304 
millió forint szolgál új beruházásokra és 
129 millió forint felújításokra.

A tervezett két legnagyobb építési be-
ruházás a Fő utca felújításának folytatása 
a Hősök terétől a CBA-ig (árokbefedés, 
járda-, parkoló- és kerékpárút-építés), va-
lamint a Béke utcai szilárd burkolatú út 
megépítése a Nagy Imre utcáig. Emellett 
jelentős idei fejlesztés lesz a Görgey utcai 
járdaépítés (az utca páros oldalán a meg-
lévő járdától a Nagykovácsi utcáig), vala-
mint a Klapka utcai járdaépítés (a Szőlő 
utcai torkolattól a Vörösvárbánya vasúti 
megállóig). Szintén jelentős beruházás 
lesz a Lahmkruam Helytörténeti Emlék-
parkban lévő mesterséges tó teljes fólia-
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cseréje, és folytatódik a temetői útépítés is, 
egy nagyobb és két kisebb szilárd burkola-
tú útszakasz megépítésével.

A felújítások között a legjelentősebb a 
gyermekorvosi rendelő és két felnőtt házi-
orvosi rendelő felújítása lesz, a hozzájuk 
tartozó vizesblokkokkal és váróhelyiségek-
kel együtt (ez a beruházás március 1-jével 
már meg is indult). Ugyancsak jelentős ösz-
szegű beruházás lesz a Vásár téri általános 
iskola melegítőkonyhájának, illetve a Sza-
badság utcai óvoda udvarának felújítása.

A beruházások és a felújítások mellett 
jelentős eszközbeszerzésekre is sor kerül 
az idei évben. A legjelentősebb a Szakor-
vosi Rendelőintézet részére egy új digitális 
röntgenkészülék, több ultrahang készü-
lék, egy műtőasztal, valamint sok egyéb 
orvostechnikai eszköz beszerzése az 
Egészséges Budapest Programba benyúj-
tott nyertes pályázat keretében. Szintén 
jelentős, és évek óta várt eszközbeszerzés 
lesz a városi térfigyelő kamerarendszer ki-
építése. A lakosságot közvetlenül talán 
kevésbé érinti, de a városüzemeltetés 
szempontjából igen fontos a polgármeste-
ri hivatal két fixplatós teherautójának bil-
lenőplatós autóra cserélése, ami nagyban 
megkönnyíti és hatékonyabbá teszi majd a 
városgondnokság, illetve a kertészeti cso-
port munkáját.

• Mennyiben befolyásolja a költségvetés 
tervezését az, hogy az idei év választási 
év? Értem ezt úgy, hogy érdemben csak 
októberig tudnak tervezni?

A költségvetést az októberi önkormány-
zati választásoktól függetlenül a teljes 
évre kell tervezni, a folyamatos működést 
egész évre, sőt azon túl is kell biztosítani, 
úgyhogy ez a szempont a tervezést nem 
befolyásolta. Az, hogy választási év van, 
inkább a végrehajtás szempontjából lesz 
befolyásoló tényező, hiszen a tervezett 
idei beruházásokat szeretnénk lehetőleg 
a nyár végéig megvalósítani, mivel utána 
már a választásokra való előkészületek 
nagyon lekötik a hivatalt is és a képviselő-
testület tagjait is. Természetesen a mun-
kánkat – az előző évekéhez hasonlóan – 
igyekszünk az idén is úgy végezni, hogy 
az eredmények alapján az őszi választá-
sokon csapatommal újabb felhatalmazást 
kapjunk a vörösvári polgároktól a foly-
tatáshoz. Az elmúlt években a választók 
által biztosított erős testületi többségnek 
köszönhetően gördülékenyen és jól lehe-
tett dolgozni, és úgy érzem, folyamatos, 
egyenletes fejlődést sikerült elérnünk. 
Fontos, hogy az őszi választások ered-
ményeként városunk sok munkával elért 
gazdasági stabilitása és kiegyensúlyozott 
fejlődése továbbra is biztosítva legyen. 
Meggyőződésem, hogy ennek a célnak a 

megvalósulását a jelenlegi többséget adó, 
összeszokott, a realitások talaján mozgó 
és felelősen gazdálkodó csapat szolgálhat-
ja továbbra is a leghatékonyabban. 

• A költségvetés tervezésekor többször 
szóba került az óvónőhiány, ami orszá-
gosan is és Vörösváron is nagy probléma. 
Hogyan jelentkezik itt? Hogyan próbálja 
ezt megoldani az önkormányzat?

Valóban, városunkat is sújtja az egész or-
szágban tapasztalható óvodapedagógus-
hiány, a német nemzetiségi óvónők hiá-
nyáról már nem is beszélve. A probléma 
jelenleg elsősorban a Ligeti Cseperedő 
Óvodát érinti. A Szabadság utcai tagóvo-
dában ebben a nevelési évben tartósan öt 
óvodapedagógusi álláshely üres, amelye-
ken határozott időre (a nevelési év végé-
ig) kinevezett pedagógiai asszisztensek 
dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy minden 
csoportban kettő helyett egy képesített 
óvónő látja el a feladatot, a hiányzó óvó-
nők álláshelyén pedig pedagógiai asszisz-
tensek dolgoznak.  A Zrínyi utcai óvodá-
ban a költségvetési rendelet tervezésekor 
két óvónő hiányzott, de februárban egy 
fő nyugdíjba vonult, az év végén pedig 
további egy óvónő vonul nyugdíjba. Az 
álláshelyeket az intézményvezető folya-
matosan hirdeti. Az üres álláshelyeken 
– azok betöltéséig – pedagógiai asszisz-
tensek dolgoznak. (A Német Nemzetiségi 
óvodában szerencsére tagintézményeként 
csak egy óvónő hiányzik, s ezt a hiányt a 
tervek szerint az intézményvezető az új 
nevelési év kezdetével át tudja hidalni.)

Az óvónőhiány országos probléma, s 
véleményem szerint egyik legfőbb oka az, 
hogy a kezdő óvónők a gyakornoki idő 
alatt, tehát 3 évig nagyjából a minimálbér-
nek megfelelő összeget keresnek. Az ál-
landósult óvónőhiány miatt az óvónőkért, 
a kevés meglévő óvónő megszerzéséért és 
megtartásáért az óvodák, illetve fenntartó-
ik között nagy harc folyik. Ahol a fenntar-
tó megengedheti magának, többletjutta-
tásokkal igyekszik magához csalogatni az 
óvónőket. Ezen küzdelem keretében az 
utóbbi években több pilisvörösvári óvónő 
ment Solymárra, Pilisjászfalura, Buda-
pestre dolgozni, részben az ottani maga-
sabb béren kívüli juttatások miatt. 

Fentiek miatt, figyelembe véve a kör-
nyékbeli települések juttatásait, illetve a 
mi költségvetésünk adta lehetőségeket, 
megdupláztuk a közalkalmazottak, köz-
tük az óvónők cafeteria-juttatását, és be-
vezettük az óvodai dolgozók számára az 
évi 50 000 forintos munkaruha-juttatást. 
Ezen többletjuttatásokon túl még egy 3 
millió forintos pénzügyi keretet is biztosí-
tunk a költségvetésben a Ligeti Cseperedő 
Német Nemzetiségi Óvoda intézmény-

vezetője részére, az óvónőhiány miatt je-
lentkező többletmunkák díjazására.

A bevezetett intézkedéseknek is kö-
szönhetően az utóbbi pár hónap alatt sike-
rült jelentősen enyhíteni az óvónőhiányt a 
Szabadság utcai óvodában, s úgy néz ki, 
hogy a Zrínyi utcában is sikerül feltölteni 
szeptembertől az időközben megüresedett 
álláshelyeket.

• Több fejlesztés és beruházás előkészü-
letei már el is indultak, illetve van olyan 
is, amelyiknél már a kivitelezés is meg-
kezdődött. Hol tartanak most ezek?

A háziorvosi rendelők és a hozzájuk tar-
tozó várók és mellékhelyiségek felújítása 
március elsején megkezdődött. Jelenleg az 
alagsori gyermekorvosi rendelők felújítása 
zajlik, a hozzá tartozó vizesblokkokkal és 
váróhelyiséggel. A felújítás keretében az 
összes háziorvosi rendelőben megtörténik 
a teljes burkolatcsere (padló- és falburko-
lat), a falak és a mennyezet újrafestése, a 
belső nyílászárók cseréje, a mennyezeti vi-
lágítás korszerűsítése; a vizesblokkokban 
a WC-k, mosdók cseréje, a gépészet fel-
újítása, s minden helyiségben a radiátorok 
cseréje. A munkák várhatóan öt hónapon 
át tartanak majd. 

Szintén a Szakorvosi Rendelőintézetet 
érinti az összesen mintegy 131,5 millió 
forint értékű orvostechnikai eszközbe-
szerzés, melynek keretében egy új digi-
tális röntgenkészüléket, több ultrahang 
készüléket, egy műtőasztalt, valamint sok 
egyéb orvostechnikai eszközt vásárolunk 
a Rendelő részére az Egészséges Buda-
pest Programba benyújtott nyertes pályá-
zatunk keretében. Ebben a projektben 
megkezdtük a közbeszerzési dokumentá-
ció műszaki előkészítését, a pályázatban 
szereplő berendezések, eszközök tender-
lapjainak összeállítását. Az összeállított 
anyagot hamarosan meg tudjuk küldeni 
az EBP programiroda orvostechnológus 
szakértőjének, illetve a minőségbiztosítá-
sért felelősnek, s azok véleményezése után 
a képviselő-testület megindíthatja az esz-
közök beszerzésére vonatkozó közbeszer-
zési eljárást.

A Fő utcai és a Béke utcai útépítésre, 
valamint a Görgey utcai és a Klapka ut-
cai járdák megépítésére vonatkozó köz-
beszerzési eljárások megindításáról már 
február 28-án döntött a képviselő-testület.  
Rövidesen bíráló bizottsági ülést tartunk 
az ajánlati felhívások és az ajánlati doku-
mentációk elfogadásáról, s ezek véglege-
sítését követően indulnak az eljárások az 
EKR rendszerben. A kivitelezések remé-
nyeink szerint a II. negyedévben kezdőd-
hetnek meg és a III. negyedévben fejeződ-
hetnek be.

Palkovics Mária
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tervezett összeg, amely az eladott önkor-
mányzati ingatlanok részletfizetéseit, il-
letve a meghirdetett ingatlanok eladási árát 
tartalmazza.)

Kiadások

Kiadási oldalon a legnagyobb tétel a sze-
mélyi kiadások. Az önkormányzati intéz-
ményekben és a polgármesteri hivatalban 
összesen 232,75 státusz van, a személyi 
juttatások előirányzata 927 615 000 Ft, ami 
80 699 000 forinttal több, mint a tavalyi 
előirányzat volt. A jelentős emelkedésnek 
több oka van. Jelentős feladatnövekedés 
volt a szociális ellátások területén, ezek 
finanszírozása 43 826 000 forint többlet-
kiadást jelent. Hasonló összeggel, 43 680 
000 forinttal emeli a működési kiadási 
előirányzatot a minimálbér növekedése 
és a köztisztviselői illetményalap emelése, 
mely utóbbira az önkormányzat a 2019. 
évre állami támogatást is igényelt (részle-
tesen a februári számunkban írtunk erről 
– a szerk.). Ugyancsak hozzájárul a műkö-
dési kiadások növekedéséhez, hogy az ön-
kormányzat a közalkalmazottak esetében 
duplájára (120 000 Ft/év) emelte a cafeteria 
összegét, s a súlyos óvónőhiány mérséklése 
érdekében növekedtek az óvónőknek nyúj-
tott egyéb juttatások. 

Az önkormányzati intézmények (böl-
csőde, óvodák, Művészetek Háza, GESZ) 
működtetésének költsége éves szinten (sze-
mélyi és dologi kiadások együtt) 606 588 
000 Ft. 

Az önkormányzat dologi kiadásai között 
jelentős tétel az igazgatási tevékenység (61 
555 000 Ft), az ingatlanok üzemeltetése (16 
027 000 Ft), a temetőfenntartás (6 744 000 

FEBRUÁR 7.  
KÖLTSÉGVETÉS 
2019. 
Bevételek 

Elfogadta a képviselő-testület az önkor-
mányzat 2019. évi költségvetését. 

Bevételi oldalon a legnagyobb tétel a 
működési célú állami támogatás, mely-
nek összege 1 017 619 000 Ft.  Tavaly ez az 
összeg 946 745 000 Ft volt, tehát ezen az 
előirányzaton 70 874 000 Ft növekedés ta-
pasztalható, még úgy is, hogy az 1 főre jutó 
adóerő-képesség alapján meghatározott 
beszámítás mértéke 160 544 000 Ft, mely 
összeg az általános támogatásból kerül le-
vonásra. A növekedés elsősorban a szociális 
és gyermekjóléti feladatok támogatásánál, 
egyes köznevelési feladatok támogatásánál 
és a szakorvosi ellátásra biztosított NEAK- 
(OEP-) finanszírozásnál figyelhető meg.

A magánszemélyek kommunális adó-
jából befolyó összeg várhatóan azonos lesz 
a tavalyival, így  84 500 000 Ft-tal került 
tervezésre. Az iparűzési adó várhatóan 55 
millió forinttal lesz több, mint a 2018-as 
előirányzat volt, így ebből az adónemből 
585 000 000 Ft bevétel várható. Gépjármű-
adóból 58 000 000 forint bevételre számít-
hat az önkormányzat.

Az egyéb működési bevételek (bérle-
ti díjak, lakbérek, az önkormányzat által 
fenntartott intézmények bevételei stb. ) 151 
640 000 Ft összegben várhatók.  

Az önkormányzati ingatlanértékesí-
tések bevételeként idén 69 394 000 Ft a 

ÖNKORMÁNYZATI  
DÖNTÉSEK

álló körülmények akadályozták a munka-
végzésben. Ezt figyelembe véve a kötbér-
terhes napok száma: 23 nap, a kötbérteres 
napokból a pótmunkák időigénye miatt 
levonható: 44 nap. A kivitelezés során 
szükségessé vált, eredetileg be nem terve-
zett és elvégzett pótmunkák (töltésépítés, 
vízelvezetés korrekciója több helyen, bur-
kolatjavítás és árokprofilírozás) összege 
összesen nettó 6 580 000 Ft. (16/2019. ha-
tározat – 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

Kivitelező kiválasztása  
a háziorvosi rendelők felújítására

Még 2017-ben 22,3 millió forin-
tot nyert az önkormányzat a PM_
EUALAPELLATAS_2017 c. pályázaton, 
a Szakorvosi Rendelőben lévő gyermek-
orvosi és háziorvosi rendelők, valamint 
a hozzájuk tartozó mosdóhelyiségek és 
váróterek felújítására. A felújítás kereté-
ben a rendelők esetében teljes burkolat-
csere (padló- és falburkolat), a falak és a 
mennyezet újrafestése, a belső nyílászárók 
cseréje, a mennyezeti világítás korszerűsí-
tése, a vizesblokkokban a WC-k, mosdók 

cseréje, a gépészet felújítása, s minden 
helyiségben a radiátorok cseréje történik 
majd meg. A vizesblokkok felújítását el-
végzik a földszinten és a tetőtérben is, 
ahol a szakrendelések vannak. 

A korábbi, eredménytelenül zárult 
közbeszerzési eljárás után a megismételt 
közbeszerzési kiírásra három pályázat 
érkezett (Prím Építő Kft., Jó-Ép Kft., 
Épkomplex Kft.). Összeségében a legked-
vezőbb ajánlatot a Prím Építő Építőipari 
Kft. adta, bruttó 82 046 931 Ft összeggel, 
60 hónap jótállással, 15 napos előteljesí-
téssel, 36 hónap szakmai tapasztalattal. A 
projekt járulékos költségeire a képviselő-
testület 10 millió forintos keretet állított 
be, melynek főbb tételei a következők: 
konténerek bérlése 6 hónapra (bruttó 6,6 
millió), veszélyeshulladék-tároló pado-
zatcseréje (bruttó 300 000 Ft), eszközbe-
szerzés (bútorok, tárolók – bruttó 2 mil-
lió), műszaki ellenőr (bruttó 1,2 millió). 
A fedezet forrása a 22,3 millió forintos 
pályázati támogatás és a 2019-es önkor-
mányzati költségvetésben saját forrás-
ból biztosított bruttó 69 millió forint. 
(17/2019. határozat – 11 igen)

Az ülésen hozott rendelet:

2/2019. (II. 8.) – Pilisvörösvár Város Ön-

kormányzata 2019. évi költségvetéséről

3/2019. (II. 8.) – A pénzbeli és termé-

szetbeni szociális támogatásokról szóló 

4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról

Egyéb határozatok:

15/2019. – Az Áht. 29/A. § szerinti, Pi-

lisvörösvár Város Önkormányzata fizetési 

kötelezettségeinek a 2019. évi költségvetési 

évet követő három évre várható összegének 

elfogadásáról

A képviselő-testület által hozott hatá-

rozatok és rendeletek megtalálhatóak a 

városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu / 

Vörösvári vagyok / Önkormányzati doku-

mentumok)

Ft), a közutak, járdák, lépcsők, parkolók 
üzemeltetésének kiadásai (kátyúzás, víz-
elvezetés, hóeltakarítás, síkosságmentesítés 
– 42 962 000 Ft). A közvilágítás költsége 22 
024 000 Ft. Jelentős tétel még a zöldterü-
let-kezelés (pl. fakivágás, -telepítés, park- 
és közterület-gondozás, gyommentesítés, 
virágültetés, illegális hulladék elszállítása 
stb.), melynek költségeire 16 471 000 Ft a 
tervezett összeg.

Beruházások

A közterületeken és az intézményekben 
együtt összesen új beruházásokra 304 779 
000 Ft-ot biztosít a 2019-es költségvetés. 
A tervezett legnagyobb beruházások: Fő 
utca felújításának folytatása a Hősök teré-
től a CBA-ig (járda- és parkolóépítés, csa-
padékvíz-elvezetés) – Béke utcai útépítés 
a Nagy Imre utcáig –  egy nagyobb és két 

kisebb temetői út megépítése – járdaépítés 
a Görgey utcában a Nagykovácsi utcától a 
benzinkút felé a meglévő járdáig – járda-
építés a Klapka utcában – városi térfigyelő 
kamerarendszer kiépítése.

A tavalyi évhez hasonlóan a beruhá-
zások mellett jelentős, összesen 129 103 
000 Ft értékű felújítást is terveznek az 
idei évre. Ezek közül a legjelentősebbek: 
a Szakorvosi Rendelőintézet háziorvosi 
rendelőinek felújítása (vizesblokkokkal, 
váróhelyiségekkel – pályázati támoga-
tással) – az NNÁI melegítőkonyhájának 
felújítása – Szabadság utcai óvoda udva-
rának felújítása.

Beruházásokra és felújításokra össze-
sen 438 335 000 Ft-ot tartalmaz a költség-
vetés, ami az elmúlt évek legmagasabb fej-
lesztési összege. (2/2019. rendelet – 8 igen, 
2 nem, 1 tartózkodás)

Kötbér- és pótmunka-elszámolás  
a Strabaggal 
A „Nagy-tó körüli sétány és futópálya kiépí-
tése közvilágítással és Harcsa utcai útkor-
rekcióval” tárgyában, a Strabag Általános 
Építő Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés 
kötbér- és pótmunka-elszámolásáról is ha-
tározott a testület. A kivitelező késedelmes 
teljesítése miatt az önkormányzat a köt-
bérigényét érvényesíti, figyelembe véve – s 
a kötbérterhes napokból levonva – azokat 
a napokat, amikor a kivitelezőt rajta kívül 

Dr. Schmidt Géza szakértő

és az előzetes felmérések alapján néhány 
hatodikos diák távozik (akik hatosztályos 
gimnáziumba mennek), de a távozók lét-
száma nem fogja elérni a két új első osz-
tályba várhatóan beiratkozó 54 fős létszá-

mot. A különbség így kb. 16-22 fő lesz a 
kilépő és az újonnan érkező diákok lét-
száma között. Az iskola a létszámemelést 
átmenetinek szánja, középtávú célja, hogy 
az elkövetkezendő tanévekben is két 25-27 
fős 1. osztályt indítson, ezáltal 2-3 év alatt 
elérnék, majd stabilizálnák az összlétszá-
mot 420-430 fő között. Az NNÖ jóváhagy-
ta a kérelmet, az önkormányzatnak véle-
ményezési joga van. A képviselő-testület 
egyetértett a döntéssel, azzal a kitétellel ki-
egészítve, hogy az iskolában maximálisan 
16 osztály működtethető, évfolyamonként 
2 osztállyal. (18/2019. határozat – 11 igen) 

A Szakorvosi Rendelő  
beszámolója 

A Szakorvosi Rendelőintézet igazgatója a 
munkaköri leírásában foglaltaknak meg-
felelően minden év februárjában írásos 
beszámolót készít az intézmény előző évi 
munkájáról. Dr. Surjánné Dr. Tóth Margit 
igazgató asszony idén is benyújtotta az in-
tézmény 2018-as szakmai beszámolóját és 
2019-es munkatervét a képviselő-testület-
nek. A szakmai beszámoló statisztikai ki-
mutatásokat közöl a az egyes szakrendelé-
sek 2018. évi betegforgalmi adatairól, szól 
a várakozási időkről, az újonnan bevezetni 
kívánt gyermekneurológiai rendelésről, 
majd tételes kimutatást ad az intézmény 
gazdálkodásáról (bevételek, kiadások, be-
ruházások, karbantartások). A 2019-es 
intézményi munkaterv havi lebontásban 

FEBRUÁR 28. 
RENDES ÜLÉS
Létszámváltozás  
a Vásár téri iskolában

Szontág Nándor, a Vásár téri iskola igaz-
gatója kérelmezte, hogy a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat (NNÖ) – mint fenn-
tartó – járuljon hozzá az iskolába felvehető 
tanulólétszámnak az Alapító okiratban ed-
dig engedélyezett 433 főről 450 főre való 
megemeléséhez. Kérelmét azzal indokolta, 
hogy a jelenlegi 434 fős létszámból (ebből 
4 fő magántanuló) a tanév végén 32 végzős Berényi Ildikó igazgató
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tervezett összeg, amely az eladott önkor-
mányzati ingatlanok részletfizetéseit, il-
letve a meghirdetett ingatlanok eladási árát 
tartalmazza.)

Kiadások

Kiadási oldalon a legnagyobb tétel a sze-
mélyi kiadások. Az önkormányzati intéz-
ményekben és a polgármesteri hivatalban 
összesen 232,75 státusz van, a személyi 
juttatások előirányzata 927 615 000 Ft, ami 
80 699 000 forinttal több, mint a tavalyi 
előirányzat volt. A jelentős emelkedésnek 
több oka van. Jelentős feladatnövekedés 
volt a szociális ellátások területén, ezek 
finanszírozása 43 826 000 forint többlet-
kiadást jelent. Hasonló összeggel, 43 680 
000 forinttal emeli a működési kiadási 
előirányzatot a minimálbér növekedése 
és a köztisztviselői illetményalap emelése, 
mely utóbbira az önkormányzat a 2019. 
évre állami támogatást is igényelt (részle-
tesen a februári számunkban írtunk erről 
– a szerk.). Ugyancsak hozzájárul a műkö-
dési kiadások növekedéséhez, hogy az ön-
kormányzat a közalkalmazottak esetében 
duplájára (120 000 Ft/év) emelte a cafeteria 
összegét, s a súlyos óvónőhiány mérséklése 
érdekében növekedtek az óvónőknek nyúj-
tott egyéb juttatások. 

Az önkormányzati intézmények (böl-
csőde, óvodák, Művészetek Háza, GESZ) 
működtetésének költsége éves szinten (sze-
mélyi és dologi kiadások együtt) 606 588 
000 Ft. 

Az önkormányzat dologi kiadásai között 
jelentős tétel az igazgatási tevékenység (61 
555 000 Ft), az ingatlanok üzemeltetése (16 
027 000 Ft), a temetőfenntartás (6 744 000 

FEBRUÁR 7.  
KÖLTSÉGVETÉS 
2019. 
Bevételek 

Elfogadta a képviselő-testület az önkor-
mányzat 2019. évi költségvetését. 

Bevételi oldalon a legnagyobb tétel a 
működési célú állami támogatás, mely-
nek összege 1 017 619 000 Ft.  Tavaly ez az 
összeg 946 745 000 Ft volt, tehát ezen az 
előirányzaton 70 874 000 Ft növekedés ta-
pasztalható, még úgy is, hogy az 1 főre jutó 
adóerő-képesség alapján meghatározott 
beszámítás mértéke 160 544 000 Ft, mely 
összeg az általános támogatásból kerül le-
vonásra. A növekedés elsősorban a szociális 
és gyermekjóléti feladatok támogatásánál, 
egyes köznevelési feladatok támogatásánál 
és a szakorvosi ellátásra biztosított NEAK- 
(OEP-) finanszírozásnál figyelhető meg.

A magánszemélyek kommunális adó-
jából befolyó összeg várhatóan azonos lesz 
a tavalyival, így  84 500 000 Ft-tal került 
tervezésre. Az iparűzési adó várhatóan 55 
millió forinttal lesz több, mint a 2018-as 
előirányzat volt, így ebből az adónemből 
585 000 000 Ft bevétel várható. Gépjármű-
adóból 58 000 000 forint bevételre számít-
hat az önkormányzat.

Az egyéb működési bevételek (bérle-
ti díjak, lakbérek, az önkormányzat által 
fenntartott intézmények bevételei stb. ) 151 
640 000 Ft összegben várhatók.  

Az önkormányzati ingatlanértékesí-
tések bevételeként idén 69 394 000 Ft a 

ÖNKORMÁNYZATI  
DÖNTÉSEK

álló körülmények akadályozták a munka-
végzésben. Ezt figyelembe véve a kötbér-
terhes napok száma: 23 nap, a kötbérteres 
napokból a pótmunkák időigénye miatt 
levonható: 44 nap. A kivitelezés során 
szükségessé vált, eredetileg be nem terve-
zett és elvégzett pótmunkák (töltésépítés, 
vízelvezetés korrekciója több helyen, bur-
kolatjavítás és árokprofilírozás) összege 
összesen nettó 6 580 000 Ft. (16/2019. ha-
tározat – 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

Kivitelező kiválasztása  
a háziorvosi rendelők felújítására

Még 2017-ben 22,3 millió forin-
tot nyert az önkormányzat a PM_
EUALAPELLATAS_2017 c. pályázaton, 
a Szakorvosi Rendelőben lévő gyermek-
orvosi és háziorvosi rendelők, valamint 
a hozzájuk tartozó mosdóhelyiségek és 
váróterek felújítására. A felújítás kereté-
ben a rendelők esetében teljes burkolat-
csere (padló- és falburkolat), a falak és a 
mennyezet újrafestése, a belső nyílászárók 
cseréje, a mennyezeti világítás korszerűsí-
tése, a vizesblokkokban a WC-k, mosdók 

cseréje, a gépészet felújítása, s minden 
helyiségben a radiátorok cseréje történik 
majd meg. A vizesblokkok felújítását el-
végzik a földszinten és a tetőtérben is, 
ahol a szakrendelések vannak. 

A korábbi, eredménytelenül zárult 
közbeszerzési eljárás után a megismételt 
közbeszerzési kiírásra három pályázat 
érkezett (Prím Építő Kft., Jó-Ép Kft., 
Épkomplex Kft.). Összeségében a legked-
vezőbb ajánlatot a Prím Építő Építőipari 
Kft. adta, bruttó 82 046 931 Ft összeggel, 
60 hónap jótállással, 15 napos előteljesí-
téssel, 36 hónap szakmai tapasztalattal. A 
projekt járulékos költségeire a képviselő-
testület 10 millió forintos keretet állított 
be, melynek főbb tételei a következők: 
konténerek bérlése 6 hónapra (bruttó 6,6 
millió), veszélyeshulladék-tároló pado-
zatcseréje (bruttó 300 000 Ft), eszközbe-
szerzés (bútorok, tárolók – bruttó 2 mil-
lió), műszaki ellenőr (bruttó 1,2 millió). 
A fedezet forrása a 22,3 millió forintos 
pályázati támogatás és a 2019-es önkor-
mányzati költségvetésben saját forrás-
ból biztosított bruttó 69 millió forint. 
(17/2019. határozat – 11 igen)

Az ülésen hozott rendelet:

2/2019. (II. 8.) – Pilisvörösvár Város Ön-

kormányzata 2019. évi költségvetéséről

3/2019. (II. 8.) – A pénzbeli és termé-

szetbeni szociális támogatásokról szóló 

4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról

Egyéb határozatok:

15/2019. – Az Áht. 29/A. § szerinti, Pi-

lisvörösvár Város Önkormányzata fizetési 

kötelezettségeinek a 2019. évi költségvetési 

évet követő három évre várható összegének 

elfogadásáról

A képviselő-testület által hozott hatá-

rozatok és rendeletek megtalálhatóak a 

városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu / 

Vörösvári vagyok / Önkormányzati doku-

mentumok)

Ft), a közutak, járdák, lépcsők, parkolók 
üzemeltetésének kiadásai (kátyúzás, víz-
elvezetés, hóeltakarítás, síkosságmentesítés 
– 42 962 000 Ft). A közvilágítás költsége 22 
024 000 Ft. Jelentős tétel még a zöldterü-
let-kezelés (pl. fakivágás, -telepítés, park- 
és közterület-gondozás, gyommentesítés, 
virágültetés, illegális hulladék elszállítása 
stb.), melynek költségeire 16 471 000 Ft a 
tervezett összeg.

Beruházások

A közterületeken és az intézményekben 
együtt összesen új beruházásokra 304 779 
000 Ft-ot biztosít a 2019-es költségvetés. 
A tervezett legnagyobb beruházások: Fő 
utca felújításának folytatása a Hősök teré-
től a CBA-ig (járda- és parkolóépítés, csa-
padékvíz-elvezetés) – Béke utcai útépítés 
a Nagy Imre utcáig –  egy nagyobb és két 

kisebb temetői út megépítése – járdaépítés 
a Görgey utcában a Nagykovácsi utcától a 
benzinkút felé a meglévő járdáig – járda-
építés a Klapka utcában – városi térfigyelő 
kamerarendszer kiépítése.

A tavalyi évhez hasonlóan a beruhá-
zások mellett jelentős, összesen 129 103 
000 Ft értékű felújítást is terveznek az 
idei évre. Ezek közül a legjelentősebbek: 
a Szakorvosi Rendelőintézet háziorvosi 
rendelőinek felújítása (vizesblokkokkal, 
váróhelyiségekkel – pályázati támoga-
tással) – az NNÁI melegítőkonyhájának 
felújítása – Szabadság utcai óvoda udva-
rának felújítása.

Beruházásokra és felújításokra össze-
sen 438 335 000 Ft-ot tartalmaz a költség-
vetés, ami az elmúlt évek legmagasabb fej-
lesztési összege. (2/2019. rendelet – 8 igen, 
2 nem, 1 tartózkodás)

Kötbér- és pótmunka-elszámolás  
a Strabaggal 
A „Nagy-tó körüli sétány és futópálya kiépí-
tése közvilágítással és Harcsa utcai útkor-
rekcióval” tárgyában, a Strabag Általános 
Építő Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés 
kötbér- és pótmunka-elszámolásáról is ha-
tározott a testület. A kivitelező késedelmes 
teljesítése miatt az önkormányzat a köt-
bérigényét érvényesíti, figyelembe véve – s 
a kötbérterhes napokból levonva – azokat 
a napokat, amikor a kivitelezőt rajta kívül 

Dr. Schmidt Géza szakértő

és az előzetes felmérések alapján néhány 
hatodikos diák távozik (akik hatosztályos 
gimnáziumba mennek), de a távozók lét-
száma nem fogja elérni a két új első osz-
tályba várhatóan beiratkozó 54 fős létszá-

mot. A különbség így kb. 16-22 fő lesz a 
kilépő és az újonnan érkező diákok lét-
száma között. Az iskola a létszámemelést 
átmenetinek szánja, középtávú célja, hogy 
az elkövetkezendő tanévekben is két 25-27 
fős 1. osztályt indítson, ezáltal 2-3 év alatt 
elérnék, majd stabilizálnák az összlétszá-
mot 420-430 fő között. Az NNÖ jóváhagy-
ta a kérelmet, az önkormányzatnak véle-
ményezési joga van. A képviselő-testület 
egyetértett a döntéssel, azzal a kitétellel ki-
egészítve, hogy az iskolában maximálisan 
16 osztály működtethető, évfolyamonként 
2 osztállyal. (18/2019. határozat – 11 igen) 

A Szakorvosi Rendelő  
beszámolója 

A Szakorvosi Rendelőintézet igazgatója a 
munkaköri leírásában foglaltaknak meg-
felelően minden év februárjában írásos 
beszámolót készít az intézmény előző évi 
munkájáról. Dr. Surjánné Dr. Tóth Margit 
igazgató asszony idén is benyújtotta az in-
tézmény 2018-as szakmai beszámolóját és 
2019-es munkatervét a képviselő-testület-
nek. A szakmai beszámoló statisztikai ki-
mutatásokat közöl a az egyes szakrendelé-
sek 2018. évi betegforgalmi adatairól, szól 
a várakozási időkről, az újonnan bevezetni 
kívánt gyermekneurológiai rendelésről, 
majd tételes kimutatást ad az intézmény 
gazdálkodásáról (bevételek, kiadások, be-
ruházások, karbantartások). A 2019-es 
intézményi munkaterv havi lebontásban 

FEBRUÁR 28. 
RENDES ÜLÉS
Létszámváltozás  
a Vásár téri iskolában

Szontág Nándor, a Vásár téri iskola igaz-
gatója kérelmezte, hogy a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat (NNÖ) – mint fenn-
tartó – járuljon hozzá az iskolába felvehető 
tanulólétszámnak az Alapító okiratban ed-
dig engedélyezett 433 főről 450 főre való 
megemeléséhez. Kérelmét azzal indokolta, 
hogy a jelenlegi 434 fős létszámból (ebből 
4 fő magántanuló) a tanév végén 32 végzős Berényi Ildikó igazgató
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emelést, de az elmúlt években a fogyasztói 
árindex jóval alacsonyabb volt, ezért nem 
indokolt a bérleti díj évenkénti 10%-os 
emelése. A képviselő-testület mérlegelte a 
kérelem indokoltságát, végül úgy döntött, 
hogy indokolt a patika ügyvezetőjének ké-
relme, így idéntől a bérleti díj már csak az 
éves infláció mértékének megfelelően nö-
vekszik. Idén februártól így havi 709 710 
forintot fizet a bérlő az önkormányzatnak. 
(21/2019. határozat – 8 igen, 1 nem, 2 tar-
tózkodás)

Emelkedett a Vörösvári Újság szer-
kesztőinek megbízási díja 

2011 óta a Filmkovács Bt. látja el a Vörösvári 
Újság felelős szerkesztői és tördelőszerkesz-
tői feladatait. 2019. január 23-án a Film-
kovács Bt. képviseletében Sólyom Ágnes 
kérelmet adott be a Vörösvári Újság felelős 
szerkesztői és tördelőszerkesztői megbízási 
díjak emelésére. Kérelmében a felelős szer-
kesztői és a tördelőszerkesztői megbízási 
díjat 490 000 Ft-ra kéri emelni azzal az 
indoklással, hogy az öt évvel ezelőtt, 2014-
ben szerződésbe foglalt összeg már nem 
fedezi az azóta jelentősen megemelkedett 
bérköltségeket. A megbízási díjak emelé-
sére vonatkozó kérelmet jogosnak találta 
a képviselő-testület, mértékének megálla-
pításakor azonban azt is figyelembe vette, 
hogy a felelős szerkesztői munka csökkent 
az önkormányzati sajtóreferens munkába 
állásával. Mindezek alapján a képviselő-
testület a felelős szerkesztői és tördelői díjat 
együtt bruttó 450 000 forintra emelte, a ro-
vatszerkesztők megbízási díját pedig bruttó 
46 318 forintról bruttó 51 000 forintra. Az 
újság SZMSZ-ét ezekkel az összegekkel 
módosították. (23/2019. határozat – 10 igen)

Közbeszerzés kiírása utak  
és járdák építésére 

A 2019. évi költségvetésben elhatározott fej-
lesztések megvalósítása érdekében két köz-
beszerzési eljárás megindításáról döntött a 
képviselő-testület.

Az egyik közbeszerzést a következő épí-
tési munkák elvégzésére írják ki, engedélyes 
tervek alapján: 
• Járda-, kerékpárút- és parkolóépítés a Fő 
utca páros oldalán a Hősök tértől a CBA-
ig a csapadékvíz-elvezető árok befedésével, 
zárt csapadékcsatorna kiépítésével, zöldfe-
lületek kialakításával.
• Járdaépítés a Fő utca páratlan oldalán a 
Pacsirta utcától a Vágóhíd közig, valamint 
útfelújítás a Pacsirta utca felső szakaszán, 
60 fm hosszon (az út felbontása, a meg-
süllyedt útszakasz 20 cm-rel történő meg-
emelése és újrakövezése a bontott bazalt 
kövekkel).
• Szilárd burkolatú út építése a Béke utcá-
ban a Postakert utcától a Nagy Imre utcáig 

tartalmazza az értekezletek, ellenőrzések, 
beszámolók, adatszolgáltatások és jelen-
tések rendjét. A beszámolót a képviselők 
elfogadták. (19/2019. határozat – 10 igen, 1 
tartózkodás)

A Művészetek Háza beszámolója

A muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény alapján a 
Művészetek Háza igazgatónője, Berényi 
Ildikó is elkészítette az intézmény 2018-as 
beszámolóját és a 2019-es év munkatervét. 

Egyéb határozatok:
22/2019. – A 082/2 hrsz.-ú Házi-réti víztá-
rozó művelési ágának megváltoztatásával 
kapcsolatos kérelem ügyében
26/2019. – A 2019. évi közbeszerzési terv el-
fogadásáról
32/2019. – A képviselő-testület 2019. évi 
munkatervének elfogadásáról
33/2019. – A civil szervezetek 2019. évi tá-

mogatási keretének felosztásáról
34/2019. – A Pilisvörösvár 3969 helyrajzi 
számon nyilvántartott ingatlanra vonatkozó 
elővásárlási joggal kapcsolatban
A képviselő-testület által hozott határozatok 
és rendeletek megtalálhatóak a városi honla-
pon (www.pilisvorosvar.hu / Vörösvári va-
gyok / Önkormányzati dokumentumok)

480 m hosszon, 5 m szélességben, 35 m zárt 
csapadékcsatorna fektetéssel, 456 fm árok-
profilírozással és 90 m2 árokburkolással. 
(24/2019. határozat – 10 igen)

A másik közbeszerzést nem engedélyes 
tervek alapján, a következő munkálatok el-
végzésére indítják:
• Járdaépítés a Görgey utcában a Nagyko-
vácsi utcától a Görgey utca 4. szám előtt 
meglévő járdáig 600 fm hosszon, 1,5 m 
szélességben, valamint a Klapka utcában a 
Szőlő utcától a Vörösvárbánya vasúti meg-
állóig 170 fm hosszon, 1 m szélességben.
• Szilárd burkolatú útépítés a városi köz-
temetőben a 19-es parcella mellett 75 fm 
hosszon, 3 m szélességben; a 12. számú 
parcellában 90 fm hosszon, 2 m szélesség-
ben, valamint a 3. számú parcellában (a 
bányász sírhelyek felé) 45 fm hosszon, 2 m 
szélességben.
• Út- és járdajavítás a Budai Nagy Antal 
utcában 52 fm hosszon. (25/2019. határozat 
– 10 igen)

Pályázati kiírás büfé  
üzemeltetésére a Nagy-tó mellett

A Nagy-tó körüli sétány és futópálya át-
adása óta nagyon sokan futnak, sétálnak, 
kerékpároznak a tavak környékén. Így 
várhatóan lesz igény arra, hogy a sétány 
és futópálya környékén bizonyos idősza-
kokban lehetőség legyen üdítőt, jégkrémet 
és további termékeket vásárolni. Ezen vár-
ható igények kiszolgálása érdekében most 
arról döntöttek a képviselők, hogy a Nagy-
tó mellett egy 15-20 m2 nagyságú területet 
megpályáztatnak büfé létrehozása céljából, 
50 000 Ft/hó alsólimit bérleti díjjal. A pályá-
zati kiírás megtalálható a városi honlapon, 
a Vörösvári Újság … oldalán és a Vörösvári 
Hírek c. városi hírportálon. (27/2019. hatá-
rozat – 9 igen, 1 tartózkodás)

Változott az önkormányzati  
tulajdonú ingatlanok  
haszonbérleti díja

A külterületi, szántó művelési ágú önkor-
mányzati ingatlanok gondozása, kaszálása 
minden évben jelentős költséget jelent az 
önkormányzat számára. Ez a költség az in-
gatlanok haszonbérbe adásával jelentősen 
csökkenthető. Az önkormányzat él is ezzel a 
lehetőséggel, és 2012-ben a képviselő-testü-
let a Folyamatos pályázati felhívás termőföldek 
mezőgazdasági célú hasznosítására című pá-
lyázati felhívásban határozta meg a haszon-
bérleti díjat (2 Ft/m2). Megvizsgálva a kör-
nyékbeli településeken lévő haszonbérleti 
díjakat, az látszik, hogy azokat átlagban 3-4 
Ft/m2/év egységáron adják ki. Ennek alap-
ján a képviselő-testület a külterületi, szántó 
művelési ágú önkormányzati ingatlanok ha-
szonbérleti díját 3 Ft/m2/év egységárra emel-
te. (28/2019. határozat – 10 igen)

Adófizetési határidő

Ezúton tájékoztatom tisztelt adózóinkat, hogy a 
2019. I. félévi helyi iparűzési adó, magánsze-
mélyek kommunális adója és gépjárműadó 
befizetésének határideje 2019. március 18. napja.

A befizetéshez szükséges postai készpénz-átuta-
lási megbízásokat az adóívvel együtt március hó-
nap elején kézbesítettük Önöknek.

Kérjük, hogy szíveskedjenek figyelni a be-
fizetési határidő pontos betartására, ellen-
kező esetben késedelmi pótlék kerül felszá-
mításra. Felhívom hátralékkal rendelkező 
adózóink figyelmét, hogy hivatalunk jogo-
sult a lejárt tartozás összegére végrehajtási 
eljárásban azonnali beszedési megbízást, 
munkabér-, illetve nyugdíjletiltást, gép-

jármű forgalomból való kivonást, ingó- és 
ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegy-
zést indítani.
Előre is köszönjük fegyelmezett adófizetői maga-
tartását, mellyel hozzájárul városunk működési és 
fejlesztési kiadásainak finanszírozásához.

Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

Berényi Ildikó igazgató

A beszámoló a következő főbb elemeket 
tartalmazza: az intézmény infrastruktu-
rális adottságainak bemutatása, fejlesztési 
lehetőségek, megvalósult fejlesztések, kö-
zösségi terek, a lezajlott programok bemu-
tatása tematikus rendben, az állandó prog-
ramok bemutatása, kiállítások, előadóestek, 
komolyzenei események, zenés estek, ese-
ménynaptár, a Vörösvári Napok tapasztala-
tai, Sváb Sarok beszámoló, a könyvtár mun-
kája. A 2019. évi közművelődési munkaterv 
főbb témái: kulturális programok, színházi 
előadások, családi matinék, kreatív műhely, 
előadóestek, táncházak, koncertek, a nem-
zeti ünnepekhez kapcsolódó rendezvények, 
kiállítások, tanfolyamok. A munkaterv tar-
talmazza a 2019. évi Vörösvári Napok rész-
letes programtervét is. A képviselő-testület 
a beszámolót és a munkatervet elfogadta. 
(20/2019. határozat – 11 igen)

Módosult a Sikari patika  
bérleti szerződése 

A Sikari Patika 24 éve bérli az önkormány-
zattól a Fő u. 124. szám alatt található 
ingatlant. A bérleti szerződés szerint „az 
önkormányzat jogosult a bérleti díjat min-
den évben az előző évi hivatalos inflációs 
rátának megfelelő mértékben, minimum 
10%-kal, a bérbe vevő külön hozzájárulása 
nélkül emelni.”

A patika ügyvezetője, dr. Filáné dr. Pap 
Franciska januárban kérelemmel fordult az 
önkormányzat felé, miszerint kéri a bérleti 
szerződés felülvizsgálatát, illetve módosí-
tását a bérleti díj évenkénti 10%-os emelé-
sére vonatkozóan. Indoklásában elmondta, 
hogy a bérleti szerződés 2001. február 5-i 
módosítása idején a gazdasági helyzet még 
indokolhatta az évenkénti akár 10%-os 

Vízkorlátozási intézkedési terv

A vonatkozó törvények, rendeletek és vég-
rehajtási utasítások alapján a település 
polgármestere a településen bizonyos ese-
tekben vízkorlátozást rendel el. A Duna 
Menti Regionális Vízmű Zrt. januárban 
megküldte az önkormányzatnak Pilisvö-
rösvár vízkorlátozási intézkedési tervét 
képviselő-testületi jóváhagyásra. 

A jóváhagyott vízkorlátozási terv sze-
rint a polgármester a településen vízkor-
látozást rendelhet el az alábbi esetekben:
• Ha környezeti katasztrófa vagy egyéb 
rendkívüli esemény következményeként a 
vízbázis nagymértékben szennyeződik, és 
ezért kapacitáscsökkenés áll elő.
• A gerincvezeték, az átemelő és nyomás-
fokozó műtárgyak, tárolómedencék nem 
várt külső hatásra történő oly mértékű ká-
rosodása, melynél a teljes körű vízellátás 
vízkormányzási intézkedésekkel sem biz-
tosítható.
• Hosszan tartó, előre nem látható okok 
miatti villamosenergia-szolgáltatás kiesés 
esetén, ha a tárolt kapacitás várhatóan 
nem elegendő a gravitációs ellátáshoz.
• Az esetlegesen, váratlan esemény kö-
vetkeztében, a napi termelőkapacitást je-
lentősen meghaladó vízfogyasztás esetén. 
(29/2019. határozat – 10 igen)

Az utolsó lakás is elkelt  
a Csobánkai utca 3.-ban

Még 2018-ban döntött arról a képviselő-
testület, hogy nyílt pályázat útján értéke-
síti a Csobánkai utca 3. szám alatti önkor-
mányzati társasházi lakásokat. Az utolsó, 
219/2/A/1 hrsz.-ú lakás 12 500 000 forint 
alsó limitáron került meghirdetésre. A la-
kás megvételére egy ajánlat érkezett, 12 
802 000 forint vételi áron.  A pályázat ér-
vényes volt, így ezen áron adja el a pályá-
zónak a lakást az önkormányzat. (30/2019. 
határozat – 10 igen)

„Új” teherautó a 
városgondokságnak

A városgondnokság az anyagbeszerzést, 
szállítást és egyéb feladatait egy 19 éves 
IVECO 35 DailyC 13 típusú platós kiste-
herautóval látja el. Az autó már sokszor 
szorult javításra, az elektronikai része 
egy alkalommal kiégett, karosszériája 
helyenként rozsdás. Az autó értéke az ál-
lapotfelmérés szerint 1-1,2 millió forint 
között van. A 2019-es év költségvetésében 
szerepel az autó lecserélése 3 millió fo-
rintos keretösszegig. A városgondnokság 
által megfogalmazott cél egy duplafülkés, 
billenthető platós teherautó beszerzése, 
mivel ez egyfelől egy személyszállító jár-
művet ki tudna váltani, másfelől jelentős 
munkaidőt spórolna a városgondnokság-
nak a platóról való anyagok (sóder, száraz-

Pilisvörösvár, Szapolyai u. 6. 3824/13 hrsz.
828 m2 alapterületű, üres lakótelek,  

víz, gáz, elektromos áram és csatorna az ingatlan előtt biztosított.

Ár: 19 600 000 Ft

Szapolyai u. 4. 3824/14 hrsz.
838 m2 alapterületű, üres lakótelek,  

víz, gáz, elektromos áram és csatorna az ingatlan előtt biztosított. 

Ár: 19 800 000 Ft

ELADÓ ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELEK

Információ: 06-26-330-233/156

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

beton, zöldhulladék stb.) lerakodásakor. A 
képviselő-testület egyetértett a javaslattal, 
és a költségvetésben 3 millió forinton túl 
további 1 millió forintot biztosított a fej-
lesztési tartalékkeretből az autó beszerzé-
séhez. Az ajánlatok értékelésénél a követ-

kező műszaki szempontokat veszik majd 
figyelembe: fogyasztás, futott kilométer, 
rendszeresen karbantartott, duplafülkés 
6 személyes billenőplatós, évjárat. A régi 
autót meghirdetik eladásra. (31/2019. ha-
tározat – 10 igen)
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emelést, de az elmúlt években a fogyasztói 
árindex jóval alacsonyabb volt, ezért nem 
indokolt a bérleti díj évenkénti 10%-os 
emelése. A képviselő-testület mérlegelte a 
kérelem indokoltságát, végül úgy döntött, 
hogy indokolt a patika ügyvezetőjének ké-
relme, így idéntől a bérleti díj már csak az 
éves infláció mértékének megfelelően nö-
vekszik. Idén februártól így havi 709 710 
forintot fizet a bérlő az önkormányzatnak. 
(21/2019. határozat – 8 igen, 1 nem, 2 tar-
tózkodás)

Emelkedett a Vörösvári Újság szer-
kesztőinek megbízási díja 

2011 óta a Filmkovács Bt. látja el a Vörösvári 
Újság felelős szerkesztői és tördelőszerkesz-
tői feladatait. 2019. január 23-án a Film-
kovács Bt. képviseletében Sólyom Ágnes 
kérelmet adott be a Vörösvári Újság felelős 
szerkesztői és tördelőszerkesztői megbízási 
díjak emelésére. Kérelmében a felelős szer-
kesztői és a tördelőszerkesztői megbízási 
díjat 490 000 Ft-ra kéri emelni azzal az 
indoklással, hogy az öt évvel ezelőtt, 2014-
ben szerződésbe foglalt összeg már nem 
fedezi az azóta jelentősen megemelkedett 
bérköltségeket. A megbízási díjak emelé-
sére vonatkozó kérelmet jogosnak találta 
a képviselő-testület, mértékének megálla-
pításakor azonban azt is figyelembe vette, 
hogy a felelős szerkesztői munka csökkent 
az önkormányzati sajtóreferens munkába 
állásával. Mindezek alapján a képviselő-
testület a felelős szerkesztői és tördelői díjat 
együtt bruttó 450 000 forintra emelte, a ro-
vatszerkesztők megbízási díját pedig bruttó 
46 318 forintról bruttó 51 000 forintra. Az 
újság SZMSZ-ét ezekkel az összegekkel 
módosították. (23/2019. határozat – 10 igen)

Közbeszerzés kiírása utak  
és járdák építésére 

A 2019. évi költségvetésben elhatározott fej-
lesztések megvalósítása érdekében két köz-
beszerzési eljárás megindításáról döntött a 
képviselő-testület.

Az egyik közbeszerzést a következő épí-
tési munkák elvégzésére írják ki, engedélyes 
tervek alapján: 
• Járda-, kerékpárút- és parkolóépítés a Fő 
utca páros oldalán a Hősök tértől a CBA-
ig a csapadékvíz-elvezető árok befedésével, 
zárt csapadékcsatorna kiépítésével, zöldfe-
lületek kialakításával.
• Járdaépítés a Fő utca páratlan oldalán a 
Pacsirta utcától a Vágóhíd közig, valamint 
útfelújítás a Pacsirta utca felső szakaszán, 
60 fm hosszon (az út felbontása, a meg-
süllyedt útszakasz 20 cm-rel történő meg-
emelése és újrakövezése a bontott bazalt 
kövekkel).
• Szilárd burkolatú út építése a Béke utcá-
ban a Postakert utcától a Nagy Imre utcáig 

tartalmazza az értekezletek, ellenőrzések, 
beszámolók, adatszolgáltatások és jelen-
tések rendjét. A beszámolót a képviselők 
elfogadták. (19/2019. határozat – 10 igen, 1 
tartózkodás)

A Művészetek Háza beszámolója

A muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény alapján a 
Művészetek Háza igazgatónője, Berényi 
Ildikó is elkészítette az intézmény 2018-as 
beszámolóját és a 2019-es év munkatervét. 

Egyéb határozatok:
22/2019. – A 082/2 hrsz.-ú Házi-réti víztá-
rozó művelési ágának megváltoztatásával 
kapcsolatos kérelem ügyében
26/2019. – A 2019. évi közbeszerzési terv el-
fogadásáról
32/2019. – A képviselő-testület 2019. évi 
munkatervének elfogadásáról
33/2019. – A civil szervezetek 2019. évi tá-

mogatási keretének felosztásáról
34/2019. – A Pilisvörösvár 3969 helyrajzi 
számon nyilvántartott ingatlanra vonatkozó 
elővásárlási joggal kapcsolatban
A képviselő-testület által hozott határozatok 
és rendeletek megtalálhatóak a városi honla-
pon (www.pilisvorosvar.hu / Vörösvári va-
gyok / Önkormányzati dokumentumok)

480 m hosszon, 5 m szélességben, 35 m zárt 
csapadékcsatorna fektetéssel, 456 fm árok-
profilírozással és 90 m2 árokburkolással. 
(24/2019. határozat – 10 igen)

A másik közbeszerzést nem engedélyes 
tervek alapján, a következő munkálatok el-
végzésére indítják:
• Járdaépítés a Görgey utcában a Nagyko-
vácsi utcától a Görgey utca 4. szám előtt 
meglévő járdáig 600 fm hosszon, 1,5 m 
szélességben, valamint a Klapka utcában a 
Szőlő utcától a Vörösvárbánya vasúti meg-
állóig 170 fm hosszon, 1 m szélességben.
• Szilárd burkolatú útépítés a városi köz-
temetőben a 19-es parcella mellett 75 fm 
hosszon, 3 m szélességben; a 12. számú 
parcellában 90 fm hosszon, 2 m szélesség-
ben, valamint a 3. számú parcellában (a 
bányász sírhelyek felé) 45 fm hosszon, 2 m 
szélességben.
• Út- és járdajavítás a Budai Nagy Antal 
utcában 52 fm hosszon. (25/2019. határozat 
– 10 igen)

Pályázati kiírás büfé  
üzemeltetésére a Nagy-tó mellett

A Nagy-tó körüli sétány és futópálya át-
adása óta nagyon sokan futnak, sétálnak, 
kerékpároznak a tavak környékén. Így 
várhatóan lesz igény arra, hogy a sétány 
és futópálya környékén bizonyos idősza-
kokban lehetőség legyen üdítőt, jégkrémet 
és további termékeket vásárolni. Ezen vár-
ható igények kiszolgálása érdekében most 
arról döntöttek a képviselők, hogy a Nagy-
tó mellett egy 15-20 m2 nagyságú területet 
megpályáztatnak büfé létrehozása céljából, 
50 000 Ft/hó alsólimit bérleti díjjal. A pályá-
zati kiírás megtalálható a városi honlapon, 
a Vörösvári Újság … oldalán és a Vörösvári 
Hírek c. városi hírportálon. (27/2019. hatá-
rozat – 9 igen, 1 tartózkodás)

Változott az önkormányzati  
tulajdonú ingatlanok  
haszonbérleti díja

A külterületi, szántó művelési ágú önkor-
mányzati ingatlanok gondozása, kaszálása 
minden évben jelentős költséget jelent az 
önkormányzat számára. Ez a költség az in-
gatlanok haszonbérbe adásával jelentősen 
csökkenthető. Az önkormányzat él is ezzel a 
lehetőséggel, és 2012-ben a képviselő-testü-
let a Folyamatos pályázati felhívás termőföldek 
mezőgazdasági célú hasznosítására című pá-
lyázati felhívásban határozta meg a haszon-
bérleti díjat (2 Ft/m2). Megvizsgálva a kör-
nyékbeli településeken lévő haszonbérleti 
díjakat, az látszik, hogy azokat átlagban 3-4 
Ft/m2/év egységáron adják ki. Ennek alap-
ján a képviselő-testület a külterületi, szántó 
művelési ágú önkormányzati ingatlanok ha-
szonbérleti díját 3 Ft/m2/év egységárra emel-
te. (28/2019. határozat – 10 igen)

Adófizetési határidő

Ezúton tájékoztatom tisztelt adózóinkat, hogy a 
2019. I. félévi helyi iparűzési adó, magánsze-
mélyek kommunális adója és gépjárműadó 
befizetésének határideje 2019. március 18. napja.

A befizetéshez szükséges postai készpénz-átuta-
lási megbízásokat az adóívvel együtt március hó-
nap elején kézbesítettük Önöknek.

Kérjük, hogy szíveskedjenek figyelni a be-
fizetési határidő pontos betartására, ellen-
kező esetben késedelmi pótlék kerül felszá-
mításra. Felhívom hátralékkal rendelkező 
adózóink figyelmét, hogy hivatalunk jogo-
sult a lejárt tartozás összegére végrehajtási 
eljárásban azonnali beszedési megbízást, 
munkabér-, illetve nyugdíjletiltást, gép-

jármű forgalomból való kivonást, ingó- és 
ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegy-
zést indítani.
Előre is köszönjük fegyelmezett adófizetői maga-
tartását, mellyel hozzájárul városunk működési és 
fejlesztési kiadásainak finanszírozásához.

Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

Berényi Ildikó igazgató

A beszámoló a következő főbb elemeket 
tartalmazza: az intézmény infrastruktu-
rális adottságainak bemutatása, fejlesztési 
lehetőségek, megvalósult fejlesztések, kö-
zösségi terek, a lezajlott programok bemu-
tatása tematikus rendben, az állandó prog-
ramok bemutatása, kiállítások, előadóestek, 
komolyzenei események, zenés estek, ese-
ménynaptár, a Vörösvári Napok tapasztala-
tai, Sváb Sarok beszámoló, a könyvtár mun-
kája. A 2019. évi közművelődési munkaterv 
főbb témái: kulturális programok, színházi 
előadások, családi matinék, kreatív műhely, 
előadóestek, táncházak, koncertek, a nem-
zeti ünnepekhez kapcsolódó rendezvények, 
kiállítások, tanfolyamok. A munkaterv tar-
talmazza a 2019. évi Vörösvári Napok rész-
letes programtervét is. A képviselő-testület 
a beszámolót és a munkatervet elfogadta. 
(20/2019. határozat – 11 igen)

Módosult a Sikari patika  
bérleti szerződése 

A Sikari Patika 24 éve bérli az önkormány-
zattól a Fő u. 124. szám alatt található 
ingatlant. A bérleti szerződés szerint „az 
önkormányzat jogosult a bérleti díjat min-
den évben az előző évi hivatalos inflációs 
rátának megfelelő mértékben, minimum 
10%-kal, a bérbe vevő külön hozzájárulása 
nélkül emelni.”

A patika ügyvezetője, dr. Filáné dr. Pap 
Franciska januárban kérelemmel fordult az 
önkormányzat felé, miszerint kéri a bérleti 
szerződés felülvizsgálatát, illetve módosí-
tását a bérleti díj évenkénti 10%-os emelé-
sére vonatkozóan. Indoklásában elmondta, 
hogy a bérleti szerződés 2001. február 5-i 
módosítása idején a gazdasági helyzet még 
indokolhatta az évenkénti akár 10%-os 

Vízkorlátozási intézkedési terv

A vonatkozó törvények, rendeletek és vég-
rehajtási utasítások alapján a település 
polgármestere a településen bizonyos ese-
tekben vízkorlátozást rendel el. A Duna 
Menti Regionális Vízmű Zrt. januárban 
megküldte az önkormányzatnak Pilisvö-
rösvár vízkorlátozási intézkedési tervét 
képviselő-testületi jóváhagyásra. 

A jóváhagyott vízkorlátozási terv sze-
rint a polgármester a településen vízkor-
látozást rendelhet el az alábbi esetekben:
• Ha környezeti katasztrófa vagy egyéb 
rendkívüli esemény következményeként a 
vízbázis nagymértékben szennyeződik, és 
ezért kapacitáscsökkenés áll elő.
• A gerincvezeték, az átemelő és nyomás-
fokozó műtárgyak, tárolómedencék nem 
várt külső hatásra történő oly mértékű ká-
rosodása, melynél a teljes körű vízellátás 
vízkormányzási intézkedésekkel sem biz-
tosítható.
• Hosszan tartó, előre nem látható okok 
miatti villamosenergia-szolgáltatás kiesés 
esetén, ha a tárolt kapacitás várhatóan 
nem elegendő a gravitációs ellátáshoz.
• Az esetlegesen, váratlan esemény kö-
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Az utolsó lakás is elkelt  
a Csobánkai utca 3.-ban
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Pilisvörösvár, Szapolyai u. 6. 3824/13 hrsz.
828 m2 alapterületű, üres lakótelek,  

víz, gáz, elektromos áram és csatorna az ingatlan előtt biztosított.

Ár: 19 600 000 Ft
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838 m2 alapterületű, üres lakótelek,  

víz, gáz, elektromos áram és csatorna az ingatlan előtt biztosított. 
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ELADÓ ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELEK

Információ: 06-26-330-233/156

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

beton, zöldhulladék stb.) lerakodásakor. A 
képviselő-testület egyetértett a javaslattal, 
és a költségvetésben 3 millió forinton túl 
további 1 millió forintot biztosított a fej-
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kező műszaki szempontokat veszik majd 
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MEGKEZDŐDÖTT  
A HÁZIORVOSI 

RENDELŐK  
FELÚJÍTÁSA

Március 1-jén délelőtt aláírták az 
alapellátást biztosító háziorvosi 
rendelők, a hozzájuk tartozó vá-

róhelyiségek, valamint a Szakorvosi Rende-
lőben található mosdóhelyiségek teljes körű 
felújítására vonatkozó kivitelezési szerző-
dést. A kivitelező a közbeszerzési eljáráson 
nyertes Prím Építő Építőipari Kft. A szerző-
dés aláírását követően a munkaterület is át-
adásra került, így a vállalkozó azonnal meg 
is kezdte a kivitelezési munkát.

A felújítás keretében a rendelők esetében 
teljes burkolatcsere (padló- és falburkolat), 
a falak és a mennyezet újrafestése, a belső 

nyílászárók cseréje, a mennyezeti világítás 
korszerűsítése, a vizesblokkokban a WC-k, 
mosdók cseréje, a gépészet felújítása, s min-

den helyiségben a radiátorok cseréje törté-
nik majd meg. A vizesblokkok felújítását 
elvégzik a földszinten és a tetőtérben is, ahol 
csak szakrendelések vannak.

A felújítás költsége az építési és a járu-
lékos költségekkel együtt összesen bruttó 
92,1 millió Ft. Ebből az önkormányzat 
69,8 millió forintot saját erőből finanszí-
roz, 22,3 millió forint pedig a Nemzet-
gazdasági Minisztérium által támogatott 
pályázat eredményeként áll rendelkezésre 
a felújításhoz. A munkák várhatóan 5 hó-
napon át tartanak majd. 

VH

  FEJLESZTÉSEK

MÁR AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN  
RENDELNEK A GYERMEKORVOSOK

A Szakorvosi Rendelőintézet épü-
letében található gyermekorvo-
si rendelő, a felnőtt háziorvosi 

rendelők, valamint a hozzájuk tartozó 
vizesblokkok és váróhelyiségek felújításá-
nak kivitelezési munkálatai március 1-jén 
– a kivitelezési szerződés aláírásával és a 
munkaterület átadásával – megkezdődtek. 

JÓL HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI  
ESZKÖZBESZERZÉSI PROJEKT

A Szakorvosi Rendelőintézetet 
érintően jelenleg két nagy ön-
kormányzati fejlesztési projekt 

van folyamatban: egy építési beruházás 
(rendelőfelújítás) és egy orvostechnikai 
eszközfejlesztés. 

Az orvostechnikai eszközbeszerzés az 
Egészséges Budapest Program (EBP) kere-
tében, döntően állami támogatásból valósul 
majd meg. A Kormány tavaly az 1336/2018. 
(VII. 25.) határozatában úgy döntött, hogy 
az Egészséges Budapest Program (EBP) 

keretében – egy fejlesztési pályázat alap-
ján – a Pilisvörösvári Szakorvosi Rende-
lőintézet 125 528 409 Ft támogatást kap 
a rendelő orvostechnológiai eszközpark-
jának modernizálására, új eszközök be-
szerzésével. Az önkormányzat által biz-
tosított 6 000 000 forint önrésszel együtt 
így összességében 131 528 409 forint áll 
rendelkezésre a Szakorvosi Rendelőin-
tézet orvostechnológia eszközparkjának 
modernizálásához. Ebből az összegből 
egy új, nagy értékű digitális röntgengép, 
több ultrahang készülék és még egy tu-
catnyi fontos orvosi eszköz beszerzésére 
kerül sor (műtőasztal, műtőlámpa, vizs-
gálómikroszkóp, vizsgálószék, sterilizátor 
stb.), továbbá várótermi padok, betegszé-
kek, orvosi íróasztalok is beszerzésre ke-
rülnek.

Az Állami Egészségügyi Ellátó Köz-
pont (ÁEEK) tájékoztatása szerint a 
2019. évre szóló támogatási szerződések 
előkészítése folyamatban van. A rendelő-
intézet szakmai csapata és a kiválasztott 
orvos-technológus jelenleg a közbeszer-
zési eljárás megindításának előkészítésén 
dolgozik. A közbeszerzési eljárás képvi-
selő-testület általi megindítására a támo-
gatási szerződés aláírásával egyidejűleg 
kerülhet majd sor. Az eszközök tényleges 
beszerzése várhatóan az év második felé-
ben történhet meg.

VH

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

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

8.30–11.30

Páros héten: 
14–17

Tanácsadás:  
8.30-12.00

Páratlan héten:  
8.30–11.30

Dr. Kovács Ildikó 15–18 9–12
8.30–11

15–18
Páros héten: 9–12

Tanácsadás:  
 12.30-16.00

Páratlan héten:  
14–17

Tanácsadás: Dr. Kelemen Ilona: SZERDA 8.30–12.00,  Dr. Kovács Ildikó: SZERDA 12.30–16.00

• Dr. Bába Anna ifjúsági orvos változatlanul 
az Attila u. 4. szám alatti épületben, a védő-
női szobában érhető el.
• Fertőző betegek (kiütéses és szemgyulla-
dásos gyermekek) fogadása a rendelési idők 
utolsó fél órájában lehetséges. 

A gyermekorvoshoz, védőnőkhöz, ifjú-
sági orvoshoz az Attila utcai Egészségházba 
érkezők számára a gépkocsival való parkolás 
a Búcsú téren biztosított, ahonnan az Egész-
ségház telkének végéből, egy újonnan nyitott 
kiskapun és egy most kiépített járdán keresz-
tül lehet eljutni a gyermekorvosokhoz, a vé-
dőnőkhöz, illetve az ifjúsági orvoshoz.

A beruházás révén ősztől a gyermek-
orvosok és felnőtt háziorvosok megújult 
rendelőkben fogadhatják majd betegeiket. 
A felújítás ideje alatt felmerülő esetleges 
kellemetlenségek miatt az önkormányzat 
kéri a betegek megértését.

VH

A gyermekorvosok rendelési ideje nem változott:

ADOMÁNYOK A GYERMEKORVOSI RENDELŐ SZÁMÁRA

A pilisvörösvári székhelyű 
Liegl&Dachser Szál lít mányozási és 
Logisztikai Kft. 2 000 000 Ft össz-

értékben ajándékozott gyermekjátékokat, 
műszaki berendezéseket és egyéb eszkö-
zöket a pilisvörösvári városi önkormány-
zat részére, melyet a Szakorvosi Rende-
lőintézet gyermekorvosi rendelőjének 
csinosítására fordítottak. 

A Dachser célja az volt, hogy az ado-
mánnyal hozzájáruljon a gyermekorvosi 
rendelő, illetve a védőnői szolgálat váró-
termeinek korszerű és gyermekbarát játé-
kokkal, bútorokkal való felszereléséhez. 
Az adomány 1 630 000 Ft értékben tar-
talmazott gyermekjátékokat és bútorokat, 
valamint egy színes, gyermekbarát kiala-
kítású kültéri játszóházat. Az adományból 
emellett 190 000 Ft értékben műszaki cik-
keket (például egy várótermi televíziót), 
valamint 180 000 Ft értékben várótermi 
bútorokat, kiegészítőket vásároltak. A já-
tékok és eszközök a gyermekorvosi ren-
delő és a védőnői szolgálat várótermeibe 
kerültek, a játszóházikó pedig az Egész-
ségház udvarán várja a gyermekeket. 

A hivatalos átadási eseményre 2019. feb-
ruár 14-én, csütörtökön került sor a Szak-

orvosi Rendelőintézet gyermekorvosi ren-
delőjének várótermében. A Liegl&Dachser 
Kft. képviseletében Szontágné Hajnal 
Zsuzsanna, a vállalat értékesítési vezetője 
nyújtotta át az adományt jelképező óriás-
csekket a Szakorvosi Rendelőintézet képvi-
selője, valamint a megjelent gyermekorvo-
sok és védőnők részére. Szontágné Hajnal 
Zsuzsanna elárulta, a cég minden vezetője 
fejenként 2–3 jótékonysági szervezetet de-
legált, melyek közül a kollégák szavazás 
útján választották ki a győztest – a gyer-
mekorvosi rendelőt. „Kollégáink között 
rengeteg a családos, kisgyermekes – mond-
ta –, így fontos volt számunkra, hogy olyan 

ügyet válasszunk, mely a helyi közösség 
életében jelentős szerepet tölt be. Nagyon 
örültünk, hogy a választás a gyermekorvo-
si rendelőre esett, boldogok vagyunk, hogy 
őket támogathattuk.”

Az önkormányzat és a település nevé-
ben Gromon István mondott köszönetet a 
jelentős összegű felajánlásért. A polgármes-
ter úr beszédében elmondta, reméli, hogy a 
Liegl&Dachser a jövőben is folytatja majd 
a nagylelkű támogatást, és ezen keresztül 
továbbra is hozzájárul a helyi közcélú in-
tézmények komfortosabb működéséhez. 

A Liegl&Dachser  
sajtóközleménye alapján

A felújítás idejére módosult a gyermek-
orvosi rendelések helyszíne:
• Dr. Kelemen Ilona és Dr. Breierné Dr. 
Kovács Ildikó gyermekorvosok az Egész-
ségház épületének (Attila u. 4.) bal oldali, 
ifjúsági rendelőjében (Bába Anna ifjúsági 
orvos rendelőjében) várják a betegeket. 
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lőintézet gyermekorvosi rendelőjének 
csinosítására fordítottak. 

A Dachser célja az volt, hogy az ado-
mánnyal hozzájáruljon a gyermekorvosi 
rendelő, illetve a védőnői szolgálat váró-
termeinek korszerű és gyermekbarát játé-
kokkal, bútorokkal való felszereléséhez. 
Az adomány 1 630 000 Ft értékben tar-
talmazott gyermekjátékokat és bútorokat, 
valamint egy színes, gyermekbarát kiala-
kítású kültéri játszóházat. Az adományból 
emellett 190 000 Ft értékben műszaki cik-
keket (például egy várótermi televíziót), 
valamint 180 000 Ft értékben várótermi 
bútorokat, kiegészítőket vásároltak. A já-
tékok és eszközök a gyermekorvosi ren-
delő és a védőnői szolgálat várótermeibe 
kerültek, a játszóházikó pedig az Egész-
ségház udvarán várja a gyermekeket. 

A hivatalos átadási eseményre 2019. feb-
ruár 14-én, csütörtökön került sor a Szak-

orvosi Rendelőintézet gyermekorvosi ren-
delőjének várótermében. A Liegl&Dachser 
Kft. képviseletében Szontágné Hajnal 
Zsuzsanna, a vállalat értékesítési vezetője 
nyújtotta át az adományt jelképező óriás-
csekket a Szakorvosi Rendelőintézet képvi-
selője, valamint a megjelent gyermekorvo-
sok és védőnők részére. Szontágné Hajnal 
Zsuzsanna elárulta, a cég minden vezetője 
fejenként 2–3 jótékonysági szervezetet de-
legált, melyek közül a kollégák szavazás 
útján választották ki a győztest – a gyer-
mekorvosi rendelőt. „Kollégáink között 
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ügyet válasszunk, mely a helyi közösség 
életében jelentős szerepet tölt be. Nagyon 
örültünk, hogy a választás a gyermekorvo-
si rendelőre esett, boldogok vagyunk, hogy 
őket támogathattuk.”

Az önkormányzat és a település nevé-
ben Gromon István mondott köszönetet a 
jelentős összegű felajánlásért. A polgármes-
ter úr beszédében elmondta, reméli, hogy a 
Liegl&Dachser a jövőben is folytatja majd 
a nagylelkű támogatást, és ezen keresztül 
továbbra is hozzájárul a helyi közcélú in-
tézmények komfortosabb működéséhez. 

A Liegl&Dachser  
sajtóközleménye alapján

A felújítás idejére módosult a gyermek-
orvosi rendelések helyszíne:
• Dr. Kelemen Ilona és Dr. Breierné Dr. 
Kovács Ildikó gyermekorvosok az Egész-
ségház épületének (Attila u. 4.) bal oldali, 
ifjúsági rendelőjében (Bába Anna ifjúsági 
orvos rendelőjében) várják a betegeket. 
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Tájékoztató  
az Európai Parlament tagjainak választásáról

FEJLESZTÉSEK  
A NAGY-TÓ KÖRÜLI SÉTÁNY MENTÉN

Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. május 
26. napjára tűzte ki az Európai parlament tagja-
inak a választását.

Ahogyan eddig is, a Magyarországon élő – lak-
címmel rendelkező – magyar állampolgár auto-
matikusan felvételre kerül az európai parlamen-
ti választás névjegyzékére, arra külön kérelmet 
nem kell benyújtania. A szavazás helyéről és 
idejéről a Nemzeti Választási Iroda 2019. április 
5-éig értesíti a választópolgárokat. 

Azt a választópolgárt, aki 2019. március 20-át 
követően kerül a település szavazóköri név-
jegyzékébe, a helyi választási iroda értesítő 
átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a 
szavazóköri névjegyzékbe történő felvételéről. A 
szavazókörrel kapcsolatos kérelmet 2019. márci-
us 21-től lehet benyújtani.

Az Európai parlamenti választáson Magyaror-
szág egy választókerület. 

Pilisvörösváron a szavazókörök megegyeznek az 
országgyűlési képviselő-választás szavazóköreivel.

A szavazás 2019. május 26-án 6.00 órától 
19.00 óráig tart. Ugyanúgy követelmény, 
hogy a választópolgár a személyi azonos-
ságát és a lakcímét igazolni tudja. Ennek 

hiányában ugyanis a Szavazatszámláló 
Bizottság nem engedheti szavazni a meg-
jelentet. 

Ha valaki a szavazás napján nem a lakóhelyén 
tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. Az át-
jelentkezési kérelemnek legkésőbb 2019. május 
22-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi vá-
lasztási irodához, és 2019. május 24-én 16.00 
óráig vonható vissza.

A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási 
irodához

• levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül 
elektronikus úton legkésőbb 2019. május 22-én 
16.00 óráig,

• személyesen legkésőbb 2019. május 24-én 
16.00 óráig, vagy elektronikus azonosítással 
elektronikus úton 2019. május 26-án 12.00 óráig 
lehet benyújtani.

A mozgóurna iránti kérelmet a választás napján 
az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz is be 
lehet nyújtani meghatalmazott útján, vagy meg-
hatalmazással nem rendelkező személy általi 
kézbesítésével úgy, hogy a kérelem legkésőbb 
12.00 óráig megérkezzen a bizottsághoz.

Külképviseleti névjegyzékkel kapcsolatos kérelem:

• a választópolgár kérheti, hogy külföldön tar-
tózkodása miatt az általa megjelölt külképvise-
let névjegyzékébe vegye fel a választási iroda; 

• módosíthatja korábbi kérelmét, és külföldön sza-
vazására egy másik külképviseletet jelölhet meg; 

• visszavonhatja korábbi kérelmét annak érde-
kében, hogy a magyarországi lakcíme szerinti 
szavazókörben szavazhasson. 

A külképviseleti névjegyzékbe felvétel/módo-
sítás iránti kérelem beérkezési határideje 2019. 
május 17. 16.00 óra. 

A külképviseleti névjegyzékbe felvett választó-
polgár legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig 
kérheti törlését.

Az Európai Parlament tagjainak választásával 
kapcsolatos további és aktuális információkat 
olvashatnak a www.pilisvorosvar.hu / Kiemelt 
információk / Választás 2019. menüpont alatt, 
valamint a Nemzeti Választási Iroda honlapján a 
www.valasztas.hu címen is.

Dr. Krupp Zsuzsanna 
jegyző, HVI vezető

A tavaly elkészült Nagy-tó körüli sé-
tányt és futópályát már december 
óta használhatják a kikapcsoló-

dásra vágyók, ám a létesítmény kiegészítő 
elemei közül a padokat és a kerékpártároló-
kat, valamint a végleges korlátokat február 
közepén szerelték fel. 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Felhívás magánszemélyek kommunális adójával  
kapcsolatos adatbejelentési kötelezettségekre

Talajterhelési díj bevallási és fizetési határidő

A magánszemélyek kommunális adójával kapcso-
latban felhívom tisztelt adózóink figyelmét, hogy 
amennyiben a kommunális adófizetési kötele-
zettség alá tartozó ingatlan eladásra, vételre, 
öröklésre, ajándékozásra, kisajátításra, 
telekalakításra, összevonásra kerül, úgy azt 
a polgármesteri hivatal adócsoportjához az Adat-
bejelentés a magánszemélyek kommunális 
adójáról nyomtatványon be kell jelenteni.

A tulajdonosok körében történő személyi vál-
tozásokat, illetve a vagyoni értékű jog jogosí-
tottjai körében bekövetkező személyi változá-
sokat szintén be kell jelenteni. 

Amennyiben a kommunális adó alanyának 
(tulajdonosként vagy vagyoni értékű jog jogosult-
jaként) lakóhelye megváltozik, úgy azt kérjük a 
polgármesteri hivatal adócsoportjához  a változást 
követő 15 napon belül – a hivatkozott nyomtatvá-
nyon – bejelenteni szíveskedjenek.

Az adókötelezettség keletkezésére, vál-
tozására vagy megszűnésére okot adó körül-
ményt és annak időpontját az adatbejelentés 
nyomtatvány IV., V., ill. VI. pontjában tudják jelölni. 

Az adatbejelentő nyomtatvány a www.pilisvorosvar.
hu weboldalon a Vörösvári (környékbeli vagyok) / 
Polgármesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok 
/ Gazdálkodási osztály dokumentumainál letölthe-
tő, illetve a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán 
vagy adócsoportjában is beszerezhető.

A nyomtatvány elektronikus kitöltésére és 
beküldésére az Önkormányzati Hivatali Portál 
https://ohp-20.asp.lgov.hu e-ügyintézés oldalán 
keresztül van lehetőség (Ügyindítás / Ágazat: 
Adóügy, Ügytípus: kommunális adó, Űrlap: Adat-
bejelentés a magánszemélyek kommunális adó-
járól), melyről tájékoztató a www.pilisvorosvar.
hu weboldal Vörösvári (környékbeli) vagyok / Pol-
gármesteri Hivatal / E-Ügyintézés menüpontban 
található.

Kérdéseikkel a polgármesteri hivatal adócsoport-
jához fordulhatnak a 26/330-233-as telefonszá-
mon a 108, 109, 110, 111-es mellékeken.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Ezúton tájékoztatom a tisztelt ingatlantulajdo-
nosokat, hogy a 2018. évi talajterhelési díj 
bevallás benyújtásának, illetve a talajterhelési díj 
befizetésének határideje:

2019. 03. 31. napja.

Azon ingatlantulajdonosok, akiknek az ingatlana 
előtt már kiépült a szennyvízcsatorna-hálózat, 
de még nem kötöttek arra rá, talajterhelési díjat 
kell fizetniük mindaddig, míg a hálózatra rá nem 
kötnek. 

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a városi 
honlap Polgármesteri Hivatal / Letölthető doku-
mentumok menüpont alól letölthető, illetve a 
hivatal adócsoportjánál vagy ügyfélszolgálatán is 
beszerezhető. A bevalláshoz kérjük, hogy a be-
vallott vízfogyasztást alátámasztó – DMRV 
Zrt. által rendelkezésre álló – számlarészle-
tező másolatát mellékelni szíveskedjenek. 

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

A talajterhelési díjat a Sberbank Mo. Zrt.-nél ve-
zetett 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 szennyvízgyűj-
tő csatorna, illetve aki már Pilisszentiván 
település csatornahálózatára rákötött, an-
nak nem kell talajterhelési díjat fizetnie. A 
díjfizetés alól mentesülő ingatlantulajdonosoknak 
a műszaki osztály felé nullás bevallási nyomtat-
ványt, szöveges indoklással kell benyújtaniuk. 

Amennyiben a talajterhelési díjjal kapcsolatban 
kérdése van, forduljon bizalommal az adócso-
port kollégáihoz, akiket telefonon a 06-26-330-
233/108, 109, 110, 111-es mellékeken érhet el. 
Csatorna érdekeltségi hozzájárulással kapcsolat-
ban a 06-26-330-233/102-es melléken, míg mű-
szaki kérdéseivel a 06-26-330-233/153-as mellé-
ken 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 Hivatal-
ban kérhet segítséget.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

A megújult környezetben mintegy 1 km 
hosszú sétát tehetnek, illetve a gumibur-
kolatú futópályán sportolhatnak a kikap-
csolódni, sportolni vágyók. A gépjárművel 
érkezők részére a Nagy-tó mellett kijelölt 
parkoló áll rendelkezésre (a Városligeti sé-
tány és Harcsa utca kereszteződésében).

FEJLESZTÉSEK



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG14 2019. MÁRCIUS  

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Krusovszky Dénes: Akik 
már nem leszünk sosem   
A költő első regénye  
generációkon és ország-
határokon átívelő törté-
net, melynek mozaikkoc-
kái összeállni látszanak.

 
Anna Politkovszkaja: 

Orosz napló 
A 2006 őszén lelőtt orosz 

újságíró utolsó feljegy-
zései a putyini Oroszor-
szág erőszakos, korrupt 

valóságáról.

 
Orvos-Tóth Noémi: 
Örökölt sors –  
Családi sebek és a 
gyógyulás útjai     
A szerző végigvezet min-
ket egy transzgenerációs 
önismereti úton, hogy 
helyrehozhassuk a múlt-
ból megörökölt negatív 
viselkedési mintákat..

Kurt Vonnegut:  
Boldog születésnapot, 

Wanda June! 
A Vonnegut-életmű „hiva-
talosan” egyetlen színmű-
ve most jelent meg először 

magyarul. 

Grecsó Krisztián: Vera     
A szerző új regénye arról, 
hogy a családi titkokat 
felfedni nemcsak tudás, 
de bátorság kérdése is.

 
Alison Weir: Aragóniai 

Katalin – Az igazi királyné 
A VIII. Henrik feleségeiről 
szóló, hatkötetes regényso-

rozat első része.

Lee Child: Múlt idő     
Bármennyire nehéz és 
kegyetlen sokszor a jelen, 
a múlt még több feszült-
séggel teli... Sőt egyene-
sen halálos is lehet.

Az aktuális új könyvekről 
itt lehet tájékozódni: 

www.pvvarkonyvtar.hu/uj-konyveink

15

Tájékoztató  
az Európai Parlament tagjainak választásáról

FEJLESZTÉSEK  
A NAGY-TÓ KÖRÜLI SÉTÁNY MENTÉN

Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. május 
26. napjára tűzte ki az Európai parlament tagja-
inak a választását.

Ahogyan eddig is, a Magyarországon élő – lak-
címmel rendelkező – magyar állampolgár auto-
matikusan felvételre kerül az európai parlamen-
ti választás névjegyzékére, arra külön kérelmet 
nem kell benyújtania. A szavazás helyéről és 
idejéről a Nemzeti Választási Iroda 2019. április 
5-éig értesíti a választópolgárokat. 

Azt a választópolgárt, aki 2019. március 20-át 
követően kerül a település szavazóköri név-
jegyzékébe, a helyi választási iroda értesítő 
átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a 
szavazóköri névjegyzékbe történő felvételéről. A 
szavazókörrel kapcsolatos kérelmet 2019. márci-
us 21-től lehet benyújtani.

Az Európai parlamenti választáson Magyaror-
szág egy választókerület. 

Pilisvörösváron a szavazókörök megegyeznek az 
országgyűlési képviselő-választás szavazóköreivel.

A szavazás 2019. május 26-án 6.00 órától 
19.00 óráig tart. Ugyanúgy követelmény, 
hogy a választópolgár a személyi azonos-
ságát és a lakcímét igazolni tudja. Ennek 

hiányában ugyanis a Szavazatszámláló 
Bizottság nem engedheti szavazni a meg-
jelentet. 

Ha valaki a szavazás napján nem a lakóhelyén 
tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. Az át-
jelentkezési kérelemnek legkésőbb 2019. május 
22-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi vá-
lasztási irodához, és 2019. május 24-én 16.00 
óráig vonható vissza.

A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási 
irodához

• levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül 
elektronikus úton legkésőbb 2019. május 22-én 
16.00 óráig,

• személyesen legkésőbb 2019. május 24-én 
16.00 óráig, vagy elektronikus azonosítással 
elektronikus úton 2019. május 26-án 12.00 óráig 
lehet benyújtani.

A mozgóurna iránti kérelmet a választás napján 
az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz is be 
lehet nyújtani meghatalmazott útján, vagy meg-
hatalmazással nem rendelkező személy általi 
kézbesítésével úgy, hogy a kérelem legkésőbb 
12.00 óráig megérkezzen a bizottsághoz.

Külképviseleti névjegyzékkel kapcsolatos kérelem:

• a választópolgár kérheti, hogy külföldön tar-
tózkodása miatt az általa megjelölt külképvise-
let névjegyzékébe vegye fel a választási iroda; 

• módosíthatja korábbi kérelmét, és külföldön sza-
vazására egy másik külképviseletet jelölhet meg; 

• visszavonhatja korábbi kérelmét annak érde-
kében, hogy a magyarországi lakcíme szerinti 
szavazókörben szavazhasson. 

A külképviseleti névjegyzékbe felvétel/módo-
sítás iránti kérelem beérkezési határideje 2019. 
május 17. 16.00 óra. 

A külképviseleti névjegyzékbe felvett választó-
polgár legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig 
kérheti törlését.

Az Európai Parlament tagjainak választásával 
kapcsolatos további és aktuális információkat 
olvashatnak a www.pilisvorosvar.hu / Kiemelt 
információk / Választás 2019. menüpont alatt, 
valamint a Nemzeti Választási Iroda honlapján a 
www.valasztas.hu címen is.

Dr. Krupp Zsuzsanna 
jegyző, HVI vezető

A tavaly elkészült Nagy-tó körüli sé-
tányt és futópályát már december 
óta használhatják a kikapcsoló-

dásra vágyók, ám a létesítmény kiegészítő 
elemei közül a padokat és a kerékpártároló-
kat, valamint a végleges korlátokat február 
közepén szerelték fel. 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Felhívás magánszemélyek kommunális adójával  
kapcsolatos adatbejelentési kötelezettségekre

Talajterhelési díj bevallási és fizetési határidő

A magánszemélyek kommunális adójával kapcso-
latban felhívom tisztelt adózóink figyelmét, hogy 
amennyiben a kommunális adófizetési kötele-
zettség alá tartozó ingatlan eladásra, vételre, 
öröklésre, ajándékozásra, kisajátításra, 
telekalakításra, összevonásra kerül, úgy azt 
a polgármesteri hivatal adócsoportjához az Adat-
bejelentés a magánszemélyek kommunális 
adójáról nyomtatványon be kell jelenteni.

A tulajdonosok körében történő személyi vál-
tozásokat, illetve a vagyoni értékű jog jogosí-
tottjai körében bekövetkező személyi változá-
sokat szintén be kell jelenteni. 

Amennyiben a kommunális adó alanyának 
(tulajdonosként vagy vagyoni értékű jog jogosult-
jaként) lakóhelye megváltozik, úgy azt kérjük a 
polgármesteri hivatal adócsoportjához  a változást 
követő 15 napon belül – a hivatkozott nyomtatvá-
nyon – bejelenteni szíveskedjenek.

Az adókötelezettség keletkezésére, vál-
tozására vagy megszűnésére okot adó körül-
ményt és annak időpontját az adatbejelentés 
nyomtatvány IV., V., ill. VI. pontjában tudják jelölni. 

Az adatbejelentő nyomtatvány a www.pilisvorosvar.
hu weboldalon a Vörösvári (környékbeli vagyok) / 
Polgármesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok 
/ Gazdálkodási osztály dokumentumainál letölthe-
tő, illetve a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán 
vagy adócsoportjában is beszerezhető.

A nyomtatvány elektronikus kitöltésére és 
beküldésére az Önkormányzati Hivatali Portál 
https://ohp-20.asp.lgov.hu e-ügyintézés oldalán 
keresztül van lehetőség (Ügyindítás / Ágazat: 
Adóügy, Ügytípus: kommunális adó, Űrlap: Adat-
bejelentés a magánszemélyek kommunális adó-
járól), melyről tájékoztató a www.pilisvorosvar.
hu weboldal Vörösvári (környékbeli) vagyok / Pol-
gármesteri Hivatal / E-Ügyintézés menüpontban 
található.

Kérdéseikkel a polgármesteri hivatal adócsoport-
jához fordulhatnak a 26/330-233-as telefonszá-
mon a 108, 109, 110, 111-es mellékeken.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Ezúton tájékoztatom a tisztelt ingatlantulajdo-
nosokat, hogy a 2018. évi talajterhelési díj 
bevallás benyújtásának, illetve a talajterhelési díj 
befizetésének határideje:

2019. 03. 31. napja.

Azon ingatlantulajdonosok, akiknek az ingatlana 
előtt már kiépült a szennyvízcsatorna-hálózat, 
de még nem kötöttek arra rá, talajterhelési díjat 
kell fizetniük mindaddig, míg a hálózatra rá nem 
kötnek. 

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a városi 
honlap Polgármesteri Hivatal / Letölthető doku-
mentumok menüpont alól letölthető, illetve a 
hivatal adócsoportjánál vagy ügyfélszolgálatán is 
beszerezhető. A bevalláshoz kérjük, hogy a be-
vallott vízfogyasztást alátámasztó – DMRV 
Zrt. által rendelkezésre álló – számlarészle-
tező másolatát mellékelni szíveskedjenek. 

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

A talajterhelési díjat a Sberbank Mo. Zrt.-nél ve-
zetett 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 szennyvízgyűj-
tő csatorna, illetve aki már Pilisszentiván 
település csatornahálózatára rákötött, an-
nak nem kell talajterhelési díjat fizetnie. A 
díjfizetés alól mentesülő ingatlantulajdonosoknak 
a műszaki osztály felé nullás bevallási nyomtat-
ványt, szöveges indoklással kell benyújtaniuk. 

Amennyiben a talajterhelési díjjal kapcsolatban 
kérdése van, forduljon bizalommal az adócso-
port kollégáihoz, akiket telefonon a 06-26-330-
233/108, 109, 110, 111-es mellékeken érhet el. 
Csatorna érdekeltségi hozzájárulással kapcsolat-
ban a 06-26-330-233/102-es melléken, míg mű-
szaki kérdéseivel a 06-26-330-233/153-as mellé-
ken 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 Hivatal-
ban kérhet segítséget.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

A megújult környezetben mintegy 1 km 
hosszú sétát tehetnek, illetve a gumibur-
kolatú futópályán sportolhatnak a kikap-
csolódni, sportolni vágyók. A gépjárművel 
érkezők részére a Nagy-tó mellett kijelölt 
parkoló áll rendelkezésre (a Városligeti sé-
tány és Harcsa utca kereszteződésében).

FEJLESZTÉSEK
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M0, M10, M100 
TÉNYEK A TÉRSÉG ÚTHÁLÓZATFEJLESZTÉSÉRŐL 

A NIF VÁLASZA  
AZ M0, M10, M100-AS UTAKRÓL 

Tisztelt Államtitkár Úr!

A Pilisi-medence településeinek polgár-
mestereit tömörítő Pilisi KÖTET Egyesü-
let nevében az alábbi ügyben kérjük hatha-
tós közbenjárását, illetve intézkedését.

Amint azt Ön is bizonyára tudja, a 10-es 
számú főút mentén fekvő települések több 
évtizede fennálló problémája a 10-es út túl-
terheltsége. A 10-es úton a napi egységjár-
mű forgalom 21 000 E/nap körül van, s ez 
a hatalmas személygépkocsi- és teherautó-
áradat Pilisvörösvár, Piliscsaba, Pilisjászfa-
lu, Leányvár, Dorog kellős közepén halad 
keresztül. Szinte lehetetlen az út egyik ol-
daláról a másikra való átjutás, folyamatos 
a zaj- és porterhelés. A Budapestre autóval 
való bejutás, illetve az onnan való hazaju-
tás egyes napszakokban órákba telik. Ez a 
munkába járó dolgozók életét megkeseríti, 
és a térségben működő több ezer kis- és kö-
zepes vállalkozás számára súlyos gazdasá-
gi károkat okoz.

2019. január 2-án hatályba lépett a Ma-
gyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervérő szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény, amely előirányozza 
többek között az Esztergomot az M1-es 
autópályával összekötő M100-as 2x2 sávos 
autóút megépítését, és kivette a tervek kö-
zül az M0 Nyugati szektor megépítését. Az 
M100-as út megépítése mindenképp átren-
dezi majd a térség közlekedési viszonyait, 
és mindenképpen forgalomnövelő hatással 
lesz a 10-es út menti települések életére.

Ugyancsak forgalomnövelő hatással lesz 
a Pilisi-medence és a Zsámbéki-meden-
ce településeire az M0 északi szektor 11. 
sz. főút – 10. sz. főút közötti szakaszának 
megépítése.  Az M0 autópálya ezen sza-
kaszára készült engedélyezési terv részét 

Jelenleg a régió úthálózatát érintő fej-
lesztések előkészítése zajlik az alábbi-
akban részletezett tervezési projektek 

végrehajtásával.

• Az Esztergom – M1 autópálya közöt-
ti közúti kapcsolat, M100-as autóút és a 
kapcsolódó közútfejlesztések terveit a 
NIF Zrt. megbízásából a CONSTREAL 
Mérnöki Iroda Kft. készíti. A tervezési 
feladat részét képezi a 2x2 sávos M100-
as autóút, illetve a kapcsolódó közutak, 
köztük a 2x1 sávos Tinnye–Piliscsaba el-
kerülő út, azon belül a Tinnye–Piliscsaba 
elkerülő út I. szakaszának (ún. Tinnye el-
kerülő, az M100-as autóút és az 1133. j. út 
közötti szakasz) tervezése.

A tervező a 2018. október 18-án a Tervzsűri 
döntése szerint elfogadott nyomvonalvál-
tozatot tervezi tovább engedélyezési és 
kiviteli tervdokumentáció szinten. Ennek 
a nyomvonalváltozatnak a Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által 
tavaly decemberben kiadott környezetvé-
delmi határozat szerint jelentős környeze-
ti hatása nincs, környezeti hatásvizsgálati 
eljárás lefolytatása nem szükséges.

• Az M0 autóút Nyugati szektor, 10. sz. 
főút – M1 autópálya közötti szakasz elő-

A z M100 megépítéséről szóló, 2019. 
január 2-án hatályba lépett új jog-
szabály (Magyarország és egyes 

kiemelt térségeinek területrendezési tervérő 
szóló 2018. évi CXXXIX. törvény) kapcsán 
új megvilágításba került a térséget érintő 
úthálózat-fejlesztés témája.  Az M100-as út 
megépítése ugyanis átrendezi majd a térség 
közlekedési viszonyait, és mindenképpen 
hatással lesz a 10-es út menti települések 
életére.

Az M0 északi szektor 11. sz. főút – 10. 
sz. főút közötti szakaszának megépítése 
szintén hatással lesz a Pilisi-medence és a 
Zsámbéki-medence településeire. Az M0-ás 

képező forgalmi vizsgálat adatai szerint az 
M0 északi szektor 11. sz. főút – 10. sz. főút 
közötti szakasza kb. 50%-kal megemeli 
majd a 10-es út forgalmát.

A 10-es út mentén fekvő települések 
életére a megoldás a Budapest–Kesztölc 
közötti 2x2 sávos autóút, azaz az M10-es 
elkerülő út megépítése lenne, de az jelenleg 
csak a „távlati gyorsforgalmi utak” között 
szerepel a tervekben, annak ellenére, hogy 
nagy szükség lenne rá. Az út megépítésének 
az előkészületei már a 2000-es évek elején 
megindultak, 2008-ban már a kiviteli ter-
vek készültek, 2014-ben megszületett az új 
környezetvédelmi engedély, de aztán az elő-
készületek szinte teljesen leálltak, a tervezés 
és az engedélyeztetés jelenleg nem halad 
párhuzamosan az M0 északi szektor 11. sz. 
főút – 10. sz. főút közötti szakaszával.

Tisztelt Államtitkár Úr!
Fentiek miatt a 10-es számú főút mentén 
fekvő, illetve a 10-es út forgalmával érintett 
települések polgármestereiként az alábbi 

kérésekkel fordulunk Önhöz:
• Megismételve a 10-es számú főút men-
tén fekvő települések polgármestereiként 
dr. Homolya Róbert közlekedésért felelős 
államtitkár úrhoz 2017. március 8-án be-
terjesztett kérelmünket, ismételten kérjük 
az M10-es út előkészítésének, tervezésének 
és engedélyeztetésének felgyorsítását an-
nak érdekében, hogy ez az út minél előbb 
megépülhessen.
• Ugyancsak megismételjük azt a kérésün-
ket, hogy az M0 északi szektor 11. sz. főút 
– 10. sz. főút közötti szakaszának projektjén 
belül készüljön egy olyan tanulmány, amely 
azt vizsgálja, hogy az M0 északi szektor 11. 
sz. főút – 10. sz. főút közötti szakaszának 
megépítése milyen hatással lesz a Pilisi-me-
dence és a Zsámbéki-medence településeire, 
s ez a tanulmány adjon megoldásokat az 
M0 északi szektor 11. sz. főút – 10. sz. főút 
közötti szakaszának megépítéséből fakadó 
hatások csökkentésére.
• Ugyancsak kérjük, hogy az M100 pro-
jekt keretében vizsgálják meg, hogy annak 

megépítése milyen hatással lesz a 10-es út 
menti települések életére, és a projekt ke-
retében készüljenek tervek az M100 meg-
építéséből fakadó hatások csökkentésére.
• Kérjük, hogy a tanulmányok alapján 
szükségesnek bizonyuló beavatkozások, 
beruházások még az M100-as út és az M0 
északi szektor 11. sz. főút – 10. sz. főút kö-
zötti szakaszának megépülése előtt, vagy 
azokkal egy időben készüljenek el.
• Kérjük, hogy egy tanulmányban vizs-
gálják meg az M10-es út és az M100-as út 
összekötésének lehetséges alternatíváit is.
• Kérjük az M10-et érintő minden ügy-
ben a gyakori és rendszeres egyeztetés, 
konzultáció lehetőségét annak érdekében, 

Múlt havi számunkban már írtunk arról, hogy a környéket érintő útháló-
zat-fejlesztési tervekkel megkerestük a beruházót, a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő Zrt.-t. Az M0-ás, M10-es és M100-as utakkal kapcsolatos 
konkrét kérdéseinkre az alábbi választ kaptuk, melyet változtatás nélkül 
teszünk közzé. Ami ebből biztosan kiderül, hogy az M100-as autópálya 
megépül, az M10-re ezzel egyidőben viszont nem számíthatunk.

autópálya ezen szakaszára készült engedé-
lyezési terv részét képező forgalmi vizsgálat 
adatai szerint az M0 északi szektor 11. sz. 
főút – 10. sz. főút közötti szakasza kb. 50%-
kal megemeli majd a 10-es út forgalmát.

A 10-es út mentén fekvő települések éle-
tére a megoldás az M10-es elkerülő út meg-
építése lenne, de az jelenleg csak a „távlati 
gyorsforgalmi utak” között szerepel a ter-
vekben, annak ellenére, hogy nagy szükség 
lenne rá. Az út megépítésének az előkészü-
letei már a 2000-es évek elején megindultak, 
2008-ban már a kiviteli tervek készültek, 
2014-ben megszületett az új környezetvédel-
mi engedély, de aztán az előkészületek szin-

te teljesen leálltak, a tervezés és az engedé-
lyeztetés jelenleg nem halad párhuzamosan 
az M0 északi szektor 11. sz. főút – 10. sz. 
főút közötti szakaszával.

A Pilisi KÖTET Egyesület február 14-i 
ülésén egyeztettek a térség polgármesterei 
az M10 megépítése érdekében teendő aktu-
ális lépésekről, s úgy döntöttek, hogy közös 
kérelemmel fordulnak Dr. Mosóczi László 
közlekedéspolitikáért felelős államtitkárhoz 
az M10-es út előkészítésének, tervezésének 
és engedélyeztetésének felgyorsítása érde-
kében. A polgármesterek által aláírt levél 
szövegét az alábbiakban közöljük.

hogy mint az érintett települések polgár-
mesterei, segíteni tudjuk a tervezés folya-
matát és a legjobb döntések meghozatalát.
Tisztelt Államtitkár Úr!
Bízunk abban, hogy érveink és indokaink 
meggyőzik Önt, és a 10-es út mentén, il-
letve az út mellett oldallagosan elhelyez-
kedő településeken élő mintegy 60 000 
ember érdekében megfogalmazott kéré-
sünk meghallgatásra talál Önnél. 

Kéréseinket és indokainkat szeretnénk 
részletesen ismertetni Önnel egy sze-
mélyes találkozó keretében. Kérjük, szí-
veskedjen meghatározni számunkra egy 
időpontot, amikor a megbeszélésre sor 
kerülhet.

Tisztelettel: 

Bányai József,  
Pilisjászfalu község polgármestere

Csicsmanczai Tamásné,  
Pilisszántó község polgármestere

Farkas András,  
Piliscsaba város polgármestere

Gromon István,  
Pilisvörösvár város polgármestere

Poppréné Révay Gyöngyi,  
Pilisszentiván község polgármestere

Dr. Szente Kálmán,  
Solymár nagyközség polgármestere

készítését érintő, Magyarország és egyes 
kiemelt térségeinek területrendezési ter-
véről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény, és 
ezzel együtt az Ország Szerkezeti Terve 
és a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti 
Terve módosult. Az M0 északi és nyugati 
szektor tervezett nyomvonala az alábbiak 
szerint pontosodott: Biatorbágy (M1) – 
Solymár – Pilisborosjenő – Üröm – Bu-
dapest [III. kerület] – Budakalász (11. 
sz. főút) települések között halad át. A 
törvény emellett kimondja, hogy az M0-
ás körgyűrű nyugati szektor nyomvonala 
kapcsán a szakági tervezésről oly módon 
kell gondoskodni, hogy a nyomvonal ki-
alakítása a társadalmi, természet- és kör-
nyezetvédelmi érdekeket a lehető legna-
gyobb mértékben figyelembe vegye, mivel 
az érintett terület természetvédelmi szem-
pontból igen érzékeny.

 Az M0 nyugati szektor tervezése 2018 
októberében indult, melynek keretében 
sor kerül a megvalósíthatósági tanulmány 
és környezeti hatásvizsgálat elkészítésére, 
valamint a környezetvédelmi engedély 
megszerzésére is. Jelenleg folyamatban 
van a nyomvonal tervezése a korábbi 
nyomvonalváltozatok felülvizsgálatával 
és új nyomvonalak tanulmányozásával. A 
folyamatban lévő szakági tervezés figye-

lembe veszi a térség társadalmi, termé-
szet- és környezetvédelmi szempontjait. 
A NIF Zrt.-nek jelenleg csak a környe-
zetvédelmi engedély megszerzéséig tartó 
tervezési feladatok elvégzésére van elren-
delése és forrása.

 • Az M10 gyorsforgalmi út Budapest–
Kesztölc közötti szakasz 2x2 sávos autóút 
megvalósítása projekt érvényes környe-
zetvédelmi engedéllyel rendelkezik. A 
nyomvonal kiindulópontja Budapest, a 
távlati M0 csomóponti rendszerhez tarto-
zó ürömi körforgalmi csomópont térsége. 
A nyomvonal végpontja, a 117. j. út kesz-
tölci csomópontja. Az ürömi és a solymári 
csomópontok közötti szakasz az M1-es 
autóút I. ütemeként, 2x1 sávos kiépítéssel 
2018 márciusában kapott építési enge-
délyt, mely az ürömi körforgalomig tartó 
új nyomvonalon kiépített, 2x1 sávos új 
bevezető útnak lesz a folytatása. Jelenleg 
az építési engedéllyel rendelkező szakasz 
megvalósításához szükséges további ter-
vezési előkészítés zajlik.

Társaságunk feladata a 10. sz. főutat érin-
tően – éppen a nagy forgalomból adódó, 
ismert problémák miatt – az észak-budai 
agglomeráció területét érintő forgalmi 
terhelés vizsgálata és a problémás útsza-
kaszok, csomópontok kigyűjtése – előze-
tes tanulmány készítése –, valamint az 
M0 északi szektorhoz kapcsolódóan Pilis-
vörösvár és a 10. sz. főút mellett lévő to-
vábbi 13 település problémás helyszíneire 
vonatkozó megoldási javaslatok elkészíté-
se. Az észak-budai agglomeráció területét 
érintő előzetes tanulmány elkészült, a 
konfliktuspontok beazonosítása megtör-
tént. A megoldási javaslatok tekintetében 
várhatóan 2019. II. negyedévében kezde-
ményezünk egyeztetést az érintett önkor-
mányzatokkal.

Összeállította:  
Palkovics Mária
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M0, M10, M100 
TÉNYEK A TÉRSÉG ÚTHÁLÓZATFEJLESZTÉSÉRŐL 

A NIF VÁLASZA  
AZ M0, M10, M100-AS UTAKRÓL 

Tisztelt Államtitkár Úr!

A Pilisi-medence településeinek polgár-
mestereit tömörítő Pilisi KÖTET Egyesü-
let nevében az alábbi ügyben kérjük hatha-
tós közbenjárását, illetve intézkedését.

Amint azt Ön is bizonyára tudja, a 10-es 
számú főút mentén fekvő települések több 
évtizede fennálló problémája a 10-es út túl-
terheltsége. A 10-es úton a napi egységjár-
mű forgalom 21 000 E/nap körül van, s ez 
a hatalmas személygépkocsi- és teherautó-
áradat Pilisvörösvár, Piliscsaba, Pilisjászfa-
lu, Leányvár, Dorog kellős közepén halad 
keresztül. Szinte lehetetlen az út egyik ol-
daláról a másikra való átjutás, folyamatos 
a zaj- és porterhelés. A Budapestre autóval 
való bejutás, illetve az onnan való hazaju-
tás egyes napszakokban órákba telik. Ez a 
munkába járó dolgozók életét megkeseríti, 
és a térségben működő több ezer kis- és kö-
zepes vállalkozás számára súlyos gazdasá-
gi károkat okoz.

2019. január 2-án hatályba lépett a Ma-
gyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervérő szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény, amely előirányozza 
többek között az Esztergomot az M1-es 
autópályával összekötő M100-as 2x2 sávos 
autóút megépítését, és kivette a tervek kö-
zül az M0 Nyugati szektor megépítését. Az 
M100-as út megépítése mindenképp átren-
dezi majd a térség közlekedési viszonyait, 
és mindenképpen forgalomnövelő hatással 
lesz a 10-es út menti települések életére.

Ugyancsak forgalomnövelő hatással lesz 
a Pilisi-medence és a Zsámbéki-meden-
ce településeire az M0 északi szektor 11. 
sz. főút – 10. sz. főút közötti szakaszának 
megépítése.  Az M0 autópálya ezen sza-
kaszára készült engedélyezési terv részét 

Jelenleg a régió úthálózatát érintő fej-
lesztések előkészítése zajlik az alábbi-
akban részletezett tervezési projektek 

végrehajtásával.

• Az Esztergom – M1 autópálya közöt-
ti közúti kapcsolat, M100-as autóút és a 
kapcsolódó közútfejlesztések terveit a 
NIF Zrt. megbízásából a CONSTREAL 
Mérnöki Iroda Kft. készíti. A tervezési 
feladat részét képezi a 2x2 sávos M100-
as autóút, illetve a kapcsolódó közutak, 
köztük a 2x1 sávos Tinnye–Piliscsaba el-
kerülő út, azon belül a Tinnye–Piliscsaba 
elkerülő út I. szakaszának (ún. Tinnye el-
kerülő, az M100-as autóút és az 1133. j. út 
közötti szakasz) tervezése.

A tervező a 2018. október 18-án a Tervzsűri 
döntése szerint elfogadott nyomvonalvál-
tozatot tervezi tovább engedélyezési és 
kiviteli tervdokumentáció szinten. Ennek 
a nyomvonalváltozatnak a Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által 
tavaly decemberben kiadott környezetvé-
delmi határozat szerint jelentős környeze-
ti hatása nincs, környezeti hatásvizsgálati 
eljárás lefolytatása nem szükséges.

• Az M0 autóút Nyugati szektor, 10. sz. 
főút – M1 autópálya közötti szakasz elő-

A z M100 megépítéséről szóló, 2019. 
január 2-án hatályba lépett új jog-
szabály (Magyarország és egyes 

kiemelt térségeinek területrendezési tervérő 
szóló 2018. évi CXXXIX. törvény) kapcsán 
új megvilágításba került a térséget érintő 
úthálózat-fejlesztés témája.  Az M100-as út 
megépítése ugyanis átrendezi majd a térség 
közlekedési viszonyait, és mindenképpen 
hatással lesz a 10-es út menti települések 
életére.

Az M0 északi szektor 11. sz. főút – 10. 
sz. főút közötti szakaszának megépítése 
szintén hatással lesz a Pilisi-medence és a 
Zsámbéki-medence településeire. Az M0-ás 

képező forgalmi vizsgálat adatai szerint az 
M0 északi szektor 11. sz. főút – 10. sz. főút 
közötti szakasza kb. 50%-kal megemeli 
majd a 10-es út forgalmát.

A 10-es út mentén fekvő települések 
életére a megoldás a Budapest–Kesztölc 
közötti 2x2 sávos autóút, azaz az M10-es 
elkerülő út megépítése lenne, de az jelenleg 
csak a „távlati gyorsforgalmi utak” között 
szerepel a tervekben, annak ellenére, hogy 
nagy szükség lenne rá. Az út megépítésének 
az előkészületei már a 2000-es évek elején 
megindultak, 2008-ban már a kiviteli ter-
vek készültek, 2014-ben megszületett az új 
környezetvédelmi engedély, de aztán az elő-
készületek szinte teljesen leálltak, a tervezés 
és az engedélyeztetés jelenleg nem halad 
párhuzamosan az M0 északi szektor 11. sz. 
főút – 10. sz. főút közötti szakaszával.

Tisztelt Államtitkár Úr!
Fentiek miatt a 10-es számú főút mentén 
fekvő, illetve a 10-es út forgalmával érintett 
települések polgármestereiként az alábbi 

kérésekkel fordulunk Önhöz:
• Megismételve a 10-es számú főút men-
tén fekvő települések polgármestereiként 
dr. Homolya Róbert közlekedésért felelős 
államtitkár úrhoz 2017. március 8-án be-
terjesztett kérelmünket, ismételten kérjük 
az M10-es út előkészítésének, tervezésének 
és engedélyeztetésének felgyorsítását an-
nak érdekében, hogy ez az út minél előbb 
megépülhessen.
• Ugyancsak megismételjük azt a kérésün-
ket, hogy az M0 északi szektor 11. sz. főút 
– 10. sz. főút közötti szakaszának projektjén 
belül készüljön egy olyan tanulmány, amely 
azt vizsgálja, hogy az M0 északi szektor 11. 
sz. főút – 10. sz. főút közötti szakaszának 
megépítése milyen hatással lesz a Pilisi-me-
dence és a Zsámbéki-medence településeire, 
s ez a tanulmány adjon megoldásokat az 
M0 északi szektor 11. sz. főút – 10. sz. főút 
közötti szakaszának megépítéséből fakadó 
hatások csökkentésére.
• Ugyancsak kérjük, hogy az M100 pro-
jekt keretében vizsgálják meg, hogy annak 

megépítése milyen hatással lesz a 10-es út 
menti települések életére, és a projekt ke-
retében készüljenek tervek az M100 meg-
építéséből fakadó hatások csökkentésére.
• Kérjük, hogy a tanulmányok alapján 
szükségesnek bizonyuló beavatkozások, 
beruházások még az M100-as út és az M0 
északi szektor 11. sz. főút – 10. sz. főút kö-
zötti szakaszának megépülése előtt, vagy 
azokkal egy időben készüljenek el.
• Kérjük, hogy egy tanulmányban vizs-
gálják meg az M10-es út és az M100-as út 
összekötésének lehetséges alternatíváit is.
• Kérjük az M10-et érintő minden ügy-
ben a gyakori és rendszeres egyeztetés, 
konzultáció lehetőségét annak érdekében, 

Múlt havi számunkban már írtunk arról, hogy a környéket érintő útháló-
zat-fejlesztési tervekkel megkerestük a beruházót, a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő Zrt.-t. Az M0-ás, M10-es és M100-as utakkal kapcsolatos 
konkrét kérdéseinkre az alábbi választ kaptuk, melyet változtatás nélkül 
teszünk közzé. Ami ebből biztosan kiderül, hogy az M100-as autópálya 
megépül, az M10-re ezzel egyidőben viszont nem számíthatunk.

autópálya ezen szakaszára készült engedé-
lyezési terv részét képező forgalmi vizsgálat 
adatai szerint az M0 északi szektor 11. sz. 
főút – 10. sz. főút közötti szakasza kb. 50%-
kal megemeli majd a 10-es út forgalmát.

A 10-es út mentén fekvő települések éle-
tére a megoldás az M10-es elkerülő út meg-
építése lenne, de az jelenleg csak a „távlati 
gyorsforgalmi utak” között szerepel a ter-
vekben, annak ellenére, hogy nagy szükség 
lenne rá. Az út megépítésének az előkészü-
letei már a 2000-es évek elején megindultak, 
2008-ban már a kiviteli tervek készültek, 
2014-ben megszületett az új környezetvédel-
mi engedély, de aztán az előkészületek szin-

te teljesen leálltak, a tervezés és az engedé-
lyeztetés jelenleg nem halad párhuzamosan 
az M0 északi szektor 11. sz. főút – 10. sz. 
főút közötti szakaszával.

A Pilisi KÖTET Egyesület február 14-i 
ülésén egyeztettek a térség polgármesterei 
az M10 megépítése érdekében teendő aktu-
ális lépésekről, s úgy döntöttek, hogy közös 
kérelemmel fordulnak Dr. Mosóczi László 
közlekedéspolitikáért felelős államtitkárhoz 
az M10-es út előkészítésének, tervezésének 
és engedélyeztetésének felgyorsítása érde-
kében. A polgármesterek által aláírt levél 
szövegét az alábbiakban közöljük.

hogy mint az érintett települések polgár-
mesterei, segíteni tudjuk a tervezés folya-
matát és a legjobb döntések meghozatalát.
Tisztelt Államtitkár Úr!
Bízunk abban, hogy érveink és indokaink 
meggyőzik Önt, és a 10-es út mentén, il-
letve az út mellett oldallagosan elhelyez-
kedő településeken élő mintegy 60 000 
ember érdekében megfogalmazott kéré-
sünk meghallgatásra talál Önnél. 

Kéréseinket és indokainkat szeretnénk 
részletesen ismertetni Önnel egy sze-
mélyes találkozó keretében. Kérjük, szí-
veskedjen meghatározni számunkra egy 
időpontot, amikor a megbeszélésre sor 
kerülhet.

Tisztelettel: 

Bányai József,  
Pilisjászfalu község polgármestere

Csicsmanczai Tamásné,  
Pilisszántó község polgármestere

Farkas András,  
Piliscsaba város polgármestere

Gromon István,  
Pilisvörösvár város polgármestere

Poppréné Révay Gyöngyi,  
Pilisszentiván község polgármestere

Dr. Szente Kálmán,  
Solymár nagyközség polgármestere

készítését érintő, Magyarország és egyes 
kiemelt térségeinek területrendezési ter-
véről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény, és 
ezzel együtt az Ország Szerkezeti Terve 
és a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti 
Terve módosult. Az M0 északi és nyugati 
szektor tervezett nyomvonala az alábbiak 
szerint pontosodott: Biatorbágy (M1) – 
Solymár – Pilisborosjenő – Üröm – Bu-
dapest [III. kerület] – Budakalász (11. 
sz. főút) települések között halad át. A 
törvény emellett kimondja, hogy az M0-
ás körgyűrű nyugati szektor nyomvonala 
kapcsán a szakági tervezésről oly módon 
kell gondoskodni, hogy a nyomvonal ki-
alakítása a társadalmi, természet- és kör-
nyezetvédelmi érdekeket a lehető legna-
gyobb mértékben figyelembe vegye, mivel 
az érintett terület természetvédelmi szem-
pontból igen érzékeny.

 Az M0 nyugati szektor tervezése 2018 
októberében indult, melynek keretében 
sor kerül a megvalósíthatósági tanulmány 
és környezeti hatásvizsgálat elkészítésére, 
valamint a környezetvédelmi engedély 
megszerzésére is. Jelenleg folyamatban 
van a nyomvonal tervezése a korábbi 
nyomvonalváltozatok felülvizsgálatával 
és új nyomvonalak tanulmányozásával. A 
folyamatban lévő szakági tervezés figye-

lembe veszi a térség társadalmi, termé-
szet- és környezetvédelmi szempontjait. 
A NIF Zrt.-nek jelenleg csak a környe-
zetvédelmi engedély megszerzéséig tartó 
tervezési feladatok elvégzésére van elren-
delése és forrása.

 • Az M10 gyorsforgalmi út Budapest–
Kesztölc közötti szakasz 2x2 sávos autóút 
megvalósítása projekt érvényes környe-
zetvédelmi engedéllyel rendelkezik. A 
nyomvonal kiindulópontja Budapest, a 
távlati M0 csomóponti rendszerhez tarto-
zó ürömi körforgalmi csomópont térsége. 
A nyomvonal végpontja, a 117. j. út kesz-
tölci csomópontja. Az ürömi és a solymári 
csomópontok közötti szakasz az M1-es 
autóút I. ütemeként, 2x1 sávos kiépítéssel 
2018 márciusában kapott építési enge-
délyt, mely az ürömi körforgalomig tartó 
új nyomvonalon kiépített, 2x1 sávos új 
bevezető útnak lesz a folytatása. Jelenleg 
az építési engedéllyel rendelkező szakasz 
megvalósításához szükséges további ter-
vezési előkészítés zajlik.

Társaságunk feladata a 10. sz. főutat érin-
tően – éppen a nagy forgalomból adódó, 
ismert problémák miatt – az észak-budai 
agglomeráció területét érintő forgalmi 
terhelés vizsgálata és a problémás útsza-
kaszok, csomópontok kigyűjtése – előze-
tes tanulmány készítése –, valamint az 
M0 északi szektorhoz kapcsolódóan Pilis-
vörösvár és a 10. sz. főút mellett lévő to-
vábbi 13 település problémás helyszíneire 
vonatkozó megoldási javaslatok elkészíté-
se. Az észak-budai agglomeráció területét 
érintő előzetes tanulmány elkészült, a 
konfliktuspontok beazonosítása megtör-
tént. A megoldási javaslatok tekintetében 
várhatóan 2019. II. negyedévében kezde-
ményezünk egyeztetést az érintett önkor-
mányzatokkal.

Összeállította:  
Palkovics Mária
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JUBILEUMI KŐKONFERENCIA  
PILISVÖRÖSVÁRON

Huszadik alkalommal rendezte meg a Kőfaragó és Műkőkészítő Vál-
lalkozók Országos Ipartestülete március 2-án a Friedrich Schiller 
Gimnáziumban a Nemzetközi Kőkonferenciát, amely az elmúlt két 
évtizedben a szakma egyik legjelentősebb fórumává nőtte ki magát 
nemcsak hazánkban, de mondhatni, Európában is. A jubileumi ren-
dezvény fővédnöke dr. Fónagy János, a Miniszterelnöki Kormányiro-
da nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős állam-
titkára volt. 

Van miért összefognunk!
Fogjon össze Vörösvár!
Közös a cél: élhetőbb, tisz-
tább Vörösvárt!

Írja Ön is alá petíciónkat a 
jelenlegi 10-es út elkerülő-
jének mihamarabbi meg-
építéséért, az M10-ért!

Több évtizedes jogos igé-
nye Vörösvárnak, hogy a 
várost elkerülje a jelenleg 

már napi 22 000 jármű forgalma. A városvezetők, civilek több-
ször kezdeményezték már, hogy foglalkozzanak a döntéshozók 
a témával, eddig sikertelenül.

Miért kezdett ismét foglalkozni a TEVÖ a szélma-
lomharcnak tűnő M10 megépítésének a témájával?

1) Tudjuk, itt élő lakosokként érezzük, hogy már most is elvisel-
hetetlen ez a forgalom, ami „átmegy” rajtunk!
2) Az M100-as út, mely összeköti Esztergomot az M1-gyel, 
biztosan megépül! Ez pedig szakemberek szerint forgalomnö-
vekedést fog hozni térségünkre! Olyan szakértői becslésről is 
hallottunk, hogy 50 százalékkal megnőhet a mostani forgalom 
Pilisvörösváron. 33 000 jármű, köztük rengeteg kamion!

Nem kell tovább magyaráznunk, miért van most nagyon 
nagy szükség a közös, együttes fellépésre. Gyermekeink, uno-
káink egészsége miatt is fontos már az M10, azaz a 10-es út 
elkerülőjének megépítése.

Mit teszünk? Mit tettünk eddig?

1) A legfontosabb: aláírást gyűjtünk, illetve petíciót nyújtunk 
be, melynek során megkérjük a döntéshozókat, hogy VÉGRE 
vegyék figyelembe Pilisvörösvár elviselhetetlen közlekedési 
viszonyait, és tegyenek lépéseket, hogy mihamarabb költség-
vetési tételben szerepeljen az út megépítése. Ehhez kértük 
a környék polgármestereinek és parlamenti képviselőinek tá-
mogató közreműködését. (Kérje Ön is személyesen, e-mailen 
önkormányzati és parlamenti képviselőjénél az M10 miha-
marabbi megépítését!)
2) Már 2017 novemberében is szakmai fórumot szerveztünk 
Vörösváron, melyen a környező települések polgármesterei, 
valamint a téma szakmai felelősének képviselője vett részt. A 
fórum az országgyűlési képviselők M10-et támogató kezde-
ményezésével zárult.
3) Részt veszünk/vettünk az összes, M10-et érintő fórumon, 
hogy a lehető legtöbb információval rendelkezzünk, és a dön-
téshozókhoz közel kerüljünk.

Kérjük, támogassa március 31-ig aláírásával kezdeménye-
zésünket, keressen bennünket a Facebookon (facebook.com/
Tevo2016), további információkért látogasson el honlapunkra 
(tevo.hu), és keressen bennünket személyesen az utcai aláírás-
gyűjtésekkor is!

Mindenki aláírása, támogatása számít, és hiszünk benne, 
hogy ha bizonyítani tudjuk, hogy az itt élők nagy többsége 
akarja az M10 mihamarabbi megépülését, akkor az meg is fog 
épülni. Nincs más választás!
Közös a cél, mindenkire számítunk!

TEVÖ egyesület

FELHÍVÁS

Dall’Asta Arnold, az ipartestület örökös, tiszteletbeli elnöke 
köszöntőjét követően a konferenciát Molnár Sándor pilis-
vörösvári vállalkozó, kőfaragó mester nyitotta meg, aki im-

már második éve tölti be az ipartestületi elnöki tisztséget. Az, hogy a 
konferencia székhelye második évtizede Pilisvörösvár, az ő szavának 
és tekintélyének köszönhető. A helyszín kiválasztását persze nagyon 
megkönnyítette annak idején, hogy Pilisvörösvár mindig is híres volt 
kőfaragóinak mesterségbeli tudásáról. Ám a főváros közelsége sem 
volt a döntésnél mellékes tényező, hiszen a rendezvény résztvevői 
nemcsak Magyarországról, hanem Európa számos országából ér-
keznek a szakmai fórumra, legtöbbször repülőgéppel.
Nagy várakozás előzte meg dr. Fónagy János nyitóelőadását, aki a 
kőfaragó szakma iránti tisztelete jeléül alapos történeti áttekintést 
nyújtott a kőfaragás történetéről, kiemelve, hogy ez a szakma egy-
idős az emberiség történelmével.

bányaipari cégek nem tudnak versenyezni az olcsó török kövekkel.
Balogh Miklós büszkén említette, hogy hatékonyan segíti a cég 

az utánpótlás kinevelését, így például ipari tanulóinak 70-90 000 fo-
rint ösztöndíjat tudnak biztosítani.  A náluk gyakorló tanulók rövid 
idő alatt jelentős szakmai tudásra tesznek szert.

Igen érdekes történeti téma következett ezután: dr. Csapó Csa-
ba, a Nemzeti Örökség Intézetének idegenforgalmi részlegvezetője 
Gerenday Antalról tartott előadást, aki a XIX. század legnagyobb 
sírkőkészítő vállalkozását hozta létre. Arisztokrata minták nyomán 
ekkor kezdtek sírköveket rendelni a megerősödő polgári réteg tagjai 
is. A Gerenday által létrehozott sírköves dinasztiához mintegy 70 
000 sírkő gyártása fűződik. Nemcsak bátor vállalkozó volt, hanem 
nemzetben gondolkodó, jótékony ember is. A szabadságharcban 
részt vett honvédeknek, tiszteknek például jelentős kedvezményt 
adott sírjelük elkészítésekor.

Kardos Gábor építész, a Mányi Stúdió munkatársa a Szépmű-
vészeti Múzeum évtizedek óta tartó felújítási munkáiról tartott 
rendkívül érdekes beszámolót. Előadásából elég, ha csak egyetlen 
magáért beszélő adatot közlünk: a most átadott, megújult, korsze-
rűsített épületrészek 15 000 m2-t tesznek ki. Összehasonlításképpen: 
az épület összterülete 27 000 m2. Mindenkit csak arra tudunk ösztö-
nözni, menjen el és tekintse meg ezt a csodát!

Szilágyi Norbert egy új kegyeleti szolgáltatásról tartott tájékoz-
tatást, amely az okostelefonok világához igazodik. Az általunk 
szeretett személy sírjára egy hét centiméter átmérőjű fekete kőko-
rongot ragasztanak, amely kőben egy chip található. Ezt érzékelve 
a telefonok az interneten megnyitják azt a kegyeleti oldalt, amelyen 
az elhunyt adatait, fotóit, videóit megosztották a hozzátartozók. „A 
Lapidaris elmondja mindazt, amit szavakkal nem lehet.” A chip 
arra is jó, hogy egy sírt megkeressünk a temetőben.

Az ebédszünet után került sor az Ipartestület okleveleinek és a 
Kődiplomának az átadására. A kitüntetéseket Molnár Sándor elnök 
és Csapucha Tamás jegyző nyújtotta át a szakma kiválóságainak. 
Az Ipartestület legmagasabb szakmai kitüntetését, a Kődiplomát az 
idén a kőfeldolgozó-ipari gépek és termékek kereskedelmével foglal-
kozó Magyar Kft.-nek ítélték oda.

Nem panaszkodhattak a közönség soraiban azok, akik a szak-
mai érdeklődésükön túl is nagy figyelmet szentelnek Magyaror-
szág épített öröksége megőrzésének. A Szépművészeti Múzeum-
ról szóló előadás mellett hasonló tetszést aratott az is, amelyet a 
kápolnásnyéki Dabasi-Halász kastély és a Széchenyi mauzóleum 
felújításáról tartott dr. Szabó Attila mérnök, egyetemi docens. Mint 
elmondta, szerencsére ma már a „Hagyjuk úgy, ahogy van!”  és az 
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„Érzékeltessük, hogy nézett ki eredetileg!” helytelen szemlélete a 
műemlékvédelem terén visszaszorult. Manapság egyre inkább az a 
szemlélet érvényesül, hogy ha tudunk programot és funkciót adni 
egy épületnek, ha élővé tudjuk varázsolni, akkor állítsuk helyre ere-
deti valójában, szépségében.

A magyarországi Széchenyi-kastélyok jelen állapotáról és várha-
tó jövőjéről Széchenyi Tímea, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány 
elnöke adott tájékoztatást. Személyes hangvételű összefoglalójából 
megtudhattuk, hogy összesen 17 kastély sorsának jobbra fordulását 
várja a család. 

Kora délután került sor Hegedűs István Péter díszítőszobrász és 
vizuáliskultúra-tanár előadására, aki oktatói szemszögből tárta fel 
őszintén a kőfaragás helyzetét Magyarországon. A sok nehézség és 
elkeserítő tapasztalat ellenére az előadó arra biztatta a fiatalokat, 
hogy válasszák ezt a szakmát, mert ez az egyik legszebb a világon.

A kávészünet után olyan fiatal tehetségek mutatkoztak be, aki-
ket egyáltalán nem kellett biztatni a szakma választására, és akik 
fiatal koruk ellenére máris nemzetközi hírt és rangot szereztek 
maguknak. A közönségtől nagy tapsot kaptak: Balogh Krisztián, a 
EuroSkills versenyen 3. helyezést elért kőfaragó, Cochior Adrian, a 
2018. évi Európai Kőfaragó Fesztivál mester kategóriájának győzte-
se és Kampfl Márk Európa mester. 

A jelentős érdeklődés övezte, tanulságos és izgalmas előadások-
ban bővelkedő jubileumi kőkonferencia Kampfl János alelnök tájé-
koztatója után szakmai beszélgetéssel zárult. 

Fogarasy Attila 

A szakmai előadások sorát Balogh Miklós, a Reneszánsz Zrt. ve-
zérigazgatója nyitotta meg, aki ismertette a cég és jogelődjei több 
évtizedes, hullámvölgyektől, válságoktól sem mentes történetét, bi-
zonyítva, hogy ebben a szakmában csak a legjobbak tudnak a felszí-
nen maradni és magas szakmai színvonalon megbízható munkát 
végezve biztos eredményeket elérni. 

A jelenről beszélve az egyik legnagyobb problémát abban látja, 
hogy Magyarországon bányajáradékot kell fizetni minden köbcen-
timéter kitermelt kő után, még azután is, amit nem tudnak felhasz-
nálni, és visszaépítésre, rekultivációra kerül. Problémát okoznak a 
magas üzemanyagárak is. Mindezek után nem csoda, hogy a magyar 
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JUBILEUMI KŐKONFERENCIA  
PILISVÖRÖSVÁRON

Huszadik alkalommal rendezte meg a Kőfaragó és Műkőkészítő Vál-
lalkozók Országos Ipartestülete március 2-án a Friedrich Schiller 
Gimnáziumban a Nemzetközi Kőkonferenciát, amely az elmúlt két 
évtizedben a szakma egyik legjelentősebb fórumává nőtte ki magát 
nemcsak hazánkban, de mondhatni, Európában is. A jubileumi ren-
dezvény fővédnöke dr. Fónagy János, a Miniszterelnöki Kormányiro-
da nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős állam-
titkára volt. 

Van miért összefognunk!
Fogjon össze Vörösvár!
Közös a cél: élhetőbb, tisz-
tább Vörösvárt!

Írja Ön is alá petíciónkat a 
jelenlegi 10-es út elkerülő-
jének mihamarabbi meg-
építéséért, az M10-ért!

Több évtizedes jogos igé-
nye Vörösvárnak, hogy a 
várost elkerülje a jelenleg 

már napi 22 000 jármű forgalma. A városvezetők, civilek több-
ször kezdeményezték már, hogy foglalkozzanak a döntéshozók 
a témával, eddig sikertelenül.

Miért kezdett ismét foglalkozni a TEVÖ a szélma-
lomharcnak tűnő M10 megépítésének a témájával?

1) Tudjuk, itt élő lakosokként érezzük, hogy már most is elvisel-
hetetlen ez a forgalom, ami „átmegy” rajtunk!
2) Az M100-as út, mely összeköti Esztergomot az M1-gyel, 
biztosan megépül! Ez pedig szakemberek szerint forgalomnö-
vekedést fog hozni térségünkre! Olyan szakértői becslésről is 
hallottunk, hogy 50 százalékkal megnőhet a mostani forgalom 
Pilisvörösváron. 33 000 jármű, köztük rengeteg kamion!

Nem kell tovább magyaráznunk, miért van most nagyon 
nagy szükség a közös, együttes fellépésre. Gyermekeink, uno-
káink egészsége miatt is fontos már az M10, azaz a 10-es út 
elkerülőjének megépítése.

Mit teszünk? Mit tettünk eddig?

1) A legfontosabb: aláírást gyűjtünk, illetve petíciót nyújtunk 
be, melynek során megkérjük a döntéshozókat, hogy VÉGRE 
vegyék figyelembe Pilisvörösvár elviselhetetlen közlekedési 
viszonyait, és tegyenek lépéseket, hogy mihamarabb költség-
vetési tételben szerepeljen az út megépítése. Ehhez kértük 
a környék polgármestereinek és parlamenti képviselőinek tá-
mogató közreműködését. (Kérje Ön is személyesen, e-mailen 
önkormányzati és parlamenti képviselőjénél az M10 miha-
marabbi megépítését!)
2) Már 2017 novemberében is szakmai fórumot szerveztünk 
Vörösváron, melyen a környező települések polgármesterei, 
valamint a téma szakmai felelősének képviselője vett részt. A 
fórum az országgyűlési képviselők M10-et támogató kezde-
ményezésével zárult.
3) Részt veszünk/vettünk az összes, M10-et érintő fórumon, 
hogy a lehető legtöbb információval rendelkezzünk, és a dön-
téshozókhoz közel kerüljünk.

Kérjük, támogassa március 31-ig aláírásával kezdeménye-
zésünket, keressen bennünket a Facebookon (facebook.com/
Tevo2016), további információkért látogasson el honlapunkra 
(tevo.hu), és keressen bennünket személyesen az utcai aláírás-
gyűjtésekkor is!

Mindenki aláírása, támogatása számít, és hiszünk benne, 
hogy ha bizonyítani tudjuk, hogy az itt élők nagy többsége 
akarja az M10 mihamarabbi megépülését, akkor az meg is fog 
épülni. Nincs más választás!
Közös a cél, mindenkire számítunk!

TEVÖ egyesület

FELHÍVÁS

Dall’Asta Arnold, az ipartestület örökös, tiszteletbeli elnöke 
köszöntőjét követően a konferenciát Molnár Sándor pilis-
vörösvári vállalkozó, kőfaragó mester nyitotta meg, aki im-

már második éve tölti be az ipartestületi elnöki tisztséget. Az, hogy a 
konferencia székhelye második évtizede Pilisvörösvár, az ő szavának 
és tekintélyének köszönhető. A helyszín kiválasztását persze nagyon 
megkönnyítette annak idején, hogy Pilisvörösvár mindig is híres volt 
kőfaragóinak mesterségbeli tudásáról. Ám a főváros közelsége sem 
volt a döntésnél mellékes tényező, hiszen a rendezvény résztvevői 
nemcsak Magyarországról, hanem Európa számos országából ér-
keznek a szakmai fórumra, legtöbbször repülőgéppel.
Nagy várakozás előzte meg dr. Fónagy János nyitóelőadását, aki a 
kőfaragó szakma iránti tisztelete jeléül alapos történeti áttekintést 
nyújtott a kőfaragás történetéről, kiemelve, hogy ez a szakma egy-
idős az emberiség történelmével.

bányaipari cégek nem tudnak versenyezni az olcsó török kövekkel.
Balogh Miklós büszkén említette, hogy hatékonyan segíti a cég 

az utánpótlás kinevelését, így például ipari tanulóinak 70-90 000 fo-
rint ösztöndíjat tudnak biztosítani.  A náluk gyakorló tanulók rövid 
idő alatt jelentős szakmai tudásra tesznek szert.

Igen érdekes történeti téma következett ezután: dr. Csapó Csa-
ba, a Nemzeti Örökség Intézetének idegenforgalmi részlegvezetője 
Gerenday Antalról tartott előadást, aki a XIX. század legnagyobb 
sírkőkészítő vállalkozását hozta létre. Arisztokrata minták nyomán 
ekkor kezdtek sírköveket rendelni a megerősödő polgári réteg tagjai 
is. A Gerenday által létrehozott sírköves dinasztiához mintegy 70 
000 sírkő gyártása fűződik. Nemcsak bátor vállalkozó volt, hanem 
nemzetben gondolkodó, jótékony ember is. A szabadságharcban 
részt vett honvédeknek, tiszteknek például jelentős kedvezményt 
adott sírjelük elkészítésekor.

Kardos Gábor építész, a Mányi Stúdió munkatársa a Szépmű-
vészeti Múzeum évtizedek óta tartó felújítási munkáiról tartott 
rendkívül érdekes beszámolót. Előadásából elég, ha csak egyetlen 
magáért beszélő adatot közlünk: a most átadott, megújult, korsze-
rűsített épületrészek 15 000 m2-t tesznek ki. Összehasonlításképpen: 
az épület összterülete 27 000 m2. Mindenkit csak arra tudunk ösztö-
nözni, menjen el és tekintse meg ezt a csodát!

Szilágyi Norbert egy új kegyeleti szolgáltatásról tartott tájékoz-
tatást, amely az okostelefonok világához igazodik. Az általunk 
szeretett személy sírjára egy hét centiméter átmérőjű fekete kőko-
rongot ragasztanak, amely kőben egy chip található. Ezt érzékelve 
a telefonok az interneten megnyitják azt a kegyeleti oldalt, amelyen 
az elhunyt adatait, fotóit, videóit megosztották a hozzátartozók. „A 
Lapidaris elmondja mindazt, amit szavakkal nem lehet.” A chip 
arra is jó, hogy egy sírt megkeressünk a temetőben.

Az ebédszünet után került sor az Ipartestület okleveleinek és a 
Kődiplomának az átadására. A kitüntetéseket Molnár Sándor elnök 
és Csapucha Tamás jegyző nyújtotta át a szakma kiválóságainak. 
Az Ipartestület legmagasabb szakmai kitüntetését, a Kődiplomát az 
idén a kőfeldolgozó-ipari gépek és termékek kereskedelmével foglal-
kozó Magyar Kft.-nek ítélték oda.

Nem panaszkodhattak a közönség soraiban azok, akik a szak-
mai érdeklődésükön túl is nagy figyelmet szentelnek Magyaror-
szág épített öröksége megőrzésének. A Szépművészeti Múzeum-
ról szóló előadás mellett hasonló tetszést aratott az is, amelyet a 
kápolnásnyéki Dabasi-Halász kastély és a Széchenyi mauzóleum 
felújításáról tartott dr. Szabó Attila mérnök, egyetemi docens. Mint 
elmondta, szerencsére ma már a „Hagyjuk úgy, ahogy van!”  és az 
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„Érzékeltessük, hogy nézett ki eredetileg!” helytelen szemlélete a 
műemlékvédelem terén visszaszorult. Manapság egyre inkább az a 
szemlélet érvényesül, hogy ha tudunk programot és funkciót adni 
egy épületnek, ha élővé tudjuk varázsolni, akkor állítsuk helyre ere-
deti valójában, szépségében.

A magyarországi Széchenyi-kastélyok jelen állapotáról és várha-
tó jövőjéről Széchenyi Tímea, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány 
elnöke adott tájékoztatást. Személyes hangvételű összefoglalójából 
megtudhattuk, hogy összesen 17 kastély sorsának jobbra fordulását 
várja a család. 

Kora délután került sor Hegedűs István Péter díszítőszobrász és 
vizuáliskultúra-tanár előadására, aki oktatói szemszögből tárta fel 
őszintén a kőfaragás helyzetét Magyarországon. A sok nehézség és 
elkeserítő tapasztalat ellenére az előadó arra biztatta a fiatalokat, 
hogy válasszák ezt a szakmát, mert ez az egyik legszebb a világon.

A kávészünet után olyan fiatal tehetségek mutatkoztak be, aki-
ket egyáltalán nem kellett biztatni a szakma választására, és akik 
fiatal koruk ellenére máris nemzetközi hírt és rangot szereztek 
maguknak. A közönségtől nagy tapsot kaptak: Balogh Krisztián, a 
EuroSkills versenyen 3. helyezést elért kőfaragó, Cochior Adrian, a 
2018. évi Európai Kőfaragó Fesztivál mester kategóriájának győzte-
se és Kampfl Márk Európa mester. 

A jelentős érdeklődés övezte, tanulságos és izgalmas előadások-
ban bővelkedő jubileumi kőkonferencia Kampfl János alelnök tájé-
koztatója után szakmai beszélgetéssel zárult. 

Fogarasy Attila 

A szakmai előadások sorát Balogh Miklós, a Reneszánsz Zrt. ve-
zérigazgatója nyitotta meg, aki ismertette a cég és jogelődjei több 
évtizedes, hullámvölgyektől, válságoktól sem mentes történetét, bi-
zonyítva, hogy ebben a szakmában csak a legjobbak tudnak a felszí-
nen maradni és magas szakmai színvonalon megbízható munkát 
végezve biztos eredményeket elérni. 

A jelenről beszélve az egyik legnagyobb problémát abban látja, 
hogy Magyarországon bányajáradékot kell fizetni minden köbcen-
timéter kitermelt kő után, még azután is, amit nem tudnak felhasz-
nálni, és visszaépítésre, rekultivációra kerül. Problémát okoznak a 
magas üzemanyagárak is. Mindezek után nem csoda, hogy a magyar 
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TANKERÜLETI  
IGAZGATÓI ÉRTEKEZLET  
A ZENEISKOLÁBAN 

CSELLÓ- ÉS ZONGORAEST 
A MŰVÉSZETEK HÁZÁBAN 

ASSZONYBÁL

20

Február 27-én délelőtt 10 órától az Érdi 
Tankerületi Központhoz tartozó tele-
pülések intézményvezetői a Cziffra 

György Alapfokú Művészeti Iskolában tar-
tották szokásos, kéthavonta megrendezésre 
kerülő igazgatói értekezletüket. 

Az eseményt Sárközi Márta, a tanker-
ület igazgatója nyitotta meg, majd Gromon 
István polgármester úr köszöntötte a 26 
település 49 intézményéből érkezett intéz-
ményvezetőket. Köszöntőjében bemutatta 
városunkat, ismertette annak járásközponti 
szerepét, valamint beszélt a nevelési-okta-
tási intézmények településünkön betöltött 
szerepéről.

Ezt követően Oláhné Szabó Anita, a 
Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetője tartott rövid képes be-
mutatót Pilisvörösvárról, a pilisvörösvári 

Február 2-án, szombaton este a Mű-
vészetek Háza színházterme ismét 
szép zenei eseménynek adott ott-

hont. A komolyzene kedvelői városunk 
szülötte, Tácsik Zsuzsanna gordonka-
művész, pilisvörösvári zeneiskolai tanár 
koncertjén vehettek részt, amelyen a cselló 
mellett kísérőhangszerként a zongora is 
főszerepet kapott, Mayer Angyalka zongo-
raművész jóvoltából. 

művészeti nevelés múltjáról és jelenéről, a 
művészeti iskola életéről, eredményeiről. 

Mint ahogy azt Sárközi Márta igazgató 
említette, az értekezletek egyik kiemelt fel-
adata egymás jó gyakorlatainak megismeré-
se, így a következő előadást Szerémi Márkó, 
a Cziffra György Alapfokú Művészeti Isko-
la zenetanára tartotta „A digitális tananyag 
alkalmazása a zeneoktatás terén” címmel. 

Szerémi tanár úr szinte elsőként kezdte el 
használni az interneten megtalálható digitá-
lis eszközöket és tartalmakat. Tagja volt an-
nak a vörösvári zeneiskolai tanárokból álló 
csapatnak is, akik a Klebelsberg Központ 
„Jó gyakorlatok” pályázatának keretében 
2018-ban létrehozták az iskola saját digitális 
tananyagait is. A rendkívül érdekes, gon-
dolatgazdag, innovatív előadást erősítette, 

hogy közben Szerémi tanár úr néhány 
növendék segítségével a gyakorlatban is 
bemutatta, hogyan szolgálhatja a modern 
technika (számítógép, internet, tablet, 
okostelefon) a hangszeres zeneoktatást. A 
módszer felkeltette az intézményvezetők 
figyelmét, és tavasszal továbbképzés ke-
retében valamennyi érdeklődő pedagógus 
számára is bemutatja majd az iskola az 
eddigi eredményeit. 

Az igazgatói értekezlet további részé-
ben Sárközi Márta igazgató asszony elő-
ször az újonnan kinevezett intézmény-
vezetőket köszöntötte, majd értékelte az 
elmúlt időszak eseményeit, végül megbe-
szélték és előkészítették az elkövetkezen-
dő feladatokat.

A szakmai témák és a Schiller gimná-
zium étkezőjében elfogyasztott ebéd után 
a résztvevők ellátogattak a Templom téri 
iskolába, s útközben a betelepülési emlék-
művet is megtekintették.

VH

A koncert este 6 órakor kezdő-
dött. A közönség először Bach G-dúr 
gambaszonátáját hallhatta, majd Brahms-
tól az F-dúr szonáta dallamai csendültek 
fel. Ezután két rövidebb darab követke-
zett, Debussy Játékok, valamint Schumann 
Hattyú című műve hangzott el, majd 
Tácsik Zsuzsanna testvére, Tácsik Zoltán 
brácsaművész járult hozzá a zenei élmény 
fokozásához egy igazán egzotikus darab-

bal, Astor Piazzola Last grand tangójával. 
A koncert Rahmaninov Vocalise című 

darabjával zárult, melynek elhangzása 
után a művészeket nagy tapssal jutalmaz-
ta az értő közönség.

VH
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A FARSANGTEMETÉS KÉPEKBEN

22 23

A z idei farsangi időszak jó hosszúra 
nyúlt, ritka, hogy tavaszi kabátban 
siet az ember húshagyó kedden 

mulatni. Mivel senkit nem tarthatott vissza 
a csúszós, jeges út, nem csoda, hogy zsúfo-
lásig megtelt a Művészetek Háza március 
5-én este 6 órára. Egy bál, ami nem kifeje-

zetten az óvodásoknak vagy az időseknek, 
nem az asszonyoknak vagy az iskolások-
nak szól, hanem teljes családok tudnak egy 
utolsót együtt vigadni.

A Német Nemzetiségi Fúvószenekar 
dallamaira indult az este, majd következhe-
tett a mókázás. A Rozmaring és a Margaréta 

táncegyüttes, a Vásár téri diákok sváb törté-
netei, a Heimatwerk és a Sax család előadá-
sa szórakoztatta a közönséget. A műsor után 
maradt idő a táncra is, a Die Spitzbuben ze-
nekar húzta a talpalávalót, míg sírva-vigad-
va sor nem került a farsangtemetésre.

KBH
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A m 16. Februar 2019 war der große 
Moment gekommen, in dem der 
Werischwarer Nationalitätenge-

mischtchors aus Anlass seines 30-jährigen 
Bestehens ein denkwürdiges und für alle 
Anwesenden erinnerungswürdiges Kon-
zert gab, in dessen Verlauf das Ensemble 
zahlreiche Facetten seines ausgereiften 
musikalischen Könnens darbot.

Dem Konzert wohnten Bürgermeister 
István Gromon, die ehemalige Bürger-
meisterin Erzsébet Grósz-Krupp, vom 
Landesrat der ungarndeutschen Chö-
re, Kapellen und Tanzgruppen Manfred 
Mayrhofer, Zsuzsanna Ledényi, János 
und Krisztina Fódi bei. Weiterhin waren 
László Sax, Vorsitzender der deutschen 
Nationalitätenselbstverwaltung und lang-
jähriges ehemaliges Mitglied des Chores, 
sowie Leiter und Vertreter der städtischen 

HARMONIE  
DER KULTUREN
FESTKONZERT DES WERISCHWARER 
NATIONALITÄTENGEMISCHTCHORS

JUBILEUMI KONCERT

A 30 éves évforduló örömére a Német 
Nemzetiségi Vegyeskórus ünnepi 
koncertet adott, melynek keretében 
a kórustagok egyházi és világi műve-
ket tartalmazó repertoárjuk legsike-
resebb dalaival örvendeztették meg a 
hallgatóságot.

Bildungseinrichtungen und Vereine, ehe-
malige Chormitglieder, Freunde und Inter-
essenten anwesend.

Der Konzertsaal der Cziffra-György-
Musikschule war voll: Der Chor nahm 
seinen Platz auf dem Podium ein, das mit 
großen – zum feierlichen Anlass die Ziffern 
30 zeigenden Luftballons geschmückt war. 
Rechts vom Podium saß die Werischwarer 
Blaskapelle (Leitung: János Feldhoffer), 
die als Einleitung zur Veranstaltung ausge-
wählte Stücke spielte.

Das an diesem Abend vorgetragene 
Repertoire des Chores gliederte sich in zwei 
große Blöcke: Im ersten wurden sakrale 
Werke gesungen, im zweiten profane. Die 
Lieder wurden von den früheren Chorlei-
tern Piroska und Ferenc Neubrandt sowie 
dem amtierenden musikalischen Leiter, Já-
nos Sebestyén, dirigiert. 

Den besinnlichen Auftakt bildete das 
Advent-Lied, das aus einem Gebetsbuch 
des 18. Jahrhunderts stammt. Ihm folgte 
die Komposition von Michael Praetorius 
(„Csengő hangú ének szól“), dirigiert von 
Piroska Neubrandt. 

Als erstes Stück mit Klavierbegleitung 
(Péter Szlovencsák) erklang Johann Rit-
ter von Herbecks erhebendes „Pueri con-
cinite“, wobei Gizella Szilágyi und das 
jüngste und neueste Chormitglied, Ildikó 
Miklós, die Soloparts übernahmen.

Hiernach folgte eine ganz besonde-
re Melodie: 2017 wurde der ehemali-
ge Hochschullehrer des gegenwärtigen 
Chorleiters, István Horváth, gebeten, ein 
Oratorium über den Heiligen Ladislaus 
zu verfassen. Aus dieser Komposition 
ertönte ein Ausschnitt, dem das Ave Ma-
ria (Solo: Gizella Szilágyi) und ein sehr 
schönes Spiritual („Jöjj, gyújtsd fel fé-
nyed, Urunk“) folgten.

Die musikalische Vielfalt und stilis-
tische Offenheit des Chores zeigte der 
inspirierte Vortrag von Leonard Cohens 
Halleluja. Dieses moderne, weltweit be-
kannte Stück scheint an der Oberfläche 
sehr schlicht zu sein, jedoch erfordert 
es von jedem Vortragskünstler ein er-
hebliches technisches Können und viel 
Konzentration. Das als Chorstück um-
arrangierte Lied präsentierten die Weri-
schwarer mit großer Empathie. 

Den sakralen Block schloss jenes Lied, 
das eigentlich keines ist – das Vaterunser. 

In der vorangehenden Ankündigung ging 
die Moderatorin, Krisztina Lukács dar-
auf ein, dass der Chor das letzte Lied für 
jene Chormitglieder singt, die bereits von 
uns gegangen sind. Das am nächsten Tag 
stattfindende deutschsprachige Hochamt 
wurde für ihr Seelenheil gelesen und ge-
sungen. Nach dem Anstimmen des Liedes 
trat der Dirigent beiseite, stellte sich in die 
Reihen des Chors und sang dort das Lied 
mit. „Es ist aus zweierlei Gründen nicht 
wichtig, dass ich bei dem Vaterunser vor 
dem Chor stehe. Dieses Lied kann der 
Chor vielleicht am besten, weil es zu den 
allerältesten Stücken seines Repertoires 
gehört. Andererseits finde ich persönlich 
den Inhalt des Vaterunsers hochaktu-
ell – und singe es selbst so wie jeder im 
Chor sehr gerne.“ – sagte János Sebestyén 
nach dem Konzert im Rahmen eines Ge-
sprächs.

Zwischen den zwei Blöcken bot die 
musikalische Überleitung der Werischwa-
rer Blaskapelle die gewohnt professionell 
gelungene Überleitung, welche von dem 
Publikum mit großem Applaus honoriert 
wurde.

Im zweiten, profanen Block wurde 
zuerst das Lied „O wie bist du herrlich, 
du liebliche Heimat“ von Eugen Suchon 
gesungen (Dirigent: Ferenc Neubrandt) 
sowie der „Springtanz“ von József Karai 
(am Klavier begleitete Péter Szlovencsák). 

Ein klassischer Höhepunkt des Abends 
war dann der Moment, in dem „Flieg, 
Gedanke, auf goldenen Schwingen“ – das 
heißt der Gefangenenchor (auch: Frei-
heitschor) aus Verdis Nabucco erklang. 
Die Zuhörer horchten der ihnen wohlbe-
kannten Melodie gebannt zu. 

Den zweiten Höhepunkt bereitete das 
Lied „Edelweiß“ (an der Harmonika: 
István Baksa), das dem Publikum derart 
gefiel, dass es teilweise mitgesungen hat: 
„Edelweiß, Edelweiß / Du grüßt mich 

jeden Morgen / Seh’ ich dich / Freu’ ich 
mich / Und vergess' meine Sorgen“.

Den Abend rundeten schließlich zwei 
Volkslieder ab, einerseits der kurze, aber 
umso lustigere Jodelgesang: „Hoe hü“ 
und das Lied „Dirndl, bist stolz“.

Nach dem abschließenden großen Bei-
fall des Publikums verwies die Moderato-
rin des Abends auf die Worte von Zoltán 
Kodály: „Der, der mit Gesang durch das 
Leben geht, den führt er auch über die 
Sorgen“, und sprach im Namen des Chors 
ihre Hoffnung aus, mit ihrem Konzert die 
Anwesenden für die Dauer der Veranstal-
tung über die Alltagssorgen erhoben zu 
haben.

Darüber hinaus dankte der Chor für 
die Arbeit, Mühe, Ausdauer, Mut und 
Geduld des Chorleiters, János Sebestyén, 
für die 27 Jahre harmonische Zusammen-
arbeit mit Frau und Herrn Neubrandt, 
die der Chor noch lange Zeit gerne als 
Gastdirigenten wieder sehen möchte. Das 
Ehepaar wurde mit starkem Applaus ge-
ehrt. Dank ging für den Gastauftritt auch 
an die Blaskapelle und dessen Leiter, Já-
nos Feldhoffer, für die musikalische Be-
gleitung an Péter Szlovencsák und István 
Baksa sowie an Erzsébet Schuck für die 
Vorbereitung des Jubiläumskonzerts.

Hiernach folgten zahlreiche herz-
lich-warme Gratulationen: István Gro-
mon dankte im Namen der Stadtver-
waltung für den treuen Dienst, den der 
Chor zu feierlichen Anlässen der Stadt 
leistet. Die vergangenen 30 Jahre seien 
sehr schnell verstrichen. Der Kovács-Lás-
zló-Gartenverein wünschte dem Chor 
noch lange Jahre des gemeinsamen Sin-
gens. Szabolcs Zsámboki drückte im Na-
men des Heimatwerks und der jungen 
Generation deren Dank für die Leistung 
des Chores und ihre Hoffnung aus, eines 
Tages in seine Fußstapfen treten zu kön-
nen.

Vom Landesrat bekam der Chor eine 
Urkunde zur Anerkennung der 30 Jahre. 
János Feldhoffer und László Sax haben 
viel Glück, noch mehr Freude und gute 
Gesundheit für das weitere Wirken ge-
wünscht. Der Leiter des Sankt-Iwaner 
Gemischtchors betonte, dass der Chor in 
der vergangenen Zeit eine enorme Ent-
wicklung durchgemacht habe, und man 
sehe heute die Früchte jener Arbeit, die 
man in das gemeinsame Singen investiert 
hat. 

Nach den Dankesreden und Gratula-
tionen gab es zur großen Freude der Zu-
hörer eine gemeinsame Zugabe des Chors 
und der Blaskapelle, es wurde – sehr stil-
gerecht – das Stück „Drei Röslein“ sowie 
„Viva la musica, viva la Werischwar“ und 
das Weinlied von Mátyás Zoltai „Emelem 
poharam e kedves társaságra“ vorgetragen.

Zum Abschluss des Abends gab es noch 
ein geselliges Beisammensein mit Speis’ 
und Trank, in dessen Verlauf viele Erin-
nerungen, lustige und ernste Geschichten 
aus dem Leben des Chors erzählt wurden.

Mögen die kommenden 30 und mehr 
Jahre des Chors ebenso erfolgreich sein, 
wie der Zeitraum seit 1989.

Dr. Gábor Kerekes / Dr. Márta Müller
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Lieder wurden von den früheren Chorlei-
tern Piroska und Ferenc Neubrandt sowie 
dem amtierenden musikalischen Leiter, Já-
nos Sebestyén, dirigiert. 

Den besinnlichen Auftakt bildete das 
Advent-Lied, das aus einem Gebetsbuch 
des 18. Jahrhunderts stammt. Ihm folgte 
die Komposition von Michael Praetorius 
(„Csengő hangú ének szól“), dirigiert von 
Piroska Neubrandt. 

Als erstes Stück mit Klavierbegleitung 
(Péter Szlovencsák) erklang Johann Rit-
ter von Herbecks erhebendes „Pueri con-
cinite“, wobei Gizella Szilágyi und das 
jüngste und neueste Chormitglied, Ildikó 
Miklós, die Soloparts übernahmen.

Hiernach folgte eine ganz besonde-
re Melodie: 2017 wurde der ehemali-
ge Hochschullehrer des gegenwärtigen 
Chorleiters, István Horváth, gebeten, ein 
Oratorium über den Heiligen Ladislaus 
zu verfassen. Aus dieser Komposition 
ertönte ein Ausschnitt, dem das Ave Ma-
ria (Solo: Gizella Szilágyi) und ein sehr 
schönes Spiritual („Jöjj, gyújtsd fel fé-
nyed, Urunk“) folgten.

Die musikalische Vielfalt und stilis-
tische Offenheit des Chores zeigte der 
inspirierte Vortrag von Leonard Cohens 
Halleluja. Dieses moderne, weltweit be-
kannte Stück scheint an der Oberfläche 
sehr schlicht zu sein, jedoch erfordert 
es von jedem Vortragskünstler ein er-
hebliches technisches Können und viel 
Konzentration. Das als Chorstück um-
arrangierte Lied präsentierten die Weri-
schwarer mit großer Empathie. 

Den sakralen Block schloss jenes Lied, 
das eigentlich keines ist – das Vaterunser. 

In der vorangehenden Ankündigung ging 
die Moderatorin, Krisztina Lukács dar-
auf ein, dass der Chor das letzte Lied für 
jene Chormitglieder singt, die bereits von 
uns gegangen sind. Das am nächsten Tag 
stattfindende deutschsprachige Hochamt 
wurde für ihr Seelenheil gelesen und ge-
sungen. Nach dem Anstimmen des Liedes 
trat der Dirigent beiseite, stellte sich in die 
Reihen des Chors und sang dort das Lied 
mit. „Es ist aus zweierlei Gründen nicht 
wichtig, dass ich bei dem Vaterunser vor 
dem Chor stehe. Dieses Lied kann der 
Chor vielleicht am besten, weil es zu den 
allerältesten Stücken seines Repertoires 
gehört. Andererseits finde ich persönlich 
den Inhalt des Vaterunsers hochaktu-
ell – und singe es selbst so wie jeder im 
Chor sehr gerne.“ – sagte János Sebestyén 
nach dem Konzert im Rahmen eines Ge-
sprächs.

Zwischen den zwei Blöcken bot die 
musikalische Überleitung der Werischwa-
rer Blaskapelle die gewohnt professionell 
gelungene Überleitung, welche von dem 
Publikum mit großem Applaus honoriert 
wurde.

Im zweiten, profanen Block wurde 
zuerst das Lied „O wie bist du herrlich, 
du liebliche Heimat“ von Eugen Suchon 
gesungen (Dirigent: Ferenc Neubrandt) 
sowie der „Springtanz“ von József Karai 
(am Klavier begleitete Péter Szlovencsák). 

Ein klassischer Höhepunkt des Abends 
war dann der Moment, in dem „Flieg, 
Gedanke, auf goldenen Schwingen“ – das 
heißt der Gefangenenchor (auch: Frei-
heitschor) aus Verdis Nabucco erklang. 
Die Zuhörer horchten der ihnen wohlbe-
kannten Melodie gebannt zu. 

Den zweiten Höhepunkt bereitete das 
Lied „Edelweiß“ (an der Harmonika: 
István Baksa), das dem Publikum derart 
gefiel, dass es teilweise mitgesungen hat: 
„Edelweiß, Edelweiß / Du grüßt mich 

jeden Morgen / Seh’ ich dich / Freu’ ich 
mich / Und vergess' meine Sorgen“.

Den Abend rundeten schließlich zwei 
Volkslieder ab, einerseits der kurze, aber 
umso lustigere Jodelgesang: „Hoe hü“ 
und das Lied „Dirndl, bist stolz“.

Nach dem abschließenden großen Bei-
fall des Publikums verwies die Moderato-
rin des Abends auf die Worte von Zoltán 
Kodály: „Der, der mit Gesang durch das 
Leben geht, den führt er auch über die 
Sorgen“, und sprach im Namen des Chors 
ihre Hoffnung aus, mit ihrem Konzert die 
Anwesenden für die Dauer der Veranstal-
tung über die Alltagssorgen erhoben zu 
haben.

Darüber hinaus dankte der Chor für 
die Arbeit, Mühe, Ausdauer, Mut und 
Geduld des Chorleiters, János Sebestyén, 
für die 27 Jahre harmonische Zusammen-
arbeit mit Frau und Herrn Neubrandt, 
die der Chor noch lange Zeit gerne als 
Gastdirigenten wieder sehen möchte. Das 
Ehepaar wurde mit starkem Applaus ge-
ehrt. Dank ging für den Gastauftritt auch 
an die Blaskapelle und dessen Leiter, Já-
nos Feldhoffer, für die musikalische Be-
gleitung an Péter Szlovencsák und István 
Baksa sowie an Erzsébet Schuck für die 
Vorbereitung des Jubiläumskonzerts.

Hiernach folgten zahlreiche herz-
lich-warme Gratulationen: István Gro-
mon dankte im Namen der Stadtver-
waltung für den treuen Dienst, den der 
Chor zu feierlichen Anlässen der Stadt 
leistet. Die vergangenen 30 Jahre seien 
sehr schnell verstrichen. Der Kovács-Lás-
zló-Gartenverein wünschte dem Chor 
noch lange Jahre des gemeinsamen Sin-
gens. Szabolcs Zsámboki drückte im Na-
men des Heimatwerks und der jungen 
Generation deren Dank für die Leistung 
des Chores und ihre Hoffnung aus, eines 
Tages in seine Fußstapfen treten zu kön-
nen.

Vom Landesrat bekam der Chor eine 
Urkunde zur Anerkennung der 30 Jahre. 
János Feldhoffer und László Sax haben 
viel Glück, noch mehr Freude und gute 
Gesundheit für das weitere Wirken ge-
wünscht. Der Leiter des Sankt-Iwaner 
Gemischtchors betonte, dass der Chor in 
der vergangenen Zeit eine enorme Ent-
wicklung durchgemacht habe, und man 
sehe heute die Früchte jener Arbeit, die 
man in das gemeinsame Singen investiert 
hat. 

Nach den Dankesreden und Gratula-
tionen gab es zur großen Freude der Zu-
hörer eine gemeinsame Zugabe des Chors 
und der Blaskapelle, es wurde – sehr stil-
gerecht – das Stück „Drei Röslein“ sowie 
„Viva la musica, viva la Werischwar“ und 
das Weinlied von Mátyás Zoltai „Emelem 
poharam e kedves társaságra“ vorgetragen.

Zum Abschluss des Abends gab es noch 
ein geselliges Beisammensein mit Speis’ 
und Trank, in dessen Verlauf viele Erin-
nerungen, lustige und ernste Geschichten 
aus dem Leben des Chors erzählt wurden.

Mögen die kommenden 30 und mehr 
Jahre des Chors ebenso erfolgreich sein, 
wie der Zeitraum seit 1989.

Dr. Gábor Kerekes / Dr. Márta Müller
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Der Werischwarer Nationale Ge-
mischtchor kann mit berech-
tigtem Stolz auf eine dreißig-

jährige Geschichte zurückblicken, an 
deren Anfang die Gründung des En-
sembles im Rahmen der Feierlichkeiten 
zum 300jährigen Bestehen der Siedlung 
Werischwar am 30. Januar 1989 mit da-
mals insgesamt 18 Mitgliedern steht. 
Der in Werischwar allseits bekannte 
und beliebte György Hidas, der schon 
lange zuvor sich um das Vereinsleben 
und die Fortführung der musikalischen 
Traditionen der Stadt bemüht gemacht 
hatte, leitete den Chor zunächst, wobei 
die Grundlage für das Repertoire anfangs 
auf den Fundus von ungarndeutschen, so 
genannten „schwäbischen“ Volksliedern 
basierte, die er über Jahrzehnte hinweg 
zusammengetragen hatte.

• Welcher Moment des Chorvereinsle-
bens ist für Sie der allerschönste?

Interessanterweise würde ich anstelle der 
Hervorhebung eines einzigen Momentes 
lieber den Zusammenhalt des Chores be-
tonen. Wir haben so viele Momente zu-
sammen erlebt – auch einige Misserfolge 
–, dass dies uns einander sehr nahe ge-
bracht hat. Die Mitglieder des Chors, die 
ihn gegründet haben, oder über eine lange 

TRADITION  
UND GEMEINSCHAFT

VERGANGENHEIT UND 
ZUKUNFTSTRÄUME

30 JAHRE WERISCHWARER 
NATIONALITÄTENGEMISCHTCHOR

Ab 1990 leiteten Ferenc Neubrandt und 
seine Gemahlin Piroska den Chor und er-
öffneten ihm hinsichtlich seines Repertoires 
eine neue Dimension, indem sie mehrstim-
mige klassische Chorwerke mit der Gruppe 
einzustudieren begannen. Dabei begann die 
Tätigkeit des Ehepaares, wie das Frau Neu-
brandt in einem Interview verriet, eigentlich 
als eine für nur einige Monate gedachtes 
Provisorium zu dem Zweck, den frisch 
gegründeten Chor beisammen zu halten, 
doch entwickelte sich zwischen den beiden 
Chorleitern und dem Chor ein derart inni-
ges Verhältnis, dass aus den Monaten nicht 
nur Jahre, sondern sogar Jahrzehnte des ge-
meinsamen Singens wurden.

Die in ihrer Einstellung und ihrer Le-
benshaltung tief gläubig verwurzelten 
Chormitglieder bringen ihre christliche 
Gesinnung auch immer wieder deutlich 

durch den Vortrag kirchlich-religiöser 
Werke zum Ausdruck. Dass Gläubigkeit 
Lebensfreude und ein reges Gemein-
schaftsleben nicht ausschließt, zeigt sich 
in den zahlreichen gemeinsamen Unter-
nehmungen, Ausflügen und Fahrten im 
In- sowie Ausland, die die Chormitglieder 
häufig gemeinsam unternehmen. Man 
kann in ihrem Fall zu Recht von einer Ge-
meinschaft im reinsten Sinne des Wortes 
sprechen, denn der innere Zusammenhalt 
gründet sich nicht nur auf den gemeinsa-
men Vortrag musikalischer Werke, son-
dern auf Freundschaften, gemeinsame 
Geburtstags- und Namenstagsfeiern so-
wie die gegenseitige Unterstützung und 
Hilfeleistung der Chormitglieder.

Den Werischwarer Nationalitätenge-
mischtchor kennt jeder Werischwarer, tritt 
doch der Chor regelmäßig bei solchen 
Veranstaltungen in der Stadt auf, wie u.a. 
beim Faschingsbegraben, der Aufstellung 
sowie dem Abschmücken des Maibau-
mes, der Gedenkveranstaltung am Tag 
der Helden und im Rahmen der Weri-
schwarer Tage gibt es jedes Jahr ein Kir-
chentagskonzert in der Großen Pfarrkir-
che der Stadt, das durch die Mitwirkung 
anerkannter Werischwarer Musiker und 
Sänger zusammen mit dem großen Weih-
nachtskonzert an gleicher Stelle immer 
wieder einen Höhepunkt im Leben der 
Stadt darstellt. 

Aber der Chor kann auch auf eine 
lange Reihe von Auftritten andernorts 
verweisen, nicht nur in Werischwar. Zu 
diesen gehören auch zahlreiche Auftritte 
bei Wettbewerben und Festivals, von de-
nen das Ensemble nicht nur die Erinne-
rung an das Konzert, sondern manch eine 
schöne Auszeichnung mitbringen konnte.

Gegenwärtig ist der Chorleiter János 
Sebestyén, die Vorsitzende ist Magdolna 
Lukács und ihre Stellvertreterin Erzsébet 
Schuck.

Dr. Gábor Kerekes / Dr. Márta Müller

30 ÉVES JUBILEUM

A pilisvörösvári Német Nemzetiségi 
Vegyeskórus idén ünnepli megalaku-
lásának 30. évfordulóját. E szép évfor-
duló kapcsán cikkünk a kórus eddigi 
áldozatos tevékenységét tekinti át.

MÚLT ÉS JÖVŐ

Rövid interjúnkban Schuck Ferencné 
alapító tagot és a kórus elnökhelyette-
sét a múlt legszebb pillanatairól és a 
közeljövő terveiről kérdeztük.

Elisabeth Schuck, die übrigens zu den 
Gründungsmitgliedern des Chores gehört, 
und heuer das Amt der stellvertretenden 
Leiterin des Chors bekleidet, haben wir 
über die Vergangenheit und die Zukunfts-
pläne des Chors befragt.

Zeit im Chor gesungen haben, waren für 
uns ein Vorbild darin, wie man Musik mit 
Glauben und mit dem respektvollen Um-
gang miteinander verbinden kann.

• Was planen Sie für die nahe Zukunft?

Zum Kiridoog (Kirchentag/Kirmes) wol-
len wir ein Halleluja einstudieren, welches 
wir mit einem kleinen symphonischen Or-
chester vortragen wollen. Zwar sind wir 

alle Laiensänger, doch durch ein gemein-
sames Konzert mit einem Orchester würde 
uns ein Traum in Erfüllung gehen. 2019 
werden wir in der Abtei zu Sirtz (Zirc) und 
in der Basilika von Erlau (Eger) auftreten.

• Welches Stück gefällt Ihnen am besten 
von denen, die Sie mit dem Chor im Rah-
men des Jubiläumskonzerts vorgetragen 
haben?

Von den sakralen Liedern „Pueri concini-
te“ und der Gefangenenchor aus Nabucco. 
Von den profanen gefallen mir alle Lieder, 
die deutsch sind – dies kann man leicht 
nachvollziehen, wenn man bedenkt, dass 
die (donau)schwäbischen Lieder in meiner 
Kindheit zum Alltag gehörten. Meine El-
tern haben sie mir vorgesungen, ich habe 
sie überall hören können, und sie sind zum 
festen Bestandteil meiner musikalischen 
Welt geworden.

Dr. Kerekes / Dr. Müller

Egy lelkes kis csapatot találok a második 
emeleti informatikateremben ezen a keddi 
délutánon. Nagy a sürgés-forgás, építenek és 
programoznak a fiúk-lányok. 

Szabó: Milyen robotokkal dolgoznak a di-
ákok?

Korponay: Japán ArTeC robotokat kölcsön-
zött számunkra az Abacusan Stúdió, a di-
ákok most ezeket építik és programozzák. 
Mindegyik robothoz kaptunk motorokat 
kerekekkel, színes lámpákat, zenélő alkatré-
szeket, nyomógombokat és infravörös szen-
zorokat. 

Szabó: Hogy indult az első foglalkozás? 

Korponay: Az első délutánra kész, beprog-
ramozott robotokkal érkeztem. A diákoknak 
azokat kellett körültekintően szétszedniük. 
A bontás során megbeszéltük a fontos ész-
revételeket, a kábelek bekötésének módját, a 
különböző csatlakozási helyek, portok elne-
vezéseit, megismerkedtünk a szenzorokkal. 
Majd ismét meg kellett építeni a robotot az 
eredeti illesztésekkel. Ha minden csatlako-

ARTEC VÁNDOROBOTOK
Képzelt riport egy valódi szakkörről  

a Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi 
Általános Iskolában

zó stimmelt, akkor a robot ismét végre tudta 
hajtani a programot.

Szabó: Mennyire voltak sikeresek a diákok?

Korponay: Nagyon ügyesek voltak, bátran 
éltek a lehetőséggel. Egy-egy lámpa nem 
világított, volt amelyik robot tolatva indult, 
de együtt megtaláltuk a hibát. Ezt követte a 
programmal, a programozással való ismer-
kedés. Néhány tanulónak nem is volt újdon-
ság a SCRATCH programnyelv, ők önálló 
ötleteiket is megvalósíthatták. 

Szabó: Mi lesz a szakkör legnehezebb fel-
adata?

Korponay: Úgy vélem, hogy a leglátványo-
sabb és egyben legösszetettebb feladat az inf-
ravörös érzékelő tesztelése és beállítása lesz. 
A robot „látni” fog, ezért haladás közben 
nem fog lehajtani az asztalról. Hogy az asz-
tal széléhez érve meg fog-e állni, vagy tolatni 
kezd, esetleg zenél és világít is… azt már a 
gyerekekre bízom. 

Szabó: Nagyon izgalmasnak hangzik! 
Hány tanuló részesül ebből a lehetőségből?

Korponay: A képzésen Nick Anita és Törtely 
Éva tanárnőkkel együtt vettem részt, így a 
robotok ismertetésében ők is jelentős mun-
kát végeznek. Az ArTeC robotokat használ-
ják informatikaórákon, az SNI tagozatnál, 
és karácsonyi kikapcsolódásként több osz-
tályban is játszottunk velük. Ezért a három 
hónapos páratlan lehetőségért köszönet illeti 
a program életre hívóját és szakmai vezető-
jét, az Abacusan Stúdiót, valamint a támo-
gatókat: a GE Digitalt és a GE Healthcare-t.

Szabó: Hamarosan vissza kell adni az 
ArTeC robotokat. Mi lehet a folytatás? 

Korponay: Gyerekekkel robotozni bölcs 
előrelátás, ami a tanulásban is hasznot hoz. 
Ezért a folytatás nem is lehet más, mint hogy 
ismét pályázunk, és keressük a lehetősége-
ket. De ha Ön ismer valakit, aki robotokat 
ajándékozna az iskolánknak, kérem, szól-
jon!

Szabó: Mindenképp! 

Korponay-Szabó Ildikó
Pilisvörösvári Templom Téri  

Német Nemzetiségi Általános Iskola
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werden wir in der Abtei zu Sirtz (Zirc) und 
in der Basilika von Erlau (Eger) auftreten.

• Welches Stück gefällt Ihnen am besten 
von denen, die Sie mit dem Chor im Rah-
men des Jubiläumskonzerts vorgetragen 
haben?

Von den sakralen Liedern „Pueri concini-
te“ und der Gefangenenchor aus Nabucco. 
Von den profanen gefallen mir alle Lieder, 
die deutsch sind – dies kann man leicht 
nachvollziehen, wenn man bedenkt, dass 
die (donau)schwäbischen Lieder in meiner 
Kindheit zum Alltag gehörten. Meine El-
tern haben sie mir vorgesungen, ich habe 
sie überall hören können, und sie sind zum 
festen Bestandteil meiner musikalischen 
Welt geworden.

Dr. Kerekes / Dr. Müller

Egy lelkes kis csapatot találok a második 
emeleti informatikateremben ezen a keddi 
délutánon. Nagy a sürgés-forgás, építenek és 
programoznak a fiúk-lányok. 

Szabó: Milyen robotokkal dolgoznak a di-
ákok?

Korponay: Japán ArTeC robotokat kölcsön-
zött számunkra az Abacusan Stúdió, a di-
ákok most ezeket építik és programozzák. 
Mindegyik robothoz kaptunk motorokat 
kerekekkel, színes lámpákat, zenélő alkatré-
szeket, nyomógombokat és infravörös szen-
zorokat. 

Szabó: Hogy indult az első foglalkozás? 

Korponay: Az első délutánra kész, beprog-
ramozott robotokkal érkeztem. A diákoknak 
azokat kellett körültekintően szétszedniük. 
A bontás során megbeszéltük a fontos ész-
revételeket, a kábelek bekötésének módját, a 
különböző csatlakozási helyek, portok elne-
vezéseit, megismerkedtünk a szenzorokkal. 
Majd ismét meg kellett építeni a robotot az 
eredeti illesztésekkel. Ha minden csatlako-

ARTEC VÁNDOROBOTOK
Képzelt riport egy valódi szakkörről  

a Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi 
Általános Iskolában

zó stimmelt, akkor a robot ismét végre tudta 
hajtani a programot.

Szabó: Mennyire voltak sikeresek a diákok?

Korponay: Nagyon ügyesek voltak, bátran 
éltek a lehetőséggel. Egy-egy lámpa nem 
világított, volt amelyik robot tolatva indult, 
de együtt megtaláltuk a hibát. Ezt követte a 
programmal, a programozással való ismer-
kedés. Néhány tanulónak nem is volt újdon-
ság a SCRATCH programnyelv, ők önálló 
ötleteiket is megvalósíthatták. 

Szabó: Mi lesz a szakkör legnehezebb fel-
adata?

Korponay: Úgy vélem, hogy a leglátványo-
sabb és egyben legösszetettebb feladat az inf-
ravörös érzékelő tesztelése és beállítása lesz. 
A robot „látni” fog, ezért haladás közben 
nem fog lehajtani az asztalról. Hogy az asz-
tal széléhez érve meg fog-e állni, vagy tolatni 
kezd, esetleg zenél és világít is… azt már a 
gyerekekre bízom. 

Szabó: Nagyon izgalmasnak hangzik! 
Hány tanuló részesül ebből a lehetőségből?

Korponay: A képzésen Nick Anita és Törtely 
Éva tanárnőkkel együtt vettem részt, így a 
robotok ismertetésében ők is jelentős mun-
kát végeznek. Az ArTeC robotokat használ-
ják informatikaórákon, az SNI tagozatnál, 
és karácsonyi kikapcsolódásként több osz-
tályban is játszottunk velük. Ezért a három 
hónapos páratlan lehetőségért köszönet illeti 
a program életre hívóját és szakmai vezető-
jét, az Abacusan Stúdiót, valamint a támo-
gatókat: a GE Digitalt és a GE Healthcare-t.

Szabó: Hamarosan vissza kell adni az 
ArTeC robotokat. Mi lehet a folytatás? 

Korponay: Gyerekekkel robotozni bölcs 
előrelátás, ami a tanulásban is hasznot hoz. 
Ezért a folytatás nem is lehet más, mint hogy 
ismét pályázunk, és keressük a lehetősége-
ket. De ha Ön ismer valakit, aki robotokat 
ajándékozna az iskolánknak, kérem, szól-
jon!

Szabó: Mindenképp! 

Korponay-Szabó Ildikó
Pilisvörösvári Templom Téri  

Német Nemzetiségi Általános Iskola
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Büfé jó kihasználtsággal működik. A fel-
adat ellátását a Művészetek Háza dolgozói 
végzik, még a nagyobb rendezvényeken is. 
A megnyitás óta egyre nagyobb az igény a 
büfé iránt. Az árak kialakításánál folyama-
tosan arra törekszünk, hogy ne legyenek 
túl magasak. A kínálat folyamatosan bővül 
a vásárlói igényeknek megfelelően. Vásá-
roltunk például új, karos kávéfőző gépet a 
megnövekedett igények kielégítésére. 

• Miként sikerült beilleszkednie?

A beilleszkedés nem volt nehéz, általában 
nagyon gyorsan megtalálom a helyem az 
új közösségekben. Pilisvörösváron 2004 és 
2007 között művelődésszervezőként dol-
goztam az akkori kultúrházban, így nem 
„idegenként” jöttem a városba. A progra-
mok szervezése során sok embert meg-
ismertem, bármikor jártam a városban, 
mindig találkoztam ismerősökkel. Sokat 
segített, hogy volt már tapasztalatom a he-
lyi hagyományokat illetően. 

• Mi volt a legnehezebb feladat, amivel 
szembe kellett néznie?

Hogy meg tudjam valósítani azokat a ter-
veket, amelyeket a pályázatomban leírtam, 
és azt el is fogadják az emberek, eljöjjenek a 
programjainkra. Budapest közelsége miatt 
nincs könnyű dolgunk. A másik legfonto-
sabb az volt számomra, hogy létrejöjjön egy 
jó csapat, akikkel együtt tudok dolgozni. 
Emlékszem a kezdetekre… A kinevezése-
met 2015. szeptember 1-jén kezdtem, mert 
nem tudtam előbb jönni, hiszen Pilisszent-
kereszten a Klastrom Fesztivál főszervező-
je voltam, de a háttérben már aktívan részt 

vettem a Vörösvári Napok szervezésében. 
A kollégák a nagyon részletes forgatókönyv 
alapján lebonyolították a rendezvényt, 
és én már akkor éreztem, jó helyre jövök. 
Ugyancsak nehézség a munkámban, ami-
kor néha nem értik meg az emberek, hogy 
vannak jogszabályok, amiket be kell tarta-
ni. Sok támadás ér minket azért, hogy mi-
ért nem engedünk be több embert a bálba, 
miért nem ingyenes a Vörösvári Napokon 
a belépés az esti programokra. A hely be-
fogadóképessége nem teszi lehetővé, hogy 
bármennyi ember legyen a rendezvényen. 
A biztonsági tervben meg van határozva 
a beengedhető létszám. A belépődíj pedig 
egyfajta szűrőként is működik. 

• Milyen újdonságokat vezetett be, és 
milyen volt ezeknek a fogadtatása?

2015. október 24-én indult a színházi elő-
adások szervezése a Művészetek Házában, 
a nyári hónapok kivételével minden hónap-
ban szervezünk előadásokat. Ezek zöme 
általában közel teltházas, s már a kezdetek-
től fogva jó volt a fogadtatás. Az emberek 
örülnek annak, hogy nem kell Budapestre 
utazniuk, itt helyben is tudnak színházba 
járni. Nem könnyű a versenyt felvennünk 
a budapesti színházakkal, de nem is célunk 
ez. Igyekszünk olyan előadásokat meghív-
ni, (musical, vígjáték, komédia), amelyek 
általánosságban tetszést aratnak. Ha van 
lehetőség, megnézzük előre a darabokat, 
és az alapján választunk. Az árak kialakí-
tásánál arra törekszünk, hogy az megfizet-
hető legyen mindenki számára. A színházi 
előadások mellett szervezünk komolyzenei 
és könnyűzenei koncerteket is. Nagyon 

A KULTÚRA SZOLGÁLATÁBAN
• Lassan négy esztendő telt el azóta, 
hogy elvállalta a Művészetek Háza igaz-
gatói állását. Miként jellemezné a maga 
mögött lévő időszakot?

Először is úgy érzem gyorsan „elrepült” az 
idő. Az elmúlt négy évben sokat dolgoztunk 
azért, hogy Pilisvörösváron felpezsdüljön 
a kulturális élet. Összességében elégedett 
vagyok, mert sikerült jelentős változásokat 
elérni, megerősödött a klubélet (film, hon-
ismereti, életmód, foltvarró, társasjáték), 
számos új rendezvénytípust vezettünk be 
(világjárók, népek tánca, családi matiné, 
tanfolyamok, előadóestek, koncertek, fel-
olvasóestek, zenés estek, kreatív műhely, 
juniális, egészségnap). Egyre szélesebb 
réteg látogat el programjainkra, és a közeli 
települések lakosai is igénybe veszik a szol-
gáltatásainkat. Igyekszünk minden kor-
osztály számára tartalmas kikapcsolódást 
biztosítani. Úgy érezzük, hogy az emberek 
szívesen jönnek a házba. 

• Az említett programok mellett az épü-
letben láthatóan megélénkült az élet…

–Az aula igazi közösségi térként működik, 
köszönhetően a kellemes környezetnek. Itt 
várakoznak a programokra érkezők, a gye-
rekeiket váró szülők, a buszt várók vagy az 
olvasó sarkokat felkeresők. Az idősebb kor-
osztály rendszeresen jár sakkozni. A Hozz 
egy könyvet, végy egy könyvet szabad polc 
rendkívül nagy népszerűségnek örvend. Az 
aula egyben kiállítóhelyként is működik, 
igyekszünk minél több témában kiállítást 
szervezni. A gyerekek számára társasjáté-
kokat tudunk biztosítani igény szerint. A 
2015. november 28. óta nyitva tartó Kultur 

Berényi Ildikó tanítónőként kezdte 
pályafutását, s közel egy évtizedet 
dolgozott a közoktatásban. 2004 
és 2007 között már tevékenykedett 
Pilisvörösváron, egészen pontosan 
művelődésszervezőként az akko-
ri kultúrházban. Ezek után nyolc 
esztendőn át látta el a Pilisszentke-
reszti Közösségi Ház és Könyvtár 
igazgatói posztját, innen érkezett 
vissza, Vörösvárra.

népszerűek például az előadóestek, ahová „hí-
res” embereket hívunk meg. A folyamatos porta-
szolgálat lehetővé teszi, hogy a jegypénztárban a 
különböző eseményekre elővételben is lehessen 
jegyet vásárolni. Előfordul, hogy 4-5 eseményre 
árulunk egyszerre jegyet. A jövőben tervezzük 
kialakítani az online jegyvásárlás lehetőségét is. 

• Szokott kapni visszajelzéseket? 

Igen, rendszeresen, és ez igen fontos a 
munkánk során, mert tudjuk, hogy milyen 
a fogadtatása egy-egy új dolognak, de an-
nak is örülök, amikor negatív visszajelzé-
sek is érkeznek, mert abból tudunk tanulni, 
fejlődni. Nagyon fontos ezeket figyelembe 
venni.

• Munkájában nyilvánvalóan kollégái is 
a segítségére vannak…

Ahogy már utaltam erre, a legfontosabb 
volt számomra, hogy létrejöjjön egy jó csa-
pat. Az intézmény személyi állományában 
folyamatos változások történnek, amely 
főleg a gondnok és a művelődésszervező 
státuszokban jelentkezik. Nem könnyű 
megtartani a kollégákat, mert nagyon ala-
csony a közalkalmazotti fizetés, az intéz-
mény jellegéből adódóan este, hétvégén, 
ünnepnapokon is dolgozni kell, amit sokan 
nehezen viselnek, ezért, ha jobb ajánlatot 
kapnak, elmennek. Sok esetben alkalmat-
lanság miatt a próbaidő eltelte előtt kell 

elbocsátani a munkavállalót. Most úgy 
érzem, a sok változás után vannak stabil, 
megbízható, lelkiismeretes kollégák, akikre 
lehet számítani, nélkülük nem működne 
így a ház. 

• A Művészetek Háza életében van úgy-
mond „főidény”? 

Azt gondolom, hogy a július kivételével 
nálunk mindig főidény van. A legtöbb 
program szeptembertől-április végéig tart, 
utána már szeretnek az emberek a szabad-
ban lenni, a programok szervezésénél ezt 
figyelembe kell vennünk. Augusztusban 
van a település legnagyobb rendezvénye, 
a Vörösvári Napok, ami nagyon sok előké-
szítő munkát igényel.

• Mit tart az elmúlt évek legfontosabb 
sikerének? 

Mindenképpen azt, hogy sikerült pezsgő 
kulturális életet kialakítani a városban, de 
még sok-sok lehetőség van, amit szeret-
nénk majd megvalósítani. A programok 
mellett annak is örülök, hogy a Művésze-
tek Házát sikerült megújítani, barátságossá 
tenni, ahová szívesen jönnek be az embe-
rek. 

• Az elmúlt év programjai közül melyik 
áll a legközelebb a szívéhez, és miért?

A Vörösvári Napok. Nagyon tetszik, hogy 
a vörösváriak életében a „búcsú” mennyire 
fontos, ezért is választottuk a rendezvény 
jelmondatává: „Hagyomány–ünnep–ki-
kapcsolódás.” A rendezvény 2016-tól a tá-
gas, szép természeti környezetben, a Kacsa-
tónál kerül megrendezésre. Az új helyszín 
kialakítása nagyon sok feladatot jelentett 
az önkormányzat számára. Tereprendezés, 
infrastruktúra kialakítása, szúnyogirtás, 
hol helyezkedjenek el a különböző egysé-
gek, hogyan helyezzük el a sátorban a szín-
padot, hogy ne zavarják egymást a búcsú 
és a nagyszínpad hangjai, és még sorolhat-
nám… Azt gondolom, hogy az új helyszín 
beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A 
rendezvényen kiemelt szerepet kap a ha-
gyományőrzés, a gasztronómia. Műsorkí-
nálatunkban minden korosztály számára 
változatos programokat kínálunk. Fellépő-
ink között országos hírű magyar zeneka-
rok és előadók lépnek fel. Az idei évben is 
sikerült nagyon jó zenekarokkal szerződést 
kötnünk. Számos új program lesz, ami 
remélem majd sikert arat. Összességében 
azt hiszem, a Vörösvári Napok idejére a 
VARÁZSLAT szó a legkifejezőbb, hiszen 
a Kacsa-tó és környéke ezekre a napokra 
megtelik élettel, „ünnepi díszt ölt magára”. 

Kókai Márton

(X)

K orszerű szerelőcsarnok építé-
sére nyert pályázati támogatást 
a jelenleg solymári telephelyű 

Nikszongép Kft. A Pénzügyminisztérium 
által meghirdetett Pest megye Területfej-
lesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest 
megye Területfejlesztési Programja 2014-
2020 elnevezésű, ezen belül is a Mikro-, 
kis- és középvállalkozások telephelyfeltét-
eleinek javítása Pest megye területén nevű 
pályázaton elnyert támogatási összeggel a 
cég Pilisvörösváron épít egy új, korszerű 
létesítményt.

Cégünk

A Nikszongép Kft. több éves múltra tekint 
vissza, az évek folyamán egyre bővülő ter-
mékválasztékkal, magas szintű kiszolgá-
lással igyekszünk minden igényt kielégí-
teni. A cég fő profilja a nagymunkagépek 
(elsődlegesen a JCB munkagépek)  alkat-
részeinek forgalmazása. Kiváló szakmai 
tudással rendelkező szakemberek várják 
ügyfeleinket. Tevékenységünk az évek so-
rán kibővült JCB alkatrészek illetve  egyéb 
JCB termékek forgalmazásával. Nagy- és 
kiskereskedelmi szinten tudjuk kielégíteni 
a felmerülő igényeket, bármilyen mennyi-
ség esetén.

PILISVÖRÖSVÁRON BŐVÜL A NIKSZONGÉP KFT.

Céljaink
A támogatás elnyerésével a cég alkalma-
zottainak munkakörülményeit kívánjuk 
fejleszteni. Az eddigi fejlődés következmé-
nye, hogy a jelenleg bérelt telephely már 
nem felel meg maradéktalanul a munkáink 
elvégzésére. Ezért célunk egy saját telep-
hely felépítése, ami a munkánk által meg-
kívánt szempontoknak minden tekintetben 
megfelel. Bízunk benne, hogy a fejlesztés-
sel sikerül elérni azokat a célokat, amelyek 
nemcsak cégünk, de környezetünk érde-
keit is szolgálja majd. Úgy véljük, akkor 
lehetünk sikeresek, ha fejlődünk, ennek 
lényegi momentuma pedig a telephelyi 
adottságok komfortosabbá tétele, az erre 
való beruházás.

Ezeket figyelembe véve az új telephely 
számos előny jelent számunkra. Munka-

társaink minőségibb, gyorsabb, tisztább 
munkát produkálhatnak rendezettebb, 
átláthatóbb körülmények között, ezzel 
növelve partnereink elégedettségét. A pro-
duktívabb munka következménye pedig a 
cég jövőbeni tovább fejlődése.

A projekt adatai:

Pályázat megnevezése: Mikro-, kis- és 
középvállalkozások telephelyfeltételeinek 
javítása Pest megye területén" című PM_
KKVTELEP_2018 kódszámú pályázat
Elnyert támogatás: 32 389 315 Ft
Kivitelezés helyszíne: Pilisvörösvár,  
Iparterület, Szt. Imre u. 17.
Kivitelező: Pannónia Generálépítő Zrt., 
4405 Nyíregyháza, Vércse út 17.
Beruházás kezdete: 2019. február 8.
Tervezett befejezés: 2019. december 31.

KULTÚRA
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Ugyancsak nehézség a munkámban, ami-
kor néha nem értik meg az emberek, hogy 
vannak jogszabályok, amiket be kell tarta-
ni. Sok támadás ér minket azért, hogy mi-
ért nem engedünk be több embert a bálba, 
miért nem ingyenes a Vörösvári Napokon 
a belépés az esti programokra. A hely be-
fogadóképessége nem teszi lehetővé, hogy 
bármennyi ember legyen a rendezvényen. 
A biztonsági tervben meg van határozva 
a beengedhető létszám. A belépődíj pedig 
egyfajta szűrőként is működik. 

• Milyen újdonságokat vezetett be, és 
milyen volt ezeknek a fogadtatása?

2015. október 24-én indult a színházi elő-
adások szervezése a Művészetek Házában, 
a nyári hónapok kivételével minden hónap-
ban szervezünk előadásokat. Ezek zöme 
általában közel teltházas, s már a kezdetek-
től fogva jó volt a fogadtatás. Az emberek 
örülnek annak, hogy nem kell Budapestre 
utazniuk, itt helyben is tudnak színházba 
járni. Nem könnyű a versenyt felvennünk 
a budapesti színházakkal, de nem is célunk 
ez. Igyekszünk olyan előadásokat meghív-
ni, (musical, vígjáték, komédia), amelyek 
általánosságban tetszést aratnak. Ha van 
lehetőség, megnézzük előre a darabokat, 
és az alapján választunk. Az árak kialakí-
tásánál arra törekszünk, hogy az megfizet-
hető legyen mindenki számára. A színházi 
előadások mellett szervezünk komolyzenei 
és könnyűzenei koncerteket is. Nagyon 

A KULTÚRA SZOLGÁLATÁBAN
• Lassan négy esztendő telt el azóta, 
hogy elvállalta a Művészetek Háza igaz-
gatói állását. Miként jellemezné a maga 
mögött lévő időszakot?

Először is úgy érzem gyorsan „elrepült” az 
idő. Az elmúlt négy évben sokat dolgoztunk 
azért, hogy Pilisvörösváron felpezsdüljön 
a kulturális élet. Összességében elégedett 
vagyok, mert sikerült jelentős változásokat 
elérni, megerősödött a klubélet (film, hon-
ismereti, életmód, foltvarró, társasjáték), 
számos új rendezvénytípust vezettünk be 
(világjárók, népek tánca, családi matiné, 
tanfolyamok, előadóestek, koncertek, fel-
olvasóestek, zenés estek, kreatív műhely, 
juniális, egészségnap). Egyre szélesebb 
réteg látogat el programjainkra, és a közeli 
települések lakosai is igénybe veszik a szol-
gáltatásainkat. Igyekszünk minden kor-
osztály számára tartalmas kikapcsolódást 
biztosítani. Úgy érezzük, hogy az emberek 
szívesen jönnek a házba. 

• Az említett programok mellett az épü-
letben láthatóan megélénkült az élet…

–Az aula igazi közösségi térként működik, 
köszönhetően a kellemes környezetnek. Itt 
várakoznak a programokra érkezők, a gye-
rekeiket váró szülők, a buszt várók vagy az 
olvasó sarkokat felkeresők. Az idősebb kor-
osztály rendszeresen jár sakkozni. A Hozz 
egy könyvet, végy egy könyvet szabad polc 
rendkívül nagy népszerűségnek örvend. Az 
aula egyben kiállítóhelyként is működik, 
igyekszünk minél több témában kiállítást 
szervezni. A gyerekek számára társasjáté-
kokat tudunk biztosítani igény szerint. A 
2015. november 28. óta nyitva tartó Kultur 

Berényi Ildikó tanítónőként kezdte 
pályafutását, s közel egy évtizedet 
dolgozott a közoktatásban. 2004 
és 2007 között már tevékenykedett 
Pilisvörösváron, egészen pontosan 
művelődésszervezőként az akko-
ri kultúrházban. Ezek után nyolc 
esztendőn át látta el a Pilisszentke-
reszti Közösségi Ház és Könyvtár 
igazgatói posztját, innen érkezett 
vissza, Vörösvárra.

népszerűek például az előadóestek, ahová „hí-
res” embereket hívunk meg. A folyamatos porta-
szolgálat lehetővé teszi, hogy a jegypénztárban a 
különböző eseményekre elővételben is lehessen 
jegyet vásárolni. Előfordul, hogy 4-5 eseményre 
árulunk egyszerre jegyet. A jövőben tervezzük 
kialakítani az online jegyvásárlás lehetőségét is. 

• Szokott kapni visszajelzéseket? 

Igen, rendszeresen, és ez igen fontos a 
munkánk során, mert tudjuk, hogy milyen 
a fogadtatása egy-egy új dolognak, de an-
nak is örülök, amikor negatív visszajelzé-
sek is érkeznek, mert abból tudunk tanulni, 
fejlődni. Nagyon fontos ezeket figyelembe 
venni.

• Munkájában nyilvánvalóan kollégái is 
a segítségére vannak…

Ahogy már utaltam erre, a legfontosabb 
volt számomra, hogy létrejöjjön egy jó csa-
pat. Az intézmény személyi állományában 
folyamatos változások történnek, amely 
főleg a gondnok és a művelődésszervező 
státuszokban jelentkezik. Nem könnyű 
megtartani a kollégákat, mert nagyon ala-
csony a közalkalmazotti fizetés, az intéz-
mény jellegéből adódóan este, hétvégén, 
ünnepnapokon is dolgozni kell, amit sokan 
nehezen viselnek, ezért, ha jobb ajánlatot 
kapnak, elmennek. Sok esetben alkalmat-
lanság miatt a próbaidő eltelte előtt kell 

elbocsátani a munkavállalót. Most úgy 
érzem, a sok változás után vannak stabil, 
megbízható, lelkiismeretes kollégák, akikre 
lehet számítani, nélkülük nem működne 
így a ház. 

• A Művészetek Háza életében van úgy-
mond „főidény”? 

Azt gondolom, hogy a július kivételével 
nálunk mindig főidény van. A legtöbb 
program szeptembertől-április végéig tart, 
utána már szeretnek az emberek a szabad-
ban lenni, a programok szervezésénél ezt 
figyelembe kell vennünk. Augusztusban 
van a település legnagyobb rendezvénye, 
a Vörösvári Napok, ami nagyon sok előké-
szítő munkát igényel.

• Mit tart az elmúlt évek legfontosabb 
sikerének? 

Mindenképpen azt, hogy sikerült pezsgő 
kulturális életet kialakítani a városban, de 
még sok-sok lehetőség van, amit szeret-
nénk majd megvalósítani. A programok 
mellett annak is örülök, hogy a Művésze-
tek Házát sikerült megújítani, barátságossá 
tenni, ahová szívesen jönnek be az embe-
rek. 

• Az elmúlt év programjai közül melyik 
áll a legközelebb a szívéhez, és miért?

A Vörösvári Napok. Nagyon tetszik, hogy 
a vörösváriak életében a „búcsú” mennyire 
fontos, ezért is választottuk a rendezvény 
jelmondatává: „Hagyomány–ünnep–ki-
kapcsolódás.” A rendezvény 2016-tól a tá-
gas, szép természeti környezetben, a Kacsa-
tónál kerül megrendezésre. Az új helyszín 
kialakítása nagyon sok feladatot jelentett 
az önkormányzat számára. Tereprendezés, 
infrastruktúra kialakítása, szúnyogirtás, 
hol helyezkedjenek el a különböző egysé-
gek, hogyan helyezzük el a sátorban a szín-
padot, hogy ne zavarják egymást a búcsú 
és a nagyszínpad hangjai, és még sorolhat-
nám… Azt gondolom, hogy az új helyszín 
beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A 
rendezvényen kiemelt szerepet kap a ha-
gyományőrzés, a gasztronómia. Műsorkí-
nálatunkban minden korosztály számára 
változatos programokat kínálunk. Fellépő-
ink között országos hírű magyar zeneka-
rok és előadók lépnek fel. Az idei évben is 
sikerült nagyon jó zenekarokkal szerződést 
kötnünk. Számos új program lesz, ami 
remélem majd sikert arat. Összességében 
azt hiszem, a Vörösvári Napok idejére a 
VARÁZSLAT szó a legkifejezőbb, hiszen 
a Kacsa-tó és környéke ezekre a napokra 
megtelik élettel, „ünnepi díszt ölt magára”. 

Kókai Márton

(X)

K orszerű szerelőcsarnok építé-
sére nyert pályázati támogatást 
a jelenleg solymári telephelyű 

Nikszongép Kft. A Pénzügyminisztérium 
által meghirdetett Pest megye Területfej-
lesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest 
megye Területfejlesztési Programja 2014-
2020 elnevezésű, ezen belül is a Mikro-, 
kis- és középvállalkozások telephelyfeltét-
eleinek javítása Pest megye területén nevű 
pályázaton elnyert támogatási összeggel a 
cég Pilisvörösváron épít egy új, korszerű 
létesítményt.

Cégünk

A Nikszongép Kft. több éves múltra tekint 
vissza, az évek folyamán egyre bővülő ter-
mékválasztékkal, magas szintű kiszolgá-
lással igyekszünk minden igényt kielégí-
teni. A cég fő profilja a nagymunkagépek 
(elsődlegesen a JCB munkagépek)  alkat-
részeinek forgalmazása. Kiváló szakmai 
tudással rendelkező szakemberek várják 
ügyfeleinket. Tevékenységünk az évek so-
rán kibővült JCB alkatrészek illetve  egyéb 
JCB termékek forgalmazásával. Nagy- és 
kiskereskedelmi szinten tudjuk kielégíteni 
a felmerülő igényeket, bármilyen mennyi-
ség esetén.

PILISVÖRÖSVÁRON BŐVÜL A NIKSZONGÉP KFT.

Céljaink
A támogatás elnyerésével a cég alkalma-
zottainak munkakörülményeit kívánjuk 
fejleszteni. Az eddigi fejlődés következmé-
nye, hogy a jelenleg bérelt telephely már 
nem felel meg maradéktalanul a munkáink 
elvégzésére. Ezért célunk egy saját telep-
hely felépítése, ami a munkánk által meg-
kívánt szempontoknak minden tekintetben 
megfelel. Bízunk benne, hogy a fejlesztés-
sel sikerül elérni azokat a célokat, amelyek 
nemcsak cégünk, de környezetünk érde-
keit is szolgálja majd. Úgy véljük, akkor 
lehetünk sikeresek, ha fejlődünk, ennek 
lényegi momentuma pedig a telephelyi 
adottságok komfortosabbá tétele, az erre 
való beruházás.

Ezeket figyelembe véve az új telephely 
számos előny jelent számunkra. Munka-

társaink minőségibb, gyorsabb, tisztább 
munkát produkálhatnak rendezettebb, 
átláthatóbb körülmények között, ezzel 
növelve partnereink elégedettségét. A pro-
duktívabb munka következménye pedig a 
cég jövőbeni tovább fejlődése.

A projekt adatai:

Pályázat megnevezése: Mikro-, kis- és 
középvállalkozások telephelyfeltételeinek 
javítása Pest megye területén" című PM_
KKVTELEP_2018 kódszámú pályázat
Elnyert támogatás: 32 389 315 Ft
Kivitelezés helyszíne: Pilisvörösvár,  
Iparterület, Szt. Imre u. 17.
Kivitelező: Pannónia Generálépítő Zrt., 
4405 Nyíregyháza, Vércse út 17.
Beruházás kezdete: 2019. február 8.
Tervezett befejezés: 2019. december 31.
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Agility: Testjelek – mint például kézmoz-
dulatok és hang – által irányított futkározás, 
amelyet olyan feladatok nehezítenek, mint a 
mászás, az ugrás vagy a kúszás. A különféle 
megmérettetésekből álló pályákat (egy ilyen 
átlagosan 15-20 állomásból tevődik össze) 
időre kell teljesíteni. Ez a műfaj szoros össz-
hangot igényel mind a négylábú, mind a 
gazda részéről, már csak azért is, mert az eb 
jutalmazása az időmérés során tilos.
Coursing: Azaz agárfuttatás, amelyet ne a 
filmekben látott ellipszis alakú pályán kép-
zeljünk el. Az agarak gyakorlatilag egy zsi-
nóron húzott tárgyat – vagy ahogy a szak-
zsargonban hívják: műnyulat – kergetnek, 
párosával, mert egyébként így a leghatéko-
nyabbak éles helyzetben is. A mű tapsifüles 
mozgása cikcakkos, ezzel imitálják a vadon 
élő állat menekülését.
Dog dancing: Magyarán kutyával való tán-
colás, ahol a gazdi négylábú társával egy 
előre megkoreografált táncot ad elő az általa 

2019-ben háromszor mérethetik meg ma-
gukat a jelentkezők. Az első körre Pilis-
szántón kerül sor április 28-án, a másodikra 
Pilisvörösváron június 23-án, a záró ese-
ményre pedig Pilisszentivánon szeptember 
22-én. Utóbbi két településsel kapcsolat-
ban már megvannak a végleges helyszínek 
(Rosenhof Lovarda és a szentiváni sport-
pálya), a szántói engedélyek azonban még 
nem érkeztek meg. 

A kategóriák kapcsán bővítették a kíná-
latot. Az ovisoknak szóló futamot két részre 
bontották. Az elsőben a három- és négy-
évesek, míg a másikban az ötesztendősnél 
idősebbek indulhatnak. A szervezők ezzel 
a változással próbálják igazságosabbá tenni 
a megmérettetést. Az iskolás kategóriában 
újdonság a középiskolai csoport, ahol kilen-
cedikesek, tizedikesek, tizenegyedikesek és 
végzősök is indulhatnak. A felnőtteket két 
részre bontották, ugyancsak a fair play elve 
alapján. Az első kategóriába harmincéves 
korig lehet nevezni, a másodikba harminc-
egytől bárki jelentkezhet. A pilisszántói futa-
mon teszt jelleggel lehet családi váltófutásra 
is jelentkezni, amiben a gyermekek (első 
osztálytól tizennyolc éves korig) és a felnőt-
tek együtt teljesíthetik az akadálypályát. Mi-
vel váltóversenyről van szó, ezért a szakasz 
egyik részét a fiataloknak kell teljesítenie, így 
pedig várhatóan az akadályok teljesítése ösz-
szehozza a különféle generációkat, hogy az-
tán együtt örüljenek a célba érésnek. Erre a 
kategóriára már tavaly is sokan igényt tartot-
tak, de akkor csak óvodásoknak volt minder-
re lehetősége. Ákos szerint ha a teszt beválik, 
akkor várható a folytatás.

Nézzük a különféle távokat! Nyilván-
valóan az ovisok futják a legrövidebbet, ők 
750 méter körüli pályára számíthatnak. Az 
alsó tagozatosoknak egy-másfél kilométer-
rel kell számolniuk, felsős társaik pedig ki-
csivel több, nagyjából két kilométeres távot 
kell, hogy teljesítsenek. A felnőttekre négy 
kilométer vár. A feladatok között várhatóak 
egyelőre még titkos újítások is, amelyeket 
folyamatosan fognak bemutatni a szerve-
zők az egyesület holnapján (pmr.hu) és a 
Facebook-oldalukon (Pilis Mountain Race 

kiválasztott dalra. Igen látványos és közked-
velt műsorszámok ezek, amelyek kitalálásá-
hoz és begyakorlásához rettentő sok időre, 
gyakorlásra, illetőleg türelemre van szükség, 
cserébe a vastaps szinte garantált.
Dog diving: Hazánkban egy kevésbé ismert 
sportágról van szó, mert vagy jó időben, vagy 
kutyás uszodában lehet jellemzően űzni 
(igen, az utóbbi egy valós dolog, amelynek 
főként az USA-ban van nagy keletje). Gya-
korlatilag arról van szó, hogy az eb játékát 
behajítják a vízbe, a négylábúaknak pedig 
nekifutásból kell utánaugraniuk. Igen vi-
dám dolog ez, már ha hűséges társunkat 
nem gyötrik különféle fóbiák a víz érintése 
miatt… Kellő időben való szoktatással ezek 
a félelmek könnyen elkerülhetőek.
Flyball: Kettő, négy kutyából álló csapat 
verseng egymással a jobb időeredményért. 
A verseny során az ebek felváltva rohan-
nak egy gátfutó pályán, ahol az akadályok 
egyenes vonalban vannak kitéve egymás elé. 

néven). Természetesen a tavaly megismert 
akadályokra is lehet számítani. 

Az újdonságok kapcsán meg kell említe-
ni az iskolai és az egyéni bajnokságot. Előb-
binél az a lényeg, hogy az egyéni versenyzők 
az iskolájuk megnevezésével tudnak annak 
pontot szerezni. Hazánk területéről bárme-
lyik iskolából lehet jelentkezni, a szervezők 
nem korlátozzák le ezt a ligát a környékbeli 
intézményekre, igaz, a verseny népszerűsí-
tését elsősorban ezekben végzik. Nyilvánva-
ló, hogy minél többen neveznek egy iskolá-
ból, annál több esély van arra, hogy az adott 
sulinak több pontja legyen. A versenyszezon 
végén a nyertes iskola a dicsőségen kívül egy 
hatalmas serleget is kap, a pontszerző diá-
kok pedig egyedi oklevélben részesülnek. Az 
újítással kapcsolatban néhány intézménnyel 
már felvették a kapcsolatot, az eddigi vissza-
jelzések pedig bizakodásra adnak okot. 

Az egyéni bajnokság esetében klasszikus 
megoldást alkalmaznak majd. Eszerint fu-
tamonként az első tíz helyezett kap minden 
kategóriában (és nemben) pontot. Az idény 
végén pedig a legtöbb pontot kapó három 
versenyző ünnepélyes díjátadó keretében 
kapja meg a neki járó serleget. Megemlíten-
dő, hogy az egyik rendezvényen duplán is 
lehet majd pontot szerezni, érdemes tehát 
figyelni a híreket!

Ami a jelentkezést illeti, csak az inter-
neten van erre lehetőség, helyszíni nevezés 
nincsen. A korábban már említett honlap 
nevezés menüpontjában lehet jelentkezni a 
nevezési lap kitöltésével. A rendezvénynek 
van díja is, amellyel kapcsolatosan idén be-
vezetik az idősávos nevezést. Eszerint minél 

Futás közben egy labdaadagoló gép által ki-
lőtt labdát is meg kell szerezni, ami bár el-
sőre bonyolultnak hangzik, valójában eléggé 
könnyű feladat. Az igen tempós és látványos 
verseny már csak azért is hasznos, mert a 
labdával a kutyák saját magukat jutalmaz-
zák. 
K99: Hosszan lehetne értekezni erről a mű-
fajról, amelyet legtöbben talán az őrző-védő 
stílus alapján ismerhetnek. Emellett azon-
ban még három másik irányzat is létezik, 
úgymint az engedelmesség, az ügyesség 
vagy a nyomkövetés. Igazából mindegyik 
elnevezés magáért beszél, nem kell tehát 
semmi ördöngösségre gondolni. Az enge-
delmességnél teljesen alapvető feladatokkal 
kell számolni, mint például az „ül” vagy a 
„marad”. Ügyességnél már képbe jön az 
akadályugrás vagy az apportírozás, tehát az 
ülve való tárgyátadás. Az őrző-védő felada-
tok a kutya kontroll alatt való tartásáról szól-
nak, a nyomkövetéskor pedig egy bizonyos 
dolog megtalálásra kell fókuszálni.
Mantrailing: Hasonló az előbb említett 
nyomkövetéshez, csak itt egy konkrét sze-
mély megkereséséről van szó. Az ebek szag 
alapján dolgoznak, s akár az is előfordul-
hat, hogy több órával a megmérettetés előtt 
lefektetett nyomon kell haladniuk. A talaj 
eleinte jellemzően puha, a „csapában” nincs 
nagyon elágazás, majd mindez a verseny 
előrehaladtával természetesen bonyolódik. 
Súlyhúzás: Testtömeg vagy legnagyobb el-
húzott súly alapján rendezik ezeket a ver-
senyeket. Az első opció esetében az a kutya 
a győztes, amelyik a saját testtömegének 
„legtöbbszörösét” tudja elhúzni, míg utób-
bi szituációban az, aki a súlycsoportjában 
a legnagyobb súlyt képes elhúzni. Ebben 
a műfajban kivételesen lehet motiválni a 
négylábú társakat, amire igencsak szükség 
van, mert a fizikai erő mellett rendkívüli 
akaratra és kitartásra van szüksége a kutyák-
nak. 
Terelés: Mindenféle eb űzheti ezt a sportot, 
amelyben juhokat kell a négylábúaknak te-
relniük, de nyilvánvalóan elsősorban ezt 
az ágazatot juhászkutyák számára találták 
ki. Ennek a labdás verziója az úgynevezett 
treibball, amelyhez hasonlóan fegyelmezett 
és irányítható képességű négylábúra van 
szükség, mint a tereléshez.

K. M

előbb jelentkezik az ember, annál olcsóbb 
lesz a részvételi díj.

További fontos újdonság lesz a chipes 
időmérés, amely miatt mindenki pontos 
időt és helyezést fog majd élőben látni. A 
rajtcsomag átvételekor kap a versenyző egy 
bokaszalagot, abban lesz egy beépített chip. 
A rajtnál és a célnál át kell haladni majd egy 
speciális érintőszőnyegen, ami aktiválja az 
ebben lévő programot.

A biztonságos versenyzés érdekében 
idéntől egy magán mentőszolgálat is jelen 
lesz minden eseményen. További informá-
ciókért látogassanak el a verseny honlapjára, 
ahol tájékozódhatnak a versenykiírásról. 

Kókai Márton

KUTYÁS SPORTOK

ÚJÍTÁSOKKAL FOLYTATÓDIK!
Néhány esztendővel ezelőtt érintőlegesen már foglalkoztunk lapunk 
hasábjain is olyan sportágakkal, amelyeket négylábú kedvenceinkkel 
együtt űzhetünk, így vettük górcső alá például a kutyás terepfutást, azaz 
a canicrosst, illetőleg az ebekkel való terepbiciklizést, a bikejöringet. A 
lehetséges lista azonban jóval bővebb ennél a két opciónál. Nézzünk né-
hány lehetőséget, névsorban!

Hogy pontosan mi? Tavaly beszá-
moltunk egy új, sikeres kezdemé-
nyezésről, a Pilis Mountain Race-
ről, amelyet a Szóda-Richtár Sport 
Egyesület szervezett. A több fordu-
lóból álló, éremgyűjtő megmérette-
tést idén is megrendezik, a részle-
tekről az egyik főszervezőt, Szóda 
Ákost faggattuk.
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Agility: Testjelek – mint például kézmoz-
dulatok és hang – által irányított futkározás, 
amelyet olyan feladatok nehezítenek, mint a 
mászás, az ugrás vagy a kúszás. A különféle 
megmérettetésekből álló pályákat (egy ilyen 
átlagosan 15-20 állomásból tevődik össze) 
időre kell teljesíteni. Ez a műfaj szoros össz-
hangot igényel mind a négylábú, mind a 
gazda részéről, már csak azért is, mert az eb 
jutalmazása az időmérés során tilos.
Coursing: Azaz agárfuttatás, amelyet ne a 
filmekben látott ellipszis alakú pályán kép-
zeljünk el. Az agarak gyakorlatilag egy zsi-
nóron húzott tárgyat – vagy ahogy a szak-
zsargonban hívják: műnyulat – kergetnek, 
párosával, mert egyébként így a leghatéko-
nyabbak éles helyzetben is. A mű tapsifüles 
mozgása cikcakkos, ezzel imitálják a vadon 
élő állat menekülését.
Dog dancing: Magyarán kutyával való tán-
colás, ahol a gazdi négylábú társával egy 
előre megkoreografált táncot ad elő az általa 

2019-ben háromszor mérethetik meg ma-
gukat a jelentkezők. Az első körre Pilis-
szántón kerül sor április 28-án, a másodikra 
Pilisvörösváron június 23-án, a záró ese-
ményre pedig Pilisszentivánon szeptember 
22-én. Utóbbi két településsel kapcsolat-
ban már megvannak a végleges helyszínek 
(Rosenhof Lovarda és a szentiváni sport-
pálya), a szántói engedélyek azonban még 
nem érkeztek meg. 

A kategóriák kapcsán bővítették a kíná-
latot. Az ovisoknak szóló futamot két részre 
bontották. Az elsőben a három- és négy-
évesek, míg a másikban az ötesztendősnél 
idősebbek indulhatnak. A szervezők ezzel 
a változással próbálják igazságosabbá tenni 
a megmérettetést. Az iskolás kategóriában 
újdonság a középiskolai csoport, ahol kilen-
cedikesek, tizedikesek, tizenegyedikesek és 
végzősök is indulhatnak. A felnőtteket két 
részre bontották, ugyancsak a fair play elve 
alapján. Az első kategóriába harmincéves 
korig lehet nevezni, a másodikba harminc-
egytől bárki jelentkezhet. A pilisszántói futa-
mon teszt jelleggel lehet családi váltófutásra 
is jelentkezni, amiben a gyermekek (első 
osztálytól tizennyolc éves korig) és a felnőt-
tek együtt teljesíthetik az akadálypályát. Mi-
vel váltóversenyről van szó, ezért a szakasz 
egyik részét a fiataloknak kell teljesítenie, így 
pedig várhatóan az akadályok teljesítése ösz-
szehozza a különféle generációkat, hogy az-
tán együtt örüljenek a célba érésnek. Erre a 
kategóriára már tavaly is sokan igényt tartot-
tak, de akkor csak óvodásoknak volt minder-
re lehetősége. Ákos szerint ha a teszt beválik, 
akkor várható a folytatás.

Nézzük a különféle távokat! Nyilván-
valóan az ovisok futják a legrövidebbet, ők 
750 méter körüli pályára számíthatnak. Az 
alsó tagozatosoknak egy-másfél kilométer-
rel kell számolniuk, felsős társaik pedig ki-
csivel több, nagyjából két kilométeres távot 
kell, hogy teljesítsenek. A felnőttekre négy 
kilométer vár. A feladatok között várhatóak 
egyelőre még titkos újítások is, amelyeket 
folyamatosan fognak bemutatni a szerve-
zők az egyesület holnapján (pmr.hu) és a 
Facebook-oldalukon (Pilis Mountain Race 

kiválasztott dalra. Igen látványos és közked-
velt műsorszámok ezek, amelyek kitalálásá-
hoz és begyakorlásához rettentő sok időre, 
gyakorlásra, illetőleg türelemre van szükség, 
cserébe a vastaps szinte garantált.
Dog diving: Hazánkban egy kevésbé ismert 
sportágról van szó, mert vagy jó időben, vagy 
kutyás uszodában lehet jellemzően űzni 
(igen, az utóbbi egy valós dolog, amelynek 
főként az USA-ban van nagy keletje). Gya-
korlatilag arról van szó, hogy az eb játékát 
behajítják a vízbe, a négylábúaknak pedig 
nekifutásból kell utánaugraniuk. Igen vi-
dám dolog ez, már ha hűséges társunkat 
nem gyötrik különféle fóbiák a víz érintése 
miatt… Kellő időben való szoktatással ezek 
a félelmek könnyen elkerülhetőek.
Flyball: Kettő, négy kutyából álló csapat 
verseng egymással a jobb időeredményért. 
A verseny során az ebek felváltva rohan-
nak egy gátfutó pályán, ahol az akadályok 
egyenes vonalban vannak kitéve egymás elé. 

néven). Természetesen a tavaly megismert 
akadályokra is lehet számítani. 

Az újdonságok kapcsán meg kell említe-
ni az iskolai és az egyéni bajnokságot. Előb-
binél az a lényeg, hogy az egyéni versenyzők 
az iskolájuk megnevezésével tudnak annak 
pontot szerezni. Hazánk területéről bárme-
lyik iskolából lehet jelentkezni, a szervezők 
nem korlátozzák le ezt a ligát a környékbeli 
intézményekre, igaz, a verseny népszerűsí-
tését elsősorban ezekben végzik. Nyilvánva-
ló, hogy minél többen neveznek egy iskolá-
ból, annál több esély van arra, hogy az adott 
sulinak több pontja legyen. A versenyszezon 
végén a nyertes iskola a dicsőségen kívül egy 
hatalmas serleget is kap, a pontszerző diá-
kok pedig egyedi oklevélben részesülnek. Az 
újítással kapcsolatban néhány intézménnyel 
már felvették a kapcsolatot, az eddigi vissza-
jelzések pedig bizakodásra adnak okot. 

Az egyéni bajnokság esetében klasszikus 
megoldást alkalmaznak majd. Eszerint fu-
tamonként az első tíz helyezett kap minden 
kategóriában (és nemben) pontot. Az idény 
végén pedig a legtöbb pontot kapó három 
versenyző ünnepélyes díjátadó keretében 
kapja meg a neki járó serleget. Megemlíten-
dő, hogy az egyik rendezvényen duplán is 
lehet majd pontot szerezni, érdemes tehát 
figyelni a híreket!

Ami a jelentkezést illeti, csak az inter-
neten van erre lehetőség, helyszíni nevezés 
nincsen. A korábban már említett honlap 
nevezés menüpontjában lehet jelentkezni a 
nevezési lap kitöltésével. A rendezvénynek 
van díja is, amellyel kapcsolatosan idén be-
vezetik az idősávos nevezést. Eszerint minél 

Futás közben egy labdaadagoló gép által ki-
lőtt labdát is meg kell szerezni, ami bár el-
sőre bonyolultnak hangzik, valójában eléggé 
könnyű feladat. Az igen tempós és látványos 
verseny már csak azért is hasznos, mert a 
labdával a kutyák saját magukat jutalmaz-
zák. 
K99: Hosszan lehetne értekezni erről a mű-
fajról, amelyet legtöbben talán az őrző-védő 
stílus alapján ismerhetnek. Emellett azon-
ban még három másik irányzat is létezik, 
úgymint az engedelmesség, az ügyesség 
vagy a nyomkövetés. Igazából mindegyik 
elnevezés magáért beszél, nem kell tehát 
semmi ördöngösségre gondolni. Az enge-
delmességnél teljesen alapvető feladatokkal 
kell számolni, mint például az „ül” vagy a 
„marad”. Ügyességnél már képbe jön az 
akadályugrás vagy az apportírozás, tehát az 
ülve való tárgyátadás. Az őrző-védő felada-
tok a kutya kontroll alatt való tartásáról szól-
nak, a nyomkövetéskor pedig egy bizonyos 
dolog megtalálásra kell fókuszálni.
Mantrailing: Hasonló az előbb említett 
nyomkövetéshez, csak itt egy konkrét sze-
mély megkereséséről van szó. Az ebek szag 
alapján dolgoznak, s akár az is előfordul-
hat, hogy több órával a megmérettetés előtt 
lefektetett nyomon kell haladniuk. A talaj 
eleinte jellemzően puha, a „csapában” nincs 
nagyon elágazás, majd mindez a verseny 
előrehaladtával természetesen bonyolódik. 
Súlyhúzás: Testtömeg vagy legnagyobb el-
húzott súly alapján rendezik ezeket a ver-
senyeket. Az első opció esetében az a kutya 
a győztes, amelyik a saját testtömegének 
„legtöbbszörösét” tudja elhúzni, míg utób-
bi szituációban az, aki a súlycsoportjában 
a legnagyobb súlyt képes elhúzni. Ebben 
a műfajban kivételesen lehet motiválni a 
négylábú társakat, amire igencsak szükség 
van, mert a fizikai erő mellett rendkívüli 
akaratra és kitartásra van szüksége a kutyák-
nak. 
Terelés: Mindenféle eb űzheti ezt a sportot, 
amelyben juhokat kell a négylábúaknak te-
relniük, de nyilvánvalóan elsősorban ezt 
az ágazatot juhászkutyák számára találták 
ki. Ennek a labdás verziója az úgynevezett 
treibball, amelyhez hasonlóan fegyelmezett 
és irányítható képességű négylábúra van 
szükség, mint a tereléshez.

K. M

előbb jelentkezik az ember, annál olcsóbb 
lesz a részvételi díj.

További fontos újdonság lesz a chipes 
időmérés, amely miatt mindenki pontos 
időt és helyezést fog majd élőben látni. A 
rajtcsomag átvételekor kap a versenyző egy 
bokaszalagot, abban lesz egy beépített chip. 
A rajtnál és a célnál át kell haladni majd egy 
speciális érintőszőnyegen, ami aktiválja az 
ebben lévő programot.

A biztonságos versenyzés érdekében 
idéntől egy magán mentőszolgálat is jelen 
lesz minden eseményen. További informá-
ciókért látogassanak el a verseny honlapjára, 
ahol tájékozódhatnak a versenykiírásról. 

Kókai Márton

KUTYÁS SPORTOK

ÚJÍTÁSOKKAL FOLYTATÓDIK!
Néhány esztendővel ezelőtt érintőlegesen már foglalkoztunk lapunk 
hasábjain is olyan sportágakkal, amelyeket négylábú kedvenceinkkel 
együtt űzhetünk, így vettük górcső alá például a kutyás terepfutást, azaz 
a canicrosst, illetőleg az ebekkel való terepbiciklizést, a bikejöringet. A 
lehetséges lista azonban jóval bővebb ennél a két opciónál. Nézzünk né-
hány lehetőséget, névsorban!

Hogy pontosan mi? Tavaly beszá-
moltunk egy új, sikeres kezdemé-
nyezésről, a Pilis Mountain Race-
ről, amelyet a Szóda-Richtár Sport 
Egyesület szervezett. A több fordu-
lóból álló, éremgyűjtő megmérette-
tést idén is megrendezik, a részle-
tekről az egyik főszervezőt, Szóda 
Ákost faggattuk.



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG32 332019. MÁRCIUSHIRDETÉS

                         

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

ANYAKÖNYVI HÍREK
Elhunytak:

02.10.  Forstner Györgyné 
 Szőlőkert u. 4.

02.13.  Neubrand József, 54 év 
 Jókai Mór u. 2.

02.23.  Peller Jánosné 
 szül. Bauer Katalin, 84 év,   
 Nagyváradi u. 12.

02.25.  Készman Józsefné 
 szül. Szatura Mária, 79 év,   
 Szt. Erzsébet u. 39.

02.27.  Blind László, 59 év

 
Megszülettek: 

02.04. Bácsatyai Mihály 
 Apa: Bácsatyai Dániel   
 Anya: Molnár Mirjam

02.08. Ghita Benjamin 
 Apa: Ghita Constantin 
 Anya: Nagy Marina

02.13. Csenki Péter 
 Apa: Csenki Attila 
 Anya: Magony Ágnes

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: 
Farsang  

a Rákóczi utcai óvodában

Fotók:  
Kókai Márton, Komáromi-

Bauchnecht Hajnalka,  
Palkovics Mária, Rimár Ágnes, 

Szima Roland 
   
 

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/

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  Ö N K O R M Á N Y Z A T I  É P Í T É S I  T E L E K
PILISVÖRÖSVÁR,  
CSOBÁNKAI U. 3.

Ár:  
15 000 000 Ft

Információ: 06-30-995-5006, 06-26-330-233/130-as mellék

 
A Művészetek Háza Kulturális 
Központ és Városi Könyvtár

munkatársat keres

RECEPCIÓS,  
RENDEZVÉNY KOORDINÁTOR 

Munkaidő: teljes állású, napi 8 óra 
Munkavégzés: esetenként hétvégi 
munkavégzés, rendezvényekhez 

igazodva

Feladatok: • az intézmény bérlőinek, 
partnereinek eligazítása, • informá-
ciónyújtás, bérlők koordinálása • 

rendezvénytechnikai közreműködés, 
• egyárusítás a különböző rendezvé-

nyekre, • tűzvédelemi feladatok ellátá-
sa, • portai dokumentációk vezetése, 

• aktív részvétel a rendezvények 
szervezésében, lebonyolításában.

Önéletrajzokat a portán  
vagy e-mailen fogadunk: 

mhigazgato@mhpv.hu

Az állás 2019. március 6-tól 
tölthető be. 

ÁLLÁSHIRDETÉS
HIRDETÉS FELVÉTEL 

a Vörösvári Újságba:

06/30-228-0262

ujsag@pilisvorosvar.hu

 
A Pilisvörösvári Polgármesteri 

Hivatal felvételre keres 
határozatlan időre

közterület-felügyelői 
feladatok ellátására

1 fő köztisztviselő  
munkatársat

Feladatok: A közterületek jogszerű 
használatának, a közterületen folyta-
tott, engedélyhez kötött tevékenysé-
gek szabályszerűségének ellenőrzése. 
A közterület rendjére és tisztaságára 
vonatkozó jogszabály által tiltott te-
vékenységek megakadályozása, 
meg  szakítása, megszüntetése, illetve 
szankcionálása. Közreműködés a köz-
terület, az épített és a természeti kör-
nyezet védelmében, valamint közre-
működés a közrend, és közbiztonság 
védelmében. 

Érdeklődni lehet:  
Jákliné Komor Szilvia intézményi 

referensnél 
Tel: 26/330-233/129.m., 

E-mail: jakline@pilisvorosvar.hu
Részletek:  

www.pilisvorosvar.hu - Állásajánlatok

ÁLLÁSHIRDETÉS

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

Köszönetnyilvánítás

A Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub köszönetét fe-
jezi ki mindazoknak, akik támogatták, segítet-
ték a klub farsangi báljának lebonyolítását:

Szamos Marcipán Kft., Müller Kávézó, Óra-
ékszer, Nick Judit, Elektrodoki, Schreck kár-
pitos, Krausz mezőgazdasági bolt, Jean Pierre 
virágos, Liget ABC, Gazdakör vendéglő, Mol-
nár Sándor kőfaragó, Mátrai üveges, Braun Ági 
Reál bolt, Krivinger zöldséges, Mester és Izsák 
Kft., Dvorán Kft., Erk étel-ital sziget, Margit 
minimarket, Citromos Kft., Bányató utcai kis-
bolt, Janika zöldséges, Stube vendéglő, Gondo-
la Pizzéria, Aranyló fogadó, Emil cukrászda, 
Vanicsek bolt, Wipi cukrászda, Fetter fodrászat, 
valamint köszönjük minden dalköri  tagnak és 
klubtagnak, ismeretlen felajánlónak a segítségét 
és támogatását!

A klub vezetősége

Búcsúi árusok  
jelentkezését várjuk

A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal várja azon ke-
reskedők, szolgáltatók, kézművesek jelentkezését, 
akik a Pilisvörösvár Város Önkormányzata által szer-
vezett – 2019. augusztus 17–20. közötti időszakban 
(szombat, vasárnap, hétfő, kedd) – a Bányató utca 
és Városliget sétány területén megrendezésre kerülő 
Vörösvári Napok és Búcsú rendezvényen terméket 
árusítani vagy szolgáltatást nyújtani kívánnak. 

A Vörösvári Napokon és Búcsún való részvétel egyik 
feltétele, hogy mind a négy napon (szombat, vasár-
nap, hétfő, kedd) részt kell venni a rendezvényen, és 
a közterület-használati díjat a rendezvény megkez-
dése előtt 30 nappal rendezni szükséges. 

A közterület-használattal kapcsolatos további infor-
mációkat a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban 
Drávai Zsuzsanna városgondnoksági csoportveze-
tő tud adni. Tel.: 06-26-330-233/147-es mellék, 
e-mail: dravaizsuzsi.muszak@pilisvorosvar.hu.

Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYE
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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

ANYAKÖNYVI HÍREK
Elhunytak:

02.10.  Forstner Györgyné 
 Szőlőkert u. 4.

02.13.  Neubrand József, 54 év 
 Jókai Mór u. 2.

02.23.  Peller Jánosné 
 szül. Bauer Katalin, 84 év,   
 Nagyváradi u. 12.

02.25.  Készman Józsefné 
 szül. Szatura Mária, 79 év,   
 Szt. Erzsébet u. 39.

02.27.  Blind László, 59 év

 
Megszülettek: 

02.04. Bácsatyai Mihály 
 Apa: Bácsatyai Dániel   
 Anya: Molnár Mirjam

02.08. Ghita Benjamin 
 Apa: Ghita Constantin 
 Anya: Nagy Marina

02.13. Csenki Péter 
 Apa: Csenki Attila 
 Anya: Magony Ágnes

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: 
Farsang  

a Rákóczi utcai óvodában

Fotók:  
Kókai Márton, Komáromi-

Bauchnecht Hajnalka,  
Palkovics Mária, Rimár Ágnes, 

Szima Roland 
   
 

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-
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APRÓHIRDETÉS

KERTÉPÍTÉS teljes kivitelezése az alapoktól  

a befejezésig! Öntözőrendszerek, gyepszőnye-
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rendelkezik, a többi közműre való rákötés az 
ingatlan előtti közterületről lehetséges. A helyi 
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E L A D Ó  Ö N K O R M Á N Y Z A T I  É P Í T É S I  T E L E K
PILISVÖRÖSVÁR,  
CSOBÁNKAI U. 3.

Ár:  
15 000 000 Ft

Információ: 06-30-995-5006, 06-26-330-233/130-as mellék

 
A Művészetek Háza Kulturális 
Központ és Városi Könyvtár
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RECEPCIÓS,  
RENDEZVÉNY KOORDINÁTOR 
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ÁLLÁSHIRDETÉS
HIRDETÉS FELVÉTEL 
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A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYE
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Az ingatlanrész bérletére vonatkozó ajánlatot 2019. március 
29-én 9 óráig lehet eljuttatni az önkormányzathoz postai úton, 
illetve zárt borítékban a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati 
irodájában elhelyezett urnába lehet bedobni. (Postacím: 2085 
Pilisvörösvár, Fő tér 1.)

A pályázat részletes feltételei megtalálhatóak az önkormány-
zat honlapján, a www.pilisvorosvar.hu oldalon a kiemelt infor-
mációknál. Kérdéseket feltenni Paul Csaba ügyintézőnek lehet 
a 26/330-233/149-es telefonszámon.

Gromon István 
polgármester

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
27/2019. (II. 28.) Kt. sz. határozatában úgy döntött, hogy az aláb-
bi önkormányzati ingatlant nyilvános pályázat útján bérbe adja:

PÁ LYÁ Z AT I  K I Í R Á S 
BÜFÉ ÜZEMELTETÉSÉRE  

a Nagy-tó közelében

CÍM: ALSÓ LIMIT  
BÉRLETI DÍJ:

A TERÜLETRÉSZ  
MŰSZAKI JELLEMZŐI:

Pilisvörösvár, 
4588/1 hrsz. 

alatti ingatlan

50 000 Ft/hó 
(Ajánlati  

biztosíték:  
100 000 Ft)

4588/1 hrsz-ú ingatlanból 
büfé elhelyezésére  

javasolt hely  
(cca. 15-20 m2 alapterületű 

földrészlet
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Meghívó 

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 
és a Mecseknádasdi Szőlő és Bortermelők Egyesülete 

szervezésében megrendezésre kerül a

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK 
ORSZÁGOS BORVERSENYE

Az országos borversenyen minden kis-és nagytermelőt  
tisztelettel várunk. A számos különdíj mellett ezen a borversenyen 

kerül kiosztásra a

Magyarországi Németek legjobb  
fehér, rose és vörösbora

megtisztelő cím.

Borminták leadási ideje:  
2019 április 02-03. kedd-szerda 13-18 h között

Leadás helye: Mecseknádasd, Liszt u. 75. Kulturcentrum

Egy termelő több mintával is részt vehet a versenyen,  
melynek nevezési díja 1.000.-Ft/tétel. 
Leadás tételenként két üvegpalack.

Ünnepélyes eredményhirdetés: 
2019. április 13. 18 óra 

a mecseknádasdi sportcsarnokban

Az eredményhirdetést követően vacsora és bál a Schütz  zenekar 
közreműködésével.

Vacsora 1800.- Ft/fő, mely a szervezőknél rendelhető.
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ÁPRILISI  
PROGRAMOK

április 5. péntek 

VILÁGJÁRÓK: „ALBÁNIA HÁTIZSÁKKAL” 
Keil Rita vetítéssel egybekötött élménybeszámolója

18:30 

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

április 6. szombat 

A TELHETETLEN NYÚL 
Zenés bábjáték a Budai Bábszínház előadásában Jegyár: 900 Ft

17.00  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

április 11. csütörtök 

DUMASZÍNHÁZ  Jegyár: 3300 Ft18.00  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

április 12. péntek 

VERSFELOLVASÓ EST a költészet napja alkalmából17.00–18.30 

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

április 18. csütörtök  

NAGYHETI PASSIÓ 
LISZT FERENC: VIA CRUCIS Előadják: Jászberényi Lilian  
és Berchy József zongoraművészek
JEGYÁR: 1000 FT

19.00  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

április 21. vasárnap 

LOCSOLÓBÁL  Zenél: Die Adlersteiner
Jegyár: 1500 Ft

20:00 

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

április 26. péntek  

EZEK A MAI FIATALOK?  Ismerd meg a mai 
Z-generációsokat – Bereczki Enikő előadása, jegyár: 500 Ft

18:00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

április 26. péntek  

HANGFÜRDŐ: MÉSZÁROS TIBOR hangpásztorral  
Jegyár: 1000 Ft

20:00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

április 27. szombat 

BOLDOGSÁG (szerelmi kaland hat képben) 
A József Attila Színház előadása Jegyár: 3000, 2500, 2000 FT

19:00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

április 13. szombat  

APACUKA ZENEKAR gyermekkoncertje Jegyár: 2000 Ft11:00  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

április 12. péntek 

A BIZALOM VONALA 
PSSZT Pilisi Színjátszók Társulatának előadása 

19.00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

április 13. szombat

HÚSVÉTI KREATÍV MŰHELY15:30

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

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

 
• „TAVASZI TÁRLAT” 

SIMON M. VERONIKA FESTMÉNYEI,  

megnyitó: április 5. péntek 17:30 
    A kiállítás megtekinthető a Művészetek 
Háza nyitvatartási idejében.

KLUBJAINK 

KIÁLLÍTÁS

2019. FEBRUÁR 39 PROGRAMOK ESEMÉNYNAPTÁR
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ÁPRILISI  
PROGRAMOK

április 5. péntek 
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18:30 
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Zenés bábjáték a Budai Bábszínház előadásában Jegyár: 900 Ft

17.00  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

április 11. csütörtök 

DUMASZÍNHÁZ  Jegyár: 3300 Ft18.00  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

április 12. péntek 

VERSFELOLVASÓ EST a költészet napja alkalmából17.00–18.30 

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

április 18. csütörtök  

NAGYHETI PASSIÓ 
LISZT FERENC: VIA CRUCIS Előadják: Jászberényi Lilian  
és Berchy József zongoraművészek
JEGYÁR: 1000 FT

19.00  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

április 21. vasárnap 

LOCSOLÓBÁL  Zenél: Die Adlersteiner
Jegyár: 1500 Ft

20:00 

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

április 26. péntek  

EZEK A MAI FIATALOK?  Ismerd meg a mai 
Z-generációsokat – Bereczki Enikő előadása, jegyár: 500 Ft

18:00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

április 26. péntek  

HANGFÜRDŐ: MÉSZÁROS TIBOR hangpásztorral  
Jegyár: 1000 Ft

20:00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

április 27. szombat 

BOLDOGSÁG (szerelmi kaland hat képben) 
A József Attila Színház előadása Jegyár: 3000, 2500, 2000 FT

19:00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

április 13. szombat  

APACUKA ZENEKAR gyermekkoncertje Jegyár: 2000 Ft11:00  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

április 12. péntek 

A BIZALOM VONALA 
PSSZT Pilisi Színjátszók Társulatának előadása 

19.00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

április 13. szombat

HÚSVÉTI KREATÍV MŰHELY15:30

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

Programjainkat figyelemmel kísérhetik  
honlapunkon és Facebook-oldalunkon!  

www.mhpv.hu, Facebook:   
Művészetek Háza, Pilisvörösvár
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    Szeretettel várunk minden alkotni vágyó 
érdeklődőt kéthetente csütörtökön 17 órától. 

• HONISMERETI KLUB  
    március 21. csütörtök 18.30

 
• „TAVASZI TÁRLAT” 

SIMON M. VERONIKA FESTMÉNYEI,  

megnyitó: április 5. péntek 17:30 
    A kiállítás megtekinthető a Művészetek 
Háza nyitvatartási idejében.

KLUBJAINK 

KIÁLLÍTÁS

2019. FEBRUÁR 39 PROGRAMOK ESEMÉNYNAPTÁR




