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KEDVES OLVASÓK!

Amint címlapunkon is láthatják, végre 
megérkezett a tavasz! Ez a megúju-
lás évszaka, és a természettel együtt 

a Vörösvári Újság is megújult, színesebb lett 
ebben a hónapban. Több, nagyobb kép, szel-
lősebb, modernebb tördelés jellemzi ezt a szá-
mot, reméljük, elnyeri tetszésüket! A tartalmas, 
informatív cikkeket természetesen továbbra is 
megtartottuk, és nem maradnak el a beszámo-
lók, programajánlatok sem.

Leginkább a „Hírek” rovatban találhatnak 
változást, hiszen több képpel és nagyobb ter-
jedelemben számolunk be azokról az esemé-
nyekről, fejlesztésekről, amelyek városunkban 
történtek – a tavaszi nagytakarításról, útfelújí-
tásokról, hulladékgyűjtésről, térfigyelő kamera-
rendszer telepítéséről stb. Javában zajlik a Szak-
orvosi Rendelő felújítása, az idei év legnagyobb 
projektje, ezzel kapcsolatban hónapról hónapra 
találnak helyzetjelentést lapunkban.

Beszámolunk természetesen a március 15-i 
ünnepségről, a hetedszer megrendezett ifjúsá-
gi fúvóstalálkozóról, a zeneiskola digitális tan-
anyagáról és arról is, hogy nagy összegű állami 
támogatást kapott egy helyi vállalkozás. Sport-
rovatunkban az elmúlt hónap foci- és kézilab-
da-eredményei mellett a rallysokról is találnak 
összeállítást.

Persze a közérdekű tudnivalókat is megtalál-
ják, és programajánlatokkal is készültünk. Az 
olvasáshoz kellemes időtöltést kívánunk!

Palkovics Mária

Babits Mihály: Tavaszi szél (részlet)

Tavasz van, vagy tavasz se még.
Ez a nap olyan fiatal,
mint kislány arcán a mosoly:
szöveg nélküli könnyü dal,
mely maga se tudja talán
hogy a témája szerelem,
csak a világba mosolyog
gyanutlan, csalva, szűzien.

NAGY ERŐKKEL FOLYIK A  
HÁZIORVOSI RENDELŐK FELÚJÍTÁSA

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

FEJLESZTÉSVÖRÖSVÁRI ÚJSÁG2

A z idei év legnagyobb önkormány-
zati fejlesztési projektje a gyer-
mekorvosi rendelő és a felnőtt 

háziorvosi rendelők, valamint a hozzájuk 
kapcsolódó váró- és mosdóhelyiségek, il-
letve a második emeleti mosdóhelyiségek 
teljes felújítása. 

A felújítás keretében megtörténik a 
rendelőkben a teljes burkolatcsere (pad-
ló- és falburkolat), a falak és a mennyezet 
újrafestése, a belső nyílászárók cseréje, a 

mennyezeti világítás korszerűsítése; a vi-
zesblokkokban a WC-k, mosdók cseréje, a 
gépészet felújítása, s minden helyiségben a 
radiátorok cseréje.

A felújítási munkákat március 1-jén 
kezdte meg a kivitelezést végző Prím Épí-
tő Építőipari Kft. Első lépésként az alagsori 
gyermekorvosi rendelő felújítására kerül sor, 
de ezzel párhuzamosan az első emeleti vá-
róban és a második emeleti vizesblokkoknál 
is megkezdődtek már a munkálatok.

Az alagsori gyermekrendelő elkészülte 
után az első emeleti háziorvosi rendelők-
ben folytatódik majd a felújítás. A munkák 
várhatóan öt hónapon át tartanak majd. 
Az önkormányzat a betegek türelmét és 
megértését kéri a felújítással kapcsolatos 
esetleges kellemetlenségekért.

vorosvarihirek.hu  
Fotó: Hajba András
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KIJAVÍTOTTÁK A GUMIBURKOLATOT 
A FUTÓPÁLYÁN

PARKOLÓBŐVÍTÉS 
A BÚCSÚ TÉREN

A tavalyi kivitelezés során a Nagy-tó kö-
rüli sétány és futópálya munkaterületére 
több helyen beléptek, a friss, még meg 
nem szilárdult gumiburkolatba kerékpár-
ral belehajtottak, egy helyen monogramot 
véstek. Fentiek miatt a gumiburkolat fe-
lületét több helyen kerékpár- és lábnyo-
mok, valamint néhol állati lábnyomok 
is tarkították. A hibák kijavítása a kivi-
telező feladata volt, de a téli időjárás, az 
alacsony napi átlaghőmérséklet ezt tavaly 
év végén már nem tette lehetővé. Március 
22-én, pénteken a tavasziasra fordult idő-
ben a kivitelező Strabag Kft. alvállalkozói 
megkezdték a Nagy-tó körüli futópálya 
gumiburkolatának javítási munkálatait, s 
néhány nap alatt végeztek is a felület javí-
tásával. A kijelölt szakaszokon a burkola-
tot felszedték, s helyette újat terítettek. A 
történethez hozzátartozik még az is, hogy 
a javítások idején látványosan körbekerí-
tett területre ismét beléptek néhányan, de 
szerencsére az új gumifelület már meg-
szilárdult addigra, így most nem marad-
tak nyomok a gumiburkolatban. A javított 
részek szépen, pontosan illeszkednek a 
korábban terített felülethez, így most már 
szép, egységes a gumiburkolat a futópálya 
teljes 1 km-es hosszán.

A Szakorvosi Rendelőintézet épületében 
folyó felújítások miatt az épület belső ud-
varán a parkolás ideiglenesen megszűnt, a 
gyermekorvosi rendelés pedig átköltözött 
az Attila utcai Egészségházba. E két okból a 
Búcsú téren megnőtt a parkolási igény, emi-
att a murvás parkolórészt az önkormányzat 
kibővítette. A kivitelezést a Pilis Logistic Kft. 
végezte.

ÖSSZEFOGÁS  
A PATAKSOR  
UTCÁBAN

KARBANTARTÁS A SPORTTELEPEN

A március 15-i hosszú hétvégén a Pataksor 
utca lakói (hét felnőtt és öt gyerek) közös 
összefogás keretében nekiláttak az Arany-
hegyi-patak telkeik mellett haladó szaka-
sza kitakarításának. A takarításhoz az ön-
kormányzat konténert biztosított, melybe 
a hétvége során mintegy 5 m3-nyi hulladék 
került az önkéntesek jóvoltából. A patakból 
és annak partjáról gumiabroncsokat, hűtő-
ket, betondarabokat és egyéb vegyes hulla-
dékot gyűjtöttek össze. A lakók összefogá-
sának eredményeként a patak környezetét 
sikerült megtisztítani, a hulladék elszállítá-
sáról az önkormányzat intézkedett. 

A tavaszi karbantartási munkák a Sportte-
lepen a nagy füves pálya gyepszellőzteté-
sével indultak, amihez az önkormányzat 
segítséget kapott egy, a PUFC egyesületet 
támogató civil személytől, aki egy korsze-
rű gyepszellőztető géppel segítette a mun-
kát. A gyepszellőztetés után a műtrágyá-
zás következett, majd az indító tápanyag 
kiszórása után több napon át locsolták a 
területet. 

Közben a sporttelepen lévő játszótér 
környezetében is elvégezték a szüksé-
ges növényvisszavágásokat, takarítást. A 
sporttelep Szent Erzsébet utcai bejárati ré-
szén, a kanyarív külső szélén a viacolor út 
és a földút közötti nagy szintkülönbséget 
megszüntették, a sportpálya Lévai utcai 
oldalán lévő nagy fák lelógó ágait vissza-
vágták. 

Ezek után a nagy füves pálya körüli sa-
lakos futópályakör gyomtalanító kezelését 
végezték el, s a Lévai utcai kapubejáratnál 
lévő leomlott kerítésrész visszafalazása is 
megtörtént. Rövidesen a felnőtt tornapá-
lyán lévő elhasználódott mászókötelet is 
lecserélik, az új mászókötelet a tornaesz-
közöket telepítő cég ingyenesen biztosítja. 

TAVASZI KÁTYÚZÁS
A hideg időszak, a csapadék és a fagy évről évre jelentős romlást okoz az utak állapotá-
ban. A szilárd burkolatú utak tavaszi kátyúzását idén az önkormányzat megbízásából 
az Ambíció Kft. végezte el. A munkálatokat március 5-én kezdték meg, s nemzeti ünne-
pünk előtt, március 14-én jelentették készre a javítások elvégzését. A javítások mintegy 
78 helyszínt érintettek, ahol a javítandó felületek 0,5-2 m2 között voltak. Két helyen 
viacoloros burkolatjavítás, négy helyen szegélyjavítás is történt. 

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS  
A TEMETŐBEN
Március közepén a temetőgondnokok és a városgondnokság munkatársai a temetőben 
hozzáláttak a tavaszi takarítási és növénykarbantartási munkálatokhoz. Ennek során 
a temető bejáratánál lévő orosz katonasíroknál az elöregedett és tövüknél kiszáradt 
kúszótujákat, valamint a kerítés melletti, szintén elöregedett, esztétikailag nem szép 
látványt nyújtó tujákat kivágták, a területet kitakarították, a terepet elrendezték, és a 
parcellákat fűmaggal vetették be. A tavaszi nagytakarítás során a temetői utakat is vé-
gigsöprögették, letisztították a sártól, a tél során felhordott hordaléktól.

MURVÁS  
ÉS MART  
ASZFALTOS UTAK 
JAVÍTÁSA 

A szilárd burkolatú utak kátyúzása 
után március 18. és március 29. között 
az önkormányzat által megbízott kivi-
telező elvégezte a murvás és mart asz-
faltos utak javítását is. A Pilis Logistic 
Kft. 25 murvás utcában végzett útja-
vítást, összesen 1108 m2-nyi felületen. 
Egy helyszínen padkarendezést is vé-
geztek. A mart aszfaltos utak javítása 7 
utcában, mintegy 155 m2-nyi felületen 
történt meg, árokprofilozásra pedig 180 
m hosszon került sor. A murvás és mart 
aszfaltos utak tavaszi javítása összesen 
bruttó 1 984 756 forintba került.

HÍREK

Ilyen volt...

...ilyen lett.



4 52019. ÁPRILISVÖRÖSVÁRI ÚJSÁG

KIJAVÍTOTTÁK A GUMIBURKOLATOT 
A FUTÓPÁLYÁN

PARKOLÓBŐVÍTÉS 
A BÚCSÚ TÉREN

A tavalyi kivitelezés során a Nagy-tó kö-
rüli sétány és futópálya munkaterületére 
több helyen beléptek, a friss, még meg 
nem szilárdult gumiburkolatba kerékpár-
ral belehajtottak, egy helyen monogramot 
véstek. Fentiek miatt a gumiburkolat fe-
lületét több helyen kerékpár- és lábnyo-
mok, valamint néhol állati lábnyomok 
is tarkították. A hibák kijavítása a kivi-
telező feladata volt, de a téli időjárás, az 
alacsony napi átlaghőmérséklet ezt tavaly 
év végén már nem tette lehetővé. Március 
22-én, pénteken a tavasziasra fordult idő-
ben a kivitelező Strabag Kft. alvállalkozói 
megkezdték a Nagy-tó körüli futópálya 
gumiburkolatának javítási munkálatait, s 
néhány nap alatt végeztek is a felület javí-
tásával. A kijelölt szakaszokon a burkola-
tot felszedték, s helyette újat terítettek. A 
történethez hozzátartozik még az is, hogy 
a javítások idején látványosan körbekerí-
tett területre ismét beléptek néhányan, de 
szerencsére az új gumifelület már meg-
szilárdult addigra, így most nem marad-
tak nyomok a gumiburkolatban. A javított 
részek szépen, pontosan illeszkednek a 
korábban terített felülethez, így most már 
szép, egységes a gumiburkolat a futópálya 
teljes 1 km-es hosszán.

A Szakorvosi Rendelőintézet épületében 
folyó felújítások miatt az épület belső ud-
varán a parkolás ideiglenesen megszűnt, a 
gyermekorvosi rendelés pedig átköltözött 
az Attila utcai Egészségházba. E két okból a 
Búcsú téren megnőtt a parkolási igény, emi-
att a murvás parkolórészt az önkormányzat 
kibővítette. A kivitelezést a Pilis Logistic Kft. 
végezte.

ÖSSZEFOGÁS  
A PATAKSOR  
UTCÁBAN

KARBANTARTÁS A SPORTTELEPEN

A március 15-i hosszú hétvégén a Pataksor 
utca lakói (hét felnőtt és öt gyerek) közös 
összefogás keretében nekiláttak az Arany-
hegyi-patak telkeik mellett haladó szaka-
sza kitakarításának. A takarításhoz az ön-
kormányzat konténert biztosított, melybe 
a hétvége során mintegy 5 m3-nyi hulladék 
került az önkéntesek jóvoltából. A patakból 
és annak partjáról gumiabroncsokat, hűtő-
ket, betondarabokat és egyéb vegyes hulla-
dékot gyűjtöttek össze. A lakók összefogá-
sának eredményeként a patak környezetét 
sikerült megtisztítani, a hulladék elszállítá-
sáról az önkormányzat intézkedett. 

A tavaszi karbantartási munkák a Sportte-
lepen a nagy füves pálya gyepszellőzteté-
sével indultak, amihez az önkormányzat 
segítséget kapott egy, a PUFC egyesületet 
támogató civil személytől, aki egy korsze-
rű gyepszellőztető géppel segítette a mun-
kát. A gyepszellőztetés után a műtrágyá-
zás következett, majd az indító tápanyag 
kiszórása után több napon át locsolták a 
területet. 

Közben a sporttelepen lévő játszótér 
környezetében is elvégezték a szüksé-
ges növényvisszavágásokat, takarítást. A 
sporttelep Szent Erzsébet utcai bejárati ré-
szén, a kanyarív külső szélén a viacolor út 
és a földút közötti nagy szintkülönbséget 
megszüntették, a sportpálya Lévai utcai 
oldalán lévő nagy fák lelógó ágait vissza-
vágták. 

Ezek után a nagy füves pálya körüli sa-
lakos futópályakör gyomtalanító kezelését 
végezték el, s a Lévai utcai kapubejáratnál 
lévő leomlott kerítésrész visszafalazása is 
megtörtént. Rövidesen a felnőtt tornapá-
lyán lévő elhasználódott mászókötelet is 
lecserélik, az új mászókötelet a tornaesz-
közöket telepítő cég ingyenesen biztosítja. 

TAVASZI KÁTYÚZÁS
A hideg időszak, a csapadék és a fagy évről évre jelentős romlást okoz az utak állapotá-
ban. A szilárd burkolatú utak tavaszi kátyúzását idén az önkormányzat megbízásából 
az Ambíció Kft. végezte el. A munkálatokat március 5-én kezdték meg, s nemzeti ünne-
pünk előtt, március 14-én jelentették készre a javítások elvégzését. A javítások mintegy 
78 helyszínt érintettek, ahol a javítandó felületek 0,5-2 m2 között voltak. Két helyen 
viacoloros burkolatjavítás, négy helyen szegélyjavítás is történt. 

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS  
A TEMETŐBEN
Március közepén a temetőgondnokok és a városgondnokság munkatársai a temetőben 
hozzáláttak a tavaszi takarítási és növénykarbantartási munkálatokhoz. Ennek során 
a temető bejáratánál lévő orosz katonasíroknál az elöregedett és tövüknél kiszáradt 
kúszótujákat, valamint a kerítés melletti, szintén elöregedett, esztétikailag nem szép 
látványt nyújtó tujákat kivágták, a területet kitakarították, a terepet elrendezték, és a 
parcellákat fűmaggal vetették be. A tavaszi nagytakarítás során a temetői utakat is vé-
gigsöprögették, letisztították a sártól, a tél során felhordott hordaléktól.

MURVÁS  
ÉS MART  
ASZFALTOS UTAK 
JAVÍTÁSA 

A szilárd burkolatú utak kátyúzása 
után március 18. és március 29. között 
az önkormányzat által megbízott kivi-
telező elvégezte a murvás és mart asz-
faltos utak javítását is. A Pilis Logistic 
Kft. 25 murvás utcában végzett útja-
vítást, összesen 1108 m2-nyi felületen. 
Egy helyszínen padkarendezést is vé-
geztek. A mart aszfaltos utak javítása 7 
utcában, mintegy 155 m2-nyi felületen 
történt meg, árokprofilozásra pedig 180 
m hosszon került sor. A murvás és mart 
aszfaltos utak tavaszi javítása összesen 
bruttó 1 984 756 forintba került.

HÍREK

Ilyen volt...

...ilyen lett.
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ÚJ SZÉKEK A 
ZENEISKOLA 
HANGVERSENY-
TERMÉBE

ÚJ JÁTÉKOK  
A TIPEGŐ BÖLCSŐDÉBEN

A Cziffra György Alapfokú Művészeti 
Iskola fenntartója és működtetője 2017. 
január 1-je óta az Érdi Tankerületi 
Központ, de mivel a hangversenyter-
met nemcsak a Zeneiskola, hanem az 
önkormányzat és a Schiller gimnázium 
is használja, a nagyterem működtetője 
az intézmény állami fenntartásba vétele 
után is Pilisvörösvár Város Önkormány-
zata maradt.  

Az önkormányzat mint működtető 
igyekszik a hangversenytermet folya-
matosan csinosítani. 2016-ban a színpa-
dot újra parkettázták, a tavalyi évben a 
mennyezeti beázások kijavítására került 
sor, az idei év elején pedig a színpadi 
lépcsők felújítását végezte el a város-
gondnokság. 

A hangversenyterem átadása óta kö-
zel három évtized telt el, így a nézőtéri 
székek egy része már elhasználódott, 
cserére szorul. A székek lecserélése fo-
lyamatosan történik majd. Most első 
körben 45 db új szék beszerzéséről 
gondoskodott az önkormányzat. Az új, 
bordó színű, színháztermi karfás szé-
kek beszerzése 784 540 forintba került, 
amihez a fedezetet az önkormányzat a 
2019. évi költségvetésében biztosította. 

A felújítás további folytatásaként a 
közeljövőben a kazettás mennyezeti 
elemek teljes cseréje fog megtörténni, 
ennek a munkának a költségeihez a 
Schiller gimnázium is hozzájárul majd.

vorosvarihirek.hu

Új szobai és udvari játékokat vásárolt az önkormányzat a Szent István utcai Tipegő Böl-
csődébe. A csoportszobában elkerített szobasarokként funkcionál az új „Madárka pihenő-
sarok”. A szép, színes textillel borított, nagy méretű madárkán hentereghetnek, megpihen-
hetnek az apróságok. A madárkára rögzíthető egy-két kiegészítő párna is ezt a célt szolgálja. 
Ezenkívül egy babzsák, egy foglalkoztató kocka és egy „Virág fésülködő” szett is a kicsik 
rendelkezésére áll ezentúl. 

A jó idő beköszöntével a kerti játékok is kikerültek az udvarra, s új eszközként egy „Vi-
dám játszótér” fantázianevű műanyag mászóka-csúszda kombináció is beszerzésre került. 
A játékok beszerzését az önkormányzat a 2018. évi intézményi költségvetési keretből finan-
szírozta.

vorosvarihirek.hu

ÚJ PLATÓS AUTÓ  
A VÁROSGONDNOKSÁGNAK
A képviselő-testület februárban döntött arról, hogy a városgondnokság régi fix platós 
autóját lecseréli egy fiatalabb évjáratú, billenthető platós, duplafülkés kisteherautóra. 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata februárban a 2019. évi költségvetési rendeleté-
ben biztosított pénzösszeget a városgondnoksági teherautó cseréjére, s március 20-án 
már meg is vették az „új” autót. A 3 millió forintért megvásárolt Renault Mascott típu-
sú gépjármű 7 személy szállítására alkalmas, és segítségével – a billenthető platónak 
köszönhetően – plusz munkaerő nélkül is lerakható a szállítmány. A jármű a március 
22-i, Pilisvörösvár és Solymár közötti kiserdőben történő hulladékgyűjtési akció során 
már bevetésre került, s nagyon jól vizsgázott. A korábbi 3 személyes, 2000-es évjáratú 
IVECO 35 Daily C 13 típusú platós kisteherautót az önkormányzat eladja.

vorosvarihirek.hu

KÖZÖS HULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓ
Március 22-én a Pilisvörösvár és Soly-
már közötti kiserdő területén nagy volt a 
mozgás, emberek, munkagépek lepték el 
a területet. Solymár és Vörösvár önkor-
mányzata összefogásának köszönhetően 
nagyszabású hulladékgyűjtési akció volt a 
szennyvíztelep melletti kiserdőben.

Az összefogás örömteli, az ok viszont, 
ami miatt a közös munkára sor került, 
elszomorító. A nagy mennyiségű szemét-
halmaz, a természetkárosítás, szennyezés 
emberi károkozás eredménye, ráadásul 
borzasztó látvány. Azoknak a tevékenysé-
gére, akik ilyet tesznek, nem lehet semmi-
lyen mentséget találni. 

A hulladékgyűjtéshez Solymár Nagy-
község Önkormányzata 1 nagy teherautót, 
2 platós autót, 1 Bobcatet és egy 1 homlok-
rakodót biztosított, valamint a Solymári Te-
lepülésüzemeltetési Kft. dolgozóinak mun-
káját. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 
2 konténert és 2 platós teherautót biztosított, 
valamint a városgondnokság és a kertészeti 
csoport munkatársainak közreműködését. 
A hulladékgyűjtés során mintegy 60-70 m3 
szemét került elszállításra a Solymár és Pilis-
szentiván határában lévő hulladéklerakóba. 

A nagy erőkkel végzett munkának kö-
szönhetően a szennyvíztelep melletti kis-
erdő megtisztult, de vajon meddig marad 

MEGÉRKEZETT A VÖRÖSVÁRI GÓLYA
Március 22-e óta a Szent Erzsébet utcai gólyafészeknek ismét van lakója, ezen a na-
pon megérkezett ugyanis Afrikából a fészek lakója, a vörösvári gólya. A mintegy 4 ezer 
kilométereres út megtétele után a gólya köszöni szépen, jól van, s hozzálátott a fé-
szek tatarozásához. Hogy legyen energiája a teendőkhöz, a gólya a megérkezése utáni 
napokban szinte egész nap a Báthory utca mellett húzódó mezőgazdasági területen 
keresett finom falatokat a friss szántásban. Igyekeznie kell a nyári lak kicsinosításával, 
hiszen néhány nap múlva a párja is megérkezett. 

vorosvarihirek.hu

szemétmentes? A két önkormányzat azt 
tervezi, hogy az erdei utat még ebben az 
évben mindkét irányból térfigyelő kame-
rákkal látja el, bízva abban, hogy a kamerák 
segítségével a jövőben meg lehet védeni a 
szennyvíztelep mellett kiserdőt az illegális 
hulladéklerakatoktól.

vorosvarihirek.hu 
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ZÖLD RENDSZÁM 
ÉS AMI MÖGÖTTE 

VAN

A z állami tulajdonú e-Mobi 
Elektro mobilitás Nonprofit Kft. 
két évvel ezelőtt kereste meg a té-

mában a vörösvári önkormányzatot, és ja-
vaslatuk alapján első körben a vasútállomás 
parkolójánál létesült volna a töltőállomás, 
ám a kiszemelt terület a Magyar Állami 
Vasutak tulajdonában van, ezért végül ez a 
megoldás nem jöhetett létre. Ezek után az 
elektromobilitás széles körű hazai terjedé-
sét hirdető cég a Gondola Pizzéria (Budai 
utcai parkoló) előtti részt terjesztette elő 
mint lehetséges helyszínt, és ezt az ötletet 
az önkormányzat elfogadta, s a Magyar 
Közút is engedélyezte.

zatoknak köszönhetően – elterjedtek. Idő-
közben a fővárosban általánosan használttá 
vált az e-taxi szolgáltatás, emellett a tömeg-
közlekedésben is egyre több busz működik 
elektromossággal. Ugyancsak közkedveltek 
a szintén ilyen meghajtású autókon alapuló 
gépkocsi-megosztó rendszerek, amelyekhez 
ráadásul már kulcs helyett a mobiltelefo-
nunkkal férhetünk hozzá. 

Szinte hallom kimondatlan kérdésü-
ket: mégis miért jó nekem, ha ilyen au-
tóval közlekedem? A témánál maradva 
mindjárt meg kell említeni, hogy a zöld 
járművek a publikus töltőpontoknál in-
gyenesen tölthetők. Apropó töltés! A ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy éjszakai 
árammal, az akkumulátort otthon „re-
generálva” igencsak kedvezményes áron 
tudjuk használni autónkat, legalábbis a 
hagyományos kocsikhoz képest. Nem el-
hanyagolható szempont, hogy Budapes-
ten szinte mindenütt ingyenesen lehet 
velük parkolni, amely kezdeményezés-
hez több vidéki nagyváros is csatlakozott, 
úgymint Pécs, Székesfehérvár, Debrecen, 
Kecskemét, Szolnok, Hódmezővásár-
hely vagy Kaposvár. Ide tartozik, hogy a 
zöld rendszámú autók mentesek a védett 
övezetek behajtási díjától is. Cégvezetői 
szempontból nézve a kérdést is számos 
előnyét ki lehet élvezni ezen kocsiknak. 
Ilyen például, hogy nem kell cégautó adót 
fizetni, a kocsik mentesek a regisztrációs 
adótól, az átírási illetéktől és a gépjármű-
adó alól is. Az áfát vissza lehet igényelni a 
céges villanyszámlából a töltés után, s az 
elektromos autó áfája visszaigényelhető, 
ha lízingeléssel vásároljuk céges jármű-
nek. A kérdést így vizsgálva is megéri te-
hát zölden gondolkozni!

km
Fotó: Hajba András

Akik sok időt töltenek az utakon, 
már bizonyosan észrevették, hogy az 
ország egyre több szegletében hoz-
tak létre úgynevezett e-töltőponto-
kat, amelyeket a zöld rendszámú, 
elektromos autók „megtankolásá-
ra” helyeztek ki. Márciustól már 
Pilisvörösváron is lehetősége van az 
autótulajdonosoknak egy ilyen pont 
igénybevételére.

Igen ám, de mi is az a sokat emlegetett 
elektromobilitás? – kérdezhetik olvasóink. 
Nos, egyre inkább úgy tűnik, hogy a közel-
jövő egyik vezető iparága, amely elsősor-
ban a környezetbarát közlekedés fejlődésé-
ben vállal szerepet, hiszen az elektromos 
meghajtású gépkocsik hozzájárulnak az 
élhetőbb (mivel csendesebb) és zöldebb 
városi közlekedéshez. Egy igen gyors 
ütemben történő fejlődésről beszélünk, hi-
szen ha jobban belegondolnak, akkor né-
hány esztendővel ezelőtt még beszédtémát 
képezett, ha zöld rendszámú autó hajtott 
át az utcánkon, napjainkban viszont erre 
már csak kevesen figyelnek fel. Az elekt-
romos autók – például a különféle pályá-

Pilisvörösvár Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a 2018. 
novem beri ülésén döntött arról, hogy 

elkészítteti Pilisvörösvár kerékpárhálózati 
tervét a 2018. október 4-i ajánlatkérési el-
járásban legjobb ajánlatot adó tervezővel, 
a Bonum Via Kft.-vel.

A tervezési folyamat során 2019. feb-
ruár 11-én a témában érdekelt vörösvári 
civil szervezetek javaslatokat tehettek a 
tervezéssel kapcsolatban. A javaslatokat a 
tervező cég megvizsgálta, szakmailag vé-
leményezte, és lehetőség szerint beépítette 
a tervdokumentációba. 

A koncepcióterv így elkészített véle-
ményezési anyagát 2019. március 7-én, 
csütörtökön 18:00 órakor a Pilisvörösvári 
Polgármesteri Hivatal földszinti tanácster-
mében megrendezett lakossági fórumon 
ismertették az érdeklődők számára. 

KERÉKPÁR-
HÁLÓZATI TERV 
KÉSZÜL

tervelőzményeket, a vizsgált terület ter-
mészetes földrajzi adottságait, a kerék-
páros forgalmat vonzó létesítményeket 
és forgalomalakító tényezőket, a kerék-
pározást jelenleg akadályozó fő ténye-
zőket. Ezek között megemlítette, hogy 
a belterületi utak többsége jó állapotban 
van, és jelen állapotában is alkalmas 
kerékpáros közlekedésre; a belterüle-
ti gyűjtőutak nem ideálisak, de alkal-
masak a kerékpározásra; a város külső 
kapcsolatai mentén kerékpárút még 
egy esetben sem épült ki; megoldatlan 
a Fő utca két oldalán elhelyezkedő köz-
ponti terület közötti kerékpáros átjárás, 
ahol a járműként történő átkelés veszé-
lyes, a gyalogosként (kerékpár áttolása) 
való közlekedés pedig a gyalogátkelő-
helyeken körülményes; a 10. sz. főút 

A fórum bevezetőjeként Gromon Ist-
ván polgármester elmondta, hogy a jelen 
kerékpárhálózati terv lényegében egy kon-
cepcióterv.  Azt célozza, hogy Pilisvörösvár 
rövid és középtávú kerékpáros fejlesztései 
(kerékpárútszakaszok és kerékpáros léte-
sítmények) egy kiérlelt hálózati elképze-
lésbe illeszkedjenek, megalapozott nyom-
vonallal és műszaki megoldásokkal. Ajtay 
Szilárd, a Bonum Via Kft. ügyvezetője 
és vezető tervezője vetített képes előadás 
keretében ismertette a kerékpárforgalmi 
hálózati terv szempontjából fontos maga-
sabb szintű stratégiai dokumentumokat és 

vonalában a városközponti szakaszon 
a rendelkezésre álló terület túl szűk 
kerékpárút vagy önálló kerékpársáv ki-
alakítására; a Kápolna utca, Szabadság 
utca, Iskola utca átvezetése a Fő utcán 
nehéz, mind a forgalom intenzitása, 
mind a szabad területek hiánya miatt.

A fórum második részében a jelen-
lévők tették fel kérdéseiket, mondták el 
észrevételeiket. Szóba jött többek kö-
zött a Piliscsabai utca, a Dózsa György 
utca, a Petőfi Sándor utca és az Iskola 
utca kerékpárhálózati szerepe, és még 
sok más kérdés. 

A koncepcióterv véleményezési anya-
ga 2019. március 5-től március 13-ig a 
városi honlapon elérhető volt minden 
érdeklődő számára, a tervhez írásbe-
li észrevételeket lehetett benyújtani. A 
kerékpárhálózati tervet egy szakminisz-
tériumi tervtanács elé is be kell nyújtani 
jóváhagyásra, azután kerülhet majd vég-
ső elfogadásra a képviselő-testület elé.

A koncepció tehát készül, terv lesz, 
s a terv birtokában a jövőbeni pályázati 
lehetőségek, az önkormányzat forrásai 
és a fejlesztési prioritások határozzák 
majd meg a továbblépés, egy-egy ke-
rékpárútszakasz tényleges kijelölését, 
megépítését. Arról már döntött a képvi-
selő-testület, hogy az idén folytatja a Fő 
utca felújítását a Hősök terétől a CBA-
ig tartó szakaszon, s ennek keretében – 
mivel itt van rá hely – ezen a szakaszon 
kerékpárút is épül majd. 

vorosvarihirek.hu

ÚT- ÉS JÁRDAÉPÍTÉSEK 2019-BEN
útfelújítás a Pacsirta utca felső szaka-
szán, 60 fm hosszon (az út felbontása, a 
megsüllyedt útszakasz 20 cm-rel történő 
megemelése és újrakövezése a bontott 
bazalt kövekkel). 
• Szilárd burkolatú út építése a Béke ut-
cában a Postakert utcától a Nagy Imre ut-
cáig 480 m hosszon, 5 m szélességben, 35 
m zárt csapadékcsatorna fektetéssel, 456 
fm árokprofilírozással és 90 m2 árokbur-
kolással.
Nem engedélyköteles idei fejlesztések:
• Járdaépítés a Görgey utcában a Nagy-
kovácsi utcától a Görgey utca 4. szám 
előtt meglévő járdáig 600 fm hosszon, 1,5 
m szélességben. 
• Járdaépítés a Klapka utcában a Szőlő 
utcától a Vörösvárbánya vasúti megállóig 
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.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság március 
21-én fogadta el a közbeszerzési eljárások 
dokumentációját, így a közbeszerzési el-
járások a jövő héten meg is indulnak.

vorosvarihirek.hu

A képviselő-testület, miután február 
7-én elfogadta az idei évre vonat-
kozó költségvetést, a következő, 

február 28-i ülésen már az idei évre terve-
zett építési beruházások kiviteli közbeszer-
zési eljárásainak megindításáról tárgyalt, 
melyeknek eredményeként a tervezett út- 
és járdaépítések kivitelezőinek kiválasztása 
történik majd meg.

A képviselő-testület a 2019. évi költség-
vetésben elhatározott fejlesztések megvaló-
sítása érdekében két közbeszerzési eljárás 
megindításáról döntött: 
Engedélyköteles terv alapján történő fej-
lesztések:
• 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 
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A z állami tulajdonú e-Mobi 
Elektro mobilitás Nonprofit Kft. 
két évvel ezelőtt kereste meg a té-

mában a vörösvári önkormányzatot, és ja-
vaslatuk alapján első körben a vasútállomás 
parkolójánál létesült volna a töltőállomás, 
ám a kiszemelt terület a Magyar Állami 
Vasutak tulajdonában van, ezért végül ez a 
megoldás nem jöhetett létre. Ezek után az 
elektromobilitás széles körű hazai terjedé-
sét hirdető cég a Gondola Pizzéria (Budai 
utcai parkoló) előtti részt terjesztette elő 
mint lehetséges helyszínt, és ezt az ötletet 
az önkormányzat elfogadta, s a Magyar 
Közút is engedélyezte.

zatoknak köszönhetően – elterjedtek. Idő-
közben a fővárosban általánosan használttá 
vált az e-taxi szolgáltatás, emellett a tömeg-
közlekedésben is egyre több busz működik 
elektromossággal. Ugyancsak közkedveltek 
a szintén ilyen meghajtású autókon alapuló 
gépkocsi-megosztó rendszerek, amelyekhez 
ráadásul már kulcs helyett a mobiltelefo-
nunkkal férhetünk hozzá. 

Szinte hallom kimondatlan kérdésü-
ket: mégis miért jó nekem, ha ilyen au-
tóval közlekedem? A témánál maradva 
mindjárt meg kell említeni, hogy a zöld 
járművek a publikus töltőpontoknál in-
gyenesen tölthetők. Apropó töltés! A ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy éjszakai 
árammal, az akkumulátort otthon „re-
generálva” igencsak kedvezményes áron 
tudjuk használni autónkat, legalábbis a 
hagyományos kocsikhoz képest. Nem el-
hanyagolható szempont, hogy Budapes-
ten szinte mindenütt ingyenesen lehet 
velük parkolni, amely kezdeményezés-
hez több vidéki nagyváros is csatlakozott, 
úgymint Pécs, Székesfehérvár, Debrecen, 
Kecskemét, Szolnok, Hódmezővásár-
hely vagy Kaposvár. Ide tartozik, hogy a 
zöld rendszámú autók mentesek a védett 
övezetek behajtási díjától is. Cégvezetői 
szempontból nézve a kérdést is számos 
előnyét ki lehet élvezni ezen kocsiknak. 
Ilyen például, hogy nem kell cégautó adót 
fizetni, a kocsik mentesek a regisztrációs 
adótól, az átírási illetéktől és a gépjármű-
adó alól is. Az áfát vissza lehet igényelni a 
céges villanyszámlából a töltés után, s az 
elektromos autó áfája visszaigényelhető, 
ha lízingeléssel vásároljuk céges jármű-
nek. A kérdést így vizsgálva is megéri te-
hát zölden gondolkozni!

km
Fotó: Hajba András

Akik sok időt töltenek az utakon, 
már bizonyosan észrevették, hogy az 
ország egyre több szegletében hoz-
tak létre úgynevezett e-töltőponto-
kat, amelyeket a zöld rendszámú, 
elektromos autók „megtankolásá-
ra” helyeztek ki. Márciustól már 
Pilisvörösváron is lehetősége van az 
autótulajdonosoknak egy ilyen pont 
igénybevételére.

Igen ám, de mi is az a sokat emlegetett 
elektromobilitás? – kérdezhetik olvasóink. 
Nos, egyre inkább úgy tűnik, hogy a közel-
jövő egyik vezető iparága, amely elsősor-
ban a környezetbarát közlekedés fejlődésé-
ben vállal szerepet, hiszen az elektromos 
meghajtású gépkocsik hozzájárulnak az 
élhetőbb (mivel csendesebb) és zöldebb 
városi közlekedéshez. Egy igen gyors 
ütemben történő fejlődésről beszélünk, hi-
szen ha jobban belegondolnak, akkor né-
hány esztendővel ezelőtt még beszédtémát 
képezett, ha zöld rendszámú autó hajtott 
át az utcánkon, napjainkban viszont erre 
már csak kevesen figyelnek fel. Az elekt-
romos autók – például a különféle pályá-

Pilisvörösvár Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a 2018. 
novem beri ülésén döntött arról, hogy 

elkészítteti Pilisvörösvár kerékpárhálózati 
tervét a 2018. október 4-i ajánlatkérési el-
járásban legjobb ajánlatot adó tervezővel, 
a Bonum Via Kft.-vel.

A tervezési folyamat során 2019. feb-
ruár 11-én a témában érdekelt vörösvári 
civil szervezetek javaslatokat tehettek a 
tervezéssel kapcsolatban. A javaslatokat a 
tervező cég megvizsgálta, szakmailag vé-
leményezte, és lehetőség szerint beépítette 
a tervdokumentációba. 

A koncepcióterv így elkészített véle-
ményezési anyagát 2019. március 7-én, 
csütörtökön 18:00 órakor a Pilisvörösvári 
Polgármesteri Hivatal földszinti tanácster-
mében megrendezett lakossági fórumon 
ismertették az érdeklődők számára. 

KERÉKPÁR-
HÁLÓZATI TERV 
KÉSZÜL

tervelőzményeket, a vizsgált terület ter-
mészetes földrajzi adottságait, a kerék-
páros forgalmat vonzó létesítményeket 
és forgalomalakító tényezőket, a kerék-
pározást jelenleg akadályozó fő ténye-
zőket. Ezek között megemlítette, hogy 
a belterületi utak többsége jó állapotban 
van, és jelen állapotában is alkalmas 
kerékpáros közlekedésre; a belterüle-
ti gyűjtőutak nem ideálisak, de alkal-
masak a kerékpározásra; a város külső 
kapcsolatai mentén kerékpárút még 
egy esetben sem épült ki; megoldatlan 
a Fő utca két oldalán elhelyezkedő köz-
ponti terület közötti kerékpáros átjárás, 
ahol a járműként történő átkelés veszé-
lyes, a gyalogosként (kerékpár áttolása) 
való közlekedés pedig a gyalogátkelő-
helyeken körülményes; a 10. sz. főút 

A fórum bevezetőjeként Gromon Ist-
ván polgármester elmondta, hogy a jelen 
kerékpárhálózati terv lényegében egy kon-
cepcióterv.  Azt célozza, hogy Pilisvörösvár 
rövid és középtávú kerékpáros fejlesztései 
(kerékpárútszakaszok és kerékpáros léte-
sítmények) egy kiérlelt hálózati elképze-
lésbe illeszkedjenek, megalapozott nyom-
vonallal és műszaki megoldásokkal. Ajtay 
Szilárd, a Bonum Via Kft. ügyvezetője 
és vezető tervezője vetített képes előadás 
keretében ismertette a kerékpárforgalmi 
hálózati terv szempontjából fontos maga-
sabb szintű stratégiai dokumentumokat és 

vonalában a városközponti szakaszon 
a rendelkezésre álló terület túl szűk 
kerékpárút vagy önálló kerékpársáv ki-
alakítására; a Kápolna utca, Szabadság 
utca, Iskola utca átvezetése a Fő utcán 
nehéz, mind a forgalom intenzitása, 
mind a szabad területek hiánya miatt.

A fórum második részében a jelen-
lévők tették fel kérdéseiket, mondták el 
észrevételeiket. Szóba jött többek kö-
zött a Piliscsabai utca, a Dózsa György 
utca, a Petőfi Sándor utca és az Iskola 
utca kerékpárhálózati szerepe, és még 
sok más kérdés. 

A koncepcióterv véleményezési anya-
ga 2019. március 5-től március 13-ig a 
városi honlapon elérhető volt minden 
érdeklődő számára, a tervhez írásbe-
li észrevételeket lehetett benyújtani. A 
kerékpárhálózati tervet egy szakminisz-
tériumi tervtanács elé is be kell nyújtani 
jóváhagyásra, azután kerülhet majd vég-
ső elfogadásra a képviselő-testület elé.

A koncepció tehát készül, terv lesz, 
s a terv birtokában a jövőbeni pályázati 
lehetőségek, az önkormányzat forrásai 
és a fejlesztési prioritások határozzák 
majd meg a továbblépés, egy-egy ke-
rékpárútszakasz tényleges kijelölését, 
megépítését. Arról már döntött a képvi-
selő-testület, hogy az idén folytatja a Fő 
utca felújítását a Hősök terétől a CBA-
ig tartó szakaszon, s ennek keretében – 
mivel itt van rá hely – ezen a szakaszon 
kerékpárút is épül majd. 

vorosvarihirek.hu

ÚT- ÉS JÁRDAÉPÍTÉSEK 2019-BEN
útfelújítás a Pacsirta utca felső szaka-
szán, 60 fm hosszon (az út felbontása, a 
megsüllyedt útszakasz 20 cm-rel történő 
megemelése és újrakövezése a bontott 
bazalt kövekkel). 
• Szilárd burkolatú út építése a Béke ut-
cában a Postakert utcától a Nagy Imre ut-
cáig 480 m hosszon, 5 m szélességben, 35 
m zárt csapadékcsatorna fektetéssel, 456 
fm árokprofilírozással és 90 m2 árokbur-
kolással.
Nem engedélyköteles idei fejlesztések:
• Járdaépítés a Görgey utcában a Nagy-
kovácsi utcától a Görgey utca 4. szám 
előtt meglévő járdáig 600 fm hosszon, 1,5 
m szélességben. 
• Járdaépítés a Klapka utcában a Szőlő 
utcától a Vörösvárbánya vasúti megállóig 
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.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság március 
21-én fogadta el a közbeszerzési eljárások 
dokumentációját, így a közbeszerzési el-
járások a jövő héten meg is indulnak.

vorosvarihirek.hu

A képviselő-testület, miután február 
7-én elfogadta az idei évre vonat-
kozó költségvetést, a következő, 

február 28-i ülésen már az idei évre terve-
zett építési beruházások kiviteli közbeszer-
zési eljárásainak megindításáról tárgyalt, 
melyeknek eredményeként a tervezett út- 
és járdaépítések kivitelezőinek kiválasztása 
történik majd meg.

A képviselő-testület a 2019. évi költség-
vetésben elhatározott fejlesztések megvaló-
sítása érdekében két közbeszerzési eljárás 
megindításáról döntött: 
Engedélyköteles terv alapján történő fej-
lesztések:
• 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 
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• Március elseje óta tart a Szakorvosi 
Rendelőintézetben a háziorvosi rendelők, 
valamint a hozzájuk tartozó vizesblokkok 
és várótermi részek felújítása. Hogy halad, 
és hol tart jelenleg a beruházás?

Az elmúlt egy hónap során a gyermekor-
vosi rendelő, a hozzá tartozó váróterem és 
mellékhelyiségek is új belső nyílászárókat 
és új elektromos rendszert kaptak, továbbá 
kiépült az akadálymentes mosdóhelyiség 
is. Jelenleg a csempézés és az aljzatburko-
lás zajlik, aztán következhet a festés, majd 
a radiátorok, világítótestek, villanykapcso-
lók, konnektorok felszerelése. Húsvétra a 
gyermekorvosi rendelő felújítása gyakor-
latilag elkészül, s utána – előreláthatólag 
május elejétől – kezdődhet az első emeleti 
háziorvosi rendelők felújítása. 

A munkálatok idejére a felnőtt házi-
orvosok az alagsori, már felújított gyer-
mekorvosi rendelőbe költöznek majd. 
Egyszerre egy háziorvosi rendelőt újítunk 
fel. Amikor az első elkészült, az ott ren-
delő orvosok visszaköltöznek a helyükre, 
s következik a másik háziorvosi rendelő 
felújítása. 

Az első emeleten és a tetőtéri szinten a 
váróhelyiségek padló- és falburkolatának 
cseréje, valamint a második emeleten a vi-

zesblokk felújítása folyamatosan történik 
majd. Az építkezés befejezése az ütemterv 
szerint 2019. júliusra várható.

A kivitelezési szerződés része, hogy az 
építési munkálatok a rendelőintézet mű-
ködését csak a lehető legkisebb mértékben 
zavarhatják. Ezúton is köszönöm a Szak-
orvosi Rendelőintézet munkatársainak és 
a betegeknek a türelmét, rugalmas hozzá-
állását. 

• Egy korábbi interjúban már említette, 
hogy városi térfigyelő kamerarendszer ki-
építését tervezi az önkormányzat. Lehet 
erről már pontosabbat tudni?

A közterületi rongálások, az illegális hul-
ladéklerakás és az egyéb szabálysértések, 
bűncselekmények visszaszorítása érdeké-
ben az önkormányzat már régóta tervezi 
a városban egy térfigyelő kamerarendszer 
kiépítését. A 2019. évi költségvetési rende-
letben 10 millió forintot biztosítottunk a 
kamerarendszer kiépítésének első ütemére. 

A piackutatás és a környező települések 
tapasztalatainak összegyűjtése után márci-
us 25-én megbeszélést tartottunk a Pilisvö-
rösvári Rendőrőrs képviselőivel, és közösen 
meghatároztuk azt a 20-22 helyszínt, aho-
vá a legfontosabb és a legsürgősebb lenne 
a térfigyelő kamerák telepítése. Ilyen frek-
ventált helyszínek a város bevezető útjai, 
a temető és a vasútállomások környéke, 
a fontosabb városi közterek stb. Célunk, 
hogy a kiépítendő rendszer a környékbeli 
településeken működő kamerarendsze-
rekkel, valamint a rendőrség rendszámfel-
ismerő rendszerével kompatibilis legyen. 
A kamerákat a rendőrség és a közterület-
felügyelő figyelik majd. Jelenleg az aján-

latkéréshez szükséges konkrét műszaki 
tartalom kidolgozása folyik. A műszaki 
előkészületek mellett a rendőrségi és az 
adatvédelmi engedélyeztetés és előkészítés 
is folyamatban van. Az ajánlatkérési eljárás 
megindítása előreláthatólag az április 25-i 
képviselő-testületi ülésen kerül napirendre. 

• Jogszabály szerinti, kétévente esedé-
kes ellenőrzést tartott február 13-án a 
Tipegő Bölcsődében a kormányhivatal. 
A legutóbbi, 2017. novemberi ellenőrzés 
során több hiányosságot is feltártak az 
ellenőrök. Ezeket mostanra sikerült ki-
küszöbölni?

Igen, a 2017. novemberi ellenőrzés után 
kapott végzés minden előírását már a ta-
valyi év első hónapjaiban maradéktalanul 
teljesítettük. 

• Milyen eredménnyel zárult a mostani 
ellenőrzés?

A mostani kormányhivatali ellenőrzés 
néhány kisebb, formai jellegű hiányos-
ságot tárt fel az intézmény szervezeti és 
működési szabályzatában, illetve szak-
mai programjában, valamint a bölcsődei 

E havi polgármesteri interjúnk 
témái: rendelőfelújítás, térfigyelő 
kamerarendszer, bölcsőde-ellenőr-
zés, út- és járdaépítések, Háziréti 
víztározó

ellátásokról, azok igénybevételéről és az 
intézményi térítési díjak megállapításáról 
szóló önkormányzati rendeletben. Ezek-
nek a dokumentumoknak az észrevételek 
alapján történő módosítását a képviselő-
testület a márciusi 28-i ülésén elfogadta.

Ami a bölcsődében történő feladatel-
látást, a napi szakmai munka megfelelő-
ségét illeti, a kormányhivatal ellenőre és 
az ellenőrzést végző szakértő szóban és 
írásban egyaránt kiemelte a bölcsőde ve-
zetőjének és dolgozóinak kiváló szakmai 
munkáját és az intézmény magas szín-
vonalú működését. Ezúton is köszönöm 
a bölcsőde vezetőjének és kollégáinak a 
dicséretes munkáját.

• A Közbeszerzési Bíráló Bizottság a 
március 21-i ülésén a képviselő-testület 
korábbi felhatalmazása alapján több je-
lentős idei önkormányzati fejlesztésre is 
megindította a kivitelezési közbeszerzési 
eljárást. Melyek ezek a tervezett fejlesz-
tések?

Az egyik közbeszerzési eljárás az idei 
nagy, engedélyköteles fejlesztések kivite-
lezőjének kiválasztására vonatkozik. Ezek 
közül a legnagyobb a Fő utca felújításá-
nak folytatása a Hősök terétől a CBA-ig. 
Ennek keretében a páros oldalon a Hősök 
tere és a CBA közötti szakaszon a nyílt 
árok betemetése és a zárt csapadékvíz-
elvezető rendszer kiépítése után új járda, 
parkoló és kerékpárút épül, a páratlan 
oldalon a Pacsirta utca és a Vágóhíd köz 
közötti szakaszon új járda épül, mindkét 
szakaszon felújítjuk a csapadékvíz-elve-
zető rendszert, valamint a Pacsirta utca 
felső szakaszán kb. 60 méter hosszon a 
megsüllyedt bazaltköveket is kiigazítják. 

Ugyanezen eljárás tartalmazza a Béke 
utcának a Postakert utcától a Nagy Imre 
utcáig terjedő szakaszán a szilárd burko-
latú út megépítését is, ami a közvilágí-

tás-fejlesztés és a Báthory utcai útépítés 
után egy újabb jelentős előrelépés lesz az 
Északi lakókörzet infrastruktúra-fejlesz-
tésében.  

217553/218356 hányadban tulajdonosa a 
Pilisvörösvár, 082/2 hrsz.-ú „kivett víztá-
rozó, gátőrház” megnevezésű, 21 ha 8356 
m2 területű ingatlannak. Az ingatlannak 
tulajdonosa továbbá az önkormányzat is, 
803/218356 hányadban.

Az ügy előzménye az, hogy a Rozma-
ring Szövetkezeti Vagyonkezelő Kft. 2019. 
február 1-jén azzal a kéréssel fordult ön-
kormányzatunkhoz, hogy mint résztu-
lajdonos járuljon hozzá ahhoz, hogy a 
Háziréti víztározó művelési ága a föld-
hivatalnál kezdeményezett átminősítés 
során „kivett víztározó és gátőrház”-ról 
„halastó”-ra változzon. 

A képviselő-testület a 22/2019. (II. 28.) 
Kt. számú határozatában úgy döntött, 
hogy a művelési ág módosításához a pon-
tos tényállás tisztázásáig, illetve a Rozma-
ring Szövetkezeti Vagyonkezelő Kft. és a 
Háziréti Horgászegyesületek Egyesülése 
között folyamatban lévő per lezártáig nem 
kíván hozzájárulni.

A képviselő-testületi döntés után né-
hány nappal, 2019. március 14-én a 
Pilisfish Kft. vételi ajánlatot küldött az 
önkormányzat 803/218356-od tulajdoni 
hányadára. Az ajánlott vételár 1 468 414 
forint volt.

INTERJÚ  
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A másik, a nem engedélyköteles idei 
közterületi fejlesztések kivitelezőjének ki-
választására irányuló közbeszerzési eljá-
rás keretében a Görgey utcában és a Klap-
ka utcában építendő új járda, a temetőben 
építendő három újabb szilárd burkolatú 
útszakasz, valamint a Budai Nagy Antal 
utcában szükséges út- és járdajavítás kivi-
telezésére kérünk be ajánlatokat. 

• Mikor indulhatnak meg ezek a kivite-
lezések?

Mindkét közbeszerzésnek az EKR-ben 
történő megindítása megtörténik várható-
an április közepéig. A pályázatok beadási 
határideje terveink szerint május 10-e lesz, 
ezt követően kerülhet sor a hiánypótlásra, 
az alkalmasság igazolására, majd a pályá-
zatok kiértékelésére. Így a szerződéskötést 
követően reményeink szerint június köze-
pén kerülhet sor a kivitelezések megkezdé-
sére. Célunk, hogy a kivitelezések a nyáron 
megtörténjenek, és a vörösvári búcsú idő-
szakára befejeződjenek.

• Március 14-én a Rozmaring Kft. jog-
utódja, a Pilisfish Kft. vételi ajánlatot 
tett az önkormányzatnak a Háziréti víz-
tározó önkormányzati tulajdoni hánya-
dára. A képviselő-testület a vételi ajánla-
tot nem fogadta el. Mi az ügy előzménye, 
és milyen szempontok alapján hozta 
meg a testület a döntését?

A Háziréti-tó Pilisvörösváron a 082/2, míg 
Csobánkán a 0131/1 és 0131/3 hrsz.-ú in-
gatlanokon fekszik. A pilisvörösvári hely-
rajzi számon csak az önkormányzat és a 
Pilisfish Kft. a tulajdonos, a csobánkai 
területen a Pilisfish Kft. és magánsze-
mélyek a tulajdonosok. A Pilisfish Kft. 

Az önkormányzati tulajdonrész értéke-
sítése nem érdeke a városnak, mivel jelen-
leg a tulajdoni hányada révén az önkor-
mányzatnak lehetősége van részt venni a 
Háziréti víztározó sorsát érintő kérdések 
meghozatalában, míg a tulajdonrész el-
adásával ezt a befolyásolási lehetőséget 
az önkormányzat elveszítené. A Pilisvö-
rösvárt és Csobánkát is érintő tó jövője 
stratégiai jelentőségű kérdés városunk és 
a környező települések szempontjából. 
Mindnyájunknak fontos a tó jelenlegi ál-
lapotának, a természeti táj érintetlenségé-
nek megvédése, ezért fontos, hogy a tóban 
az önkormányzat résztulajdonos marad-
jon, s mint ilyen is érvényt tudjon szerez-
ni a tó területén és a tó körüli területen 
a Helyi Építési Szabályzat előírásainak. A 
képviselő-testület ezért úgy döntött, hogy 
a Pilisfish Kft. vételi ajánlatát nem fogad-
ja el. Bízom abban, hogy a meghozott 
döntések segítségével sikerül a jövőben is 
megőrizni a Háziréti-tó és környékének 
kiemelkedő természeti értékeit.

Palkovics Mária
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• Március elseje óta tart a Szakorvosi 
Rendelőintézetben a háziorvosi rendelők, 
valamint a hozzájuk tartozó vizesblokkok 
és várótermi részek felújítása. Hogy halad, 
és hol tart jelenleg a beruházás?

Az elmúlt egy hónap során a gyermekor-
vosi rendelő, a hozzá tartozó váróterem és 
mellékhelyiségek is új belső nyílászárókat 
és új elektromos rendszert kaptak, továbbá 
kiépült az akadálymentes mosdóhelyiség 
is. Jelenleg a csempézés és az aljzatburko-
lás zajlik, aztán következhet a festés, majd 
a radiátorok, világítótestek, villanykapcso-
lók, konnektorok felszerelése. Húsvétra a 
gyermekorvosi rendelő felújítása gyakor-
latilag elkészül, s utána – előreláthatólag 
május elejétől – kezdődhet az első emeleti 
háziorvosi rendelők felújítása. 

A munkálatok idejére a felnőtt házi-
orvosok az alagsori, már felújított gyer-
mekorvosi rendelőbe költöznek majd. 
Egyszerre egy háziorvosi rendelőt újítunk 
fel. Amikor az első elkészült, az ott ren-
delő orvosok visszaköltöznek a helyükre, 
s következik a másik háziorvosi rendelő 
felújítása. 

Az első emeleten és a tetőtéri szinten a 
váróhelyiségek padló- és falburkolatának 
cseréje, valamint a második emeleten a vi-

zesblokk felújítása folyamatosan történik 
majd. Az építkezés befejezése az ütemterv 
szerint 2019. júliusra várható.

A kivitelezési szerződés része, hogy az 
építési munkálatok a rendelőintézet mű-
ködését csak a lehető legkisebb mértékben 
zavarhatják. Ezúton is köszönöm a Szak-
orvosi Rendelőintézet munkatársainak és 
a betegeknek a türelmét, rugalmas hozzá-
állását. 

• Egy korábbi interjúban már említette, 
hogy városi térfigyelő kamerarendszer ki-
építését tervezi az önkormányzat. Lehet 
erről már pontosabbat tudni?

A közterületi rongálások, az illegális hul-
ladéklerakás és az egyéb szabálysértések, 
bűncselekmények visszaszorítása érdeké-
ben az önkormányzat már régóta tervezi 
a városban egy térfigyelő kamerarendszer 
kiépítését. A 2019. évi költségvetési rende-
letben 10 millió forintot biztosítottunk a 
kamerarendszer kiépítésének első ütemére. 

A piackutatás és a környező települések 
tapasztalatainak összegyűjtése után márci-
us 25-én megbeszélést tartottunk a Pilisvö-
rösvári Rendőrőrs képviselőivel, és közösen 
meghatároztuk azt a 20-22 helyszínt, aho-
vá a legfontosabb és a legsürgősebb lenne 
a térfigyelő kamerák telepítése. Ilyen frek-
ventált helyszínek a város bevezető útjai, 
a temető és a vasútállomások környéke, 
a fontosabb városi közterek stb. Célunk, 
hogy a kiépítendő rendszer a környékbeli 
településeken működő kamerarendsze-
rekkel, valamint a rendőrség rendszámfel-
ismerő rendszerével kompatibilis legyen. 
A kamerákat a rendőrség és a közterület-
felügyelő figyelik majd. Jelenleg az aján-

latkéréshez szükséges konkrét műszaki 
tartalom kidolgozása folyik. A műszaki 
előkészületek mellett a rendőrségi és az 
adatvédelmi engedélyeztetés és előkészítés 
is folyamatban van. Az ajánlatkérési eljárás 
megindítása előreláthatólag az április 25-i 
képviselő-testületi ülésen kerül napirendre. 

• Jogszabály szerinti, kétévente esedé-
kes ellenőrzést tartott február 13-án a 
Tipegő Bölcsődében a kormányhivatal. 
A legutóbbi, 2017. novemberi ellenőrzés 
során több hiányosságot is feltártak az 
ellenőrök. Ezeket mostanra sikerült ki-
küszöbölni?

Igen, a 2017. novemberi ellenőrzés után 
kapott végzés minden előírását már a ta-
valyi év első hónapjaiban maradéktalanul 
teljesítettük. 

• Milyen eredménnyel zárult a mostani 
ellenőrzés?

A mostani kormányhivatali ellenőrzés 
néhány kisebb, formai jellegű hiányos-
ságot tárt fel az intézmény szervezeti és 
működési szabályzatában, illetve szak-
mai programjában, valamint a bölcsődei 

E havi polgármesteri interjúnk 
témái: rendelőfelújítás, térfigyelő 
kamerarendszer, bölcsőde-ellenőr-
zés, út- és járdaépítések, Háziréti 
víztározó

ellátásokról, azok igénybevételéről és az 
intézményi térítési díjak megállapításáról 
szóló önkormányzati rendeletben. Ezek-
nek a dokumentumoknak az észrevételek 
alapján történő módosítását a képviselő-
testület a márciusi 28-i ülésén elfogadta.

Ami a bölcsődében történő feladatel-
látást, a napi szakmai munka megfelelő-
ségét illeti, a kormányhivatal ellenőre és 
az ellenőrzést végző szakértő szóban és 
írásban egyaránt kiemelte a bölcsőde ve-
zetőjének és dolgozóinak kiváló szakmai 
munkáját és az intézmény magas szín-
vonalú működését. Ezúton is köszönöm 
a bölcsőde vezetőjének és kollégáinak a 
dicséretes munkáját.

• A Közbeszerzési Bíráló Bizottság a 
március 21-i ülésén a képviselő-testület 
korábbi felhatalmazása alapján több je-
lentős idei önkormányzati fejlesztésre is 
megindította a kivitelezési közbeszerzési 
eljárást. Melyek ezek a tervezett fejlesz-
tések?

Az egyik közbeszerzési eljárás az idei 
nagy, engedélyköteles fejlesztések kivite-
lezőjének kiválasztására vonatkozik. Ezek 
közül a legnagyobb a Fő utca felújításá-
nak folytatása a Hősök terétől a CBA-ig. 
Ennek keretében a páros oldalon a Hősök 
tere és a CBA közötti szakaszon a nyílt 
árok betemetése és a zárt csapadékvíz-
elvezető rendszer kiépítése után új járda, 
parkoló és kerékpárút épül, a páratlan 
oldalon a Pacsirta utca és a Vágóhíd köz 
közötti szakaszon új járda épül, mindkét 
szakaszon felújítjuk a csapadékvíz-elve-
zető rendszert, valamint a Pacsirta utca 
felső szakaszán kb. 60 méter hosszon a 
megsüllyedt bazaltköveket is kiigazítják. 

Ugyanezen eljárás tartalmazza a Béke 
utcának a Postakert utcától a Nagy Imre 
utcáig terjedő szakaszán a szilárd burko-
latú út megépítését is, ami a közvilágí-

tás-fejlesztés és a Báthory utcai útépítés 
után egy újabb jelentős előrelépés lesz az 
Északi lakókörzet infrastruktúra-fejlesz-
tésében.  

217553/218356 hányadban tulajdonosa a 
Pilisvörösvár, 082/2 hrsz.-ú „kivett víztá-
rozó, gátőrház” megnevezésű, 21 ha 8356 
m2 területű ingatlannak. Az ingatlannak 
tulajdonosa továbbá az önkormányzat is, 
803/218356 hányadban.

Az ügy előzménye az, hogy a Rozma-
ring Szövetkezeti Vagyonkezelő Kft. 2019. 
február 1-jén azzal a kéréssel fordult ön-
kormányzatunkhoz, hogy mint résztu-
lajdonos járuljon hozzá ahhoz, hogy a 
Háziréti víztározó művelési ága a föld-
hivatalnál kezdeményezett átminősítés 
során „kivett víztározó és gátőrház”-ról 
„halastó”-ra változzon. 

A képviselő-testület a 22/2019. (II. 28.) 
Kt. számú határozatában úgy döntött, 
hogy a művelési ág módosításához a pon-
tos tényállás tisztázásáig, illetve a Rozma-
ring Szövetkezeti Vagyonkezelő Kft. és a 
Háziréti Horgászegyesületek Egyesülése 
között folyamatban lévő per lezártáig nem 
kíván hozzájárulni.

A képviselő-testületi döntés után né-
hány nappal, 2019. március 14-én a 
Pilisfish Kft. vételi ajánlatot küldött az 
önkormányzat 803/218356-od tulajdoni 
hányadára. Az ajánlott vételár 1 468 414 
forint volt.

INTERJÚ  
GROMON ISTVÁN  
POLGÁRMESTERREL

A másik, a nem engedélyköteles idei 
közterületi fejlesztések kivitelezőjének ki-
választására irányuló közbeszerzési eljá-
rás keretében a Görgey utcában és a Klap-
ka utcában építendő új járda, a temetőben 
építendő három újabb szilárd burkolatú 
útszakasz, valamint a Budai Nagy Antal 
utcában szükséges út- és járdajavítás kivi-
telezésére kérünk be ajánlatokat. 

• Mikor indulhatnak meg ezek a kivite-
lezések?

Mindkét közbeszerzésnek az EKR-ben 
történő megindítása megtörténik várható-
an április közepéig. A pályázatok beadási 
határideje terveink szerint május 10-e lesz, 
ezt követően kerülhet sor a hiánypótlásra, 
az alkalmasság igazolására, majd a pályá-
zatok kiértékelésére. Így a szerződéskötést 
követően reményeink szerint június köze-
pén kerülhet sor a kivitelezések megkezdé-
sére. Célunk, hogy a kivitelezések a nyáron 
megtörténjenek, és a vörösvári búcsú idő-
szakára befejeződjenek.

• Március 14-én a Rozmaring Kft. jog-
utódja, a Pilisfish Kft. vételi ajánlatot 
tett az önkormányzatnak a Háziréti víz-
tározó önkormányzati tulajdoni hánya-
dára. A képviselő-testület a vételi ajánla-
tot nem fogadta el. Mi az ügy előzménye, 
és milyen szempontok alapján hozta 
meg a testület a döntését?

A Háziréti-tó Pilisvörösváron a 082/2, míg 
Csobánkán a 0131/1 és 0131/3 hrsz.-ú in-
gatlanokon fekszik. A pilisvörösvári hely-
rajzi számon csak az önkormányzat és a 
Pilisfish Kft. a tulajdonos, a csobánkai 
területen a Pilisfish Kft. és magánsze-
mélyek a tulajdonosok. A Pilisfish Kft. 

Az önkormányzati tulajdonrész értéke-
sítése nem érdeke a városnak, mivel jelen-
leg a tulajdoni hányada révén az önkor-
mányzatnak lehetősége van részt venni a 
Háziréti víztározó sorsát érintő kérdések 
meghozatalában, míg a tulajdonrész el-
adásával ezt a befolyásolási lehetőséget 
az önkormányzat elveszítené. A Pilisvö-
rösvárt és Csobánkát is érintő tó jövője 
stratégiai jelentőségű kérdés városunk és 
a környező települések szempontjából. 
Mindnyájunknak fontos a tó jelenlegi ál-
lapotának, a természeti táj érintetlenségé-
nek megvédése, ezért fontos, hogy a tóban 
az önkormányzat résztulajdonos marad-
jon, s mint ilyen is érvényt tudjon szerez-
ni a tó területén és a tó körüli területen 
a Helyi Építési Szabályzat előírásainak. A 
képviselő-testület ezért úgy döntött, hogy 
a Pilisfish Kft. vételi ajánlatát nem fogad-
ja el. Bízom abban, hogy a meghozott 
döntések segítségével sikerül a jövőben is 
megőrizni a Háziréti-tó és környékének 
kiemelkedő természeti értékeit.

Palkovics Mária
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SZMSZ-módosítás a bölcsődében

A bölcsődéket kétévente kötelezően ellen-
őriznie kell a kormányhivatalnak. A Pest 
Megyei Kormányhivatal februárban ha-
tósági ellenőrzést tartott a Pilisvörösvári 
Tipegő Bölcsődében, melynek során az 
intézmény működési, munkaügyi és ellá-
totti dokumentumait, valamint a működé-
si engedélynek való megfelelést vizsgálták. 

A vizsgált dokumentumok között sze-
repelt a bölcsődei ellátásokról szóló ön-
kormányzati rendelet, a bölcsőde Szerve-
zeti és Működési Szabályzata és Szakmai 
programja is. Mindhárom dokumentum-
mal kapcsolatban kisebb megállapításo-
kat tettek. A kormányhivatal ellenőre és 
a szakmai ellenőr a hatósági ellenőrzés 
után szóban és írásban is kiemelte a böl-
csőde vezetőjének és dolgozóinak szak-
mai munkáját, hozzáállását és az intéz-
mény színvonalas működését.

MÁRCIUS 28. 
Létszámbővítés a Zeneiskola  
pilisszántói telephelyén 

A 2018-as tanév elején a pilisvörösvári 
Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola 
fenntartója, az Érdi Tankerületi Központ 
új zeneiskolai telephelyet indított a Pilis-
szántói Szlovák Nemzetiségi Általános 
Iskolában. A fenntartó idén március elején 
– Oláhné Szabó Anita intézményvezető 
asszony kezdeményezésére – ismét átszer-
vezést javasolt, mely szerint a 2019/2020-as 
tanévben – a nagy érdeklődésre való tekin-
tettel – a pilisszántói telephelyen a felve-
hető gyermekek létszámát 20 főről 30 főre 
emelnék.

Az önkormányzatnak a kérdésben vé-
leményezési joga van, s a javasolt átszer-
vezést a képviselő-testület támogatta. 
(37/2019. határozat – 10 igen)

ÖNKORMÁNYZATI  
DÖNTÉSEK

selő-testület elfogadta, s felhatalmazta a 
polgármestert a megállapodások megkö-
tésére. (40/2019. – 10 igen)

Vételi ajánlat a Háziréti-tóval 
kapcsolatban 
A Háziréti-tó Pilisvörösváron a 082/2, míg 
Csobánkán a 0131/1 és 0131/3 hrsz.-ú in-
gatlanokon fekszik. A pilisvörösvári hely-
rajzi számon csak az önkormányzat és a 
Pilisfish Kft. a tulajdonos, a csobánkai te-
rületen a Pilisfish Kft. és magántulajdono-
sok vannak. A Pilisfish Kft. 217553/218356 
hányadban tulajdonosa a Pilisvörösvár, 
külterület 082/2 hrsz.-ú „kivett víztározó, 
gátőrház” megnevezésű, 21 ha 8356 m2 

területű ingatlannak. Az ingatlannak tu-
lajdonosa továbbá 803/218356 hányadban 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata is. 
Március 14-én a Pilisfish Kft. vételi aján-
latot küldött az önkormányzatnak az ön-
kormányzat tulajdoni hányadára.

A képviselő-testület a vételi ajánlatot 
nem fogadta el, a következő indoklással: 
„Az önkormányzat tulajdonrészének stra-
tégiai jelentősége van a környező termé-
szeti táj, a víztározóként működő tó sorsa, 
állapota, a természeti táj érintetlenségé-
nek megvédése szempontjából.”

Résztulajdonosként az önkormányzat 
nagyobb eséllyel tudja a természeti kör-
nyezetet és a tó jelenlegi funkcióját (víz-

tározó, horgásztó) megvédeni, és érvényt 
szerezni a Helyi Építési Szabályzat vonat-
kozó övezeti előírásainak. (41/2019. hatá-
rozat – 10 igen)

Fakivágások a temetőben

Lakossági kérések és a temetőfejlesz-
tési koncepcióterv alapján több fának is 
indokolttá vált a kivágása a városi közte-
metőben. A fák kivágásáról egy kormány-
hivatali döntés értelmében a képviselő-
testületnek van joga dönteni. Az 5/5/3 
sírhelynél lévő fenyőfát, a 3/40/13 sírhely-
nél lévő nyírfát és a 3/42–43/9 sírhelynél 
lévő fenyőfát, juharfát és eperfát azért kell 
kivágni, mert rossz helyen vannak, és kárt 
okoznak az alattuk elhelyezkedő sírok-
ban. (42/2019. határozat – 10 igen)

„Új” autó a kertészeti csoportnak

A kertészeti csoport által jelenleg hasz-
nált fix platós kisteherautó 12 éves, és 
több hibája is van már. A hatékony mun-
kavégzés szempontjából – akárcsak a 
városgondokság esetében – a kertészeti 

csoportnál is egy billenőplatós teherautó 
lenne az ideális megoldás, így a képviselő-
testület jóváhagyta a jelenlegi autó értéke-

Az ülésen hozott rendelet:

4/2019. (III. 29.) – A bölcsődei ellátások-

ról, azok igénybevételéről és az intézmé-

nyi térítési díjak megállapításáról szóló 

17/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 

módosításáról

5/2019. (III. 29.) – A településrendezési és 

településképi eszközök készítésével, módo-

sításával kapcsolatos partnerségi egyez-

tetés szabályairól szóló 5/2017. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról

Egyéb határozatok:

43/2019. – A szavazatszámláló bizottságok 

kiegészítéséről, új tagjainak és póttagjai-

nak a megválasztásáról

A képviselő-testület által hozott hatá-

rozatok és rendeletek megtalálhatóak a 

városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu / 

Vörösvári vagyok / Önkormányzati doku-

mentumok)

 A képviselő-testület elfogadta a kor-
mányhivatali észrevételek alapján módo-
sított SZMSZ-t és a Szakmai programot, 
valamint a rendeletmódosítást. (38/2019. 
határozat – 10 igen, 39/2019. határozat – 10 
igen, 4/2019. (III. 29.) önkormányzati ren-
delet – 10 igen)

Településrendezési  
megállapodások

A képviselő-testület korábban döntött ar-
ról, hogy Pilisvörösvár településrendezési 
eszközeinek felülvizsgálatát elkészítteti, 
mert a hatályos tervek 2014-ben készül-
tek, és az azóta eltelt időben összegyűltek 
olyan témák, amelyek javítást, módosítást 
igényelnek, valamint beérkezett néhány 
tulajdonosi kérelem is. A tulajdonosi kére-
lemre készülő módosítások a legtöbb eset-
ben pontosításokat, illetve a kialakult ál-
lapothoz való igazodást jelentenek, de van 
két olyan eset, ahol a módosítás lényeges 
változást jelent. A módosítás alapvetően a 
tulajdonosok érdeke, ezért az abból faka-
dó, és az önkormányzatra háruló terheket 
(pl. útépítés, járdaépítés, csapadékvíz-el-
vezetés stb.) át kell vállalniuk. 

Az egyik kérelem tárgya a 2037/8 
hrsz.-ú (a Piliscsabai u. és 10-es út sarkán 
lévő) telek esetében a kertvárosias lakó-
övezetben fekvő teleknek a kereskedelmi 
szolgáltató övezetbe való átsorolása. Ezért 
a településrendezési megállapodás terve-
zete kompenzációként a 2037/8 hrsz.-ú 
teleknek a Piliscsabai utcával határos ol-
dalai mellett mintegy 52 méter hosszon 
1,5 méter széles járda építését jelöli meg, 
az ingatlantulajdonos költségén.  

A másik terület az Ipartelep utcai kör-
forgalomnál van. A kérelem tárgya az itt  
fekvő 7554/2, 7554/3 és 7554/5 hrsz.-ú tel-
kek megközelítésének megoldása közút 
kiszabályozásával a szomszédos önkor-
mányzati tulajdonú területből. Ezért a te-
lepülésrendezési megállapodás tervezete 
kompenzációként a Szabályozási terven 
újonnan kijelölt közterületen és a Berzse-
nyi utcában összesen 190 m hosszon és 5 
méter szélességben murvás út kialakítását 
jelöli meg, az ingatlantulajdonos költsé-
gén. 

A fenti kérdésekben a településrende-
zési megállapodások tervezetét a képvi-

Változott az ügyfélkiszolgálás  
a Pilisvörösvári Kormányablaknál

A nyitvatartási idő változatlan megtartása mellett a keddi, a szerdai és a csütörtöki napokon a zárás 
előtt két órával csak előzetes időpontfoglalás alapján történik az ügyfelek kiszolgálása a Pilisvörösvári 
Kormányablak ügyfélszolgálatán. 

Az ügyintézéshez előzetesen időpontot foglalni a 1818-as, ingyenesen hívható telefonszámon vagy az ügyfél-
kapun keresztül lehetséges. 

vorosvarihirek.hu

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

A NYITVATARTÁS RENDJE: 

Oláhné Szabó Anita Kálmán Kinga

Kondákor Zoltánné 

A Háziréti-tó vörösvári partja

Az egyik kivágandó fa

A platós kisteherautó

Hétfő: 7–17 óráig  

Kedd: 8–18 óráig 16–18 óráig, időpontfoglalással

Szerda: 8–20 óráig 18–20 óráig, időpontfoglalással

Csütörtök: 8–18 óráig 16–18 óráig, időpontfoglalással

Péntek: 8–16 óráig

sítését és a fenti paramétereknek megfe-
lelő használt autó beszerzését maximum 
bruttó 4 000 000 forintos összeghatárig. 
(44/2019. határozat – 10 igen)
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SZMSZ-módosítás a bölcsődében

A bölcsődéket kétévente kötelezően ellen-
őriznie kell a kormányhivatalnak. A Pest 
Megyei Kormányhivatal februárban ha-
tósági ellenőrzést tartott a Pilisvörösvári 
Tipegő Bölcsődében, melynek során az 
intézmény működési, munkaügyi és ellá-
totti dokumentumait, valamint a működé-
si engedélynek való megfelelést vizsgálták. 

A vizsgált dokumentumok között sze-
repelt a bölcsődei ellátásokról szóló ön-
kormányzati rendelet, a bölcsőde Szerve-
zeti és Működési Szabályzata és Szakmai 
programja is. Mindhárom dokumentum-
mal kapcsolatban kisebb megállapításo-
kat tettek. A kormányhivatal ellenőre és 
a szakmai ellenőr a hatósági ellenőrzés 
után szóban és írásban is kiemelte a böl-
csőde vezetőjének és dolgozóinak szak-
mai munkáját, hozzáállását és az intéz-
mény színvonalas működését.

MÁRCIUS 28. 
Létszámbővítés a Zeneiskola  
pilisszántói telephelyén 

A 2018-as tanév elején a pilisvörösvári 
Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola 
fenntartója, az Érdi Tankerületi Központ 
új zeneiskolai telephelyet indított a Pilis-
szántói Szlovák Nemzetiségi Általános 
Iskolában. A fenntartó idén március elején 
– Oláhné Szabó Anita intézményvezető 
asszony kezdeményezésére – ismét átszer-
vezést javasolt, mely szerint a 2019/2020-as 
tanévben – a nagy érdeklődésre való tekin-
tettel – a pilisszántói telephelyen a felve-
hető gyermekek létszámát 20 főről 30 főre 
emelnék.

Az önkormányzatnak a kérdésben vé-
leményezési joga van, s a javasolt átszer-
vezést a képviselő-testület támogatta. 
(37/2019. határozat – 10 igen)

ÖNKORMÁNYZATI  
DÖNTÉSEK

selő-testület elfogadta, s felhatalmazta a 
polgármestert a megállapodások megkö-
tésére. (40/2019. – 10 igen)

Vételi ajánlat a Háziréti-tóval 
kapcsolatban 
A Háziréti-tó Pilisvörösváron a 082/2, míg 
Csobánkán a 0131/1 és 0131/3 hrsz.-ú in-
gatlanokon fekszik. A pilisvörösvári hely-
rajzi számon csak az önkormányzat és a 
Pilisfish Kft. a tulajdonos, a csobánkai te-
rületen a Pilisfish Kft. és magántulajdono-
sok vannak. A Pilisfish Kft. 217553/218356 
hányadban tulajdonosa a Pilisvörösvár, 
külterület 082/2 hrsz.-ú „kivett víztározó, 
gátőrház” megnevezésű, 21 ha 8356 m2 

területű ingatlannak. Az ingatlannak tu-
lajdonosa továbbá 803/218356 hányadban 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata is. 
Március 14-én a Pilisfish Kft. vételi aján-
latot küldött az önkormányzatnak az ön-
kormányzat tulajdoni hányadára.

A képviselő-testület a vételi ajánlatot 
nem fogadta el, a következő indoklással: 
„Az önkormányzat tulajdonrészének stra-
tégiai jelentősége van a környező termé-
szeti táj, a víztározóként működő tó sorsa, 
állapota, a természeti táj érintetlenségé-
nek megvédése szempontjából.”

Résztulajdonosként az önkormányzat 
nagyobb eséllyel tudja a természeti kör-
nyezetet és a tó jelenlegi funkcióját (víz-

tározó, horgásztó) megvédeni, és érvényt 
szerezni a Helyi Építési Szabályzat vonat-
kozó övezeti előírásainak. (41/2019. hatá-
rozat – 10 igen)

Fakivágások a temetőben

Lakossági kérések és a temetőfejlesz-
tési koncepcióterv alapján több fának is 
indokolttá vált a kivágása a városi közte-
metőben. A fák kivágásáról egy kormány-
hivatali döntés értelmében a képviselő-
testületnek van joga dönteni. Az 5/5/3 
sírhelynél lévő fenyőfát, a 3/40/13 sírhely-
nél lévő nyírfát és a 3/42–43/9 sírhelynél 
lévő fenyőfát, juharfát és eperfát azért kell 
kivágni, mert rossz helyen vannak, és kárt 
okoznak az alattuk elhelyezkedő sírok-
ban. (42/2019. határozat – 10 igen)

„Új” autó a kertészeti csoportnak

A kertészeti csoport által jelenleg hasz-
nált fix platós kisteherautó 12 éves, és 
több hibája is van már. A hatékony mun-
kavégzés szempontjából – akárcsak a 
városgondokság esetében – a kertészeti 

csoportnál is egy billenőplatós teherautó 
lenne az ideális megoldás, így a képviselő-
testület jóváhagyta a jelenlegi autó értéke-

Az ülésen hozott rendelet:

4/2019. (III. 29.) – A bölcsődei ellátások-

ról, azok igénybevételéről és az intézmé-

nyi térítési díjak megállapításáról szóló 

17/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 

módosításáról

5/2019. (III. 29.) – A településrendezési és 

településképi eszközök készítésével, módo-

sításával kapcsolatos partnerségi egyez-

tetés szabályairól szóló 5/2017. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról

Egyéb határozatok:

43/2019. – A szavazatszámláló bizottságok 

kiegészítéséről, új tagjainak és póttagjai-

nak a megválasztásáról

A képviselő-testület által hozott hatá-

rozatok és rendeletek megtalálhatóak a 

városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu / 

Vörösvári vagyok / Önkormányzati doku-

mentumok)

 A képviselő-testület elfogadta a kor-
mányhivatali észrevételek alapján módo-
sított SZMSZ-t és a Szakmai programot, 
valamint a rendeletmódosítást. (38/2019. 
határozat – 10 igen, 39/2019. határozat – 10 
igen, 4/2019. (III. 29.) önkormányzati ren-
delet – 10 igen)

Településrendezési  
megállapodások

A képviselő-testület korábban döntött ar-
ról, hogy Pilisvörösvár településrendezési 
eszközeinek felülvizsgálatát elkészítteti, 
mert a hatályos tervek 2014-ben készül-
tek, és az azóta eltelt időben összegyűltek 
olyan témák, amelyek javítást, módosítást 
igényelnek, valamint beérkezett néhány 
tulajdonosi kérelem is. A tulajdonosi kére-
lemre készülő módosítások a legtöbb eset-
ben pontosításokat, illetve a kialakult ál-
lapothoz való igazodást jelentenek, de van 
két olyan eset, ahol a módosítás lényeges 
változást jelent. A módosítás alapvetően a 
tulajdonosok érdeke, ezért az abból faka-
dó, és az önkormányzatra háruló terheket 
(pl. útépítés, járdaépítés, csapadékvíz-el-
vezetés stb.) át kell vállalniuk. 

Az egyik kérelem tárgya a 2037/8 
hrsz.-ú (a Piliscsabai u. és 10-es út sarkán 
lévő) telek esetében a kertvárosias lakó-
övezetben fekvő teleknek a kereskedelmi 
szolgáltató övezetbe való átsorolása. Ezért 
a településrendezési megállapodás terve-
zete kompenzációként a 2037/8 hrsz.-ú 
teleknek a Piliscsabai utcával határos ol-
dalai mellett mintegy 52 méter hosszon 
1,5 méter széles járda építését jelöli meg, 
az ingatlantulajdonos költségén.  

A másik terület az Ipartelep utcai kör-
forgalomnál van. A kérelem tárgya az itt  
fekvő 7554/2, 7554/3 és 7554/5 hrsz.-ú tel-
kek megközelítésének megoldása közút 
kiszabályozásával a szomszédos önkor-
mányzati tulajdonú területből. Ezért a te-
lepülésrendezési megállapodás tervezete 
kompenzációként a Szabályozási terven 
újonnan kijelölt közterületen és a Berzse-
nyi utcában összesen 190 m hosszon és 5 
méter szélességben murvás út kialakítását 
jelöli meg, az ingatlantulajdonos költsé-
gén. 

A fenti kérdésekben a településrende-
zési megállapodások tervezetét a képvi-

Változott az ügyfélkiszolgálás  
a Pilisvörösvári Kormányablaknál

A nyitvatartási idő változatlan megtartása mellett a keddi, a szerdai és a csütörtöki napokon a zárás 
előtt két órával csak előzetes időpontfoglalás alapján történik az ügyfelek kiszolgálása a Pilisvörösvári 
Kormányablak ügyfélszolgálatán. 

Az ügyintézéshez előzetesen időpontot foglalni a 1818-as, ingyenesen hívható telefonszámon vagy az ügyfél-
kapun keresztül lehetséges. 

vorosvarihirek.hu

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

A NYITVATARTÁS RENDJE: 

Oláhné Szabó Anita Kálmán Kinga

Kondákor Zoltánné 

A Háziréti-tó vörösvári partja

Az egyik kivágandó fa

A platós kisteherautó

Hétfő: 7–17 óráig  

Kedd: 8–18 óráig 16–18 óráig, időpontfoglalással

Szerda: 8–20 óráig 18–20 óráig, időpontfoglalással

Csütörtök: 8–18 óráig 16–18 óráig, időpontfoglalással

Péntek: 8–16 óráig

sítését és a fenti paramétereknek megfe-
lelő használt autó beszerzését maximum 
bruttó 4 000 000 forintos összeghatárig. 
(44/2019. határozat – 10 igen)
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A SZAMOS MARCIPÁNNAK
EMLÉKEZÉS ’48 HŐSEIRE

meghatározó édesipari szereplője. Mint-
egy négymilliárd forintos éves árbevétellel 
büszkélkedhet, melyből 1 milliárd forint-
nyi összeg exportértékesítésből származik. 

Az ünnepélyes átadó résztvevői először 
megtekintették a marcipángyártás folya-
matát, a híres Szamos marcipán termékek 
előállításának és dobozba kerülésének 

mozzanatait. A termékek előállításánál, 
csomagolásánál még mindig nagy szerepe 
van a gépek mellett a kézi munkának is. A 
marcipánfigurák díszítése egyénileg tör-
ténik, ezért az elkészült darabok csak lát-
szólag teljesen egyformák. A finomdesz-
szerteket is gondos kezek öntik formákba 
és díszítik. 

Az üzemlátogatás után tartott átadási 
ünnepség elején Justin István ügyvezető 
igazgató köszöntötte a résztvevőket, és a 
cég piaci helyzetéről, gazdasági szerepéről 
beszélt röviden. A Szamos Marcipán Kft. 
alkalmazottainak száma 229 fő, a cég net-
tó árbevétele 3 460 309 000 Ft. A cukrász-
dákat, édességboltokat és gourmet-házat 
üzemeltető cég Európa majdnem minden 
országába exportálja termékeit, belföldön 
az összes jelentős bolthálózatnak és szá-
mos szállodának állandó beszállítója.

Az ügyvezető cégismertetése után Sza-
mos Gabriella tulajdonos osztotta meg a 
jelenlévőkkel a családi vállalkozás indu-
lásának történetét. Meleg szavakkal em-
lékezett meg édesapjáról, aki az 1960-as 
évek végétől, a maszek világnak egyálta-
lán nem kedvező környezetben, sok-sok 
nehézség és végtelen mennyiségű munka 
árán építette fel a céget. A Szamos Mar-
cipán Kft. története a híres marcipánró-
zsákkal indult, a Szamos család lakásá-
nak egyik szobájából. Az, hogy Szamos 
Mátyás végül Pilisvörösváron alapított 
üzemet, egy pilisszántói cukrásznak és 
Vörösvár akkori tanácselnökének, az ő tá-
mogató hozzáállásuknak volt köszönhető. 

A családi visszaemlékezés után Varga 
Mihály miniszter úr beszéde következett, 
melyben a Nagyvállalati Beruházások 
Támogatása programról, illetve a Szamos 
cégnek a magyar édesiparban betöltött 
vezető szerepéről beszélt, kiemelve, hogy 
mindig örömteli, ha olyan célt támogat-
hatnak, amely külföldön is Magyarország 
hírét erősíti. A Szamos marcipán mára már 
egy brand, s a minőség elismerése mellett 
az ilyen és ehhez hasonló cégek támogatá-
sa a gazdaság fejlődését szolgálja. 

Varga Mihály pénzügyminiszter úr be-
széde után került sor a bekeretezett támo-
gatási okirat ünnepélyes átadására, melyet 
Kelényi Ádám vett át a Szamos Marcipán 
Kft. nevében. A tartalmas átadó program 
marcipánkóstolással és vendégfogadással 
zárult.

vorosvarihirek.hu

Március 27-én, szerdán délelőtt 10 
órakor Varga Mihály pénzügy-
miniszter úr látogatott el a Sza-

mos Marcipán Kft. pilisvörösvári üzemébe, 
a Nagyvállalati Beruházások Támogatása c. 
program keretében, jelentős állami támo-
gatással megvásárolt új gyártógépek ünne-
pélyes átadására. Az eseményen megjelent 
Marczinkó Zoltán, munkaerőpiacért és 
vállalati kapcsolatokért felelős helyettes ál-
lamtitkár és Gromon István, Pilisvörösvár 
Város polgármestere is.

A Szamos Marcipán Kft. a három gyártó 
telephelyén (melyek közül az egyik Pilisvö-
rösvár) végrehajtott, összesen mintegy 332 
millió forintos beruházásához kapott 159 
millió forint összegű vissza nem térítendő 
állami támogatást a gyártókapacitás és a 
technológia fejlesztésére. A nagyvállalatok 
támogatására elindított programban azok 
a cégek pályázhattak, akik már hosszabb 
ideje jelen vannak a piacon, minőségi ter-
mékeket állítanak elő, s céljuk a további 
fejlődés, a külföldi piaci pozíció növelése.

A három gyártó telephelyet működte-
tő Szamos Marcipán Kft. Magyarország 

Napsütéses péntekre virradt az idei 
március 15., az 1848-as forrada-
lom és szabadságharc emléknap-

ja, így minden lehetőség adott volt, hogy 
aki emlékezni akart a hősökre, az megte-
hesse a Hősök terén megrendezett városi 
ünnepségen.

Az ünneplőket a Német Nemzetiségi 
Fúvószenekar fogadta térzenével, majd a 
megjelentek az ő zenei kíséretükkel eléne-
kelték a Himnuszt. Idén a Templom Téri 
Általános Iskola tanulói készültek ünne-
pi műsorral – verssel, énekkel, tánccal. A 
díszbe öltözött, kokárdát viselő gyermekek 
műsorának ünnepi hangulatát csak fokoz-
ta a nemzeti lobogó színeiből összeállított 
selyemszalagos koreográfia. A műsort Ger-
gelyné Szabó Margit tanárnő tanította be.

Az iskolások műsorát Gromon István 
polgármester ünnepi beszéde követte, aki 
idei beszédében arra kereste a választ, hogy 
annak ellenére, hogy az ember alapvető-
en békében szeret élni, hogyan lehetséges, 
hogy egyes forradalmak részvevőire tiszte-
lettel, hősként emlékezünk. 

„A kérdésre igazából mindenki saját 
magának tud választ adni. Mai ünnepi be-
szédemben megkísérlem megfogalmazni, 
hogy én a magam részéről miért vagyok 
itt; miért tisztelgek az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc vezetői és hősei előtt 
annak ellenére, hogy alapvetően nem sze-
retem a forradalmakat, a zajos tömegtün-
tetéseket, és végképp nem szeretem – sőt 
keresztény világnézetem is tiltja – az erő-
szakot, a rombolást, a pusztítást. 

Az első – talán meghökkentő – válaszom 
az, hogy azért lehetek itt, és azért tiszteleg-

 ÜNNEP

hetek a márciusi ifjak előtt, mert az 1848. 
március 15-i forradalom valójában, a szó 
szoros értelmében nem volt igazi forra-
dalom. […] Nos, az 1848. március 15-i 
tüntetés az akkor fennálló társadalmi rend 
megdöntésére irányult ugyan, de ezt a célt 
nem erőszakkal és nem fegyverrel kívánta 
elérni, hanem írásba fektetett, pontosan 
megfogalmazott politikai követelésekkel, 
petícióval, tömegdemonstrációval.” 

Gromon István ezután felidézte az 
1848-as március 15-i nap eseményeit, 
majd szembeállította a közelmúlt – 2006. 
október 6., 2018. december 18. – néhány 
forradalminak nevezett eseményével. 

„…mennyire más volt ez a forrada-
lom, mint mondjuk a 2006. október 18-i 
TV-székház elleni támadás, amelynek 
keretében a tüntetők megrohamozták és 
megrongálták a Magyar Televízió szék-
házát, kövekkel, sörösdobozokkal, földből 
kihúzott díszcserjékkel, a park felszedett 
burkolóköveivel dobálták a rendőröket és 
az épületet, felgyújtották a környéken par-
koló autókat. […] Hasonló negatív példa 
lehet a tavalyi, 2018. december 18-i parla-
ment előtti tüntetés is. Akkor a tüntetők az 
Országház főbejáratánál két ólomablakot 
és több üvegablakot is betörtek, az Or-
szágház főlépcsőjét több helyen festékek-
kel lefújták, a Kossuth-szoborcsoportot 
festékkel leöntötték és több helyen meg-
rongálták, a nemzet lobogójának árbócát 
lefestették, a Kossuth téri parkosított ré-
szek növényzetét megrongálták, a park 
padjainak egy részét festékkel lefújták, 
több padot kiszaggattak a helyéről, és ra-
kásba halmozták.”

Az összehasonlítás alapján a polgár-
mester levonta a következtetést:

„Amikor azonban a társadalom meg-
változtatására irányuló szándék erőszak-
kal párosul, mások biztonságát, jólétét 
vagy életét fenyegeti, akkor ez a cselekedet 
– még ha esetleg jó célra irányul is – már 
nem pozitív, sőt elítélendő, mert az erőszak 
nem csökkenti, hanem növeli az igazság-
talanságot, az erőszakos megoldások nem 
a békét és az általános jólétet szolgálják, 
hanem a békétlenséget és a romlást. […] 
Mindezeket megfontolva úgy gondolom, 
hogy méltán tisztelgünk a márciusi ifjak 
előtt a mai napon. Megérdemlik a magyar 
nemzet örökös tiszteletét és megbecsülését, 
mert magas eszményekért, az ország javá-
ért harcoltak, becsületes eszközökkel, ön-
zetlenül és önfeláldozóan. Példaképül áll-
nak előttünk, hogy a közjó szolgálatát mi is 
hasonló szellemben, becsületesen, tisztán, 
önzetlenül és önfeláldozóan végezzük.”

A polgármester beszéde után Máté Mik-
lós citerával kísért előadásában hallhattunk 
’48-as dalokat, majd az emlékezés koszo-
rúinak elhelyezése következett. Elsőként 
Gromon István a városi önkormányzat és 
Sax László a nemzetiségi önkormányzat 
nevében koszorúzott, majd őket követték a 
város politikai és civil szervezeteinek, vala-
mint az intézményeknek a képviselői.

Az ünnepség a Szózat eléneklésével zá-
rult, melyhez szintén a fúvószenekar bizto-
sította a zenei kíséretet.

Palkovics Mária

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG14



152019. ÁPRILIS

159 MILLIÓ FORINT  
TÁMOGATÁS  

A SZAMOS MARCIPÁNNAK
EMLÉKEZÉS ’48 HŐSEIRE

meghatározó édesipari szereplője. Mint-
egy négymilliárd forintos éves árbevétellel 
büszkélkedhet, melyből 1 milliárd forint-
nyi összeg exportértékesítésből származik. 

Az ünnepélyes átadó résztvevői először 
megtekintették a marcipángyártás folya-
matát, a híres Szamos marcipán termékek 
előállításának és dobozba kerülésének 

mozzanatait. A termékek előállításánál, 
csomagolásánál még mindig nagy szerepe 
van a gépek mellett a kézi munkának is. A 
marcipánfigurák díszítése egyénileg tör-
ténik, ezért az elkészült darabok csak lát-
szólag teljesen egyformák. A finomdesz-
szerteket is gondos kezek öntik formákba 
és díszítik. 

Az üzemlátogatás után tartott átadási 
ünnepség elején Justin István ügyvezető 
igazgató köszöntötte a résztvevőket, és a 
cég piaci helyzetéről, gazdasági szerepéről 
beszélt röviden. A Szamos Marcipán Kft. 
alkalmazottainak száma 229 fő, a cég net-
tó árbevétele 3 460 309 000 Ft. A cukrász-
dákat, édességboltokat és gourmet-házat 
üzemeltető cég Európa majdnem minden 
országába exportálja termékeit, belföldön 
az összes jelentős bolthálózatnak és szá-
mos szállodának állandó beszállítója.

Az ügyvezető cégismertetése után Sza-
mos Gabriella tulajdonos osztotta meg a 
jelenlévőkkel a családi vállalkozás indu-
lásának történetét. Meleg szavakkal em-
lékezett meg édesapjáról, aki az 1960-as 
évek végétől, a maszek világnak egyálta-
lán nem kedvező környezetben, sok-sok 
nehézség és végtelen mennyiségű munka 
árán építette fel a céget. A Szamos Mar-
cipán Kft. története a híres marcipánró-
zsákkal indult, a Szamos család lakásá-
nak egyik szobájából. Az, hogy Szamos 
Mátyás végül Pilisvörösváron alapított 
üzemet, egy pilisszántói cukrásznak és 
Vörösvár akkori tanácselnökének, az ő tá-
mogató hozzáállásuknak volt köszönhető. 

A családi visszaemlékezés után Varga 
Mihály miniszter úr beszéde következett, 
melyben a Nagyvállalati Beruházások 
Támogatása programról, illetve a Szamos 
cégnek a magyar édesiparban betöltött 
vezető szerepéről beszélt, kiemelve, hogy 
mindig örömteli, ha olyan célt támogat-
hatnak, amely külföldön is Magyarország 
hírét erősíti. A Szamos marcipán mára már 
egy brand, s a minőség elismerése mellett 
az ilyen és ehhez hasonló cégek támogatá-
sa a gazdaság fejlődését szolgálja. 

Varga Mihály pénzügyminiszter úr be-
széde után került sor a bekeretezett támo-
gatási okirat ünnepélyes átadására, melyet 
Kelényi Ádám vett át a Szamos Marcipán 
Kft. nevében. A tartalmas átadó program 
marcipánkóstolással és vendégfogadással 
zárult.

vorosvarihirek.hu

Március 27-én, szerdán délelőtt 10 
órakor Varga Mihály pénzügy-
miniszter úr látogatott el a Sza-

mos Marcipán Kft. pilisvörösvári üzemébe, 
a Nagyvállalati Beruházások Támogatása c. 
program keretében, jelentős állami támo-
gatással megvásárolt új gyártógépek ünne-
pélyes átadására. Az eseményen megjelent 
Marczinkó Zoltán, munkaerőpiacért és 
vállalati kapcsolatokért felelős helyettes ál-
lamtitkár és Gromon István, Pilisvörösvár 
Város polgármestere is.

A Szamos Marcipán Kft. a három gyártó 
telephelyén (melyek közül az egyik Pilisvö-
rösvár) végrehajtott, összesen mintegy 332 
millió forintos beruházásához kapott 159 
millió forint összegű vissza nem térítendő 
állami támogatást a gyártókapacitás és a 
technológia fejlesztésére. A nagyvállalatok 
támogatására elindított programban azok 
a cégek pályázhattak, akik már hosszabb 
ideje jelen vannak a piacon, minőségi ter-
mékeket állítanak elő, s céljuk a további 
fejlődés, a külföldi piaci pozíció növelése.

A három gyártó telephelyet működte-
tő Szamos Marcipán Kft. Magyarország 

Napsütéses péntekre virradt az idei 
március 15., az 1848-as forrada-
lom és szabadságharc emléknap-

ja, így minden lehetőség adott volt, hogy 
aki emlékezni akart a hősökre, az megte-
hesse a Hősök terén megrendezett városi 
ünnepségen.

Az ünneplőket a Német Nemzetiségi 
Fúvószenekar fogadta térzenével, majd a 
megjelentek az ő zenei kíséretükkel eléne-
kelték a Himnuszt. Idén a Templom Téri 
Általános Iskola tanulói készültek ünne-
pi műsorral – verssel, énekkel, tánccal. A 
díszbe öltözött, kokárdát viselő gyermekek 
műsorának ünnepi hangulatát csak fokoz-
ta a nemzeti lobogó színeiből összeállított 
selyemszalagos koreográfia. A műsort Ger-
gelyné Szabó Margit tanárnő tanította be.

Az iskolások műsorát Gromon István 
polgármester ünnepi beszéde követte, aki 
idei beszédében arra kereste a választ, hogy 
annak ellenére, hogy az ember alapvető-
en békében szeret élni, hogyan lehetséges, 
hogy egyes forradalmak részvevőire tiszte-
lettel, hősként emlékezünk. 

„A kérdésre igazából mindenki saját 
magának tud választ adni. Mai ünnepi be-
szédemben megkísérlem megfogalmazni, 
hogy én a magam részéről miért vagyok 
itt; miért tisztelgek az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc vezetői és hősei előtt 
annak ellenére, hogy alapvetően nem sze-
retem a forradalmakat, a zajos tömegtün-
tetéseket, és végképp nem szeretem – sőt 
keresztény világnézetem is tiltja – az erő-
szakot, a rombolást, a pusztítást. 

Az első – talán meghökkentő – válaszom 
az, hogy azért lehetek itt, és azért tiszteleg-

 ÜNNEP

hetek a márciusi ifjak előtt, mert az 1848. 
március 15-i forradalom valójában, a szó 
szoros értelmében nem volt igazi forra-
dalom. […] Nos, az 1848. március 15-i 
tüntetés az akkor fennálló társadalmi rend 
megdöntésére irányult ugyan, de ezt a célt 
nem erőszakkal és nem fegyverrel kívánta 
elérni, hanem írásba fektetett, pontosan 
megfogalmazott politikai követelésekkel, 
petícióval, tömegdemonstrációval.” 

Gromon István ezután felidézte az 
1848-as március 15-i nap eseményeit, 
majd szembeállította a közelmúlt – 2006. 
október 6., 2018. december 18. – néhány 
forradalminak nevezett eseményével. 

„…mennyire más volt ez a forrada-
lom, mint mondjuk a 2006. október 18-i 
TV-székház elleni támadás, amelynek 
keretében a tüntetők megrohamozták és 
megrongálták a Magyar Televízió szék-
házát, kövekkel, sörösdobozokkal, földből 
kihúzott díszcserjékkel, a park felszedett 
burkolóköveivel dobálták a rendőröket és 
az épületet, felgyújtották a környéken par-
koló autókat. […] Hasonló negatív példa 
lehet a tavalyi, 2018. december 18-i parla-
ment előtti tüntetés is. Akkor a tüntetők az 
Országház főbejáratánál két ólomablakot 
és több üvegablakot is betörtek, az Or-
szágház főlépcsőjét több helyen festékek-
kel lefújták, a Kossuth-szoborcsoportot 
festékkel leöntötték és több helyen meg-
rongálták, a nemzet lobogójának árbócát 
lefestették, a Kossuth téri parkosított ré-
szek növényzetét megrongálták, a park 
padjainak egy részét festékkel lefújták, 
több padot kiszaggattak a helyéről, és ra-
kásba halmozták.”

Az összehasonlítás alapján a polgár-
mester levonta a következtetést:

„Amikor azonban a társadalom meg-
változtatására irányuló szándék erőszak-
kal párosul, mások biztonságát, jólétét 
vagy életét fenyegeti, akkor ez a cselekedet 
– még ha esetleg jó célra irányul is – már 
nem pozitív, sőt elítélendő, mert az erőszak 
nem csökkenti, hanem növeli az igazság-
talanságot, az erőszakos megoldások nem 
a békét és az általános jólétet szolgálják, 
hanem a békétlenséget és a romlást. […] 
Mindezeket megfontolva úgy gondolom, 
hogy méltán tisztelgünk a márciusi ifjak 
előtt a mai napon. Megérdemlik a magyar 
nemzet örökös tiszteletét és megbecsülését, 
mert magas eszményekért, az ország javá-
ért harcoltak, becsületes eszközökkel, ön-
zetlenül és önfeláldozóan. Példaképül áll-
nak előttünk, hogy a közjó szolgálatát mi is 
hasonló szellemben, becsületesen, tisztán, 
önzetlenül és önfeláldozóan végezzük.”

A polgármester beszéde után Máté Mik-
lós citerával kísért előadásában hallhattunk 
’48-as dalokat, majd az emlékezés koszo-
rúinak elhelyezése következett. Elsőként 
Gromon István a városi önkormányzat és 
Sax László a nemzetiségi önkormányzat 
nevében koszorúzott, majd őket követték a 
város politikai és civil szervezeteinek, vala-
mint az intézményeknek a képviselői.

Az ünnepség a Szózat eléneklésével zá-
rult, melyhez szintén a fúvószenekar bizto-
sította a zenei kíséretet.

Palkovics Mária

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG14



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG16 2019. ÁPRILIS  17

Tájékoztató  
az Európai Parlament tagjainak választásáról

Az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26-i 
választása kapcsán a következő tudnivalókra sze-
retném felhívni figyelmüket.

Szavazás módja és ideje

A választópolgár az Európai Uniónak csak egy 
tagállamában gyakorolhatja választójogát. Ér-
vényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon 
szereplő listára lehet. A törvény szerint listát ki-
zárólag pártok állíthatnak. Az Európai Parlament 
tagjai választásán a választópolgár érvényesen 
egy szavazatot adhat le, egy listára. A szavazás 
2019. május 26-án (vasárnap) reggel 6.00 órától 
este 19.00 óráig tart.

Szavazás a szavazóhelyiségben

A korábbiakhoz hasonlóan a szavazóhelyiségben 
az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott 
szavazóköri névjegyzékben szerepel. 

A választópolgárnak a szavazókörben igazolnia 
kell személyazonosságát (érvényes személy-
azonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői 
engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi 
azonosítóját. 

Felhívom a tisztelt választópolgárok figyelmét, 
hogy a szükséges okmányokat szíveskedjenek 
magukkal vinni a szavazáskor, mert a szavazat-
számláló bizottságnak vissza kell utasítani azt a 
választópolgárt, aki nem tudja igazolni a fentieket 
érvényes okmánnyal. 

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a választópolgár 
megkapja a lebélyegzett szavazólapot és az átvé-
telt aláírással igazolja.

Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve 
akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz 
a szavazásban, az általa választott segítő – ennek 
hiányában a szavazatszámláló bizottság két tag-
jának együttes – segítségét igénybe veheti. A vá-
lasztópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti 
és az urnába dobja.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a választópolgár 
(vagy segítője) kizárólag a választójoga gyakor-
lásához szükséges ideig tartózkodhat a szavazó-
helyiségben, valamint tilos a szavazóhelyiségben 
fényképezni, illetve adatrögzítésre vagy adatto-
vábbításra alkalmas eszközt használni. 

Szavazás mozgóurnával

Ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a la-
kóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert egész-
ségi állapota (pl. kórházban van), fogyatékossága 
vagy fogva tartása (pl. előzetes letartóztatás, sza-
badságvesztés) ebben megakadályozza, mozgó-
urnát kérhet. A törvény kizárólag a fenti esetekben 
engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más 
indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) 
nem vehető igénybe.

 A mozgóurna igénylésének módja  
és határideje:

• ONLINE igénylés 

• ügyfélkapus azonosítás nélkül: 2019. május 
22-én, szerdán 16.00 óráig nyújtható be.

• ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján, 
2019. május 26-án 12.00 óráig nyújtható 
be.

• SZEMÉLYESEN: A szavazást megelőző második 
napon, 2019. május 24-én, pénteken 16.00 
óráig nyújtható be.

• POSTÁN: A szavazást megelőző negyedik napon, 
2019. május 22-én, szerdán 16.00 óráig kell 
megérkeznie.

• írásbeli meghatalmazással rendelkező megha-
talmazott útján történő igénylés 

• a szavazást megelőző második napon, 2019. 
május 24-én, pénteken 16.00 óráig a helyi 
választási irodához vagy

• a szavazás napján, 2019. május 26-án 
12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz 
nyújtható be.

• írásbeli meghatalmazással nem rendelkező kéz-
besítővel (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy) 

• a szavazást megelőző negyedik napon, 
2019. május 22-én, szerdán 16.00 óráig a 
helyi választási irodához vagy

• a szavazás napján, 2019. május 26-án 
12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz 
nyújtható be.

A kérelmet a szavazást megelőző második napon, 
2019. május 24-én, pénteken 16.00 óráig le-
het visszavonni.

A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-
igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, 
akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivi-
telét kéri.

A kérelemben feltüntetett személyes adatainak 
meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltün-
tetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi válasz-
tási iroda a kérelmet elutasítja.

Az elfogadott mozgóurna-kérelem esetén a szava-
zás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja 
felkeresi Önt lakóhelyén vagy az Ön által megadott 
más címen (pl. kórházban), annak érdekében, 
hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be.

Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben hagyomá-
nyos módon, azaz személyesen nem szavazhat.

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 POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Tájékoztató a helyi iparűzési adó bevallási és befizetési ha-
táridejéről, valamint a bevallás benyújtásának lehetőségeiről

Felhívás adófizetésre

A helyi iparűzési adó bevallásával és befizetésé-
vel kapcsolatban tájékoztatom tisztelt vállalko-
zóinkat, hogy a 2018. adóévről szóló bevallás be-
nyújtásának, illetve a 2018-es évben megfizetett 
adóelőleg és a 2018-es évre megállapított tényle-
ges adó különbözetének befizetési határideje: 

2019. május 31.

A bevallások feldolgozása során a bevallásban 
szereplő, 2019 szeptemberében és 2020 márciu-
sában esedékes adóelőleg is megállapításra kerül. 
Kérjük, hogy bevallási és fizetési kötelezettségük-
nek 2019. 05. 31-ig tegyenek eleget, ellenkező 
esetben eredménytelen felszólítást követően mu-
lasztási bírságot, illetve pótlékot számolunk fel.

Az adózók a 2018. évi állandó jellegű helyi 
iparűzési adóról szóló bevallási kötelezett-
ségüket az alábbi módon teljesíthetik:

• NAV-on keresztül: beküldhetik a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) a 18HIPA nyomtat-
ványon. Az állami adóhatóság a hozzá beérkezett 
adóbevallást – az adóbevallás-benyújtásra köte-
lezett azonosítását követően, tartalmi vizsgálat 
nélkül, a befogadó nyugta kiadása mellett – az 

adóalany által a bevallási nyomtatványon megje-
lölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati 
adóhatóság részére haladéktalanul, elektronikus 
úton megküldi. A NAV-hoz határidőben benyújtott 
adóbevallást az önkormányzati adóhatóságnál 
teljesítettnek kell tekinteni.

• Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül: 
a www.pilisvorosvar.hu weboldal Vörösvári 
(környékbeli) vagyok / Polgármesteri Hivatal / 
E-Ügyintézés menüpontban található tájékozta-
tóban foglaltak alapján az Önkormányzati Hivatali 
Portál https://ohp-20.asp.lgov.hu e-ügyintézés 
oldalán (Ügyindítás / Ágazat: Adóügy, Ügytípus: 
iparűzési adó, Űrlap: Helyi iparűzési adó bevallás, 
állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2018. évre) 
is beküldhetik hivatalunknak.

Az iparűzési adó mértéke változatlanul: 
1,55%

Iparűzési adó számla:  
14100024-11787949-30000001

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Befizetéseiket átutalással is teljesíthetik az alábbi, Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett számlaszámokra:
Iparűzési adó beszedési számla:  14100024-11787949-30000001
Gépjárműadó beszedési számla:  14100024-11787949-31000004
Magánszemélyek kommunális adója: 14100024-11787949-42000008
Egyéb bevételek beszedési számla: 14100024-11787949-39000008
Idegen bevételek beszedési számla: 14100024-11787949-40000002
Talajterhelési díj számla:  14100024-11787949-32000007
Idegenforgalmi adó beszedési számla: 14100024-11787949-13000008
Bírság számla:   14100024-11787949-37000002
Késedelmi pótlék számla:  14100024-11787949-38000005
Helyi jövedéki adó számla:  14100024-11787949-47000003

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

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

 

Hulladékszállítási szerződések ellenőrzése

A polgármesteri hivatal műszaki osztálya folytatja és fo-
lyamatosan ellenőrzi frissített adatbázis alapján a Pilis-
vörösváron megkötött hulladékszállítási szerződéseket. 

Ismételten felhívjuk figyelmüket, hogy Pilisvö-
rösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
a helyi környezet védelméről, a közterületek és az 
ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról és a 
szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 3/2015. (II. 06.) önkormányzati 
rendeletének 2. § (2) bekezdésének b) pontja szerint: 

Talajterhelési díj bevallási 
és fizetési határidő

Felhívom a tisztelt ingatlantulajdonosok figyel-
mét, hogy a 2018. évi talajterhelési díj bevallás be-
nyújtásának, illetve a talajterhelési díj befizetésének 
határideje 2019. március 31-én lejárt.

Azon ingatlantulajdonosoknak, 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.

Amennyiben a 2018. évi talajterhelési díj bevallás 
benyújtását 2019. március 31-ig elmulasztották, 
akkor kérem, hogy azt az önkormányzat adócso-
portja felé mielőbb teljesíteni szíveskedjenek, 
ellenkező esetben az eredménytelen felszólítás 
után mulasztási bírság kiszabására kerül sor. 

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a városi honlap 
Polgármesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok me-
nüpont alól letölthető, illetve a hivatal adócsoportjánál 
vagy ügyfélszolgálatán is beszerezhető. 

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

A bevalláshoz kérjük, hogy a bevallott vízfo-
gyasztást alátámasztó – DMRV Zrt. által ren-
delkezésre álló – számlarészletező másolatát 
mellékelni szíveskedjenek. 

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

átutalással is teljesíthetik.

Akinek az ingatlanán nincs építmény – és így 
szennyvízkibocsátása sincs –, illetve akinek a háza 
előtt nincsen szennyvízgyűjtő csatorna, illetve 
aki már Pilisszentiván település csatornaháló-
zatára rákötött, annak nem kell talajterhelési 
díjat fizetnie. A díjfizetés alól mentesülő ingatlantu-
lajdonosoknak a műszaki osztály felé nullás bevallási 
nyomtatványt, szöveges indoklással kell benyújtaniuk. 

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

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

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Ezúton hívom fel tisztelt adózóink figyelmét, hogy a 
2019. I. félévi helyi iparűzési adó, magánszemé-
lyek kommunális adója és gépjárműadó befizeté-
sének határideje 2019. március 18-án lejárt.
A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási 
megbízásokat az adóívvel együtt március hónap elején 
kézbesítettük Önöknek.
Határidőben történt befizetéseiket köszönjük, mellyel 
hozzájárul városunk működési és fejlesztési kiadásainak 
finanszírozásához.

Amennyiben befizetéseiket elmulasztották vol-
na, akkor kérem, hogy azokat mielőbb teljesíte-
ni szíveskedjenek. Határidőt követő befizetésre 
az esedékesség napjától a kiegyenlítés napjáig 
késedelmi pótlék kerül felszámításra, melynek 
mértéke minden naptári nap után a késedelem 
időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 
5 százalékponttal növelt mértékének 365-öd 
része. Megkeresésükre a polgármesteri hivatal 
adócsoportja pótolni tudja a befizetéshez szük-
séges csekket.

A rendszeres hulladékszállításba bevont terüle-
ten az ingatlantulajdonos/-használó köteles a 
szervezett közszolgáltatást igénybe venni.

Az ellenőrzést követően a helyi rendelet előírása alap-
ján indokolt esetben hatósági eljárást kezdeménye-
zünk, melynek során bírság kiszabására kerülhet sor. 
Reméljük, hogy az ellenőrzés szigorú folytatásával, a 
szerződéskötések kikényszerítésével, a szerződések el-
lenőrzésével csökkennek majd a közterületen elhagyott 
hulladékhalmok.

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék munkánkat azzal, 
hogy ha a környezetükben azt látják, hogy valaki a 
közterületi hulladékgyűjtő edényzetekbe nagy mennyi-
ségű, feltételezhetően háztartási hulladékot helyez el, 
azt haladéktalanul jelezzék a polgármesteri hivatalnak 
a központi e-mail-címen: info@pilisvorosvar.hu, vagy 
telefonon: 06-26-330-233/149-es mellék, illetve sze-
mélyesen a műszaki osztályon.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző
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Tájékoztató  
az Európai Parlament tagjainak választásáról

Az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26-i 
választása kapcsán a következő tudnivalókra sze-
retném felhívni figyelmüket.

Szavazás módja és ideje

A választópolgár az Európai Uniónak csak egy 
tagállamában gyakorolhatja választójogát. Ér-
vényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon 
szereplő listára lehet. A törvény szerint listát ki-
zárólag pártok állíthatnak. Az Európai Parlament 
tagjai választásán a választópolgár érvényesen 
egy szavazatot adhat le, egy listára. A szavazás 
2019. május 26-án (vasárnap) reggel 6.00 órától 
este 19.00 óráig tart.

Szavazás a szavazóhelyiségben

A korábbiakhoz hasonlóan a szavazóhelyiségben 
az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott 
szavazóköri névjegyzékben szerepel. 

A választópolgárnak a szavazókörben igazolnia 
kell személyazonosságát (érvényes személy-
azonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői 
engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi 
azonosítóját. 

Felhívom a tisztelt választópolgárok figyelmét, 
hogy a szükséges okmányokat szíveskedjenek 
magukkal vinni a szavazáskor, mert a szavazat-
számláló bizottságnak vissza kell utasítani azt a 
választópolgárt, aki nem tudja igazolni a fentieket 
érvényes okmánnyal. 

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a választópolgár 
megkapja a lebélyegzett szavazólapot és az átvé-
telt aláírással igazolja.

Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve 
akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz 
a szavazásban, az általa választott segítő – ennek 
hiányában a szavazatszámláló bizottság két tag-
jának együttes – segítségét igénybe veheti. A vá-
lasztópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti 
és az urnába dobja.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a választópolgár 
(vagy segítője) kizárólag a választójoga gyakor-
lásához szükséges ideig tartózkodhat a szavazó-
helyiségben, valamint tilos a szavazóhelyiségben 
fényképezni, illetve adatrögzítésre vagy adatto-
vábbításra alkalmas eszközt használni. 

Szavazás mozgóurnával

Ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a la-
kóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert egész-
ségi állapota (pl. kórházban van), fogyatékossága 
vagy fogva tartása (pl. előzetes letartóztatás, sza-
badságvesztés) ebben megakadályozza, mozgó-
urnát kérhet. A törvény kizárólag a fenti esetekben 
engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más 
indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) 
nem vehető igénybe.

 A mozgóurna igénylésének módja  
és határideje:

• ONLINE igénylés 

• ügyfélkapus azonosítás nélkül: 2019. május 
22-én, szerdán 16.00 óráig nyújtható be.

• ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján, 
2019. május 26-án 12.00 óráig nyújtható 
be.

• SZEMÉLYESEN: A szavazást megelőző második 
napon, 2019. május 24-én, pénteken 16.00 
óráig nyújtható be.

• POSTÁN: A szavazást megelőző negyedik napon, 
2019. május 22-én, szerdán 16.00 óráig kell 
megérkeznie.

• írásbeli meghatalmazással rendelkező megha-
talmazott útján történő igénylés 

• a szavazást megelőző második napon, 2019. 
május 24-én, pénteken 16.00 óráig a helyi 
választási irodához vagy

• a szavazás napján, 2019. május 26-án 
12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz 
nyújtható be.

• írásbeli meghatalmazással nem rendelkező kéz-
besítővel (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy) 

• a szavazást megelőző negyedik napon, 
2019. május 22-én, szerdán 16.00 óráig a 
helyi választási irodához vagy

• a szavazás napján, 2019. május 26-án 
12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz 
nyújtható be.

A kérelmet a szavazást megelőző második napon, 
2019. május 24-én, pénteken 16.00 óráig le-
het visszavonni.

A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-
igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, 
akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivi-
telét kéri.

A kérelemben feltüntetett személyes adatainak 
meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltün-
tetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi válasz-
tási iroda a kérelmet elutasítja.

Az elfogadott mozgóurna-kérelem esetén a szava-
zás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja 
felkeresi Önt lakóhelyén vagy az Ön által megadott 
más címen (pl. kórházban), annak érdekében, 
hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be.

Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben hagyomá-
nyos módon, azaz személyesen nem szavazhat.

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 POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Tájékoztató a helyi iparűzési adó bevallási és befizetési ha-
táridejéről, valamint a bevallás benyújtásának lehetőségeiről

Felhívás adófizetésre

A helyi iparűzési adó bevallásával és befizetésé-
vel kapcsolatban tájékoztatom tisztelt vállalko-
zóinkat, hogy a 2018. adóévről szóló bevallás be-
nyújtásának, illetve a 2018-es évben megfizetett 
adóelőleg és a 2018-es évre megállapított tényle-
ges adó különbözetének befizetési határideje: 

2019. május 31.

A bevallások feldolgozása során a bevallásban 
szereplő, 2019 szeptemberében és 2020 márciu-
sában esedékes adóelőleg is megállapításra kerül. 
Kérjük, hogy bevallási és fizetési kötelezettségük-
nek 2019. 05. 31-ig tegyenek eleget, ellenkező 
esetben eredménytelen felszólítást követően mu-
lasztási bírságot, illetve pótlékot számolunk fel.

Az adózók a 2018. évi állandó jellegű helyi 
iparűzési adóról szóló bevallási kötelezett-
ségüket az alábbi módon teljesíthetik:

• NAV-on keresztül: beküldhetik a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) a 18HIPA nyomtat-
ványon. Az állami adóhatóság a hozzá beérkezett 
adóbevallást – az adóbevallás-benyújtásra köte-
lezett azonosítását követően, tartalmi vizsgálat 
nélkül, a befogadó nyugta kiadása mellett – az 

adóalany által a bevallási nyomtatványon megje-
lölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati 
adóhatóság részére haladéktalanul, elektronikus 
úton megküldi. A NAV-hoz határidőben benyújtott 
adóbevallást az önkormányzati adóhatóságnál 
teljesítettnek kell tekinteni.

• Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül: 
a www.pilisvorosvar.hu weboldal Vörösvári 
(környékbeli) vagyok / Polgármesteri Hivatal / 
E-Ügyintézés menüpontban található tájékozta-
tóban foglaltak alapján az Önkormányzati Hivatali 
Portál https://ohp-20.asp.lgov.hu e-ügyintézés 
oldalán (Ügyindítás / Ágazat: Adóügy, Ügytípus: 
iparűzési adó, Űrlap: Helyi iparűzési adó bevallás, 
állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2018. évre) 
is beküldhetik hivatalunknak.

Az iparűzési adó mértéke változatlanul: 
1,55%

Iparűzési adó számla:  
14100024-11787949-30000001

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Befizetéseiket átutalással is teljesíthetik az alábbi, Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett számlaszámokra:
Iparűzési adó beszedési számla:  14100024-11787949-30000001
Gépjárműadó beszedési számla:  14100024-11787949-31000004
Magánszemélyek kommunális adója: 14100024-11787949-42000008
Egyéb bevételek beszedési számla: 14100024-11787949-39000008
Idegen bevételek beszedési számla: 14100024-11787949-40000002
Talajterhelési díj számla:  14100024-11787949-32000007
Idegenforgalmi adó beszedési számla: 14100024-11787949-13000008
Bírság számla:   14100024-11787949-37000002
Késedelmi pótlék számla:  14100024-11787949-38000005
Helyi jövedéki adó számla:  14100024-11787949-47000003

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

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

 

Hulladékszállítási szerződések ellenőrzése

A polgármesteri hivatal műszaki osztálya folytatja és fo-
lyamatosan ellenőrzi frissített adatbázis alapján a Pilis-
vörösváron megkötött hulladékszállítási szerződéseket. 

Ismételten felhívjuk figyelmüket, hogy Pilisvö-
rösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
a helyi környezet védelméről, a közterületek és az 
ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról és a 
szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 3/2015. (II. 06.) önkormányzati 
rendeletének 2. § (2) bekezdésének b) pontja szerint: 

Talajterhelési díj bevallási 
és fizetési határidő

Felhívom a tisztelt ingatlantulajdonosok figyel-
mét, hogy a 2018. évi talajterhelési díj bevallás be-
nyújtásának, illetve a talajterhelési díj befizetésének 
határideje 2019. március 31-én lejárt.

Azon ingatlantulajdonosoknak, 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.

Amennyiben a 2018. évi talajterhelési díj bevallás 
benyújtását 2019. március 31-ig elmulasztották, 
akkor kérem, hogy azt az önkormányzat adócso-
portja felé mielőbb teljesíteni szíveskedjenek, 
ellenkező esetben az eredménytelen felszólítás 
után mulasztási bírság kiszabására kerül sor. 

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a városi honlap 
Polgármesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok me-
nüpont alól letölthető, illetve a hivatal adócsoportjánál 
vagy ügyfélszolgálatán is beszerezhető. 

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

A bevalláshoz kérjük, hogy a bevallott vízfo-
gyasztást alátámasztó – DMRV Zrt. által ren-
delkezésre álló – számlarészletező másolatát 
mellékelni szíveskedjenek. 

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

átutalással is teljesíthetik.

Akinek az ingatlanán nincs építmény – és így 
szennyvízkibocsátása sincs –, illetve akinek a háza 
előtt nincsen szennyvízgyűjtő csatorna, illetve 
aki már Pilisszentiván település csatornaháló-
zatára rákötött, annak nem kell talajterhelési 
díjat fizetnie. A díjfizetés alól mentesülő ingatlantu-
lajdonosoknak a műszaki osztály felé nullás bevallási 
nyomtatványt, szöveges indoklással kell benyújtaniuk. 

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

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

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Ezúton hívom fel tisztelt adózóink figyelmét, hogy a 
2019. I. félévi helyi iparűzési adó, magánszemé-
lyek kommunális adója és gépjárműadó befizeté-
sének határideje 2019. március 18-án lejárt.
A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási 
megbízásokat az adóívvel együtt március hónap elején 
kézbesítettük Önöknek.
Határidőben történt befizetéseiket köszönjük, mellyel 
hozzájárul városunk működési és fejlesztési kiadásainak 
finanszírozásához.

Amennyiben befizetéseiket elmulasztották vol-
na, akkor kérem, hogy azokat mielőbb teljesíte-
ni szíveskedjenek. Határidőt követő befizetésre 
az esedékesség napjától a kiegyenlítés napjáig 
késedelmi pótlék kerül felszámításra, melynek 
mértéke minden naptári nap után a késedelem 
időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 
5 százalékponttal növelt mértékének 365-öd 
része. Megkeresésükre a polgármesteri hivatal 
adócsoportja pótolni tudja a befizetéshez szük-
séges csekket.

A rendszeres hulladékszállításba bevont terüle-
ten az ingatlantulajdonos/-használó köteles a 
szervezett közszolgáltatást igénybe venni.

Az ellenőrzést követően a helyi rendelet előírása alap-
ján indokolt esetben hatósági eljárást kezdeménye-
zünk, melynek során bírság kiszabására kerülhet sor. 
Reméljük, hogy az ellenőrzés szigorú folytatásával, a 
szerződéskötések kikényszerítésével, a szerződések el-
lenőrzésével csökkennek majd a közterületen elhagyott 
hulladékhalmok.

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék munkánkat azzal, 
hogy ha a környezetükben azt látják, hogy valaki a 
közterületi hulladékgyűjtő edényzetekbe nagy mennyi-
ségű, feltételezhetően háztartási hulladékot helyez el, 
azt haladéktalanul jelezzék a polgármesteri hivatalnak 
a központi e-mail-címen: info@pilisvorosvar.hu, vagy 
telefonon: 06-26-330-233/149-es mellék, illetve sze-
mélyesen a műszaki osztályon.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző
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Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata és az 
általa fenntartott Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola 30 000 000 forint kiegészítő támogatásban 

részesült, amit az iskola fejlesztésére, megújítására fognak for-
dítani.

Március 21-én Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi 
és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Ritter Imre 
német nemzetiségi országgyűlési képviselő a Parlament Va-
dásztermében adta át a helyi nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott köznevelési intézményeknek (nemzetiségi iskolák, 
óvodák) és közművelődési intézményeknek adott kiegészítő tá-
mogatásokat.

Soltész Mik-
lós az átadó ün-
nepségen beje-
lentette, hogy a 
tavalyi 330 mil-
lió forint után 
idén 1 milliárd 
83 millió forint 
pályázati támo-
gatást kapnak a 
nemzetiségi ön-
kormányzatok 
által fenntartott intézmények. Kiemelte, hogy 2010 óta meg-
négyszereződött a nemzetiségek támogatására fordított keret, 
amin belül három területre fektetik a hangsúlyt: a közösségszer-
veződésre, a kultúra és az oktatás megerősítésére, valamint az 
egyházi közösségek segítésére. Az idén eddig már ötven helyi, 
német nemzetiségi fenntartású köznevelési intézmény részesült 
támogatásban.

Az átadó ünnepségen az NNÖ részéről Sax László elnök úr, 
Sax Ibolya elnökhelyettes asszony, a Német Nemzetiségi Álta-
lános Iskola részéről Szontág Nándor igazgató úr és Kökényné 
Kozma Zsuzsanna igazgatóhelyettes asszony volt jelen.
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30 MILLIÓ FORINT TÁMOGATÁS 
A VÁSÁR TÉRI ISKOLÁNAK

SIKERES NÉMET NEMZETISÉGI 
PÁLYÁZATOK

Zu den in ihrer Lyrik besonders 
reflektierend verfahrenden Dichtern 
der ungarndeutschen Literatur der 

Gegenwart gehört Robert Hecker-Réz, der 
aus einer deutsch-ungarndeutschen Familie 
stammend 1963 in Budapest geboren wur-
de. Väterlicherseits stammen seine Ahnen 
aus Hessen, von wo sie im 18. Jahrhundert 
nach Ungarn ausgewandert sind, mütter-
licherseits stammen seine Vorfahren aus 
Sachsen, denn seine im Jahre 2004 verstor-
bene Mutter, die zu den ersten Autorinnen 
der modernen unagarndeutschen Lite-
ratur gehörte, Ingeborg Hecker, kam aus 
Zwickau.

Familiär ist die Bedeutung des Deut-
schen für ihn unübersehbar, das Deutsche 
ist für ihn nicht nur die Muttersprache, son-
dern – wie er es formuliert – es bestimmt 
ihn auch zutiefst. 

Nach dem Studium der Theologie war 
er 26 Jahre lang als hauptamtlicher Pastor 
der protestantischen Kirche tätig, machte 
in der Zwischenzeit in Pastoralpsychologie 
sein Zweitdiplom. Zugleich war er auch in 
der Sozialarbeit tätig, unterrichtete an ver-
schiedenen Orten, ist gegenwärtig Dozent 
an der Károli Universität.

Literarisch ist er schon seit seiner Jugend 
tätig, zahlreiche literarische Veröffentli-
chungen sind in verschiedensten Publika-
tionen erschienen, deren Aufzählung den 
Rahmen dieses Artikels sprengen würde.

Betroffen durch die eigene Familien-
geschichte hat er sich in seinem beeindru-
ckenden Gedichtszyklus „Doppelt verwur-
zelt“ aus dem Jahre 2008 dem Problemkreis 
der deutschen Herkunft, der doppelten 
Identität, des Lebens mit und zwischen den 
beiden Kulturen auch in historischer Rück-
schau gewidmet. Als ein in seiner Thematik 
seltenes Beispiel in der ungarndeutschen 
Literatur gestaltete er auch das Erlebnis 
der deutschen Ahnen, die ihre Heimat 
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Dort unten atmet man frei. Heimlich

stahlen wir uns auf das Fuhrwerk

– uns hat der Fürst nicht verkauft –

und kamen in niedergebrannten
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und hoffe, dass es doch bald

ganz verstummt...
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ott lenn szabad az ég. Titkon

kéredzkedtünk fel a szekérre

–  értünk a gróf pénzt nem kapott –

s fölperzselt vidékre

érkeztünk meg. Az új otthon?

Egy bizonyos: Még mindig hallom

azt a kocsizörgést bár

lassan elnémul

már...

verließen und dann den Prozess, wie sie in 
Ungarn Fuß zu fassen begannen. Das Ge-
dicht „Verpflanzung“, das Robert Hecker 
auch ungarisch nachgedichtet hat, widmet 
sich dieser Thematik. In der Zeile „uns hat 
der Fürst nicht verkauft“ des Gedichts wird 
deutlich auf die eigenen Familiengeschich-
ten hingewiesen, da Heckers Vorfahren aus 
eigenem Willen nach Ungarn kamen und 
nicht als Opfer des im 18. Jahrhundert gän-
gigen Menschenhandels deutscher Fürs-
ten und Herzöge – was heute den meisten 
Menschen durch die Kammerdienerszene 
in Friedrich Schillers Theaterstück „Kabale 
und Liebe“ bekannt ist.

Dabei war für Hecker das erwähnte 
„Rasseln der Räder“ das Motiv, das beim 
Schreiben und dann auch noch danach be-
sonders von ihm Besitz ergriffen hat. Über 
die historische Perspektive hinaus ist das 
Gedicht aber auch heute noch aktuell, geht 
es doch in ihm um die Frage der Identität, 
der nationalen Angehörigkeit, der Zugehö-
rigkeit, was auch in unserer Gegenwart zu 
den brennenden Fragen gehört.

Doch ist Heckers Lyrik insofern ab-
wechslungsreicher und bunter, als dass er 
sich nicht nur mit der Vergangenheit des 
deutsch-ungarischen Verhältnisses, sei-
ner eigenen Identität und damit auch der 
der Ungarndeutschen auseinandersetzt, 
sondern auch aktuell wehmütig-kritisch 
das Verhältnis zwischen dem moder-
nen Deutschland und den Ungarndeut-
schen beleuchtet, etwa in der Reihe seiner 
„Deutschland du mein Mutterland“ betitel-
ten Gedichte.

Robert Hecker ist bei aller künstlerischer 
Inspiration und bei aller Sensibilität seiner 
Gedichte ein sehr bewusst reflektierender 
Dichter, dessen Texte dokumentieren, wel-
che Fragen ihn jeweils beschäftigen. Das 
Ergebnis dieses bewussten Schaffens stellt 
das bisherige dichterische Lebenswerk dar, 

in dem keine Zeile überflüssig niederge-
schrieben worden ist. Die Leser der ungarn-
deutschen Literatur werden in der Zukunft 
noch sicherlich weitere Texte von ihm lesen 
können, in denen er sich mit den ihn be-
schäftigenden Fragen auf eine Weise ausei-
nandersetzen wird, die auch für uns einen 
Gewinn darstellen werden.

Gábor Kerekes

HELYREIGAZÍTÁS
Februári számunkban a 4. oldalon a Nemzetiségi intézmények szakmai napja című hírben téves adatok jelentek meg. Az adatok 
helyesen: Jelenleg 27 német nemzetiségi iskolát és 26 német nemzetiségi óvodát tart fent helyi német nemzetiségi önkormányzat, és 
a szakmai nap az MNOÖ szervezésében valósult meg a Német Szövetségi Belügyminisztérium támogatásával. Elnézésüket kérjük!

Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata március 
közepén három nemzetiségi pályázattal kapcsolatban is po-
zitív döntésről kapott értesítést.

1. A Miniszterelnökség 430 000 Ft vissza nem térítendő támoga-
tást biztosít a németországi Wehrheim községgel fennálló kultu-
rális kapcsolat 35. évfordulójának megünneplésére

Gregor Sommer polgármester egy nagy létszámú pilisvörösvári 
delegációt hívott meg 2019. május 3–6-ig Wehrheimbe a két tele-
pülés között fennálló kulturális kapcsolat 35. évfordulójának meg-
ünneplésére. Meghívást kaptak Pilisvörösvár Város Önkormány-
zatának és Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
elöljárói, a partnerkapcsolat ápolásában az elmúlt évtizedekben 
kiemelkedő munkát végzett civil egyesületek képviselői, valamint a 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar és a Pilisvörösvári 
Német Nemzetiségi Táncegyüttes, összesen kb. 50 fő. A pályázaton 
elnyert támogatást a Német Nemzetiségi Önkormányzat teljes egé-
szében a delegáció útiköltségének támogatására kívánja fordítani.
2. A Miniszterelnökség 800 000 Ft vissza nem térítendő támoga-
tást biztosít a németországi Gerstetten testvértelepülésen iskolai 
sátortáborozás finanszírozására

Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata 2014-ben 
szervezett először nyári nemzetiségi tábort – elsősorban a német 
nemzetiségi oktatásban részt vevő pilisvörösvári tanulók számára.  

2019-ben a hagyományos nemzetiségi tábor helyett Pilisvörös-
vár testvértelepülésére, Gerstettenbe szervez a német nemzetiségi 
önkormányzat táborozási lehetőséget. Gerstetten meghívására 15 
gerstetteni, 15 cébazat-i (Gerstetten franciaországi testvértelepülé-
se) és 15 pilisvörösvári fiatal a Schiller gimnáziumból vehet részt a 
sátortáborban.

A sátortábor alkalmával lehetőség nyílik arra, hogy a pilisvörös-
vári diákok intenzíven gyakorolják a német nyelvet, megismerjék 
a testvérváros lakosait, oktatását, közvetlen környezetét, illetve be-
mutassák saját településük nemzetiségi sajátosságait. 
3. A Miniszterelnökség 350 000 Ft vissza nem térítendő támoga-
tást biztosít a 2019. évi Német Nemzetiségi Délután megszerve-
zéséhez

A német nemzetiségi rendezvények Pilisvörösváron immár 
hagyománnyá, az egész évet átfogó programfüzérré váltak. A Far-
sangtemetést, a Májusfaállítást és -bontást, a Hősök napját a német 
nemzetiségi önkormányzat szervezi, a megvalósításban az egyesü-
letek, óvodák, iskolák mellett a Művészetek Háza munkatársai is 
részt vesznek. Az évet, az éves programot általában a novemberi 
Német Nemzetiségi Délután zárja, amelyen immár 15 éve képvi-
seltetik magukat a nemzetiségi szervezetek, intézmények. A 2019-
ben megrendezésre kerülő Német Nemzetiségi Délután programja 
kiegészül egy Tolna megyei német nemzetiségi műsorral, melynek 
keretében szólisták, énekesek, tánccsoport és fúvószenekar is fel fog 
lépni.

A német nyelv és a közösen megélt programok által megvaló-
sul a pilisvörösvári német nemzetiség tárgyi és szellemi kultúrájá-
nak, hagyományainak, a történelmi múlt emlékezetének ápolása, a 
nemzetiségi identitás megőrzése és elmélyítése.

NEMZETISÉGI HÍREK
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Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata és az 
általa fenntartott Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola 30 000 000 forint kiegészítő támogatásban 

részesült, amit az iskola fejlesztésére, megújítására fognak for-
dítani.

Március 21-én Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi 
és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Ritter Imre 
német nemzetiségi országgyűlési képviselő a Parlament Va-
dásztermében adta át a helyi nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott köznevelési intézményeknek (nemzetiségi iskolák, 
óvodák) és közművelődési intézményeknek adott kiegészítő tá-
mogatásokat.

Soltész Mik-
lós az átadó ün-
nepségen beje-
lentette, hogy a 
tavalyi 330 mil-
lió forint után 
idén 1 milliárd 
83 millió forint 
pályázati támo-
gatást kapnak a 
nemzetiségi ön-
kormányzatok 
által fenntartott intézmények. Kiemelte, hogy 2010 óta meg-
négyszereződött a nemzetiségek támogatására fordított keret, 
amin belül három területre fektetik a hangsúlyt: a közösségszer-
veződésre, a kultúra és az oktatás megerősítésére, valamint az 
egyházi közösségek segítésére. Az idén eddig már ötven helyi, 
német nemzetiségi fenntartású köznevelési intézmény részesült 
támogatásban.

Az átadó ünnepségen az NNÖ részéről Sax László elnök úr, 
Sax Ibolya elnökhelyettes asszony, a Német Nemzetiségi Álta-
lános Iskola részéről Szontág Nándor igazgató úr és Kökényné 
Kozma Zsuzsanna igazgatóhelyettes asszony volt jelen.
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30 MILLIÓ FORINT TÁMOGATÁS 
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SIKERES NÉMET NEMZETISÉGI 
PÁLYÁZATOK

Zu den in ihrer Lyrik besonders 
reflektierend verfahrenden Dichtern 
der ungarndeutschen Literatur der 

Gegenwart gehört Robert Hecker-Réz, der 
aus einer deutsch-ungarndeutschen Familie 
stammend 1963 in Budapest geboren wur-
de. Väterlicherseits stammen seine Ahnen 
aus Hessen, von wo sie im 18. Jahrhundert 
nach Ungarn ausgewandert sind, mütter-
licherseits stammen seine Vorfahren aus 
Sachsen, denn seine im Jahre 2004 verstor-
bene Mutter, die zu den ersten Autorinnen 
der modernen unagarndeutschen Lite-
ratur gehörte, Ingeborg Hecker, kam aus 
Zwickau.

Familiär ist die Bedeutung des Deut-
schen für ihn unübersehbar, das Deutsche 
ist für ihn nicht nur die Muttersprache, son-
dern – wie er es formuliert – es bestimmt 
ihn auch zutiefst. 

Nach dem Studium der Theologie war 
er 26 Jahre lang als hauptamtlicher Pastor 
der protestantischen Kirche tätig, machte 
in der Zwischenzeit in Pastoralpsychologie 
sein Zweitdiplom. Zugleich war er auch in 
der Sozialarbeit tätig, unterrichtete an ver-
schiedenen Orten, ist gegenwärtig Dozent 
an der Károli Universität.

Literarisch ist er schon seit seiner Jugend 
tätig, zahlreiche literarische Veröffentli-
chungen sind in verschiedensten Publika-
tionen erschienen, deren Aufzählung den 
Rahmen dieses Artikels sprengen würde.

Betroffen durch die eigene Familien-
geschichte hat er sich in seinem beeindru-
ckenden Gedichtszyklus „Doppelt verwur-
zelt“ aus dem Jahre 2008 dem Problemkreis 
der deutschen Herkunft, der doppelten 
Identität, des Lebens mit und zwischen den 
beiden Kulturen auch in historischer Rück-
schau gewidmet. Als ein in seiner Thematik 
seltenes Beispiel in der ungarndeutschen 
Literatur gestaltete er auch das Erlebnis 
der deutschen Ahnen, die ihre Heimat 

UNGARNDEUTSCHE DICHTERPORTRÄTS                
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HECKER-RÉZ
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Ich höre noch das Rasseln der Räder:

Neue Hoffnungen wachsen in der
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– uns hat der Fürst nicht verkauft –

und kamen in niedergebrannten

Gegenden an. Das neue Zuhause?

Eins ist sicher: Ich höre noch immer

das Rasseln der Räder

und hoffe, dass es doch bald

ganz verstummt...

ÁTÜLTETÉS

Még hallom a kocsizörgést:

a nyomor vágyaiból új

remények nyílnak. Hessenben

hallottuk a hívást, s hittük:

ott lenn szabad az ég. Titkon

kéredzkedtünk fel a szekérre

–  értünk a gróf pénzt nem kapott –

s fölperzselt vidékre

érkeztünk meg. Az új otthon?

Egy bizonyos: Még mindig hallom

azt a kocsizörgést bár

lassan elnémul

már...

verließen und dann den Prozess, wie sie in 
Ungarn Fuß zu fassen begannen. Das Ge-
dicht „Verpflanzung“, das Robert Hecker 
auch ungarisch nachgedichtet hat, widmet 
sich dieser Thematik. In der Zeile „uns hat 
der Fürst nicht verkauft“ des Gedichts wird 
deutlich auf die eigenen Familiengeschich-
ten hingewiesen, da Heckers Vorfahren aus 
eigenem Willen nach Ungarn kamen und 
nicht als Opfer des im 18. Jahrhundert gän-
gigen Menschenhandels deutscher Fürs-
ten und Herzöge – was heute den meisten 
Menschen durch die Kammerdienerszene 
in Friedrich Schillers Theaterstück „Kabale 
und Liebe“ bekannt ist.

Dabei war für Hecker das erwähnte 
„Rasseln der Räder“ das Motiv, das beim 
Schreiben und dann auch noch danach be-
sonders von ihm Besitz ergriffen hat. Über 
die historische Perspektive hinaus ist das 
Gedicht aber auch heute noch aktuell, geht 
es doch in ihm um die Frage der Identität, 
der nationalen Angehörigkeit, der Zugehö-
rigkeit, was auch in unserer Gegenwart zu 
den brennenden Fragen gehört.

Doch ist Heckers Lyrik insofern ab-
wechslungsreicher und bunter, als dass er 
sich nicht nur mit der Vergangenheit des 
deutsch-ungarischen Verhältnisses, sei-
ner eigenen Identität und damit auch der 
der Ungarndeutschen auseinandersetzt, 
sondern auch aktuell wehmütig-kritisch 
das Verhältnis zwischen dem moder-
nen Deutschland und den Ungarndeut-
schen beleuchtet, etwa in der Reihe seiner 
„Deutschland du mein Mutterland“ betitel-
ten Gedichte.

Robert Hecker ist bei aller künstlerischer 
Inspiration und bei aller Sensibilität seiner 
Gedichte ein sehr bewusst reflektierender 
Dichter, dessen Texte dokumentieren, wel-
che Fragen ihn jeweils beschäftigen. Das 
Ergebnis dieses bewussten Schaffens stellt 
das bisherige dichterische Lebenswerk dar, 

in dem keine Zeile überflüssig niederge-
schrieben worden ist. Die Leser der ungarn-
deutschen Literatur werden in der Zukunft 
noch sicherlich weitere Texte von ihm lesen 
können, in denen er sich mit den ihn be-
schäftigenden Fragen auf eine Weise ausei-
nandersetzen wird, die auch für uns einen 
Gewinn darstellen werden.

Gábor Kerekes

HELYREIGAZÍTÁS
Februári számunkban a 4. oldalon a Nemzetiségi intézmények szakmai napja című hírben téves adatok jelentek meg. Az adatok 
helyesen: Jelenleg 27 német nemzetiségi iskolát és 26 német nemzetiségi óvodát tart fent helyi német nemzetiségi önkormányzat, és 
a szakmai nap az MNOÖ szervezésében valósult meg a Német Szövetségi Belügyminisztérium támogatásával. Elnézésüket kérjük!

Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata március 
közepén három nemzetiségi pályázattal kapcsolatban is po-
zitív döntésről kapott értesítést.

1. A Miniszterelnökség 430 000 Ft vissza nem térítendő támoga-
tást biztosít a németországi Wehrheim községgel fennálló kultu-
rális kapcsolat 35. évfordulójának megünneplésére

Gregor Sommer polgármester egy nagy létszámú pilisvörösvári 
delegációt hívott meg 2019. május 3–6-ig Wehrheimbe a két tele-
pülés között fennálló kulturális kapcsolat 35. évfordulójának meg-
ünneplésére. Meghívást kaptak Pilisvörösvár Város Önkormány-
zatának és Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
elöljárói, a partnerkapcsolat ápolásában az elmúlt évtizedekben 
kiemelkedő munkát végzett civil egyesületek képviselői, valamint a 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar és a Pilisvörösvári 
Német Nemzetiségi Táncegyüttes, összesen kb. 50 fő. A pályázaton 
elnyert támogatást a Német Nemzetiségi Önkormányzat teljes egé-
szében a delegáció útiköltségének támogatására kívánja fordítani.
2. A Miniszterelnökség 800 000 Ft vissza nem térítendő támoga-
tást biztosít a németországi Gerstetten testvértelepülésen iskolai 
sátortáborozás finanszírozására

Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata 2014-ben 
szervezett először nyári nemzetiségi tábort – elsősorban a német 
nemzetiségi oktatásban részt vevő pilisvörösvári tanulók számára.  

2019-ben a hagyományos nemzetiségi tábor helyett Pilisvörös-
vár testvértelepülésére, Gerstettenbe szervez a német nemzetiségi 
önkormányzat táborozási lehetőséget. Gerstetten meghívására 15 
gerstetteni, 15 cébazat-i (Gerstetten franciaországi testvértelepülé-
se) és 15 pilisvörösvári fiatal a Schiller gimnáziumból vehet részt a 
sátortáborban.

A sátortábor alkalmával lehetőség nyílik arra, hogy a pilisvörös-
vári diákok intenzíven gyakorolják a német nyelvet, megismerjék 
a testvérváros lakosait, oktatását, közvetlen környezetét, illetve be-
mutassák saját településük nemzetiségi sajátosságait. 
3. A Miniszterelnökség 350 000 Ft vissza nem térítendő támoga-
tást biztosít a 2019. évi Német Nemzetiségi Délután megszerve-
zéséhez

A német nemzetiségi rendezvények Pilisvörösváron immár 
hagyománnyá, az egész évet átfogó programfüzérré váltak. A Far-
sangtemetést, a Májusfaállítást és -bontást, a Hősök napját a német 
nemzetiségi önkormányzat szervezi, a megvalósításban az egyesü-
letek, óvodák, iskolák mellett a Művészetek Háza munkatársai is 
részt vesznek. Az évet, az éves programot általában a novemberi 
Német Nemzetiségi Délután zárja, amelyen immár 15 éve képvi-
seltetik magukat a nemzetiségi szervezetek, intézmények. A 2019-
ben megrendezésre kerülő Német Nemzetiségi Délután programja 
kiegészül egy Tolna megyei német nemzetiségi műsorral, melynek 
keretében szólisták, énekesek, tánccsoport és fúvószenekar is fel fog 
lépni.

A német nyelv és a közösen megélt programok által megvaló-
sul a pilisvörösvári német nemzetiség tárgyi és szellemi kultúrájá-
nak, hagyományainak, a történelmi múlt emlékezetének ápolása, a 
nemzetiségi identitás megőrzése és elmélyítése.

NEMZETISÉGI HÍREK
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DIGITÁLIS TANANYAG  
MÁR A ZENEISKOLÁBAN IS

20

A február végén a Zeneiskolában 
tartott tankerületi igazgatói érte-
kezleten egy érdekes bemutatót 

láthattak a jelenlévők az iskola által hasz-
nált digitális tananyagok alkalmazásáról. 
Néhány zeneiskolás közreműködött hang-
szerével, és a jelenlévőknek nem kottapa-
pírról, hanem a kivetített kottáról játszott 
el egy-egy darabot, a kíséret pedig a szá-
mítógépről szólt hozzá. Miért is jó ez? Azt 
már mindenki tudja, hogy az iskolákban a 
digitális tananyag milyen fontos szerepet 
játszik, de arról kevesen hallottunk, hogy 
ugyanez a zeneiskolai oktatásban is hasz-
nálható.

Oláhné Szabó Anitát, a Zeneiskola igaz-
gatónőjét és két kollégáját, Szerémi Márkót 
és Valastyán Tamást kértük, hogy mesélje-
nek egy kicsit konkrétabban erről a mód-
szerről, és arról, hogy miben hozott újítást 
ez a program, hogyan sikerült megvalósítani 
ezt az innovációt.

• Hogyan jött az a gondolat, hogy digi-
tális tartalmak is beépülhetnének a zene-
oktatásba?

Sz. O. A.: Iskolánkban már számos ilyen 
irányú kezdeményezés volt. Egy spanyol 
partneriskolánkban 2009-ben például 
bemutattak egy anyagot, ahol maguk a 
tanárok hoztak létre egy szolfézsoktató 
programot, mely aztán hivatalos tananyag 
lett. Hazatérve kezdtem el keresni magyar 
hasonló digitális tartalmakat, de rá kellett 
jönnöm, hogy szinte egyáltalán nincsen 
ilyen. Már akkor megfogalmazódott ben-
nem a gondolat, hogy ha lehetőségünk 
nyílna rá, mi is létrehozhatnánk valami 
hasonlót. Az idei tanév elején a Klebels-
berg Központ infrastrukturális fejlesztés 

tárgyban belső pályázatot hirdetett. Ebben 
lehetőség nyílt saját jó gyakorlatok támoga-
tására is, és nagy örömünkre ez a program 
is a nyertesek közé került. 

• Pontosan mi ez a tananyag, hogyan ké-
szült és mire való?

Sz. O. A.: Újszerűsége abban áll, hogy a 
Magyarországon használt oktatási anya-
gokból választottunk darabokat. A kottakép 
és a zongorakíséret egy videóban szerepel. 
A videó elindításával megjelenik a kotta-
kép, és közben szól a kíséret. Összeállt egy 
kis csapat, akik lelkesen munkához láttak. 
A hangfájlokat Szlovencsák Péter tanár úr 
rögzítette és keverte. A zenei anyagokat 
Horváth Krisztina, Őrfi Gabriella, Siklósi 
Nóra, Tácsik Zsuzsanna, Kozek Balázs és 
Szerémi Márkó játszotta fel. A kész hang-
anyagokból a videóformátumot Valastyán 
Tamás készítette.

• Szerémi Márkó is azon pedagógusok 
közé tartozik, akik élen járnak a fejlesz-
tések területén. 

Sz. M.: Évek óta foglalkozom azzal, ho-
gyan tudnám a diákokat még jobban mo-
tiválni, hogyan tudnám elérni, hogy otthon 
kedvvel és jól gyakoroljanak. A legtöbbjük 
már egész nap nyomkodja a különféle kü-
tyüket. Ha ennek egy részét történetesen 
tanulási céllal teszi, az már nagy eredmény. 
Ez a digitális tananyag ezt segíti. Miből is 
áll ez? Egyrészt a tanárok megszólaltatják 
benne a megtanulandó darabot a saját fel-
fogásukban, egyfajta iránymutatásként a 
növendékek számára. Ezzel megelőzhet-
jük, hogy egy rossz előadásmódot, ritmust 
gyakoroljon be, amit később sokkal nehe-
zebb kijavítani. 

• Ez egy teljesen új ötlet?

SZ. M.: Az interneten már korábban is 
fellelhetőek voltak ilyen kíséretek, amiket 
használtunk is az oktatásban, azonban 
voltak problémáink. Ezeket igyekeztünk 
orvosolni a saját anyagainkban. A tanu-
lási folyamat elején a gyerekek még nem 
tudják az eredeti tempóban játszani a da-
rabokat, ezért lassabb verziók is készültek 
a videókból. A magyar zeneiskolai oktató-
anyagokhoz nagyon kevés ilyen kíséretet 
lehetett találni, ami ezekkel az anyagok-
kal kiegészülhet, és terveink szerint bő-
vülhet majd a következő években.

• Ezek szerint szeptemberben már el is 
lehetett kezdeni a gyakorlatban alkal-
mazni. Mik a tapasztalatok, hogy fogad-
ták a gyerekek?

Sz. M.: Először is fel kellett tölteni a világ-
hálóra az anyagokat, hogy a diákok köny-
nyen hozzáférjenek. Az, hogy pendrive-on 
hazaviszik, nem igazán működött, így vi-
szont bárki, akinek hozzáférése van, bár-
mikor letöltheti és elkezdheti a gyakorlást. 
Természetesen a szülőket is értesíteni kel-
lett, hogy nem öncélú internetezést folytat 
a gyermek, hanem ez a tananyag része. 

V. T.: A gyerekeknek nagyon tetszik. 
Szívesebben veszik elő a hangszert, hi-
szen ez már nemcsak gyakorlás, hanem 
megtapasztalhatják akár otthon is a közös 
muzsikálás élményét.
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• Akár előadáshoz is használható?

O. Sz. A.: Igen, egy családi ünnepen vagy 
iskolai eseményen úgy tud másoknak örö-
met szerezni a játékával a gyerek, hogy 
kísérettel zenél. A gyakorlatban használ-
va jövünk rá újabb és újabb előnyeire. 
Természetesen nem helyettesíti sem a 
zenetanárt, sem a zongorakísérőt, sem a 
zenekari zenélést. Ám lehetőséget biztosít 
a tanár számára a hagyományos tananyag 
kiegészítésére, a zenetanítás megújításá-
ra, a korszerű oktatási formák kialakítá-
sára.

• Lesz-e folytatás, készülnek-e újabb kí-
séretek?

O. Sz. A.: Ezt a projektet decemberben le-
zártuk, de reméljük, hogy újabb pályázati 
lehetőségek segítik majd az innovációs 
folyamatokat.
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata értesíti a ked-
ves szülőket, hogy az általa fenntartott önkor-
mányzati óvodákban a 2019/2020. nevelési évre 
az óvodai beíratások időpontja:

2019. május 13–15. (hétfőtől szerdáig) 
8.00–15.00 között.

A beíratás helye: a gyermek lakóhelye 
szerinti körzeti óvoda.

Az óvodai körzetek jegyzéke megtalálható a városi 
és intézményi honlapokon.

A jelentkezéseket az Ügyrendi, Oktatási és Kultu-
rális Bizottság által elfogadott hivatalos Óvodai 
jelentkezési lap 2019/2020. és mellékletei kitölté-
sével kell lebonyolítani. 

A beíratáshoz szükséges dokumentumok: 

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lak-
címkártyája, tajkártya,
• óvodai jelentkezési lap és mellékletei,
• a szülők (gondviselők) személyi igazolványa, 
lakcímkártyája,
• sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szak-
értői vélemény,

• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről 
készült határozat, amennyiben van.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 8.§ (2) bekezdése szerint „A gyermek abban 
az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a har-
madik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjá-
tól legalább napi négy órában óvodai foglalkozá-
son vesz részt.”

Az óvodavezető írásban értesíti a szülőket a felvé-
teli eljárás eredményéről.

A jelentkezést követően az óvodavezető döntése 
ellen a szülők a kézhezvételtől számított tizenöt 
napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat-
nak a fenntartó felé. Az Óvodai jelentkezési lap 
2019/2020. és mellékletei a www.pilisvorosvar.
hu honlapról letölthetők, illetve az óvodákban és 
a polgármesteri hivatalban átvehetők. Kérem a 
kedves szülőket, hogy a fent megjelölt időpontok-
ban kérjék gyermekük felvételét az óvodába, s a 
jelentkezési lapokat a mellékletekkel együtt előre 
kitöltve vigyék magukkal.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Ezúton tájékoztatom a kedves szülőket, hogy a Pilis-
vörösvár Város Önkormányzata által fenntartott Pi-
lisvörösvári Tipegő Bölcsődében a 2019/2020. 
nevelési évre a bölcsődei beíratás időpontja:

2019. május 14–15. (kedd, szerda)  
8.00–16.00 között

A felvételt a szülők személyesen a bölcsődében 
kérhetik (Pilisvörösvár, Szent István u.18.).

A részletes tájékoztató, illetve a felvételhez szük-
séges dokumentumok letölthetők a bölcsőde 
honlapjáról (www.tipegobolcsode.hu).

Kondákor Zoltánné intézményvezető

Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy a Szak-
orvosi Rendelőintézet épületének alagsorában 
található gyermekorvosi rendelő felújításának 
ideje alatt dr. Kelemen Ilona és dr. Breierné dr. 
Kovács Ildikó gyermekorvosokat az Attila utcai 
Egészségházban a 26/330-595 telefonszámon 
érhetik el rendelési időben. (A gyermekorvosok 
rendelési ideje nem változott.)

Gromon István polgármester

A Pilisvörösváron lakcímmel rendelkező választópol-
gárok a lakcímük szerinti szavazókör területén lévő, 
alábbi szavazóhelyiségben adhatják le szavazataikat:

001. szavazókör: Fő tér 1. (Polgármesteri hivatal)
002. szavazókör: Széchenyi utca 5. (Óvoda)
003. szavazókör: Rákóczi utca 6. (Óvoda)
004. szavazókör: Templom tér 19. (Általános iskola)
005. szavazókör: Fő utca 130/A.  
                                     (Szakorvosi Rendelőintézet)
006. szavazókör: Szabadság utca 21. (Zeneiskola)
007. szavazókör: Szabadság utca 71. (Óvoda)
008. szavazókör: Zrínyi u. 48. (Óvoda)
A település szintű lakóhellyel rendelkezők számára a 
001. szavazókört jelöltem ki.

Azok a nem pilisvörösvári lakóhellyel rendelkező vá-
lasztópolgárok, akik átjelentkezésre irányuló kérelmet 
terjesztettek elő, illetve akiknek az átjelentkezési ké-
relmük 2019. május 22-én 16.00 óráig megérkezik a 
lakcímük szerinti helyi választási irodához, szintén a 
001. szavazókörben tudnak szavazni Pilisvörösváron.

Minden pilisvörösvári szavazókör akadálymentesített.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a pilis-
vörösvári állandó bejelentett lakóhellyel vagy 
bejelentett tartózkodási hellyel (életvitelszerű 
itt-tartózkodás esetén) rendelkező, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 
hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermekek részére a települési ön-
kormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére 
a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja.

A déli meleg főétkezést a szülő, törvényes kép-
viselő kérelmére, szünidei étkeztetés keretében 
–  függetlenül attól, hogy a gyermek intézményi 
jogviszonnyal rendelkezik-e – a jogszabályok sze-
rint biztosítani kell.

A 2019. évben a települési önkormányzat a kö-
vetkező napokon köteles a szünidei gyermek-
étkeztetést megszervezni és a szülő kérelmére 
biztosítani:

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban bővebb információ kérhető a Pilisvörösvári 
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán személyesen (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. fsz. 4.), 
vagy a 06-26/330-233/136-os telefonszámon.

Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző

szünet időtartama szünetre eső munkanapok száma

tavaszi április 18. – április 23. 2 nap (április 18., 23.)

nyári június 17. – augusztus 30. 54 nap (melyből a szünidei gyermekétkeztetést  
legalább 43 napon keresztül biztosítani szükséges)

őszi október 28. – október 31. 4 nap 

téli december 23. – január 3. 4 nap (december 23., 27.,30., január 2.)
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mányzati óvodákban a 2019/2020. nevelési évre 
az óvodai beíratások időpontja:

2019. május 13–15. (hétfőtől szerdáig) 
8.00–15.00 között.

A beíratás helye: a gyermek lakóhelye 
szerinti körzeti óvoda.

Az óvodai körzetek jegyzéke megtalálható a városi 
és intézményi honlapokon.

A jelentkezéseket az Ügyrendi, Oktatási és Kultu-
rális Bizottság által elfogadott hivatalos Óvodai 
jelentkezési lap 2019/2020. és mellékletei kitölté-
sével kell lebonyolítani. 

A beíratáshoz szükséges dokumentumok: 

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lak-
címkártyája, tajkártya,
• óvodai jelentkezési lap és mellékletei,
• a szülők (gondviselők) személyi igazolványa, 
lakcímkártyája,
• sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szak-
értői vélemény,

• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről 
készült határozat, amennyiben van.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 8.§ (2) bekezdése szerint „A gyermek abban 
az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a har-
madik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjá-
tól legalább napi négy órában óvodai foglalkozá-
son vesz részt.”

Az óvodavezető írásban értesíti a szülőket a felvé-
teli eljárás eredményéről.

A jelentkezést követően az óvodavezető döntése 
ellen a szülők a kézhezvételtől számított tizenöt 
napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat-
nak a fenntartó felé. Az Óvodai jelentkezési lap 
2019/2020. és mellékletei a www.pilisvorosvar.
hu honlapról letölthetők, illetve az óvodákban és 
a polgármesteri hivatalban átvehetők. Kérem a 
kedves szülőket, hogy a fent megjelölt időpontok-
ban kérjék gyermekük felvételét az óvodába, s a 
jelentkezési lapokat a mellékletekkel együtt előre 
kitöltve vigyék magukkal.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Ezúton tájékoztatom a kedves szülőket, hogy a Pilis-
vörösvár Város Önkormányzata által fenntartott Pi-
lisvörösvári Tipegő Bölcsődében a 2019/2020. 
nevelési évre a bölcsődei beíratás időpontja:

2019. május 14–15. (kedd, szerda)  
8.00–16.00 között

A felvételt a szülők személyesen a bölcsődében 
kérhetik (Pilisvörösvár, Szent István u.18.).

A részletes tájékoztató, illetve a felvételhez szük-
séges dokumentumok letölthetők a bölcsőde 
honlapjáról (www.tipegobolcsode.hu).

Kondákor Zoltánné intézményvezető

Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy a Szak-
orvosi Rendelőintézet épületének alagsorában 
található gyermekorvosi rendelő felújításának 
ideje alatt dr. Kelemen Ilona és dr. Breierné dr. 
Kovács Ildikó gyermekorvosokat az Attila utcai 
Egészségházban a 26/330-595 telefonszámon 
érhetik el rendelési időben. (A gyermekorvosok 
rendelési ideje nem változott.)

Gromon István polgármester

A Pilisvörösváron lakcímmel rendelkező választópol-
gárok a lakcímük szerinti szavazókör területén lévő, 
alábbi szavazóhelyiségben adhatják le szavazataikat:

001. szavazókör: Fő tér 1. (Polgármesteri hivatal)
002. szavazókör: Széchenyi utca 5. (Óvoda)
003. szavazókör: Rákóczi utca 6. (Óvoda)
004. szavazókör: Templom tér 19. (Általános iskola)
005. szavazókör: Fő utca 130/A.  
                                     (Szakorvosi Rendelőintézet)
006. szavazókör: Szabadság utca 21. (Zeneiskola)
007. szavazókör: Szabadság utca 71. (Óvoda)
008. szavazókör: Zrínyi u. 48. (Óvoda)
A település szintű lakóhellyel rendelkezők számára a 
001. szavazókört jelöltem ki.

Azok a nem pilisvörösvári lakóhellyel rendelkező vá-
lasztópolgárok, akik átjelentkezésre irányuló kérelmet 
terjesztettek elő, illetve akiknek az átjelentkezési ké-
relmük 2019. május 22-én 16.00 óráig megérkezik a 
lakcímük szerinti helyi választási irodához, szintén a 
001. szavazókörben tudnak szavazni Pilisvörösváron.

Minden pilisvörösvári szavazókör akadálymentesített.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a pilis-
vörösvári állandó bejelentett lakóhellyel vagy 
bejelentett tartózkodási hellyel (életvitelszerű 
itt-tartózkodás esetén) rendelkező, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 
hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermekek részére a települési ön-
kormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére 
a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja.

A déli meleg főétkezést a szülő, törvényes kép-
viselő kérelmére, szünidei étkeztetés keretében 
–  függetlenül attól, hogy a gyermek intézményi 
jogviszonnyal rendelkezik-e – a jogszabályok sze-
rint biztosítani kell.

A 2019. évben a települési önkormányzat a kö-
vetkező napokon köteles a szünidei gyermek-
étkeztetést megszervezni és a szülő kérelmére 
biztosítani:

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban bővebb információ kérhető a Pilisvörösvári 
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán személyesen (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. fsz. 4.), 
vagy a 06-26/330-233/136-os telefonszámon.

Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző

szünet időtartama szünetre eső munkanapok száma

tavaszi április 18. – április 23. 2 nap (április 18., 23.)

nyári június 17. – augusztus 30. 54 nap (melyből a szünidei gyermekétkeztetést  
legalább 43 napon keresztül biztosítani szükséges)

őszi október 28. – október 31. 4 nap 

téli december 23. – január 3. 4 nap (december 23., 27.,30., január 2.)
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Felhívás a házszám kihelyezésére

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEIV. CZIFFRA 
GYÖRGY  
ZONGORA- 
TALÁLKOZÓ
Március 28-án került megrendezésre a pi-
lisvörösvári Cziffra György Alapfokú Mű-
vészeti Iskolában a IV. Cziffra György Zon-
goratalálkozó, amelyen a korábbi évekhez 
hasonlóan a környékbeli művészeti iskolák 
zongorista növendékei mutatták meg tudá-
sukat, majd a délután zárásaként a Bartók 
Béla Szakgimnázium fiatal tehetségei adtak 
koncertet a találkozó résztvevőinek.

Tisztelt ingatlantulajdonosok!

Ismételten felhívjuk a figyelmüket arra, hogy Pilis-
vörösvár Város Önkormányzatának a közterület és 
városrésznevek, valamint a házszámozás megállapí-
tásáról, illetve azok jelöléséről szóló 8/2003. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelete értelmében a közterületen 
(utcában) az épületeket az utcáról jól látható táblán 
feltüntetett házszámmal kell ellátni. A házszámtáb-
lát – hacsak fizikai akadálya nincs – a kaputól jobbra, 
a házfalra (kerítésre) kell elhelyezni.

Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köte-
les az épületet a rendeletnek megfelelő módon ház-
számtáblával ellátni és annak folyamatos karbantar-
tásáról gondoskodni.

Az előző években a Vörösvári Újságban és a városi 
honlapon keresztül már jeleztük az ingatlantulaj-
donosok felé, hogy a polgármesteri hivatal ellen-
őrzi a házszámok feltüntetését, és minden olyan 

ingatlan postaládájába szórólapot juttattunk el, ahol 
azt tapasztaltuk, hogy az adott ingatlan házszám-
táblával nem rendelkezik. 

A házszámok feltüntetésével kapcsolatos ellenőrzést 
a polgármesteri hivatal közterület-felügyelője ebben 
az évben is elvégzi. Az ellenőrzés alkalmával írásbeli 
felszólítást kaptak azok az ingatlan-tulajdonosok, 
ahol nincs kitéve a házszámtábla.

A felszólítás értelmében a hiányosságot 7 na-
pon belül kell megszüntetni. Amennyiben az 
ingatlantulajdonos/-használó nem tesz eleget a fen-
ti kötelességének, úgy hatósági eljárást kezdemé-
nyezünk, amely eljárás bírság kiszabásával is járhat. 

Köszönjük jogkövető magatartásukat!

Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző

FOLYAMATOS FEJLŐDÉSBEN

• Hét év után talán érdemes kicsit össze-
gezni az elmúlt időszak történéseit, ezért 
kérem, jellemezze az előző hat alkalmat.

Az első esztendők során a Solymári Zene-
iskola fúvószenekarával közösen adtunk 
koncertet, összevont zenekart szerveztünk 
és így szerepeltünk. A következő években 
a meghívás kiterjedt a környékbeli zeneis-
kolákra is, mint Piliscsaba, Pilisszentiván, 
Pomáz, akik egyéni produkciókkal érkez-
tek, s minden túlzás nélkül mondhatjuk, 
hogy egyre népszerűbb lett a rendezvény. 
Az évek során a résztvevők figyelemmel 
kísérték egymás játékát, ezért folyamatos 
fejlődés jellemezi a produkciókat.

Hét esztendő. Ennyi ideje már, 
hogy Pilisvörösváron évről évre 
megrendezik az Ifjúsági Fúvósta-
lálkozót, amelynek főszervezőjével, 
a helyi zeneiskola tanárával, Kozek 
Balázzsal beszélgettünk a március 
végi koncert után pár nappal.

• Így néhány nappal az idei esemény után 
nyilván lecsillapodik az ember lelke is… 
Miként értékeli az idei találkozót?

Véleményem szerint a zene szorosan ösz-
szekapcsolódik a tánccal. A Mini Sramli 
Zenekar tanulói célul tűzték ki, hogy közö-
sen szeretnének szerepelni a velük azonos 
korú táncosokkal, a Heimatwerk Ifjúsági 
Tánccsoportja pedig örömmel fogadta a 
felkérést. Új koreográfiával készültek a 
rendezvényre, mellyel nagy sikert arattak, 
és reméljük, ez a közös munka a jövőben is 
folytatódik majd.

• Véleménye szerint miért van szükség 
évről évre erre a rendezvényre? 

A fúvószene rendkívül népszerű a környék-
beli falvakban, ahol igen nagy hangsúlyt 
fektetnek az utánpótlás nevelésre. Ezen a 
találkozón a fiatalok megmutathatják és 
fejleszthetik is tudásukat. Mint minden 
ifjúsági koncerten, itt is nagy örömünkre 
szolgál, hogy láthatjuk gyermekeinket, ta-
nulóinkat csillogó szemmel muzsikálni.

• Tapasztalatai szerint az itt zenélő fia-
talok mennyire ragadnak meg az adott 

hangszernél, a műfajnál, vagy úgy egyál-
talán a zenélésnél?

A környékbeli településeken meglévő ze-
nekarok szívesen fogadják a zeneiskolai 
tanulmányaikat befejező növendékeket, 
ezáltal sokan maradnak hangszerüknél, il-
letve a közös zenélésnél.

• A zenekartól függetlenül milyen a fú-
vószenei képzés helyzete 2019-ben?

Magas végzettséggel rendelkező pedagó-
gusok oktatják a zeneiskolákban a fúvós 
hangszereket, ezáltal jó a képzés helyzete a 
Pilisi-medencében. Az oktatás színvonalát 
a regionális, a megyei és az országos ver-
senyeken elért eredmények is jól tükrözik.

• Van valamiféle ars poeticája a tanítással 
kapcsolatban?

Pilisvörösvári vagyok. Magam is a helyi 
zeneiskolában tanultam, innen indultam, 
ezért fontosnak tartom, hogy tudásomat, 
tapasztalatomat továbbadjam az új generá-
ciónak.

• Miként kapcsolódik a Pilis Brass Band és 
a Mini Sramli az ön munkásságához?

A Pilis Brass Brand 2006-ban alakult a Pilis-
vörösvári Cziffra György Zeneiskola tanuló-
iból. Ekkor Tóth Csaba tanár úr volt a veze-
tőjük, én 2011-től lettem a karmesterük. A 
Mini Sramli Zenekart az én elgondolásom 
alapján alapítottuk, kifejezetten a német 
nemzetiségi zene hagyományainak ápolásá-
ra. Az első csapat öt éven keresztül gyakorol-
ta ebben a formában a közös zenélést, majd 
tanulmányaik befejezése után saját zeneka-
rokat alapítottak és aktívan részt vesznek a 
város zenei életében. Mini Sramli név alatt 
új kamaracsoportot hoztunk létre iskolánk 
diákjaiból, akiknek ez a harmadik tanéve a 
nemzetiségi zeneoktatásban.

• Mindkét formáció sokszor hallható kü-
lönféle rendezvényeken. Milyen volt a ze-
nekarok elmúlt éve?

A zenekarok rendszeresen fellépnek városi 
és iskolai programokon, mint például az ad-
venti koncert, a karácsonyi koncert, az Ifjú-
sági Fúvóstalálkozó, de az állandó fellépési 
helyszínek között említhetem a Szent Erzsé-
bet Otthont is. Nemcsak a térségben, hanem 

iskolai partnerkapcsolatok révén játszottunk 
már Szegeden és Mátészalkán is. A Pilis 
Brass Band tagjai képviselik városunkat a 
gerstetteni partnerkapcsolatra épülő TRINA 
Orchestra nevű, francia–német–magyar 
nemzetközi zenei projektben, amelyből az 
érdeklődők ízelítőt kaphattak a fúvóstalálko-
zón is.

• Versenyeken is szerepeltek…

A Mini Sramli részt vett a Fiatal Magyar-
országi Németek Találkozóján 2015-ben 
és 2017-ben is, továbbá a Taksonyi Német 
Nemzetiségi Zenei Versenyen 2012-ben, 
2013-ban, 2014-ben és 2018-ban arany mi-
nősítést, 2017-ben különdíjat, míg a Cegléd-
berceli Német Nemzetiségi Versenyen kü-
löndíjat nyert. A Pilis Brass Band 2012-ben, 
2013-ban és 2015-ben a Taksonyi Német 
Nemzetiségi Zenei Versenyen arany minő-
sítést kapott.

• Idén merrefelé lehet meghallgatni kon-
certjeiket?

A Mini Sramli Zenekarral a Taksonyi Né-

met Nemzetiségi Zenei minősítő verseny-
re készülünk, amelyre április 26-án kerül 
sor. A Pilis Brass Band pedig jelenleg a 
Landesrat által szervezett Ifjúsági Zene-
karok minősítőjére próbál, amelyet április 
28-án, vasárnap tíz órakor rendeznek meg 
a Pilisvörösvári Zeneiskolában. Június 7-én 
mindkét zenekar fellép az iskolánk által 
szervezett Udvari Vigadalmon, július végén 
pedig Franciaországban szerepelnek zené-
szeink a TRINA Orchestra Nemzetközi 
Projekt Zenekarban. Programjainkra min-
den érdeklődőt sok szeretettel várunk!

Kókai Márton
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felkérést. Új koreográfiával készültek a 
rendezvényre, mellyel nagy sikert arattak, 
és reméljük, ez a közös munka a jövőben is 
folytatódik majd.

• Véleménye szerint miért van szükség 
évről évre erre a rendezvényre? 

A fúvószene rendkívül népszerű a környék-
beli falvakban, ahol igen nagy hangsúlyt 
fektetnek az utánpótlás nevelésre. Ezen a 
találkozón a fiatalok megmutathatják és 
fejleszthetik is tudásukat. Mint minden 
ifjúsági koncerten, itt is nagy örömünkre 
szolgál, hogy láthatjuk gyermekeinket, ta-
nulóinkat csillogó szemmel muzsikálni.

• Tapasztalatai szerint az itt zenélő fia-
talok mennyire ragadnak meg az adott 

hangszernél, a műfajnál, vagy úgy egyál-
talán a zenélésnél?

A környékbeli településeken meglévő ze-
nekarok szívesen fogadják a zeneiskolai 
tanulmányaikat befejező növendékeket, 
ezáltal sokan maradnak hangszerüknél, il-
letve a közös zenélésnél.

• A zenekartól függetlenül milyen a fú-
vószenei képzés helyzete 2019-ben?

Magas végzettséggel rendelkező pedagó-
gusok oktatják a zeneiskolákban a fúvós 
hangszereket, ezáltal jó a képzés helyzete a 
Pilisi-medencében. Az oktatás színvonalát 
a regionális, a megyei és az országos ver-
senyeken elért eredmények is jól tükrözik.

• Van valamiféle ars poeticája a tanítással 
kapcsolatban?

Pilisvörösvári vagyok. Magam is a helyi 
zeneiskolában tanultam, innen indultam, 
ezért fontosnak tartom, hogy tudásomat, 
tapasztalatomat továbbadjam az új generá-
ciónak.

• Miként kapcsolódik a Pilis Brass Band és 
a Mini Sramli az ön munkásságához?

A Pilis Brass Brand 2006-ban alakult a Pilis-
vörösvári Cziffra György Zeneiskola tanuló-
iból. Ekkor Tóth Csaba tanár úr volt a veze-
tőjük, én 2011-től lettem a karmesterük. A 
Mini Sramli Zenekart az én elgondolásom 
alapján alapítottuk, kifejezetten a német 
nemzetiségi zene hagyományainak ápolásá-
ra. Az első csapat öt éven keresztül gyakorol-
ta ebben a formában a közös zenélést, majd 
tanulmányaik befejezése után saját zeneka-
rokat alapítottak és aktívan részt vesznek a 
város zenei életében. Mini Sramli név alatt 
új kamaracsoportot hoztunk létre iskolánk 
diákjaiból, akiknek ez a harmadik tanéve a 
nemzetiségi zeneoktatásban.

• Mindkét formáció sokszor hallható kü-
lönféle rendezvényeken. Milyen volt a ze-
nekarok elmúlt éve?

A zenekarok rendszeresen fellépnek városi 
és iskolai programokon, mint például az ad-
venti koncert, a karácsonyi koncert, az Ifjú-
sági Fúvóstalálkozó, de az állandó fellépési 
helyszínek között említhetem a Szent Erzsé-
bet Otthont is. Nemcsak a térségben, hanem 

iskolai partnerkapcsolatok révén játszottunk 
már Szegeden és Mátészalkán is. A Pilis 
Brass Band tagjai képviselik városunkat a 
gerstetteni partnerkapcsolatra épülő TRINA 
Orchestra nevű, francia–német–magyar 
nemzetközi zenei projektben, amelyből az 
érdeklődők ízelítőt kaphattak a fúvóstalálko-
zón is.

• Versenyeken is szerepeltek…

A Mini Sramli részt vett a Fiatal Magyar-
országi Németek Találkozóján 2015-ben 
és 2017-ben is, továbbá a Taksonyi Német 
Nemzetiségi Zenei Versenyen 2012-ben, 
2013-ban, 2014-ben és 2018-ban arany mi-
nősítést, 2017-ben különdíjat, míg a Cegléd-
berceli Német Nemzetiségi Versenyen kü-
löndíjat nyert. A Pilis Brass Band 2012-ben, 
2013-ban és 2015-ben a Taksonyi Német 
Nemzetiségi Zenei Versenyen arany minő-
sítést kapott.

• Idén merrefelé lehet meghallgatni kon-
certjeiket?

A Mini Sramli Zenekarral a Taksonyi Né-

met Nemzetiségi Zenei minősítő verseny-
re készülünk, amelyre április 26-án kerül 
sor. A Pilis Brass Band pedig jelenleg a 
Landesrat által szervezett Ifjúsági Zene-
karok minősítőjére próbál, amelyet április 
28-án, vasárnap tíz órakor rendeznek meg 
a Pilisvörösvári Zeneiskolában. Június 7-én 
mindkét zenekar fellép az iskolánk által 
szervezett Udvari Vigadalmon, július végén 
pedig Franciaországban szerepelnek zené-
szeink a TRINA Orchestra Nemzetközi 
Projekt Zenekarban. Programjainkra min-
den érdeklődőt sok szeretettel várunk!

Kókai Márton
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Tavaszodik, ilyenkor egyre kápráza-
tosabbá válik a minket körülölelő 
anyatermészet. Óvodásaink kedvenc 

aktuális mondókája így hangzik: „Ez a világ 
olyan kerek, akárcsak a színes berek. Kerek 
is meg gömbölyű, ez a világ gyönyörű.”

A kisgyermeket, ahogy nyiladozik az ér-
telme, egyre jobban érdekli az őt körbevevő 
természeti és épített emberi valóság. Érzék-
szerveivel szeret felfedezni, megtapasztalni 
mindent, amit lát. Erre építünk a Pilisvö-
rösvári Német Nemzetiségi Óvodánkban 
az óvodai környezeti nevelésünkben, mely 
intézményünk egyik fontos alappillére a 
német nemzetiségi nevelés mellett. Hosz-
szú évek óta házon belül és kívül is sok-sok 
nívós, változatos élményprogramot szer-
vezünk óvodásainknak a nevelési év folya-
mán. Háromszoros Zöld Óvoda vagyunk, 
parkosított udvarral, gazdag, madárbarát 

EZ A VILÁG… 
ÁPRILIS 22. – A FÖLD NAPJA

és gyümölcsfás kis kerttel. Külső környeze-
tünkben és belsőleg is folyamatosan meg-
újulunk, ez a fejlődésünk motorja.

Legfőbb feladatunknak tartjuk gyerme-
keink környezetkultúrájának megalapo-
zását, a helyes környezettudatos szokások 
kiépítését, begyakorlását. Ennek egyik sar-
kalatos pontja a hulladékgyűjtés, szelektálás, 
a hulladék és szemét kezelése, az újrahasz-
nosítás. Versek, memoriterek segítik a min-
dennapokban az ismeretek rendszerezését, 
az összefüggések felismerését, vagy épp a vi-
lágmindenség lényegének megértését: „Föld 
kering a Nap körül, forog tengelye körül, így 
múlnak az évszakok, éjszakára nappalok. 
Jár az óra körbe-körbe, megy az idő, sosincs 
vége, így növünk fel egykettőre.” Az egész-
séges felnövekedéshez a testi-lelki fejlődést 
támogató tiszta környezet szükséges. Utóbbi 
megteremtése, megőrzése az alkalmazotti 
körünk közös feladata és felelőssége. A fel-
nőtt jó példája a legfőbb nevelési eszköz a 
gyermekek számára, ezt a mindennapokban 
gyakoroljuk is például a szelektálással. A 
dadusaink a hulladék kezelésében, szállí-
tásra való előkészítésében különösen sokat 
segítenek, köszönet ezúton is odafigyelő fá-
radozásukért. A gyerekeket ez a versike se-
gíti még az eligazodásban: „Kék – papír, de 
csak tiszta. Sárga – műanyag lapítva. Zöld-
be kimosott üveget, szürkébe a fémet. Így 
gyűjtjük a hulladékot, kukába a maradékot, 
ez már szemét, vigyázz vele! Autó viszi a 
szeméttelepre, így védjük meg Földünk és 
az egészségünk!”

Megtanultuk már a zöldhulladék hasz-
nos kezelését is (részben állatoknak továb-
bítjuk, jórészt komposztáljuk). Többek kö-
zött ennek a gyakorlatnak, a módszertani 
ismereteknek, tapasztalatoknak az átadása 
volt a célom a kollégáknak tartott február 
végi bemutató foglalkozás megszervezésé-

vel – kapcsolódva egyben környezeti mun-
kaközösségünk ez évi kiemelt témájához, 
a komposztáláshoz. Az előzetes udvarta-
karítás (napraforgók kiszedése téli madár-
etetés végén, szárak aprítása, komposztról, 
udvarról faágak, szemét gyűjtése stb.) sok-
féle megfigyelést, tapasztalatszerzést tett 
lehetővé az óvodásainknak a növényekkel, 
talált dermedt állatkákkal kapcsolatosan. A 
foglalkozás bevezető részében a természe-
ti körforgást szemléltető varázsjátékunkat 
a gyerekek kérésére meg kellett ismételni. 
A bemutatott komposztálós élményjáték 
szintén népszerűvé vált, és nagyban segíti 
a gyakorlati alkalmazást. A gyerekek vidá-
man bújnak a komposztlakók szerepébe, és 
csak „dolgoznak és dolgoznak... Komposzt 
a mi otthonunk, benne sokat dolgozunk. 
Bontjuk a zöldhulladékot, gazdagítjuk a 
komposztot. Finom humuszt készítünk, 
ettől lesz szép növényünk.” A szemléltetést 
segítette az ősszel, lefedett befőttesüveg-
ben létesített gilisztafarmunk. A kis állatok 
fontos talajforgató munkája a járataikon 
keresztül szépen nyomon követhető. A hu-
muszos talaj jótékony hatását a növényfel-
ismerő játék során is megtapasztalhatták 
óvodásaink. Floráriumunkban rózsaszín 
begóniát és futókát gondozunk, cserépben 
piros muskátlit, kék jácintot nevelünk. A 
foglalkozás befejező részében babot ültet-
tünk a humuszos ládába, gyakoroltuk a 
kapcsolódó tennivalókat: „Ültess magot a 
földbe, nő gyökere, levele. Kér még vizet, 
fényt, meleget, ettől nő a szára feljebb. Ha 
szorgalmasan gondozod, kivirágzik és ter-
mést hoz!” Megelőzve a természetet, kb. 3 
hónap múlva leszedhetjük munkánk gyü-
mölcseit, a hüvelyes terméseket. 

A természeti körforgás bemutatása ki-
csiben egyúttal a szabadban induló mini 
konyhakertünk előkészítését, gondozását is 
támogatja. Március 11-én a gyümölcsfáink 
metszésével elkezdődtek a tényleges tava-
szi munkák az udvarunkon. A kertbarátok 
metszésbemutatója igen hasznos és szak-
szerű segítség számunkra minden évben. 
Óvodásaink verssel, dalokkal köszönik meg 
fáradozásukat, segítenek a gallyak elhordá-
sában is. Április végén a talaj előkészítése 
(trágyázás, ásás, humusztakarás stb.) után 
indulhat a közös veteményezés a gyerme-
kekkel, s jutalomként évelő sóskánk kósto-
lásával.

Tavasszal a természet virágba borul, leg-
szebb arcát mutatja meg nekünk. Kívánok 
mindenkinek egyéni és közös, hasznos, 
eredményes kertészkedést! A Föld napjá-
hoz kapcsolódva pedig kívánok környezet-
tudatos magatartást, türelmes szelektálást 
és körültekintő újrahasznosítást, hisz így 
védjük Földünk és egészségünk! Tegyünk 
a magunk módján azért, hogy a világ meg-
maradjon még sokáig kerek és gyönyörű 
csodának és minden élő élhető természeti 
környezetének.

Ziegler Tiborné
óvodai környezeti nevelő

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Ferenczes István:  
Veszedelmekről  
álmodom  
E mozgalmas könyv csa-
lád- és falutörténeteken 
keresztül mutatja be a 
székelység évszázadainak 
viharos történetét.

 
Roberto Bolaño:  

Szülőföld
Bolaño több művön  
dolgozik egyszerre,  

így aztán minden új  
könyve nagyon ismerős…

 
Nicholas Sparks:  
Első látásra
Az ifjú házas Jeremyt 
megzavarja egy névtelen 
üzenet, amely gyöke-
restül felforgatja nagy 
gonddal felépített életét...

Czernák Eszter:  
A világ legjobb játszótere

A mesében gyerekek és 
szülők közösen építik meg 
a világ legjobb játszóterét. 

David Baldacci: Kiút     
Amos Decker szemtanú-
ja lesz egy gyilkosságnak,  
melynek felderítése  
nemzetbiztonsági  
szempontból kulcsfon-
tosságú lehet.

 
A varázsfuvola-akció  

(Időfutár dráma)
A jól ismert szereplőkkel 
ezúttal egy színdarabban 

találkozhatsz.

Stephen King:  
Kedvencek temetője     
King borzalmakkal teli 
regénye 1993-ban jelent 
meg először magyarul, 
Állattemető címen.

Az aktuális új könyvekről 
itt lehet tájékozódni: 

www.pvvarkonyvtar.hu/uj-konyveink

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

A PILISVÖRÖSVÁRI ÖNKÉNTES  
TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI

Tűzesetek

Az utóbbi két hónap folyamán nyolc alka-
lommal riasztották rajunkat tűzesethez, eb-
ből négy alkalommal nádastűzhöz.

Nomen est omen, azaz a név kötelez – mond-
hatnánk ironikusan, mivel februárban szinte 
heti rendszerességgel vonultunk ki a Tűzoltó 
utca végében lévő nádashoz, ahol rendre tűz 
ütött ki, pillanatok alatt nagy területre kiter-
jedve és igencsak veszélyeztetve a közelben 
lévő lakóépületeket. A nádastüzeket a fővá-
rosi hivatásos tűzoltókkal együtt fojtottuk el. 
A legutolsó tűznél, március 4-én egy fát is ki 
kellett vágnunk a területen, mivel az is lángra 
kapott és izzott.

Március 6-án a Szent László utcában egy 
könnyűszerkezetes faépület kapott lángra. 
Az oltásra a fővárosból is több egység érke-
zett. A tüzet három óra alatt sikerült eloltani.

Március 8-án a Nagyváradi utcában egy la-
kóépület melletti fatároló gyulladt ki. A lán-
gokat rajunk önálló beavatkozóként gyorsan 
eloltotta, megakadályozva a lakóépületre való 
átterjedésüket.

Március 18-án a Bocskai utcában felrobbant 
egy vegyes tüzelésű kazán. Egy ott lakó idős 
személy súlyos sérülést szenvedett.

Március 29-én éjjel egy égő személygépko-
csihoz riasztották rajunkat az Ady Endre ut-
cában. Kiérkezésünkkor az autó teljes terje-
delemben égett. A tűz hevességére jellemző, 
hogy a közelben lévő gázórák is szinte egytől 
egyig megolvadtak. Gázszivárgást is észlel-
tünk. Mindezek miatt a gázművek szakem-
bereit is a helyszínre kellett hívni.

További öt riasztást kaptunk az elmúlt idő-
szakban tűzjelzőktől, de ezek mindegyikéről 
kiderült, hogy téves jelzés volt.

Műszaki mentések  
közlekedési baleseteknél

Február 15-én két személygépkocsi ütközött 
össze a Budai út – Telepes utca sarkánál. A 
balesetnek egy súlyos sérültje volt. Rajunk 
a fővárosi hivatásosokkal együtt részt vett a 
gépkocsik áramtalanításában, a forgalmi aka-
dály megszüntetésében.

Március 9-én a Csobánkára vezető úton, a 
kőbánya közelében ugyancsak két személy-
gépkocsi ütközött össze. Ebben a balesetben 
egy személy súlyosan, egy pedig könnyebben 
megsérült. Tűzoltóink részt vettek az autók 
áramtalanításában és a sérültek kiszabadítá-
sában a roncsok közül.

A harmadik műszaki mentésre a Kisfaludy 
utcában került sor, ahol egy személygépkocsi 
az árokba csúszott. Személyi sérülés itt nem 
történt.

Fotó: https://www.facebook.com/vorosvartuzi

Riaszthatóság

Az év során eddig összesen 1578 órát voltunk 
riaszthatóak, ebből 588 órát nappal, 990 órát 
éjjel.

Hírek a tűzoltószertárból

Megújul a szertár két elektromos kapuja. Na-
gyobbrészt a városi önkormányzat támogatá-
sával, kisebb részben saját erőből új elekt-
romos motorokat és vezérlőket kapnak a 
kapuk, így biztonságosabb lesz a kezelésük.

Az önkéntes mentőszervezetek fejlesztése 
és felkészítése elnevezésű KEHOP-pályázat 
keretében sikeresen pályáztunk két darab 
áramfejlesztőre és két darab szivattyúra. Az 
eszközöket dr. Tóth Ferenc tűzoltó dandártá-
bornok, országos polgári védelmi főfelügye-
lő és Branyiczky Márk tűzoltó ezredes, Pest 
megyei katasztrófavédelmi igazgató adta át a 
PÖTE számára.

Pilisvörösvári Önkéntes  
Tűzoltó Egyesület
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és gyümölcsfás kis kerttel. Külső környeze-
tünkben és belsőleg is folyamatosan meg-
újulunk, ez a fejlődésünk motorja.

Legfőbb feladatunknak tartjuk gyerme-
keink környezetkultúrájának megalapo-
zását, a helyes környezettudatos szokások 
kiépítését, begyakorlását. Ennek egyik sar-
kalatos pontja a hulladékgyűjtés, szelektálás, 
a hulladék és szemét kezelése, az újrahasz-
nosítás. Versek, memoriterek segítik a min-
dennapokban az ismeretek rendszerezését, 
az összefüggések felismerését, vagy épp a vi-
lágmindenség lényegének megértését: „Föld 
kering a Nap körül, forog tengelye körül, így 
múlnak az évszakok, éjszakára nappalok. 
Jár az óra körbe-körbe, megy az idő, sosincs 
vége, így növünk fel egykettőre.” Az egész-
séges felnövekedéshez a testi-lelki fejlődést 
támogató tiszta környezet szükséges. Utóbbi 
megteremtése, megőrzése az alkalmazotti 
körünk közös feladata és felelőssége. A fel-
nőtt jó példája a legfőbb nevelési eszköz a 
gyermekek számára, ezt a mindennapokban 
gyakoroljuk is például a szelektálással. A 
dadusaink a hulladék kezelésében, szállí-
tásra való előkészítésében különösen sokat 
segítenek, köszönet ezúton is odafigyelő fá-
radozásukért. A gyerekeket ez a versike se-
gíti még az eligazodásban: „Kék – papír, de 
csak tiszta. Sárga – műanyag lapítva. Zöld-
be kimosott üveget, szürkébe a fémet. Így 
gyűjtjük a hulladékot, kukába a maradékot, 
ez már szemét, vigyázz vele! Autó viszi a 
szeméttelepre, így védjük meg Földünk és 
az egészségünk!”

Megtanultuk már a zöldhulladék hasz-
nos kezelését is (részben állatoknak továb-
bítjuk, jórészt komposztáljuk). Többek kö-
zött ennek a gyakorlatnak, a módszertani 
ismereteknek, tapasztalatoknak az átadása 
volt a célom a kollégáknak tartott február 
végi bemutató foglalkozás megszervezésé-

vel – kapcsolódva egyben környezeti mun-
kaközösségünk ez évi kiemelt témájához, 
a komposztáláshoz. Az előzetes udvarta-
karítás (napraforgók kiszedése téli madár-
etetés végén, szárak aprítása, komposztról, 
udvarról faágak, szemét gyűjtése stb.) sok-
féle megfigyelést, tapasztalatszerzést tett 
lehetővé az óvodásainknak a növényekkel, 
talált dermedt állatkákkal kapcsolatosan. A 
foglalkozás bevezető részében a természe-
ti körforgást szemléltető varázsjátékunkat 
a gyerekek kérésére meg kellett ismételni. 
A bemutatott komposztálós élményjáték 
szintén népszerűvé vált, és nagyban segíti 
a gyakorlati alkalmazást. A gyerekek vidá-
man bújnak a komposztlakók szerepébe, és 
csak „dolgoznak és dolgoznak... Komposzt 
a mi otthonunk, benne sokat dolgozunk. 
Bontjuk a zöldhulladékot, gazdagítjuk a 
komposztot. Finom humuszt készítünk, 
ettől lesz szép növényünk.” A szemléltetést 
segítette az ősszel, lefedett befőttesüveg-
ben létesített gilisztafarmunk. A kis állatok 
fontos talajforgató munkája a járataikon 
keresztül szépen nyomon követhető. A hu-
muszos talaj jótékony hatását a növényfel-
ismerő játék során is megtapasztalhatták 
óvodásaink. Floráriumunkban rózsaszín 
begóniát és futókát gondozunk, cserépben 
piros muskátlit, kék jácintot nevelünk. A 
foglalkozás befejező részében babot ültet-
tünk a humuszos ládába, gyakoroltuk a 
kapcsolódó tennivalókat: „Ültess magot a 
földbe, nő gyökere, levele. Kér még vizet, 
fényt, meleget, ettől nő a szára feljebb. Ha 
szorgalmasan gondozod, kivirágzik és ter-
mést hoz!” Megelőzve a természetet, kb. 3 
hónap múlva leszedhetjük munkánk gyü-
mölcseit, a hüvelyes terméseket. 

A természeti körforgás bemutatása ki-
csiben egyúttal a szabadban induló mini 
konyhakertünk előkészítését, gondozását is 
támogatja. Március 11-én a gyümölcsfáink 
metszésével elkezdődtek a tényleges tava-
szi munkák az udvarunkon. A kertbarátok 
metszésbemutatója igen hasznos és szak-
szerű segítség számunkra minden évben. 
Óvodásaink verssel, dalokkal köszönik meg 
fáradozásukat, segítenek a gallyak elhordá-
sában is. Április végén a talaj előkészítése 
(trágyázás, ásás, humusztakarás stb.) után 
indulhat a közös veteményezés a gyerme-
kekkel, s jutalomként évelő sóskánk kósto-
lásával.

Tavasszal a természet virágba borul, leg-
szebb arcát mutatja meg nekünk. Kívánok 
mindenkinek egyéni és közös, hasznos, 
eredményes kertészkedést! A Föld napjá-
hoz kapcsolódva pedig kívánok környezet-
tudatos magatartást, türelmes szelektálást 
és körültekintő újrahasznosítást, hisz így 
védjük Földünk és egészségünk! Tegyünk 
a magunk módján azért, hogy a világ meg-
maradjon még sokáig kerek és gyönyörű 
csodának és minden élő élhető természeti 
környezetének.

Ziegler Tiborné
óvodai környezeti nevelő

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Ferenczes István:  
Veszedelmekről  
álmodom  
E mozgalmas könyv csa-
lád- és falutörténeteken 
keresztül mutatja be a 
székelység évszázadainak 
viharos történetét.

 
Roberto Bolaño:  

Szülőföld
Bolaño több művön  
dolgozik egyszerre,  

így aztán minden új  
könyve nagyon ismerős…

 
Nicholas Sparks:  
Első látásra
Az ifjú házas Jeremyt 
megzavarja egy névtelen 
üzenet, amely gyöke-
restül felforgatja nagy 
gonddal felépített életét...

Czernák Eszter:  
A világ legjobb játszótere

A mesében gyerekek és 
szülők közösen építik meg 
a világ legjobb játszóterét. 

David Baldacci: Kiút     
Amos Decker szemtanú-
ja lesz egy gyilkosságnak,  
melynek felderítése  
nemzetbiztonsági  
szempontból kulcsfon-
tosságú lehet.

 
A varázsfuvola-akció  

(Időfutár dráma)
A jól ismert szereplőkkel 
ezúttal egy színdarabban 

találkozhatsz.

Stephen King:  
Kedvencek temetője     
King borzalmakkal teli 
regénye 1993-ban jelent 
meg először magyarul, 
Állattemető címen.

Az aktuális új könyvekről 
itt lehet tájékozódni: 

www.pvvarkonyvtar.hu/uj-konyveink

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

A PILISVÖRÖSVÁRI ÖNKÉNTES  
TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI

Tűzesetek

Az utóbbi két hónap folyamán nyolc alka-
lommal riasztották rajunkat tűzesethez, eb-
ből négy alkalommal nádastűzhöz.

Nomen est omen, azaz a név kötelez – mond-
hatnánk ironikusan, mivel februárban szinte 
heti rendszerességgel vonultunk ki a Tűzoltó 
utca végében lévő nádashoz, ahol rendre tűz 
ütött ki, pillanatok alatt nagy területre kiter-
jedve és igencsak veszélyeztetve a közelben 
lévő lakóépületeket. A nádastüzeket a fővá-
rosi hivatásos tűzoltókkal együtt fojtottuk el. 
A legutolsó tűznél, március 4-én egy fát is ki 
kellett vágnunk a területen, mivel az is lángra 
kapott és izzott.

Március 6-án a Szent László utcában egy 
könnyűszerkezetes faépület kapott lángra. 
Az oltásra a fővárosból is több egység érke-
zett. A tüzet három óra alatt sikerült eloltani.

Március 8-án a Nagyváradi utcában egy la-
kóépület melletti fatároló gyulladt ki. A lán-
gokat rajunk önálló beavatkozóként gyorsan 
eloltotta, megakadályozva a lakóépületre való 
átterjedésüket.

Március 18-án a Bocskai utcában felrobbant 
egy vegyes tüzelésű kazán. Egy ott lakó idős 
személy súlyos sérülést szenvedett.

Március 29-én éjjel egy égő személygépko-
csihoz riasztották rajunkat az Ady Endre ut-
cában. Kiérkezésünkkor az autó teljes terje-
delemben égett. A tűz hevességére jellemző, 
hogy a közelben lévő gázórák is szinte egytől 
egyig megolvadtak. Gázszivárgást is észlel-
tünk. Mindezek miatt a gázművek szakem-
bereit is a helyszínre kellett hívni.

További öt riasztást kaptunk az elmúlt idő-
szakban tűzjelzőktől, de ezek mindegyikéről 
kiderült, hogy téves jelzés volt.

Műszaki mentések  
közlekedési baleseteknél

Február 15-én két személygépkocsi ütközött 
össze a Budai út – Telepes utca sarkánál. A 
balesetnek egy súlyos sérültje volt. Rajunk 
a fővárosi hivatásosokkal együtt részt vett a 
gépkocsik áramtalanításában, a forgalmi aka-
dály megszüntetésében.

Március 9-én a Csobánkára vezető úton, a 
kőbánya közelében ugyancsak két személy-
gépkocsi ütközött össze. Ebben a balesetben 
egy személy súlyosan, egy pedig könnyebben 
megsérült. Tűzoltóink részt vettek az autók 
áramtalanításában és a sérültek kiszabadítá-
sában a roncsok közül.

A harmadik műszaki mentésre a Kisfaludy 
utcában került sor, ahol egy személygépkocsi 
az árokba csúszott. Személyi sérülés itt nem 
történt.

Fotó: https://www.facebook.com/vorosvartuzi

Riaszthatóság

Az év során eddig összesen 1578 órát voltunk 
riaszthatóak, ebből 588 órát nappal, 990 órát 
éjjel.

Hírek a tűzoltószertárból

Megújul a szertár két elektromos kapuja. Na-
gyobbrészt a városi önkormányzat támogatá-
sával, kisebb részben saját erőből új elekt-
romos motorokat és vezérlőket kapnak a 
kapuk, így biztonságosabb lesz a kezelésük.

Az önkéntes mentőszervezetek fejlesztése 
és felkészítése elnevezésű KEHOP-pályázat 
keretében sikeresen pályáztunk két darab 
áramfejlesztőre és két darab szivattyúra. Az 
eszközöket dr. Tóth Ferenc tűzoltó dandártá-
bornok, országos polgári védelmi főfelügye-
lő és Branyiczky Márk tűzoltó ezredes, Pest 
megyei katasztrófavédelmi igazgató adta át a 
PÖTE számára.

Pilisvörösvári Önkéntes  
Tűzoltó Egyesület
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• Miként érintette meg Önöket az autóver-
senyzés szeretete, de úgy is kérdezhetném: 
hogyan kezdődött?

Mind a ketten kicsi gyerekként, a szüleink 
által fertőződtünk meg. Nekem az édes-
apám versenyzett, Zolié pedig szervizelte 
kocsikat a különféle rendezvényeken, így 
általuk mi is bekerültünk a körforgásba. A 
jogosítvány megszerzésétől kezdve mind 
a ketten indultunk versenyeken. Személy 
szerint a szüleim közbenjárásával egyre 
komolyabb kocsikkal léphettem pályára, 
Zoli pedig a futamok lebonyolításában és 
irányításában került minél magasabb szint-
re. 2007-ben már nemzetközi versenyeken 
indultam, amelyeken a csapat tagjaként 
Zoli is velünk tartott. Az év végén már egy 
autóban ültünk és közösen csináltuk a ver-
senyautók építését is.

• Milyen gépjárművel kezdték a közös 
utat?

Akkoriban egy általunk épített és felkészített 
Subaru Imprezával lettünk kétszeres baj-
nokok Ausztriában. Finoman fogalmazva 

a jármű nem éppen a legmodernebb tech-
nikát képviselte, már akkoriban sem… Saj-
nos ennek az autónak megvannak a határai, 
bármilyen lelkiismeretesen készítettük föl, 
nem ért a gyári versenyjárgányok nyomába. 
Az első évben a gyerekbetegségeinek orvos-
lására fókuszáltunk, ezért majdnem min-
den verseny szereléssel és a beállítások kere-
sésével telt. A befektetett munkának ezután 
meglett a gyümölcse, és végül a már említett 
két bajnoki címmel térhettünk haza.

• Még mostanság is saját maguk szervizelik 
a kocsijukat, vagy van valamiféle csapat, 
amely segíti önöket? 

Mivel egy versenyautó üzemeltetéséhez kü-
lönös precizitás kell, így az elején – jó pár 
éven keresztül – mi csináltuk ezt a munkát. 
Akkor már más pilótáknak is építettünk, 
készítettünk fel futamokra autókat. Mindez 
szépen lassan kinőtte magát, s mára egy öt 
beállásos, teljesen felszerelt, modern műhe-
lyünk van, ahol versenyautókat építünk. Az 
általunk megálmodott versenyautók miatt 
egyre keresettebbek lettünk az utcai autók 

javítására is, külföldi ellenfeleink – bará-
taink – kocsijait számtalanszor javítjuk. 
Szerencsére olyan munkánk van, ami a 
hobbink is egyben, ezáltal a pilisvörösvári 
műhelyünkben a lehető legtöbbet dolgo-
zunk a nap huszonnégy órájából. Ez egy 
teljesen más életforma, ahol nagy áldozatok 
árán, a hosszú évek alatt számtalan nem-
zetközi kapcsolatra és barátra tettünk szert.

• Most milyen kocsival szántják fel a pá-
lyát?

A tavalyi év végén éreztük, hogy haladnunk 
kell a korral, ezért nem volt mit tennünk, egy 
top kategóriába tartozó gyári versenyautóra 
kellett váltani. Ezek a kocsik csak az autó-
gyárak motorsport részlege által építhetők, 
komoly szabályoknak kell megfelelniük. 
Végül egy Skoda Fabia R5 mellett tettük le 
a voksunkat. Ez egy négykerék-meghajtá-
sú, közel 300 lóerős, 1.6 turbó motoros gép, 
amelynek súlya 1230 kilogramm. Szekven-
ciális váltója van, valamint rally versenyekre 
kifejlesztett futóműve és hajtása. 

• Ha jól tájékozódtam az interneten, idén 
egy osztrák rallyn indultak eddig…

2019-ben az ALPOK ADRIA Rally Trophy 
bajnokságban indulunk, melynek verse-
nyeit Közép-Európában rendezik, egészen 
pontosan Ausztriában, Olaszországban, 
Szlovéniában és Horvátországban. Ennek a 
sorozatnak az első versenyén, ami az auszt-
riai Langenloisban volt, már túl vagyunk. 
70 párosból az abszolút második helyen 
végeztünk. Azt tervezzük, hogy a bajnokság 
összes versenyén dobogóra állunk.

• Mit üzennek azoknak az olvasóknak, aki 
maximum az olyan mainstream autóverse-
nyeket ismerik, mint például a Formula-1? 
Miért érdemes nekik követni ezt a műfajt, 
amelyet önök is képviselnek?

A példában említett Formula-1 egy teljesen 
más, betanult, zárt pályás verseny, a rallyval 
ellentétben, ahol lehet, hogy épp murván, 
nagy tempóval, állandóan változó körülmé-
nyek között kell az adott napon a maximu-
mot teljesíteni. Itt a rögtönzés és a verseny-
zőpáros összhangja, valamint a komplett 
csapat száz százalékos munkájának és oda-
adásának eredménye a győzelem. Mindezt 
csak az tudja csinálni, aki teljes mértékben 
alázattal viszonyul mindehhez.

Kókai Márton

ÖSSZHANGBAN

A solymári Fischer Dániel és a pilisvörösvári Buna Zoltán alkotta rally 
páros már tizenkét esztendeje vesz részt különféle megmérettetéseken. 
Eleddig lapunk hasábjain nem említettük meg őket, így ezt a hiányt most 
egy rövid interjúval igyekszünk pótolni. Kérdéseinkre Dániel válaszolt.

Elsőként ismerkedjenek meg a leány 
U11-es csapattal. Ebben a korosz-
tályban 2008–2009-ben született 

játékosok léphetnek pályára. A csapat az 
Országos Gyermekbajnokságban szerepel, 
azon belül is a Kovács László Régióban, 
amely gyakorlatilag egész Pest megyét je-
lenti. A csapat Janis Zita edző vezetésével 
kezdte meg a bajnokságot, míg márciustól 
Zajcsekné Drávai Gyöngyi irányításával, 
heti háromszori edzéssel készül a megmé-
rettetésekre. Az itt kéziző lányok havonta 
egy alaklommal két mérkőzést játszanak. 
A bajnokság eddig eltelt tizenkét mér-
kőzésén még nem találtak legyőzőre, sőt 

LEGYŐZHETETLENEK

HELYZETJELENTÉS

Vörösváron nemcsak a futballnak, hanem a kézilabdá-
nak is évtizedes hagyományai vannak. Azért, hogy mind-
ez még hosszú ideig így is maradjon, elengedhetetlen az 
utánpótlással való színvonalas szakmai munka. A Pilis-
vörösvári Kézilabda Sportkörben jelenleg 120 utánpót-
láskorú fiú és leány rendszeres versenyeztetését végzik, 
az U8-as korosztálytól kezdve az ifjúságiakig bezárólag. 
Rovatunkban mostantól kezdve minden hónapban be-
mutatunk egy-egy korosztályt.

A Pilisvörösvári UFC játékos és szakemberi gárdája bizony nem arról hí-
res, hogy a babérjain ül, ennek fényében korántsem meglepő tény, hogy a 
téli időszakban nem sokat lazsáltak a különböző korosztályokba tartozó 
csapatok. Az igazsághoz azért hozzátartozik az is, hogy a decemberi egész 
napos évzáró után rövid ideig pihentethették a lábukat a labdarúgók.

a meccsek többségét nagy különbséggel 
nyerték meg.

A csapat tagjai: Mauterer Regina, Payer 
Jázmin, Aszt Petra, Gyukin Alexandra, 
Iflinger Kitti, Ács Tímea, Pándi Andrea, 
Kovács Laura, Straub Nóra, Griff Nóra, 
Rudas Gréta.

Legközelebb május 4-én, Solymáron 
lesz látható a csapat, ahol 11.00-kor a 
Gyömrő, míg 17.00-kor a Dunavarsány el-
len lépnek pályára. Minden érdeklődőt sze-
retettel várnak, főleg a korosztályba tartozó 
lányokat, akik ha kedvet kapnak, akkor szí-
vesen látják őket a soraikban is.

km

Eredmények:
Pilisvörösvári KSK  
– Gyömrői VSE (27:10),
– Dunakanyar Kézilabda Akadémia  
     Vác I. (30:4) és (31:4)
– Szentendre Farkasvár DSE (23:13) 
     és (24:11)
– Dunakanyar Kézilabda Akadémia 
     Vác II. (32:3) és (37:4)
– Solymári SC (24:13)
– GVM Europ Vác (23:15)
– Érd I. (19:9)
– Tápiószentmárton Aranyszarvas SE 
     (20:13)
– Alsónémedi SE (30:1)

degkúton tartott nagypályás, műfüves tor-
nasorozattal készültek a bajnokság tavaszi 
nyitányára. Utóbbi megmérettetésen – le-
csúszva a dobogó harmadik fokáról – végül 
a negyedik helyet szerezték meg.

Fontos megemlíteni, hogy a téli időszak-
ban több vörösvári korosztály is indult a Pest 
megyei futsal bajnokságon, ami nagyon jó 
kiegészítés a nagypályás meccsek mellett, 
hiszen elsősorban a játékosok technikai kép-
zettsége fejlődhet ezeken a mérkőzéseken. 

(A futsal a nagypályás labdarúgás hivatalos, 
elsősorban teremben játszott változata.) Az 
U17-es csapat például tizennégy ilyen mér-
kőzésen lépett pályára. Ezek során a fiúk 
bejutottak a felsőházba, amelynek a kö-
zépmezőnyében végeztek. Az U13-as és az 
U11-es korosztályok játékosai a téli Bozsik-
tornák mellett szintén kipróbálták magukat 
teremben. Utóbbi fiatalok nyolcvannyolc 
csapat közül a harmadik helyezést érték el 
a megyei második osztályban, ami igencsak 
szép és beszédes eredmény, és azt mutatja, 
hogy lesz miért még a jövőben a vörösvári 
lelátókra kiülni.

A kicsik a helyi gimnáziumban meg-
rendezett edzőmérkőzéseken és a Rubók-
Schiller teremtorna-sorozaton mutathatták 
meg, mit tudnak. Az U14-es és az U17-es 
csapatok több nagypályás edzőmérkőzést 
játszottak az elmúlt téli hónapok során.

Végezetül pedig essen néhány szó a kö-
zeli jövőről is. Március végétől már minden 
korosztály a Szent Erzsébet utcai focipályán 
készül a tavaszi szezonra, ahova életkortól 
függetlenül sok szeretettel várják a foci iránt 
érdeklődő lányokat és fiúkat. Az idei tavasz 
hamar elrepül majd, hiszen május végére a 
Bozsik-program és a bajnokságok is véget 
érnek, de a gyerekek június közepéig tovább 
edzenek, nyáron pedig szokás szerint ismét 
napközis focitáborokban vehetnek részt.

K.M.

Január első heteiben a munkát a gyere-
kek folytatták. Mindenképpen meg kell 
említeni, hogy a téli időszak mindig ne-

hezebb egy fociklub életében, mert a füves 
pályát jellemzően nem lehet használni, így 
kényszermegoldásként kisebb területeken 
kell gyakorolni. 

„Az edzéseket műfüves pályákon, illetve 
a Friedrich Schiller Gimnázium és a Temp-
lom Téri Általános Iskola tornatermeiben 
tartottuk. Mindkét intézménynek ezúton 
is köszönjük, hogy lehetőséget adtak arra, 
hogy télen a kisebb korosztályok játékosai a 
termeikben gyakorolhassanak” – mondta la-
punknak Bilau Csaba, az egyesület elnöke. 
„Az edzőmérkőzésekre pedig nagy, műfüves 
pályákat bérletünk Hidegkúton, Pomázon 
és Ürömön” – tette hozzá.

A felnőtt csapat életében sem volt túl 
hosszú szünet. Január közepétől hetente há-
rom edzéssel, két edzőmérkőzéssel és a Hi-
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• Miként érintette meg Önöket az autóver-
senyzés szeretete, de úgy is kérdezhetném: 
hogyan kezdődött?

Mind a ketten kicsi gyerekként, a szüleink 
által fertőződtünk meg. Nekem az édes-
apám versenyzett, Zolié pedig szervizelte 
kocsikat a különféle rendezvényeken, így 
általuk mi is bekerültünk a körforgásba. A 
jogosítvány megszerzésétől kezdve mind 
a ketten indultunk versenyeken. Személy 
szerint a szüleim közbenjárásával egyre 
komolyabb kocsikkal léphettem pályára, 
Zoli pedig a futamok lebonyolításában és 
irányításában került minél magasabb szint-
re. 2007-ben már nemzetközi versenyeken 
indultam, amelyeken a csapat tagjaként 
Zoli is velünk tartott. Az év végén már egy 
autóban ültünk és közösen csináltuk a ver-
senyautók építését is.

• Milyen gépjárművel kezdték a közös 
utat?

Akkoriban egy általunk épített és felkészített 
Subaru Imprezával lettünk kétszeres baj-
nokok Ausztriában. Finoman fogalmazva 

a jármű nem éppen a legmodernebb tech-
nikát képviselte, már akkoriban sem… Saj-
nos ennek az autónak megvannak a határai, 
bármilyen lelkiismeretesen készítettük föl, 
nem ért a gyári versenyjárgányok nyomába. 
Az első évben a gyerekbetegségeinek orvos-
lására fókuszáltunk, ezért majdnem min-
den verseny szereléssel és a beállítások kere-
sésével telt. A befektetett munkának ezután 
meglett a gyümölcse, és végül a már említett 
két bajnoki címmel térhettünk haza.

• Még mostanság is saját maguk szervizelik 
a kocsijukat, vagy van valamiféle csapat, 
amely segíti önöket? 

Mivel egy versenyautó üzemeltetéséhez kü-
lönös precizitás kell, így az elején – jó pár 
éven keresztül – mi csináltuk ezt a munkát. 
Akkor már más pilótáknak is építettünk, 
készítettünk fel futamokra autókat. Mindez 
szépen lassan kinőtte magát, s mára egy öt 
beállásos, teljesen felszerelt, modern műhe-
lyünk van, ahol versenyautókat építünk. Az 
általunk megálmodott versenyautók miatt 
egyre keresettebbek lettünk az utcai autók 

javítására is, külföldi ellenfeleink – bará-
taink – kocsijait számtalanszor javítjuk. 
Szerencsére olyan munkánk van, ami a 
hobbink is egyben, ezáltal a pilisvörösvári 
műhelyünkben a lehető legtöbbet dolgo-
zunk a nap huszonnégy órájából. Ez egy 
teljesen más életforma, ahol nagy áldozatok 
árán, a hosszú évek alatt számtalan nem-
zetközi kapcsolatra és barátra tettünk szert.

• Most milyen kocsival szántják fel a pá-
lyát?

A tavalyi év végén éreztük, hogy haladnunk 
kell a korral, ezért nem volt mit tennünk, egy 
top kategóriába tartozó gyári versenyautóra 
kellett váltani. Ezek a kocsik csak az autó-
gyárak motorsport részlege által építhetők, 
komoly szabályoknak kell megfelelniük. 
Végül egy Skoda Fabia R5 mellett tettük le 
a voksunkat. Ez egy négykerék-meghajtá-
sú, közel 300 lóerős, 1.6 turbó motoros gép, 
amelynek súlya 1230 kilogramm. Szekven-
ciális váltója van, valamint rally versenyekre 
kifejlesztett futóműve és hajtása. 

• Ha jól tájékozódtam az interneten, idén 
egy osztrák rallyn indultak eddig…

2019-ben az ALPOK ADRIA Rally Trophy 
bajnokságban indulunk, melynek verse-
nyeit Közép-Európában rendezik, egészen 
pontosan Ausztriában, Olaszországban, 
Szlovéniában és Horvátországban. Ennek a 
sorozatnak az első versenyén, ami az auszt-
riai Langenloisban volt, már túl vagyunk. 
70 párosból az abszolút második helyen 
végeztünk. Azt tervezzük, hogy a bajnokság 
összes versenyén dobogóra állunk.

• Mit üzennek azoknak az olvasóknak, aki 
maximum az olyan mainstream autóverse-
nyeket ismerik, mint például a Formula-1? 
Miért érdemes nekik követni ezt a műfajt, 
amelyet önök is képviselnek?

A példában említett Formula-1 egy teljesen 
más, betanult, zárt pályás verseny, a rallyval 
ellentétben, ahol lehet, hogy épp murván, 
nagy tempóval, állandóan változó körülmé-
nyek között kell az adott napon a maximu-
mot teljesíteni. Itt a rögtönzés és a verseny-
zőpáros összhangja, valamint a komplett 
csapat száz százalékos munkájának és oda-
adásának eredménye a győzelem. Mindezt 
csak az tudja csinálni, aki teljes mértékben 
alázattal viszonyul mindehhez.

Kókai Márton

ÖSSZHANGBAN

A solymári Fischer Dániel és a pilisvörösvári Buna Zoltán alkotta rally 
páros már tizenkét esztendeje vesz részt különféle megmérettetéseken. 
Eleddig lapunk hasábjain nem említettük meg őket, így ezt a hiányt most 
egy rövid interjúval igyekszünk pótolni. Kérdéseinkre Dániel válaszolt.

Elsőként ismerkedjenek meg a leány 
U11-es csapattal. Ebben a korosz-
tályban 2008–2009-ben született 

játékosok léphetnek pályára. A csapat az 
Országos Gyermekbajnokságban szerepel, 
azon belül is a Kovács László Régióban, 
amely gyakorlatilag egész Pest megyét je-
lenti. A csapat Janis Zita edző vezetésével 
kezdte meg a bajnokságot, míg márciustól 
Zajcsekné Drávai Gyöngyi irányításával, 
heti háromszori edzéssel készül a megmé-
rettetésekre. Az itt kéziző lányok havonta 
egy alaklommal két mérkőzést játszanak. 
A bajnokság eddig eltelt tizenkét mér-
kőzésén még nem találtak legyőzőre, sőt 

LEGYŐZHETETLENEK

HELYZETJELENTÉS

Vörösváron nemcsak a futballnak, hanem a kézilabdá-
nak is évtizedes hagyományai vannak. Azért, hogy mind-
ez még hosszú ideig így is maradjon, elengedhetetlen az 
utánpótlással való színvonalas szakmai munka. A Pilis-
vörösvári Kézilabda Sportkörben jelenleg 120 utánpót-
láskorú fiú és leány rendszeres versenyeztetését végzik, 
az U8-as korosztálytól kezdve az ifjúságiakig bezárólag. 
Rovatunkban mostantól kezdve minden hónapban be-
mutatunk egy-egy korosztályt.

A Pilisvörösvári UFC játékos és szakemberi gárdája bizony nem arról hí-
res, hogy a babérjain ül, ennek fényében korántsem meglepő tény, hogy a 
téli időszakban nem sokat lazsáltak a különböző korosztályokba tartozó 
csapatok. Az igazsághoz azért hozzátartozik az is, hogy a decemberi egész 
napos évzáró után rövid ideig pihentethették a lábukat a labdarúgók.

a meccsek többségét nagy különbséggel 
nyerték meg.

A csapat tagjai: Mauterer Regina, Payer 
Jázmin, Aszt Petra, Gyukin Alexandra, 
Iflinger Kitti, Ács Tímea, Pándi Andrea, 
Kovács Laura, Straub Nóra, Griff Nóra, 
Rudas Gréta.

Legközelebb május 4-én, Solymáron 
lesz látható a csapat, ahol 11.00-kor a 
Gyömrő, míg 17.00-kor a Dunavarsány el-
len lépnek pályára. Minden érdeklődőt sze-
retettel várnak, főleg a korosztályba tartozó 
lányokat, akik ha kedvet kapnak, akkor szí-
vesen látják őket a soraikban is.

km

Eredmények:
Pilisvörösvári KSK  
– Gyömrői VSE (27:10),
– Dunakanyar Kézilabda Akadémia  
     Vác I. (30:4) és (31:4)
– Szentendre Farkasvár DSE (23:13) 
     és (24:11)
– Dunakanyar Kézilabda Akadémia 
     Vác II. (32:3) és (37:4)
– Solymári SC (24:13)
– GVM Europ Vác (23:15)
– Érd I. (19:9)
– Tápiószentmárton Aranyszarvas SE 
     (20:13)
– Alsónémedi SE (30:1)

degkúton tartott nagypályás, műfüves tor-
nasorozattal készültek a bajnokság tavaszi 
nyitányára. Utóbbi megmérettetésen – le-
csúszva a dobogó harmadik fokáról – végül 
a negyedik helyet szerezték meg.

Fontos megemlíteni, hogy a téli időszak-
ban több vörösvári korosztály is indult a Pest 
megyei futsal bajnokságon, ami nagyon jó 
kiegészítés a nagypályás meccsek mellett, 
hiszen elsősorban a játékosok technikai kép-
zettsége fejlődhet ezeken a mérkőzéseken. 

(A futsal a nagypályás labdarúgás hivatalos, 
elsősorban teremben játszott változata.) Az 
U17-es csapat például tizennégy ilyen mér-
kőzésen lépett pályára. Ezek során a fiúk 
bejutottak a felsőházba, amelynek a kö-
zépmezőnyében végeztek. Az U13-as és az 
U11-es korosztályok játékosai a téli Bozsik-
tornák mellett szintén kipróbálták magukat 
teremben. Utóbbi fiatalok nyolcvannyolc 
csapat közül a harmadik helyezést érték el 
a megyei második osztályban, ami igencsak 
szép és beszédes eredmény, és azt mutatja, 
hogy lesz miért még a jövőben a vörösvári 
lelátókra kiülni.

A kicsik a helyi gimnáziumban meg-
rendezett edzőmérkőzéseken és a Rubók-
Schiller teremtorna-sorozaton mutathatták 
meg, mit tudnak. Az U14-es és az U17-es 
csapatok több nagypályás edzőmérkőzést 
játszottak az elmúlt téli hónapok során.

Végezetül pedig essen néhány szó a kö-
zeli jövőről is. Március végétől már minden 
korosztály a Szent Erzsébet utcai focipályán 
készül a tavaszi szezonra, ahova életkortól 
függetlenül sok szeretettel várják a foci iránt 
érdeklődő lányokat és fiúkat. Az idei tavasz 
hamar elrepül majd, hiszen május végére a 
Bozsik-program és a bajnokságok is véget 
érnek, de a gyerekek június közepéig tovább 
edzenek, nyáron pedig szokás szerint ismét 
napközis focitáborokban vehetnek részt.

K.M.

Január első heteiben a munkát a gyere-
kek folytatták. Mindenképpen meg kell 
említeni, hogy a téli időszak mindig ne-

hezebb egy fociklub életében, mert a füves 
pályát jellemzően nem lehet használni, így 
kényszermegoldásként kisebb területeken 
kell gyakorolni. 

„Az edzéseket műfüves pályákon, illetve 
a Friedrich Schiller Gimnázium és a Temp-
lom Téri Általános Iskola tornatermeiben 
tartottuk. Mindkét intézménynek ezúton 
is köszönjük, hogy lehetőséget adtak arra, 
hogy télen a kisebb korosztályok játékosai a 
termeikben gyakorolhassanak” – mondta la-
punknak Bilau Csaba, az egyesület elnöke. 
„Az edzőmérkőzésekre pedig nagy, műfüves 
pályákat bérletünk Hidegkúton, Pomázon 
és Ürömön” – tette hozzá.

A felnőtt csapat életében sem volt túl 
hosszú szünet. Január közepétől hetente há-
rom edzéssel, két edzőmérkőzéssel és a Hi-
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novelláskötetét Régi és új utak címmel a 
Városi Könyvtár színpadán. Tuti néni 
régóta várta már ezt a napot, amikor de-
dikálhatta a könyvet a közönségnek. 
Ott volt a családja, ismerősei, tisztelői 
Vörösvárról, Szentivánról és Solymárról 
is. Szentivánon 20 éven át dolgozott a bá-
nyairodában titkárnőként, majd munkás-
ellátási előadóként, a bánya bezárása után 
pedig 7 évig szintén előadóként a solymári 
PEMŰ különböző főosztályain. Nyug-
díjba vonulása után a PEMŰ könyvtárát 
vezette hosszú-hosszú éveken át. A bemu-
tatón beszélt Gromon István polgármester 
úr, Zelenai István bányamérnök, Balogh 
Sándor tiszteletes úr pedig a kötet istenes 
verseiből olvasott fel néhányat.

A bemutatón egy pódiumbeszélgetés 
keretében életéről és írásművészetéről 
kérdezgettem őt. Novelláiról elmondta, 
hogy azoknak minden betűje szóról szóra 
igaz, ő nem tett mást, mint hogy híven le-
jegyezte az eseményeket. Versei között vi-
szont úgymond „költemények” is vannak, 
amelyek vágyakat, kitalált élethelyzeteket 
ábrázolnak, és a fantázia is megszólal ben-
nük. Szokták mondani egyes emberekről, 
hogy az életük nyitott könyv. Tuti nénire 
ez szó szerint igaz. Aki kezébe veszi a Régi 
és új utak című kötetet, megismerheti Tuti 
néni életét. Mindezeken felül azt is meg-
tudhatja az olvasó, hogyan lehet akár régi, 
akár új utakon úgy járnia az embernek, 
hogy mindig, minden körülményben va-
lóban ember maradhasson.

A harmadik csillagos napra alig négy 
hónapot kellett várni. 2015. október 23-án 
ugyanis Tuti néni több évtizedes, helytör-
téneti értékű költői és írói munkájának el-
ismeréseképpen átvehette Gromon István 
polgármestertől a város önkormányzati 
képviselő-testülete által adományozott Pi-
lisvörösvárért emlékérmet.

Ez a három nap az én életemben is 
feledhetetlen, csillagos napként szerepel. 
Mint ahogy feledhetetlen volt minden ta-

lálkozásom Tuti nénivel. Nemes tartása, 
szókimondó stílusa, műveltsége, ember-
ismerete, bölcsessége, remek memóriája 
és utánozhatatlan, pajkos humora min-
dig lenyűgözött és elbűvölt. Szokásunkká 
vált, hogy mindig megosztottuk egymás-
sal frissen írt verseinket. Gondoltam rá 
félve, de mindig elhessegettem magamtól 
a gondolatot, hogy egyszer majd lesz egy 
olyan vers is, amit már személyesen nem 
adhatok át neki… Ez a pillanat most el-
jött. És ha lélekben feldúltan is, ha el-el-
csukló hangon is, de ezt az utolsó verset 
őszinte tisztelettel és szeretettel most fel-
olvasom Tuti néninek.

Fogarasy Attila

TUTI NÉNI EMLÉKEZETE

Minden ember életében vannak ki-
emelkedő események, amelyek, 
mint fényes csillagok az égen, 

úgy ragyogják be a szürke hétköznapokat. 
Tuti néni – azaz Hoffer Károlyné, sz. Zs. 
Dobozy Erzsébet – életében sok ilyen fényes 
csillag volt. Tevékeny és gazdag életet élt, és 
a XX. századi történelem is gondoskodott 
arról, hogy sokszor legyen sötétség, ahol iga-
zán fényesen ragyoghattak ezek a csillagok.

Három ilyen kiemelkedő, csillagos na-
pon én magam is jelen lehettem Tuti néni 
életében. Az elsőn akkor, amikor gróf Bánffy 
Miklós bronz mellszobrát avattuk fel Sze-
geden, a Nemzeti Emlékcsarnokban 2010. 
június 5-én. Tuti néni leányként boldog 
éveket töltött gróf Bánffy Miklós csodálatos 
bonchidai kastélyában és birtokán, amit az 
„erdélyi Versailles”-nak is neveztek. A nagy-
úrral való találkozás egész életére komoly 
hatással volt.

Tuti néni édesapja ugyanis, aki a 
vörösvári bánya kertészetét vezette, a bánya 
bezárása után Bonchidán nyert főkertészi 
állást, Bánffy nagyúr birtokán. Feleségével 
és négy lányával költözött ki oda, miután 
ismét Magyarországhoz csatolták az ősi 
földet. Az idilli évek azonban tragikusan 
végződtek, súlyos betegség és orvosi műhiba 
miatt Tuti néni két nővére is elköltözött az 
élők sorából. Nem sokra rá nekik is men-
niük kellett Bonchidáról, mert közeledett a 
front, a szovjet csapatok. (A gyönyörűszép 
bonchidai kastélyt, amelynek könyvtárában 
több száz éves kódexek is voltak, a németek 
égették porig – bosszúból.)

A szegedi szoboravatón megható pilla-
natoknak lehettem tanúja, amikor Tuti néni 
találkozott a nagyúr leányával, gróf Bánffy 
Katalinnal. „Kis kontesz, megismer?!” – 
szólította meg őt, majd meghatottan beszél-
gettek el a régi szép időkről. Tudom, hogy 
Tuti néni életének egyik legszebb napja volt 
ez. Egy csillagos nap.

A következő 2015. július 2-án volt. Ezen 
a napon mutattuk be Tuti néni verses- és 
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Levelezési cím: 
Pilisvörösvár, Fő tér 1.  

Telefon: 06/30-228-0262
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Telefon: +36 1 401-3048 
E-mail: crew@crewprint.hu 
Weboldal: www.crewprint.hu
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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/

Elhunytak:

03.03.  Braun Gyula, 93 év   
 Táncsics köz 2.

03.17.  Fazekas József, 63 év    
 Honvéd u. 10.

03.24.  Schön Antalné,  
 szül. Tunyogi Erzsébet, 85 év  
 Csobánkai u. 9.

03.25.  Nagy Balázs, 75 év 
 Báthory u. 9.

 

Megszülettek: 

03.02. Peregi Csongor Noel 
 Apa: Peregi László   
 Anya: Lendl Ivett

03.03. Molnár Lara Kata 
 Apa: Molnár Patrik 
 Anya: Gémesi Eszter

03.04. Szabó-Gáli Bendegúz 
 Apa: Szabó Balázs 
 Anya: Gáli Dorottya Éva

03.11. Krasznai Nimród 
 Apa: dr. Krasznai Krisztián 
 Anya: Payer Mónika

03.21. Bogár Anna 
 Apa: Bogár Gábor 
 Anya: Wohl Nikolett

03.28. Pál Kristóf 
 Apa: Pál András 
 Anya: Rákosfalvi Alexandra

Házasságot kötöttek: 

Lukács Melinda és Dorogi Ákos
03. 22. 

Zsigmondová Katarina és Várnagy Ferenc  
03.23.

Március 23-án elhunyt Zs. Dobozy Erzsébet, vagy ahogy mindenki isme-
ri, Tuti néni. Temetése március 29-én volt a városi temetőben, sírjánál 
Fogarasy Attila mondott beszédet. A beszéd részleteinek közlésével Tuti 
nénire emlékezünk, nyugodjék békében!

Fogarasy Attila

TUTI NÉNI 
HALÁLÁRA 
            (részlet)

Elment a Tuti, már nincsen itt,
Itt hagyta múltjának kincseit,
Keresheted őt, de nem leled,
Többé már nincsen dolga veled.

Hiába is mész Bonchidára,
Nem jutsz ott sem a nyomára.
Üres a ház, a Dobozy-ház,
Benne mély csend, fekete gyász.
[…]
Elment a Tuti, de mégis itt van,
Itt van minden pillanatban,
Itt van minden mozdulatban,
Minden szóban, gondolatban.

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

Pilisvörösvár,  
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
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novelláskötetét Régi és új utak címmel a 
Városi Könyvtár színpadán. Tuti néni 
régóta várta már ezt a napot, amikor de-
dikálhatta a könyvet a közönségnek. 
Ott volt a családja, ismerősei, tisztelői 
Vörösvárról, Szentivánról és Solymárról 
is. Szentivánon 20 éven át dolgozott a bá-
nyairodában titkárnőként, majd munkás-
ellátási előadóként, a bánya bezárása után 
pedig 7 évig szintén előadóként a solymári 
PEMŰ különböző főosztályain. Nyug-
díjba vonulása után a PEMŰ könyvtárát 
vezette hosszú-hosszú éveken át. A bemu-
tatón beszélt Gromon István polgármester 
úr, Zelenai István bányamérnök, Balogh 
Sándor tiszteletes úr pedig a kötet istenes 
verseiből olvasott fel néhányat.

A bemutatón egy pódiumbeszélgetés 
keretében életéről és írásművészetéről 
kérdezgettem őt. Novelláiról elmondta, 
hogy azoknak minden betűje szóról szóra 
igaz, ő nem tett mást, mint hogy híven le-
jegyezte az eseményeket. Versei között vi-
szont úgymond „költemények” is vannak, 
amelyek vágyakat, kitalált élethelyzeteket 
ábrázolnak, és a fantázia is megszólal ben-
nük. Szokták mondani egyes emberekről, 
hogy az életük nyitott könyv. Tuti nénire 
ez szó szerint igaz. Aki kezébe veszi a Régi 
és új utak című kötetet, megismerheti Tuti 
néni életét. Mindezeken felül azt is meg-
tudhatja az olvasó, hogyan lehet akár régi, 
akár új utakon úgy járnia az embernek, 
hogy mindig, minden körülményben va-
lóban ember maradhasson.

A harmadik csillagos napra alig négy 
hónapot kellett várni. 2015. október 23-án 
ugyanis Tuti néni több évtizedes, helytör-
téneti értékű költői és írói munkájának el-
ismeréseképpen átvehette Gromon István 
polgármestertől a város önkormányzati 
képviselő-testülete által adományozott Pi-
lisvörösvárért emlékérmet.

Ez a három nap az én életemben is 
feledhetetlen, csillagos napként szerepel. 
Mint ahogy feledhetetlen volt minden ta-

lálkozásom Tuti nénivel. Nemes tartása, 
szókimondó stílusa, műveltsége, ember-
ismerete, bölcsessége, remek memóriája 
és utánozhatatlan, pajkos humora min-
dig lenyűgözött és elbűvölt. Szokásunkká 
vált, hogy mindig megosztottuk egymás-
sal frissen írt verseinket. Gondoltam rá 
félve, de mindig elhessegettem magamtól 
a gondolatot, hogy egyszer majd lesz egy 
olyan vers is, amit már személyesen nem 
adhatok át neki… Ez a pillanat most el-
jött. És ha lélekben feldúltan is, ha el-el-
csukló hangon is, de ezt az utolsó verset 
őszinte tisztelettel és szeretettel most fel-
olvasom Tuti néninek.

Fogarasy Attila

TUTI NÉNI EMLÉKEZETE

Minden ember életében vannak ki-
emelkedő események, amelyek, 
mint fényes csillagok az égen, 

úgy ragyogják be a szürke hétköznapokat. 
Tuti néni – azaz Hoffer Károlyné, sz. Zs. 
Dobozy Erzsébet – életében sok ilyen fényes 
csillag volt. Tevékeny és gazdag életet élt, és 
a XX. századi történelem is gondoskodott 
arról, hogy sokszor legyen sötétség, ahol iga-
zán fényesen ragyoghattak ezek a csillagok.

Három ilyen kiemelkedő, csillagos na-
pon én magam is jelen lehettem Tuti néni 
életében. Az elsőn akkor, amikor gróf Bánffy 
Miklós bronz mellszobrát avattuk fel Sze-
geden, a Nemzeti Emlékcsarnokban 2010. 
június 5-én. Tuti néni leányként boldog 
éveket töltött gróf Bánffy Miklós csodálatos 
bonchidai kastélyában és birtokán, amit az 
„erdélyi Versailles”-nak is neveztek. A nagy-
úrral való találkozás egész életére komoly 
hatással volt.

Tuti néni édesapja ugyanis, aki a 
vörösvári bánya kertészetét vezette, a bánya 
bezárása után Bonchidán nyert főkertészi 
állást, Bánffy nagyúr birtokán. Feleségével 
és négy lányával költözött ki oda, miután 
ismét Magyarországhoz csatolták az ősi 
földet. Az idilli évek azonban tragikusan 
végződtek, súlyos betegség és orvosi műhiba 
miatt Tuti néni két nővére is elköltözött az 
élők sorából. Nem sokra rá nekik is men-
niük kellett Bonchidáról, mert közeledett a 
front, a szovjet csapatok. (A gyönyörűszép 
bonchidai kastélyt, amelynek könyvtárában 
több száz éves kódexek is voltak, a németek 
égették porig – bosszúból.)

A szegedi szoboravatón megható pilla-
natoknak lehettem tanúja, amikor Tuti néni 
találkozott a nagyúr leányával, gróf Bánffy 
Katalinnal. „Kis kontesz, megismer?!” – 
szólította meg őt, majd meghatottan beszél-
gettek el a régi szép időkről. Tudom, hogy 
Tuti néni életének egyik legszebb napja volt 
ez. Egy csillagos nap.

A következő 2015. július 2-án volt. Ezen 
a napon mutattuk be Tuti néni verses- és 
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MEGHÍVÓ A III. PILISVÖRÖSVÁRI  

EGÉSZSÉGNAPRA

   FIZETETT HIRDETÉS

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

2010 óta tart, és 2019-ben is folytatódik Magyarország legna-
gyobb átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja, az autóbuszos 
mobil diagnosztikai szűrőprogram, ami 74 szakmai szervezet 
önkéntes összefogásával, az európai uniós irányelvek alapján, 
az Európa Nemzeti Egészségvédelmi Program, valamint a 
Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége által ko-
ordinált szív- és érrendszeri betegségek megelőzésének és gyó-
gyításának nemzeti programja konszenzusos együttműködésé-
vel valósul meg. 

A programhoz kapcsolódva Pilisvörösvár Város  
Önkormányzata 2019. május 18-án (szombaton) 9:00–16:00 
óra között megrendezi a III. Pilisvörösvári Egészségnapot  

a Vásár téri iskola udvarán.
A programot ajánljuk mindazoknak, akik szeretnének egy át-
fogó vizsgálatot egészségi állapotukról, és azoknak is, akik szá-
mára fontos a megelőzés, szeretnék megismerni az egészséges 
életmóddal kapcsolatos lehetőségeket, és mindezt ráadásul egy 
helyen és egy időben, azonnali kiértékeléssel, díjmentesen.

Az autóbuszos szűrőállomáson, mely Magyarország legna-
gyobb mobil diagnosztikai központja, 6 fős szakszemélyzet 
dolgozik, s 37 féle, korszerű vizsgálati eszközökkel végzett, 
ingyenes egészségügyi vizsgálat elvégzésére és komplex álla-
potfelmérés igénybevételére van lehetőség, előzetes regisztrá-
ció mellett (kardiológiai, szív- és érrendszeri, tüdőgyógyásza-
ti, szemészeti vizsgálatok, teljes testanalízis és testműködés). 
A vizsgálati eredmények kiértékelésére közvetlenül a szűrés 
után sor kerül.
A szűrőállomás mellett felállított sátrakban ráadásképpen lát-
ványos anatómiai bemutató, életmód-tanácsadás, bemutatók, 
kóstolók, a családoknak szóló információs prevenciós csomag 
és az „Utazás az Egészség Birodalmába” gyermekprogram vár-
ja a látogatókat.

Regisztráció: www.benu.hu/szuroprogram

Kollár-Scheller Erzsébet,  
a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
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ványos anatómiai bemutató, életmód-tanácsadás, bemutatók, 
kóstolók, a családoknak szóló információs prevenciós csomag 
és az „Utazás az Egészség Birodalmába” gyermekprogram vár-
ja a látogatókat.

Regisztráció: www.benu.hu/szuroprogram

Kollár-Scheller Erzsébet,  
a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
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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

apróhirdetés (max. 200 karakter): 500 Ft

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

Street food termékek forgalmazásával foglalkozó,  
pilisvörösvári székhellyel rendelkező cég keres  

állandó munkakörbe 

FESZTIVÁL KOORDINÁTORT.
Feladatok:

Fesztiválszervezőkkel való kapcsolattartás
A kitelepülő autók felkészítése,  
    áruval történő feltöltése
Az autók helyszínre,  
    majd vissza a telephelyre való telepítése
Kiszállítások boltokba, kitelepülési helyszínekre
Árubeszerzés
Eseti javítások elvégzése, ügyintézése
Feltételek:

B kategóriás jogosítvány
Vontatásban szerzett tapasztalat
Problémamegoldó képesség
Megbízhatóság

JELENTKEZÉS: 
info@reinpoldskolbice.com 

06303556238

Á L L Á S A J Á N L AT

HAGYOMÁNYTEREMTŐ  
TAVASZI  
NAGYTAKARÍTÁS!

Március utolsó vasárnapján a Tegyünk Együtt Vörösvárért Egyesület (TEVÖ) 
szervezésében 25 m3 hulladékot, hordalékot szedtünk össze. „Tavaszi Nagyta-
karítási” akciónk keretén belül közösen rendbe tettük a főutat, tavaink környé-

két, a Templom teret, a Vásár teret, a vasúti lépcső környékét. Köszönjük a száznál több 
lelkes önkéntesnek, akik ily módon tettek Vörösvárért, vállalva a korai kelést és a többórás 
kemény fizikai munkát, mindezt a szabadidejükben. Egy igazi összefogás volt, amire 
büszkék lehetünk. Köszönjük az érintett lakosok előkészítő munkáját is, saját portájuk 
rendbetételét, a jó szót, a süteményeket, valamint az autósoknak a türelmet, hogy még 
vasárnap is elviselték a takarítás okozta torlódás. De bizton állíthatjuk, megérte, ezért 
jövőre is meg fogjuk szervezni! 

Jó érzés volt, hogy sokan és önzetlenül támogatták akciónkat: 

Pilis Logistic Kft., Kiss Ákos, CBA Vörösvár Kft., Yoo WC Kft.,  Szomolányi László, Stube, 
Müller Kávéház, FEM-Cars Kft., Magyar Közút Nonprofit Zrt., Krausz Mezőgazdasági 
Bolt, Praktikus Kft., Apollónia Trans Kft., B Z Cleaning Service Kft., Pénzes Zoltán, 
Wipi Cukrászda, Varázskő Kft., Hofstädter Kft., Steckl Mátyásné, Zsalu Kft., Clean Call 
Kft., Fetter Ügyvédi Iroda, Polgárőrség, Krivinger Zöldséges, Liget ABC, VET-Home 
Kft., Pita Tours Bt., Babilon Szolárium, Berga Color Bt., Wieszt Kft. Köszönjük azoknak 
is, akik kérték, hogy nevüket ne jelenítsük meg, de támogatták akciónkat!

Köszönjük!

Minden segítőt szeretnénk ezúton is meghívni április 27-én, szombaton egy közös zenés 
ünneplésre a Müller Kávéházba 11.00–15.00 óra között, ahol a segítőkön kívül minden 
vörösvári lakost is szeretettel várunk! 

Együtt tenni jó volt!

FIZETETT HIRDETÉS (X)
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VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG34

 

MÁJUSI  
PROGRAMOK

május 1. szerda 

MAJÁLIS 
Részletek a plakáton a 36. oldalon

13:00 

Sportpálya

május 17. péntek 

HANGULAT, ÉRZÉS, NAPLEMENTE
kiállításmegnyitó

18.00  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

május 17. péntek 

VILÁGJÁRÓK18.30  

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

május 24.  péntek 

HANGFÜRDŐ Mészáros Tibor hangpásztorral
 Jegyár: 1000 Ft

20.00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

május 26. vasárnap 

GYERMEKNAP
Részletek a plakáton a 34. oldalon

13:00  

Sportpálya

május 26. vasárnap 

HŐSÖK NAPJA  
Részletek a plakáton a 36. oldalon

14.30

Temető, Hősök Tere

június 1. szombat

55. NEMZETKÖZI KÓRUSTALÁLKOZÓ
Részletek a plakáton a 34. oldalon

17:00

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. 

 
• „HANGULAT, ÉRZÉS, NAPLEMENTE " 

LISA ELINOR – A Naplementék Festőjének kiállításmegnyitója

A kiállítás megtekinthető május 17-től június 6-ig a Művészetek Háza nyitvatartási idejében. 

KLUBJAINK 

KIÁLLÍTÁS

2019. ÁPRILIS 35ESEMÉNYNAPTÁR
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HIRDETÉS FELVÉTEL a Vörösvári Újságba: 06/30-228-0262 • ujsag@pilisvorosvar.hu


