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KEDVES OLVASÓK!

Beköszöntött a nyár, reméljük, minél 
többüknek jut ideje kikapcsolódásra, 
nyaralásra ebben a nagy melegben. Egy 

kellemes, nyári este pedig épp alkalmas arra, 
hogy – akár egy pohár finom bor mellett – ke-
zünkbe vegyük a Vörösvári Újság legújabb 
számát. Címlapunkon az 5 éves Werischwarer 
Heimatwerk legfiatalabb tagjait láthatják, akik 
ugyanolyan őszinte lelkesedéssel őrzik és ápol-
ják a hagyományokat, mint a csoport „idősebb” 
tagjai. Természetesen a jubileumi ünnepségük-
ről is találnak összeállítást e havi számunkban.

A városi fejlesztések, beruházások folytatódnak 
a nyáron is, ezekről több helyen is olvashatnak: 
a polgármesteri interjúban, a testületi ülésről 
készült beszámolóban vagy a rendelőről készí-
tett összeállításunkban.

Május elseje óta új parancsnok van a rendőrőrs 
élén. Pintér Lajos rendőr alezredest arra kér-
tük, hogy meséljen kicsit magáról és munkájá-
ról a Vörösvári Újság olvasóinak, és ő örömmel 
tett eleget a kérésnek. Sportrovatunk most már 
elmaradhatatlan szereplői a focisták és a kézi-
labdások, legújabb eredményeikről is találnak 
összeállítást ebben a számban.

Már most elkezdhetik tervezgetni, hogy a 
Vörösvári Napok mely programjain vennének 
részt szívesen, hiszen ebben a számban megta-
lálható városunk legnagyobb rendezvényének 
részletes programja.

Az olvasáshoz kellemes időtöltést, és minden 
kedves Olvasónknak nagyon szép nyarat kívá-
nunk!

Palkovics Mária

HŐSEINKRE EMLÉKEZTÜNK

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

ESEMÉNYEKVÖRÖSVÁRI ÚJSÁG2

K ellemes nyárias napon gyűltek ösz-
sze az emlékezők május 26-án, 
délután a városi temetőben, ahol 

a német, majd a szovjet katonai síroknál 
rótták le tiszteletüket a II. világháborúban 
Pilisvörösváron elesett német és szovjet ka-
tonák sírjai előtt. 

A német katonák parcellájánál Sax 
László, a Pilisvörösvári Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke mondott rövid 
ünnepi beszédet, majd Gromon István pol-
gármesterrel közösen koszorút helyeztek 
el a síroknál, trombitaszó kíséretében. A 
megemlékezők csoportja azután a temetői 
nagykereszthez vonult, ahol elénekelték a 
Boldogasszony, anyánk kezdetű éneket a há-
borúban elesett magyar katonák emlékére. 
Végül koszorút helyeztek el a szovjet kato-
nák  sírjánál. A Nosztalgia Dalkör mind a 
három helyszínen énekelt, a német síroknál 
németül, az orosz síroknál orosz nyelven.

A temetői koszorúzások után a hagyo-
mányokhoz híven a Hősök terén, a világ-
háborús emlékműveknél folytatódott az 
ünnepség. Itt nagyon sokan gyűltek össze, 
hogy együtt emlékezzenek a két háború 
pilisvörösvári áldozataira. Az érkezőket az 
MH Altiszti Akadémia zenekara fúvósze-
nével köszöntötte, majd az iskolások elő-
adása következett. Idén a Vásár téri iskola 2. 
osztályos diákjai készültek ünnepi műsor-
ral, felkészítő tanáraik Bihari Gabriella és 
Fetter Lászlóné voltak. 

Az iskolások műsora után Sax László, a 
német nemzetiségi önkormányzat elnöke 
Halmai László Ha majd elindulok című ver-
sét szavalta el, majd Gromon István polgár-
mester ünnepi beszéde következett. A pol-
gármester abból az alapgondolatból indult 
ki, hogy akik az I. és a II. világháborúban 
életüket áldozták hazánkért, Magyarorszá-
gért, azok egyrészt hősök, másrészt áldoza-
tok is, a háború áldozatai. 

„Hősnek nevezzük őket, mert a legdrá-
gábbat, az egyetlent, a pótolhatatlant áldoz-
ták a hazáért: az életüket. Hősnek nevezzük 
őket annak ellenére, hogy tudjuk, hogy 
többségük nem önként ment a háborúba, 
hanem besorozás és behívóparancs alapján, 
s ilyen értelemben nem szabad elhatározás-
ból, önként áldozták fel az életüket, hanem 
azért, mert a parancsra nemet mondani nem 
lehetett. Ilyen értelemben ezért nemcsak 
hősnek, hanem áldozatnak is nevezhetjük 
őket. A Háború áldozatainak.”

„De vajon ki van a Háború mögött? Mi-
lyen érdekek és kiknek az érdekei húzódnak 
meg a háború mögött?” – tette fel a kérdést, 
amelyre beszéde következő részében igye-
kezett választ keresni. „Az átlagemberek, 
a kisemberek talán kevésbé, hiszen nekik 
egyrészt nem érdekük a háború, mivel ne-
kik nincs hasznuk belőle, másrészt nincs is 
olyan hatalmuk, befolyásuk, hogy háborút 
robbantsanak ki.  Nem így a milliárdosok, 
a nagybirtokosok, a nagyvállalatok, a nagy 
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bankok tulajdonosai, akiknek a háborúból, 
az új területeken való befolyásszerzésből, 
a fegyverkereskedelemből, a rombolásból 
és az azt követő újjáépítésből, a rendkívü-
li állapotok bevezetéséből, a háború alatti 
hiánygazdálkodásból, a háborúval együtt 
járó inflációból mindig óriási hasznuk van. 
Nekik bizony sok esetben érdekük a hábo-
rú…”

A háború okainak elemzése után a szó-
nok a jelenlévőkhöz fordult, és azt a kérdést 
tette fel, hogy „… mi, kisemberek, átlagem-
berek mit tehetünk a békéért? Mit tehetünk 
azért, hogy ne legyenek újabb háborúk? 
Mit tehetünk azért, hogy se mi magunk, 
se gyermekeink, se unokáink ne kerüljenek 
soha olyan helyzetbe, hogy menni kell ölni 
vagy meghalni…”

A kérdésre a választ a következőképpen 
adta meg: „Ha ezeket a robbanásokat el 
akarjuk kerülni, akkor el kell elkezdenünk 
békét teremteni a hétköznapi életünkben. 
Meg kell tanulnunk a szerénységet, az ön-
uralmat, önmagunk és mások tárgyilagos, 
reális értékelését, saját hibáink észrevételét, 
mások hibáinak megértését. Meg kell tanu-
lunk azt, hogy céljaink, elképzeléseink, vá-
gyaink megvalósulásáért csalás és erőszak 
nélkül kell küzdeni. Meg kell tanulnunk 
úgy élni, hogy mi magunk ne gerjesszünk 
konfliktusokat, a mások által generált 
konfliktusokat pedig tudjuk tompítani, el-
simítani. […] hogy ezek a szenvedések soha 
többé meg ne ismétlődjenek, legyünk mi a 
hétköznapokban is a béke emberei – egyéni 
és közösségi életünkben egyaránt!”

Az ünnepi beszéd után Pilisvörösvár 
Város Önkormányzata és a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat nevében Gromon 
István polgármester és Sax László elnök, az 
MH Altiszti Akadémia nevében dr. Szűcs 
Lajos helyőrségkommendáns koszorúzott 
a világháborús emlékműveknél, majd a ko-
szorúzások után a hozzátartozók, rokonok, 
ismerősök egy-egy szál virágot helyeztek el 
az emlékműveknél a háborúkban hősi ha-
lált halt hozzátartozóik emléklére. 

Az emlékezés virágainak elhelyezése 
után a jelenlévők a Német Nemzetiségi 
Vegyeskórus és a Nosztalgia Dalkör vezeté-
sével közösen elénekelték a hősi halottakról 
szóló Oly messze távol otthonától… kezdetű 
éneket, majd az ünnepség a Szózat elének-
lésével zárult.

Palkovics Mária
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PEDAGÓGUSNAPI KÖSZÖNTÉS  
A TIPEGŐ BÖLCSŐDÉBEN
Június elején a pedagógusokat sok helyen köszöntik a gyerekek, szülők, iskolafenntartók. 
(A pedagógusnap hivatalos dátuma június első vasárnapja, de a köszöntéseket általában 
munkanapokon tartják.)

A Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde nevelőit már az ünnep előtt, május 31-én köszöntötte 
Gromon István polgármester úr és Jákliné Komor Szilvia, a polgármesteri hivatal intézmé-
nyi referense. Polgármester úr kedves szavakkal, emléklappal és az igazgató asszonynak 
átadott virágcsokorral, valamint az önkormányzati főzőkonyha által készített hidegtálak-
kal és süteményekkel köszönte meg a bölcsődei dolgozók egész éves munkáját.

FORGALOMLASSÍTÓ LÁDÁS FÁK  
ÚJABB KÉT UTCÁBA 
Az elmúlt évben megtörtént a város forgalomtechnikai tervének felülvizsgálata, s a módo-
sított forgalomtechnikai terv végrehajtása keretében május 16-án és 20-án néhány ládás fa 
került elhelyezésre forgalomlassítás céljából a Nagy Imre utcába és az Erkel Ferenc utcába. 
A forgalomtechnikai változások miatt az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy az érintett 
utcákban mindenki a szokásosnál is figyelmesebben vezessen!
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TARTSUK TISZTÁN  
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ÉS AZ ÁRKOKAT! 

TAVASZI VIRÁGOSÍTÁS A KÖZTERÜLETEKEN 
Az idei tavaszi virágosítás keretében friss egynyári növényekkel ültették be a város 
közterületi virágágyásait, virágládáit. Május 8-ától már üde színes virágok díszítik 
a Városháza előtti teret, a Járási Hivatal előtti nagy virágágyást, valamint a Fő utca 
egyéb részein a zöldszigetek egy-egy darabját. Ugyancsak beültették a Hősök tere, 
a Vásár tér, valamint a körforgalom nagy virágágyásait, s kerültek virágok a Török 
kúthoz és a Házasságkötő terem melletti ágyásokba is. A virágültetéssel – áraján-
latkérés alapján – megbízott vállalkozó munkatársai a tavaszi virágültetés keretében 
mintegy 7500 tő egynyári virágot ültettek el, melyek remélhetőleg őszig pompáznak 
majd csodálatos színeikkel. A növényösszeállítás megtervezését és az ültetési terüle-
tek előkészítését az önkormányzat kertészeti csoportja végezte. A tavaszi közterületi 
virágosítás bruttó 798 600 forintba került.

Pilisvörösváron a közvilágítás ki- és bekapcsolása mostanáig a jog-
szabályban meghatározott közvilágítási naptár alapján működött, 
függetlenül a mindenkori fényviszonyoktól.

Budapesten és néhány Budapest környéki településen (pl. Soly-
máron, Budakeszin, Budaörsön) ezzel szemben már évek óta olyan 
vezérlés működik, amely érzékeli a budapesti fényviszonyokat, és 
szükség esetén (pl. felhős időben) a naptárban rögzített időnél 
hamarabb kapcsolja be, illetve később kapcsolja ki a közvilágítást. 
Így természetesen többletfogyasztás keletkezik, amit az elektromos 
szolgáltató felé az adott önkormányzatoknak ki kell fizetniük. A 
változtatás érdekében az áramszolgáltatónak a transzformátor-ál-
lomásokba új típusú hangfrekvenciás vevőket kell beszerelni.

Az utóbbi években az önkormányzat többször megkereste az 
Elműt és kérte, hogy Pilisvörösváron is a budapesti vezérléssel, 
tehát a fényviszonyokhoz alkalmazkodva kapcsoljon ki és be a 
közvilágítás, és vállalta a megnövekedett üzemidő miatti, nagy-
ságrendileg 600 000 forint éves áramdíj-növekedés megfizetését. 
(A szabványostól eltérő vezérlés nagyságrendileg 2-3%-os fogyasz-
tásnövekedéssel jár.) 

Az Elmű a legutóbbi megkeresésre pozitív választ adott, s 
2019. május hó folyamán a 33 pilisvörösvári transzformátor-
körzet közül 30 körzetben már ki is cserélte a hangfrekvenciás 

HÍREK

ÚJ FASOR  
A VÁROSI  
KÖZTEMETŐBEN
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 
2017-ben elkészíttette a városi közteme-
tő kertépítészeti tervét. A tervnek része 
többek között a fásítási és a növénytele-
pítési terv is. A terv megvalósítása foko-
zatosan, ütemezetten történik.

Az idei évben a tavaszi növénybeszer-
zés keretében a német katonasírok és az 
újonnan megnyitásra kerülő 13. parcella 
melletti út mentén 26 db nyírfát ültettek 
el. A beültetett fák a másik, a középső te-
metői út túloldalán végighúzódó nyírfa-
sor folytatásaként díszítik majd ezentúl 
a temetőt. Az előkészítő munkát a város-
gondnokság (ezen belül a temetőgond-
nokság), az ültetést a kertészeti csoport 
munkatársai végezték. Az elmúlt időszakban a szokásosnál több csapadék hullott le nem-

csak Pilisvörösváron és környékén, hanem egész Magyarország 
területén. További probléma, hogy mostanában nemcsak a csa-
padékos napok száma több, hanem az esőzés intenzitása is jóval 
erősebb egy szokványos tavaszi/nyári zápornál, s a felhőszakadások 
idején lezúduló hatalmas víztömeg elvezetésére sokszor képtelenek 
a meglévő árkok, vízelvezetők. 

A probléma megoldása érdekében az önkormányzat 2015-ben 
a város teljes közigazgatási területére elkészíttette a felszíni vízren-
dezési és csapadékvíz-elvezetési tanulmánytervet, majd 2016-ban a 
város vízrendezése szempontjából legkritikusabb két szakaszra (a 
Szent János utca – Bányatavak közötti vízfolyás, valamint a Fő utca 
– Vágóhíd köz – Határréti-patak nyomvonalon haladó vízfolyás) 
elkészíttette a vízjogi létesítési engedélyezési terveket is. 

Ezeknek a terveknek a megvalósítása százmilliós nagyságren-
dű beruházásokat igényel, amelyek megvalósulása érdekében az 
önkormányzat minden lehetséges pályázati lehetőséget megragad. 
(Jelenleg is elbírálásra vár a Tó-dűlői záportározó megépítésére be-
nyújtott pályázat, amelynek sikere nagy előrelépést jelentene, mert 
a záportározó az Őr-hegy környéki magasabb területről érkező csa-
padékot be tudná gyűjteni, így enyhítve a városközpontra nehezedő 
rendkívüli terhelést egy-egy nagy esőzést követően.)

Mindezek mellett azonban nemcsak a vízelvezetők kapacitása, 
hanem az árkok, átereszek, víznyelők tisztasága, akadálymentessé-
ge is nagyon fontos. Egy hordalékkal, szeméttel teli árokban ugyan-
is nehezebben folyik el a víz, a felhalmozódott hordalék pedig fel-
tölti az árkot, sőt rosszabb esetben akadályt képezve az átereszeket 
is eltömítheti. 

Sokan úgy gondolják, hogy a vízelvezetők tisztán tartásáról 
kizárólag az önkormányzatnak kell gondoskodnia, pedig ez nem 
így van. A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal össze-
függő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes 
rendelet értelmében az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 
egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, 
az úttestig terjedő teljes terület); a járdaszakasz melletti nyílt árok 
és ennek műtárgyai, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó 
anyagok és más hulladékok eltávolításáról az ingatlan tulajdonosá-
nak kell gondoskodnia.

Ennek ellenére a városgondnokság munkatársai jó néhány 
vízelvezetőt és árkot takarítanak folyamatosan, de nagyon fontos 
tisztában lenni azzal, hogy az ingatlanok előtti vízelvezetők tisztán 
tartása alapvetően az ingatlantulajdonos feladata. Természetesen 
időnként előfordulhat, hogy az egyébként megfelelően tisztán tar-
tott árokba a csapadékvíz rendkívüli mennyiségű hordalékot hoz, 
ilyen esetben az önkormányzat segítségét lehet kérni a hordalék 
elszállításában. 

A nagyobb problémák egy része azonban könnyen megelőzhető 
a vízelvezetők folyamatos tisztán tartásával. A polgármesteri hiva-
tal ezért kéri, hogy mindenki tegye meg a tőle telhetőt: ellenőrizze 
az ingatana előtti árkot, s gondoskodjon annak folyamatos tisztán 
tartásáról.

vevőket, így június óta a település döntő részén (a vasútállomás, 
a Vörösvárbánya megállóhely és a Báthory utca környékének ki-
vételével) rossz fényviszonyok esetén a közvilágítási naptárban 
rögzített időpontoknál előbb gyulladnak fel, és később alszanak 
ki a közvilágítási lámpák. (A felsorolt három helyen műszaki 
problémák vannak, amelyek megoldásán az Elmű dolgozik.) 

Mostantól tehát a közvilágítás be-, illetve kikapcsolása körüli 
kritikus időszakokban biztonságosabban lehet majd közlekedni 
Vörösváron, mivel az alkonykapcsoló segítségével áthidalják a 
szürkületi veszélyes időszakot. Azokon a településeken, ahol ezt a 
rendszert már bevezették, lényegében megszűntek a közvilágítás-
sal kapcsolatos panaszok, 
s a mostani fejlesztéssel 
remélhetőleg Pilisvörös-
váron is megoldódnak 
az eddigi ilyen jellegű 
problémák. A javulás ter-
mészetesen inkább majd 
ősszel lesz érzékelhető, 
amikor korábban sötéte-
dik, illetve visszaáll a téli 
időszámítás.
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PEDAGÓGUSNAPI KÖSZÖNTÉS  
A TIPEGŐ BÖLCSŐDÉBEN
Június elején a pedagógusokat sok helyen köszöntik a gyerekek, szülők, iskolafenntartók. 
(A pedagógusnap hivatalos dátuma június első vasárnapja, de a köszöntéseket általában 
munkanapokon tartják.)

A Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde nevelőit már az ünnep előtt, május 31-én köszöntötte 
Gromon István polgármester úr és Jákliné Komor Szilvia, a polgármesteri hivatal intézmé-
nyi referense. Polgármester úr kedves szavakkal, emléklappal és az igazgató asszonynak 
átadott virágcsokorral, valamint az önkormányzati főzőkonyha által készített hidegtálak-
kal és süteményekkel köszönte meg a bölcsődei dolgozók egész éves munkáját.
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Az elmúlt évben megtörtént a város forgalomtechnikai tervének felülvizsgálata, s a módo-
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került elhelyezésre forgalomlassítás céljából a Nagy Imre utcába és az Erkel Ferenc utcába. 
A forgalomtechnikai változások miatt az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy az érintett 
utcákban mindenki a szokásosnál is figyelmesebben vezessen!
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máron, Budakeszin, Budaörsön) ezzel szemben már évek óta olyan 
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Így természetesen többletfogyasztás keletkezik, amit az elektromos 
szolgáltató felé az adott önkormányzatoknak ki kell fizetniük. A 
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lomásokba új típusú hangfrekvenciás vevőket kell beszerelni.

Az utóbbi években az önkormányzat többször megkereste az 
Elműt és kérte, hogy Pilisvörösváron is a budapesti vezérléssel, 
tehát a fényviszonyokhoz alkalmazkodva kapcsoljon ki és be a 
közvilágítás, és vállalta a megnövekedett üzemidő miatti, nagy-
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újonnan megnyitásra kerülő 13. parcella 
melletti út mentén 26 db nyírfát ültettek 
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szürkületi veszélyes időszakot. Azokon a településeken, ahol ezt a 
rendszert már bevezették, lényegében megszűntek a közvilágítás-
sal kapcsolatos panaszok, 
s a mostani fejlesztéssel 
remélhetőleg Pilisvörös-
váron is megoldódnak 
az eddigi ilyen jellegű 
problémák. A javulás ter-
mészetesen inkább majd 
ősszel lesz érzékelhető, 
amikor korábban sötéte-
dik, illetve visszaáll a téli 
időszámítás.
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• Pályázatot nyújtott be az önkormány-
zat az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására. Mire 
irányul ez a pályázat?

A pályázati kiírás értelmében önkormány-
zati intézményfejlesztésre, óvodai, isko-
lai és utánpótlássport-fejlesztésre, illetve 
belterületi utak, járdák, hidak felújítására 
lehet pályázni. A három célcsoport közül 
minden önkormányzatnak egyet lehet vá-
lasztani. 

• Melyikre pályázik Vörösvár?

Mivel az elmúlt években az intézménye-
inkben rengeteg felújítást végeztünk, a 
bölcsődénk is felépült, és a sportlétesítmé-
nyek fejlesztésében is nagyot léptünk elő-
re, most a belterületi út- és járdafelújításra 
adtunk be pályázatot. 

• Mely területek fejlesztését határozták 
meg a pályázatban? 

A településrendezési eszközöket és a tele-
pülésképi rendeletet időnként módosítani 
kell, részben a felsőbb jogszabályok válto-
zása, részben az élet diktálta különböző 
követelmények, igények miatt. A tervezett 
módosításokról mindig előre hírt adunk, 
és lakossági fórumot is tartunk a bemu-
tatásukra. Korábban ezekre a fórumokra 
sokszor kevesen jöttek el, de úgy látom, 
hogy fokozatosan egyre többen megértik, 
hogy érdemes tájékozódni a várost és a 
saját telküket érintő településrendezési 
szabályokról, illetve azok változásáról, to-
vábbá hogy értelemes javaslatokkal azokat 
módosítani, jobbítani is lehet.

• Mik voltak a lakosság részéről a legfőbb 
felvetések? Figyelembe tudták ezeket 
venni a végső módosítás során?

Az egyik legfontosabb téma a Helyi épí-
tési szabályzatban javasolt egyik módosí-
tás volt, amely szerint a volt TSZ-major 
területén fekvő, Kmü jelű különleges me-
zőgazdasági üzemi övezetben a jövőben a 
raktározási funkció is megengedetté vált 
volna azzal a kikötéssel, hogy az oda ve-
zető út kiszélesítése is megtörténik. Ez 
ellen a módosítás ellen többen is tiltako-
zásukat fejezték ki, félve az emiatt esetleg 
megnövekedő forgalomtól. A fórumon 
elhangzottakra és az utána írásban beér-
kezett észrevételekre való tekintettel ez a 
módosítás a tervezetből kikerült, és a jó-
váhagyandó tervanyagban már nem fog 
szerepelni.

Hosszan tárgyaltuk még a fórumon az 
Ady Endre utca szélesítését kijelölő sza-
bályozási vonal kérdését, amelyet a mó-
dosító tervezet a tulajdonos számára ked-
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vező irányban, 18 méteres szélességről 15 
méterre csökkentett, de a tulajdonos ezt 
kevesellte, és a szabályozási vonal teljes 
elhagyását szeretné elérni. Az Ady End-
re utca – Fácán utca – Kamilla utca kör-
nyékén fekvő gazdasági terület azonban 
mintegy 11 hektár kiterjedésű, ahol a 2004 
óta fennálló építési jogok alapján összes-
ségében több mint 50 ezer m2 alapterületű 
beépítés létesíthető. A közlekedési terüle-
tek helyigényének biztosítása érdekében 
az önkormányzatnak kötelessége a poten-
ciális építési jogokat, a fent említett jelen-
tős beépítési lehetőséget és az ezzel együtt 
növekvő teherforgalmat figyelembe venni, 
és a megfelelő közlekedési folyosót biz-
tosítani. Jelenleg még folynak az egyez-
tetések az érintett ingatlantulajdonossal, 
a tervező szakemberekkel és jogászokkal 
annak érdekében, hogy erre a bonyolult 
problémára a lehető legjobb megoldást 
megtaláljuk.

• A lakossági fórum után még május 
27-ig írásban is lehetett észrevételeket 
benyújtani. Mennyi észrevétel érkezett, 
ezek mit tartalmaztak, és mi lett a sor-
suk?

Összesen 22 írásos beadvány érkezett, né-
melyik több aláíróval. Sok beadvány a fó-
rumon is elhangzottakat ismétli meg, de 
van néhány olyan is, amelyik olyan témá-
ról ír, ami a lakossági fórumon nem sze-
repelt. Említést érdemel a Szegfűskertek 
egyes tulajdonosainak az a kérése, hogy a 
Szegfűskertekben a vízlevezetés ne a ter-
vezett nyomvonalon történjen. Tekintve, 
hogy a város csapadékvíz-elvezetésének 
elengedhetetlen eleme a Szegfűskerteket 
átszelő patak, szakmai okok miatt ennek 
a kérésnek nem tud a terv helyet adni. 
Több más esetben viszont megtörtént a 
tervanyag módosítása. Ilyen például a ter-
mészetvédelmi vizsgálatok szükségessége 
a sportcsarnok harmadik lehetséges hely-
színén, a Kacsa-tó mellett, vagy például a 
gazdasági telephelyeken a saját tevékeny-
ségből származó hulladék tárolására vo-
natkozó szabály pontosítása, vagy az épü-
letmagasság emelése a Gip-2 övezetben.

• Hogyan foly-
tatódik ezután a 
tele pülsérendezési 
eszközök módosí-
tásának folyama-
ta?

A településrende-
zési eszközök mó-
dosításával kapcso-
latban a hatósági és 
a partneri vélemé-
nyekre adott vála-
szok elfogadásáról 
és a véleményezési 
szakasz lezárásáról 
a június 13-i rend-
kívüli ülésén dönt 
a képviselő-testület. Ezután meg kell kül-
deni az anyagot az állami főépítésznek 
záró véleményezésre. A főépítésznek a 
záró véleményezés megalkotására 21 nap 
áll rendelkezésére, azután a véleményét 
meg kell küldenie. Az állami főépítész 
záró szakmai véleményének ismeretében 
dönthet a képviselő-testület – várhatóan 
júliusban – a módosított településrende-
zési eszközök elfogadásáról. 

• Lapunk megjelenésekor már javában 
tart a nyár. Ilyenkor a szabadságok, nya-
ralások miatt a munkahelyeken, hivata-
lokban minden kicsit lassabb. Gondo-
lom, az önkormányzati munka azonban 
nem állhat, a megkezdett beruházások is 
zajlanak. Hogy ütemezik a nyarat?

Az önkormányzati munka nyáron nem 
hogy nem állhat, hanem a beruházások, 
kivitelezések miatt csúcsra van járatva. 
Az eredményes kiviteli közbeszerzéseink 
alapján induló út- és járdaépítési munká-
kat júniusban kezdjük. A nyertes kivitele-
ző június közepén felvonul a Béke utcá-
ban, ahol megkezdi a szilárd burkolatú út 
építését, és megkezdi a hegyen tervezett 
két járda – a Görgey utcai és a Klapka ut-
cai járda – építését is. Ezek az építkezések 
várhatóan július végéig tartanak majd.

• Terveznek még további útépítéseket is?

Igen, de azokra még keressük a kivitelezőt. 
Ilyen a Fő utca fel-
újításának folytatá-
sa a Hősök terétől a 
CBA-ig, a Pacsirta 
utca felső szaka-
szán a megsüly-
lyedt macskaköves 
burkolat felújítása, 
illetve a temető-
ben újabb három 
belső út szilárd 
burkolattal való 
ellátása. Ezekre a 
munkákra a koráb-
ban eredménytelen 
közbeszerzés után 
új közbeszerzé-

si eljárás indult, s reméljük, hogy annak 
alapján júliusban már ezekre a munkákra 
is szerződhetünk.

• A háziorvosi rendelők felújítása már 
március eleje óta tart, és jó ütemben ha-
lad. Milyen egyéb munkák várhatók még 
a nyáron?

Június közepén kezdjük a Szabadság ut-
cai óvoda udvarának felújítását, melynek 
keretében az óvodaudvar nagy része ütés-
csillapító gumi- és műfű burkolatot kap, 
mintegy 315 m2-en. A munka június 24-én 
kezdődik, és várhatóan egy hónapig tart 
majd.

Kisebb volumenű, de nagyon szép mun-
ka az új bányász emlékszoba kialakítása a 
Napos Oldal Szociális Központ épületének 
alagsorában, az utolsó pilisi bánya, azaz a 
pilisszentiváni bánya bezárásának 50. év-
fordulója alkalmából. Ugyancsak az utolsó 
pilisi bánya bezárásnak 50. évfordulójához 
kapcsolódik a városi köztemető 3. parcel-
lájában lévő 6 bányászsírhoz vezető útnak 
a szilárd burkolattal való ellátása. Szeret-
nénk kiselemes térkőburkolattal ellátni a 
bányászsírokhoz vezető utat, továbbá az 
útburkolatba a mártír bányászok emlékére 
a bányászsírok előtt egy-egy 30×20 cm-es 
márvány emléktáblát elhelyezni.

• Mi a helyzet a városi térfigyelő kame-
randszer kiépítésével?

Szakértők és a rendőrség segítségével már 
összeállítottuk a tervezett térfigyelő ka-
merarendszer pontos műszaki tartalmát, 
elkészítettük és közzétettük az ajánlat-
kérést.  Az ajánlatok beérkezése után kö-
vetkezik az ajánlatok szakami értékelé-
se, majd a képviselő-testület hozza meg 
a döntést a legjobb ajánlat kiválasztása 
tárgyában. Jó esetben akár még a nyáron 
telepítésre kerülhet a városi térfigyelő ka-
merarendszer, aminek segítségével remé-
nyeink szerint sikerül majd visszaszorí-
tani a közterületi, valamint a közlekedési 
szabálysértéseket és más közösségellenes 
magatartásokat.

Palkovics Mária

INTERJÚ  
GROMON ISTVÁN  
POLGÁRMESTERREL

Mivel új út építésére nem, csak utak és jár-
dák felújítására lehetett pályázni, mérle-
gelve az összes önkormányzati út és járda 
burkolatának állapotát, végül a Báthory 
utca régi szakaszának, illetve az Akácfa 
utca burkolatának felújítására, valamint 
az Iskola utca páratlan oldalán lévő járda 
felső szakaszának felújítására nyújtottuk 
be a pályázatot. 

• Mennyibe kerülnének a tervezett fel-
újítások az előzetes becslések szerint? 
Mennyi az elnyerhető támogatás, és 
mennyi az önrész?

Indikatív vállalkozói árajánlat alapján a ki-
vitelezés költsége a három felújítási mun-
kánál összesen bruttó 28 581 921 forint. A 
támogatás mértéke 65%, azaz 18 578 248 
forint, így az önkormányzat részéről biz-
tosítandó önrész összege 10 003 673 forint. 
Persze, ezek a számok csak a tervezői költ-
ségbecslés számai, amiket az élet gyakran 
átír, mert a kivitelezői árajánlatok sokszor 

jóval magasabbak, 
mint a tervezői költ-
ségbecslés számai.

• Munkaközi tájé-
koztató lakossági 
fórumot tartott az 
önkormányzat a 
településrendezési 
eszközök módosítá-
sával kapcsolatban 
május 16-án. A fó-
rumon a megszo-
kottnál sokkal több 
volt az érdeklődő. 
Ön szerint ez minek 
köszönhető?
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• Pályázatot nyújtott be az önkormány-
zat az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására. Mire 
irányul ez a pályázat?

A pályázati kiírás értelmében önkormány-
zati intézményfejlesztésre, óvodai, isko-
lai és utánpótlássport-fejlesztésre, illetve 
belterületi utak, járdák, hidak felújítására 
lehet pályázni. A három célcsoport közül 
minden önkormányzatnak egyet lehet vá-
lasztani. 

• Melyikre pályázik Vörösvár?

Mivel az elmúlt években az intézménye-
inkben rengeteg felújítást végeztünk, a 
bölcsődénk is felépült, és a sportlétesítmé-
nyek fejlesztésében is nagyot léptünk elő-
re, most a belterületi út- és járdafelújításra 
adtunk be pályázatot. 

• Mely területek fejlesztését határozták 
meg a pályázatban? 

A településrendezési eszközöket és a tele-
pülésképi rendeletet időnként módosítani 
kell, részben a felsőbb jogszabályok válto-
zása, részben az élet diktálta különböző 
követelmények, igények miatt. A tervezett 
módosításokról mindig előre hírt adunk, 
és lakossági fórumot is tartunk a bemu-
tatásukra. Korábban ezekre a fórumokra 
sokszor kevesen jöttek el, de úgy látom, 
hogy fokozatosan egyre többen megértik, 
hogy érdemes tájékozódni a várost és a 
saját telküket érintő településrendezési 
szabályokról, illetve azok változásáról, to-
vábbá hogy értelemes javaslatokkal azokat 
módosítani, jobbítani is lehet.

• Mik voltak a lakosság részéről a legfőbb 
felvetések? Figyelembe tudták ezeket 
venni a végső módosítás során?

Az egyik legfontosabb téma a Helyi épí-
tési szabályzatban javasolt egyik módosí-
tás volt, amely szerint a volt TSZ-major 
területén fekvő, Kmü jelű különleges me-
zőgazdasági üzemi övezetben a jövőben a 
raktározási funkció is megengedetté vált 
volna azzal a kikötéssel, hogy az oda ve-
zető út kiszélesítése is megtörténik. Ez 
ellen a módosítás ellen többen is tiltako-
zásukat fejezték ki, félve az emiatt esetleg 
megnövekedő forgalomtól. A fórumon 
elhangzottakra és az utána írásban beér-
kezett észrevételekre való tekintettel ez a 
módosítás a tervezetből kikerült, és a jó-
váhagyandó tervanyagban már nem fog 
szerepelni.

Hosszan tárgyaltuk még a fórumon az 
Ady Endre utca szélesítését kijelölő sza-
bályozási vonal kérdését, amelyet a mó-
dosító tervezet a tulajdonos számára ked-
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tásra, szabályozási terv,  
lakossági fórum, nyári  
önkormányzati kivitelezési  
munkák

vező irányban, 18 méteres szélességről 15 
méterre csökkentett, de a tulajdonos ezt 
kevesellte, és a szabályozási vonal teljes 
elhagyását szeretné elérni. Az Ady End-
re utca – Fácán utca – Kamilla utca kör-
nyékén fekvő gazdasági terület azonban 
mintegy 11 hektár kiterjedésű, ahol a 2004 
óta fennálló építési jogok alapján összes-
ségében több mint 50 ezer m2 alapterületű 
beépítés létesíthető. A közlekedési terüle-
tek helyigényének biztosítása érdekében 
az önkormányzatnak kötelessége a poten-
ciális építési jogokat, a fent említett jelen-
tős beépítési lehetőséget és az ezzel együtt 
növekvő teherforgalmat figyelembe venni, 
és a megfelelő közlekedési folyosót biz-
tosítani. Jelenleg még folynak az egyez-
tetések az érintett ingatlantulajdonossal, 
a tervező szakemberekkel és jogászokkal 
annak érdekében, hogy erre a bonyolult 
problémára a lehető legjobb megoldást 
megtaláljuk.

• A lakossági fórum után még május 
27-ig írásban is lehetett észrevételeket 
benyújtani. Mennyi észrevétel érkezett, 
ezek mit tartalmaztak, és mi lett a sor-
suk?

Összesen 22 írásos beadvány érkezett, né-
melyik több aláíróval. Sok beadvány a fó-
rumon is elhangzottakat ismétli meg, de 
van néhány olyan is, amelyik olyan témá-
ról ír, ami a lakossági fórumon nem sze-
repelt. Említést érdemel a Szegfűskertek 
egyes tulajdonosainak az a kérése, hogy a 
Szegfűskertekben a vízlevezetés ne a ter-
vezett nyomvonalon történjen. Tekintve, 
hogy a város csapadékvíz-elvezetésének 
elengedhetetlen eleme a Szegfűskerteket 
átszelő patak, szakmai okok miatt ennek 
a kérésnek nem tud a terv helyet adni. 
Több más esetben viszont megtörtént a 
tervanyag módosítása. Ilyen például a ter-
mészetvédelmi vizsgálatok szükségessége 
a sportcsarnok harmadik lehetséges hely-
színén, a Kacsa-tó mellett, vagy például a 
gazdasági telephelyeken a saját tevékeny-
ségből származó hulladék tárolására vo-
natkozó szabály pontosítása, vagy az épü-
letmagasság emelése a Gip-2 övezetben.

• Hogyan foly-
tatódik ezután a 
tele pülsérendezési 
eszközök módosí-
tásának folyama-
ta?

A településrende-
zési eszközök mó-
dosításával kapcso-
latban a hatósági és 
a partneri vélemé-
nyekre adott vála-
szok elfogadásáról 
és a véleményezési 
szakasz lezárásáról 
a június 13-i rend-
kívüli ülésén dönt 
a képviselő-testület. Ezután meg kell kül-
deni az anyagot az állami főépítésznek 
záró véleményezésre. A főépítésznek a 
záró véleményezés megalkotására 21 nap 
áll rendelkezésére, azután a véleményét 
meg kell küldenie. Az állami főépítész 
záró szakmai véleményének ismeretében 
dönthet a képviselő-testület – várhatóan 
júliusban – a módosított településrende-
zési eszközök elfogadásáról. 

• Lapunk megjelenésekor már javában 
tart a nyár. Ilyenkor a szabadságok, nya-
ralások miatt a munkahelyeken, hivata-
lokban minden kicsit lassabb. Gondo-
lom, az önkormányzati munka azonban 
nem állhat, a megkezdett beruházások is 
zajlanak. Hogy ütemezik a nyarat?

Az önkormányzati munka nyáron nem 
hogy nem állhat, hanem a beruházások, 
kivitelezések miatt csúcsra van járatva. 
Az eredményes kiviteli közbeszerzéseink 
alapján induló út- és járdaépítési munká-
kat júniusban kezdjük. A nyertes kivitele-
ző június közepén felvonul a Béke utcá-
ban, ahol megkezdi a szilárd burkolatú út 
építését, és megkezdi a hegyen tervezett 
két járda – a Görgey utcai és a Klapka ut-
cai járda – építését is. Ezek az építkezések 
várhatóan július végéig tartanak majd.

• Terveznek még további útépítéseket is?

Igen, de azokra még keressük a kivitelezőt. 
Ilyen a Fő utca fel-
újításának folytatá-
sa a Hősök terétől a 
CBA-ig, a Pacsirta 
utca felső szaka-
szán a megsüly-
lyedt macskaköves 
burkolat felújítása, 
illetve a temető-
ben újabb három 
belső út szilárd 
burkolattal való 
ellátása. Ezekre a 
munkákra a koráb-
ban eredménytelen 
közbeszerzés után 
új közbeszerzé-

si eljárás indult, s reméljük, hogy annak 
alapján júliusban már ezekre a munkákra 
is szerződhetünk.

• A háziorvosi rendelők felújítása már 
március eleje óta tart, és jó ütemben ha-
lad. Milyen egyéb munkák várhatók még 
a nyáron?

Június közepén kezdjük a Szabadság ut-
cai óvoda udvarának felújítását, melynek 
keretében az óvodaudvar nagy része ütés-
csillapító gumi- és műfű burkolatot kap, 
mintegy 315 m2-en. A munka június 24-én 
kezdődik, és várhatóan egy hónapig tart 
majd.

Kisebb volumenű, de nagyon szép mun-
ka az új bányász emlékszoba kialakítása a 
Napos Oldal Szociális Központ épületének 
alagsorában, az utolsó pilisi bánya, azaz a 
pilisszentiváni bánya bezárásának 50. év-
fordulója alkalmából. Ugyancsak az utolsó 
pilisi bánya bezárásnak 50. évfordulójához 
kapcsolódik a városi köztemető 3. parcel-
lájában lévő 6 bányászsírhoz vezető útnak 
a szilárd burkolattal való ellátása. Szeret-
nénk kiselemes térkőburkolattal ellátni a 
bányászsírokhoz vezető utat, továbbá az 
útburkolatba a mártír bányászok emlékére 
a bányászsírok előtt egy-egy 30×20 cm-es 
márvány emléktáblát elhelyezni.

• Mi a helyzet a városi térfigyelő kame-
randszer kiépítésével?

Szakértők és a rendőrség segítségével már 
összeállítottuk a tervezett térfigyelő ka-
merarendszer pontos műszaki tartalmát, 
elkészítettük és közzétettük az ajánlat-
kérést.  Az ajánlatok beérkezése után kö-
vetkezik az ajánlatok szakami értékelé-
se, majd a képviselő-testület hozza meg 
a döntést a legjobb ajánlat kiválasztása 
tárgyában. Jó esetben akár még a nyáron 
telepítésre kerülhet a városi térfigyelő ka-
merarendszer, aminek segítségével remé-
nyeink szerint sikerül majd visszaszorí-
tani a közterületi, valamint a közlekedési 
szabálysértéseket és más közösségellenes 
magatartásokat.

Palkovics Mária

INTERJÚ  
GROMON ISTVÁN  
POLGÁRMESTERREL

Mivel új út építésére nem, csak utak és jár-
dák felújítására lehetett pályázni, mérle-
gelve az összes önkormányzati út és járda 
burkolatának állapotát, végül a Báthory 
utca régi szakaszának, illetve az Akácfa 
utca burkolatának felújítására, valamint 
az Iskola utca páratlan oldalán lévő járda 
felső szakaszának felújítására nyújtottuk 
be a pályázatot. 

• Mennyibe kerülnének a tervezett fel-
újítások az előzetes becslések szerint? 
Mennyi az elnyerhető támogatás, és 
mennyi az önrész?

Indikatív vállalkozói árajánlat alapján a ki-
vitelezés költsége a három felújítási mun-
kánál összesen bruttó 28 581 921 forint. A 
támogatás mértéke 65%, azaz 18 578 248 
forint, így az önkormányzat részéről biz-
tosítandó önrész összege 10 003 673 forint. 
Persze, ezek a számok csak a tervezői költ-
ségbecslés számai, amiket az élet gyakran 
átír, mert a kivitelezői árajánlatok sokszor 

jóval magasabbak, 
mint a tervezői költ-
ségbecslés számai.

• Munkaközi tájé-
koztató lakossági 
fórumot tartott az 
önkormányzat a 
településrendezési 
eszközök módosítá-
sával kapcsolatban 
május 16-án. A fó-
rumon a megszo-
kottnál sokkal több 
volt az érdeklődő. 
Ön szerint ez minek 
köszönhető?
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pályázat kiírásáról döntöttek. (7/2019. ren-
delet – 10 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

MÁJUS 30.  
RENDES ÜLÉS

Szociális beszámoló

A szociális igazgatásról és a szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. törvény és a Ma-
gyarország önkormányzatairól szóló 2011. 
évi törvény alapján a jegyző minden évben 
tájékoztatja a képviselő-testületet az előző 
évben nyújtott szociális ellátásokról. 

Az idei beszámolóból kiderül, hogy a 
pilisvörösvári lakosság száma 14 682 fő, en-
nek 12,3%-a 70 év feletti. A tavalyi évben az 
önkormányzat szociális ellátásra összesen 
10 254 236 forintot fizetett ki (krízissegély, 
köztemetés, lakhatási támogatás, ápolási 
támogatás, 70 év felettiek ajándékutalvá-
nya). A regisztrált álláskeresők száma 2018-

MÁJUS 20.  
RENDKÍVÜLI ÜLÉS
Kivitelező kiválasztása út-  
és járdaépítésekhez 

A képviselő-testület még az év elején, feb-
ruár 28-i ülésén döntött arról, hogy közbe-
szerzési eljárást indít a Fő utcán parkoló, 
járda és kerékpárút építésére, a Béke utcá-
ban szilárd burkolatú út építésére, a Gör-
gey és a Klapka utcákban járda építésére, 
a városi köztemetőben szilárd burkolatú 
utak építésére, valamint a Budai Nagy An-
tal utcában az út és járda megsüllyedt sza-
kaszának javítására.

Az ajánlati felhívásra a Béke utcai út-
építés esetében a legkedvezőbb ajánlatot a 
Nadi Építő és Szolgáltató Kft. adta, bruttó 
63 361 849 forinttal, 60 hónapos jótállással 
és 10 napos előteljesítéssel, így őket bíz-
ták meg a kivitelezéssel. Szintén ez a cég 
adta a legjobb ajánlatot a Görgey utcai és 
a Klapka utcai járdák megépítésére, bruttó 
28 814 903 forintos ajánlati árral, 60 hóna-
pos jótállással és 5 napos előteljesítéssel. 

A Fő utcai parkoló, járda és kerékpárút 
építésére, a temetői szilárd burkolatú utak 
építésére és a Budai Nagy Antal utcai út- 
és járdajavításra nem érkezett ajánlat, így 
ezeket az eljárásokat eredménytelennek 
nyilvánította a képviselő-testület. Az ered-
ménytelennek nyilvánított közbeszerzések 
helyett a tervezett, de egyelőre kivitelezői 
ajánlat nélkül maradt fejlesztések kivite-
lezőjének kiválasztására új közbeszerzési 

ÖNKORMÁNYZATI  
DÖNTÉSEK

megfelelő számú, de legalább három aján-
latot bekérni. Az új szabályban rögzítet-
ték továbbá a beszerzés becsült értékének 
meghatározási módját, a bíráló bizottság 
hatáskörét, továbbá a versenyeztetési eljá-
ráshoz kapcsolódó egyéb döntések megho-
zatalával, a szerződéskötéssel kapcsolatos 
szabályokat. A most elfogadott szabályzat 
újítása, hogy a vállalkozói ajánlatokat már 
nemcsak zárt borítékban, hanem e-mailen 
is várják, amely e-mailek tartalmának tit-
kosságát a bontási határidőig informatikai 
eszközökkel biztosítják. Azt, hogy az aján-
latot e-mailen vagy papíralapon, zárt bo-
rítékban várják-e, mindig az ajánlatkérés 
tartalma határozza meg, és az ajánlatkérő 
(az önkormányzat) a beszerzés tárgyától 
függően dönti el. (69/2019. határozat – 8 
igen, 1 nem)

Új bányász emlékszoba készül  
a Napos Oldal Szociális Központ 
épületében

2008-ban a pilisvörösvári bányászsztrájk 
80. évfordulója alkalmából az önkormány-
zat az egykori tiszti kaszinó épületében 
(ma Városi Napos Oldal Szociális Köz-
pont) egy bányász emlékszobát alakított ki.  
Az emlékszoba nyolc éven keresztül szépen 
működött, de 2016. január 1-jével törvény 

ápoló és őrző közösségek tevékenységének 
támogatására, s a felhívásra az önkormány-
zat pályázatot nyújtott be az új bányász 
emlékszoba kialakítására. Az emlékszoba 
kialakításának becsült összege 785 000 fo-
rint. A pályázaton 300 000 forintot nyert 
az önkormányzat, a fennmaradó összeget 
saját forrásból biztosítja. Az új bányász em-
lékszobát az idei bányásznapra, az utolsó 
pilisi bánya bezárásának 50. évfordulója 
alkalmából szeretné az önkormányzat át-
adni. (70/2019. határozat – 9 igen)

Pályázat benyújtása út-  
és járdafelújításra

A helyi önkormányzatokért felelős minisz-
ter az államháztartásért felelős minisz-
terrel egyetértésben pályázatot hirdetett 
önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására. A pályázaton 
belül három alcél közül lehetett választani 
(intézményfejlesztés, sportfejlesztés, bel-
területi utak, járdák, hidak felújítása. Ez 
utóbbinál új út építésére nem, csak utak és 
járdák felújítására lehetett pályázni.) 

Alapos megfontolás után az önkor-
mányzat a belterületi utak és járdák, ezen 
belül a Báthory utca régi szakaszának és 
az Akácfa utca burkolatának, valamint 
az Iskola utca páratlan oldalán lévő járda 
felső (a Művészetek Házától induló) sza-
kaszának felújítására nyújtott be pályáza-
tot. A tervezett felújítási munkák becsült 
ára összesen bruttó 28 581 921 forint. A 
támogatás mértéke 65%, azaz 18 578 248 
forint, így az önkormányzat által biztosí-
tandó önrész nagysága 10 003 673 forint. 
(71/2019. határozat – 9 igen)

Megszűnik  
a Mikszáth Kálmán utca  

A Liegl & Dachser Szállítmányozási és 
Logisztikai Kft. ügyvezető igazgatója 
2019. március 4-én levélben kereste meg 
az önkormányzatot, melyben jelezte, 
hogy a telephelyük bővítése érdekében 
szeretnék megvásárolni az önkormányzat 
tulajdonában álló 7551 hrsz.-ú ingatlant. 
Az ingatlan jelenleg Mikszáth Kálmán 
utca néven útként funkcionál (kizárólag a 
Liegl használja), a Liegl 10-es út melletti 
parkolóját ezen az ingatlanon keresztül 
lehet megközelíteni.

Az ingatlan megnevezése az ingatlan-
nyilvántartás alapján „kivett út”, terü-
lete 3423 m2, s a helyi építési szabályzat 
(HÉSZ) alapján Gip-4 jelű ipari területen 
helyezkedik el. Az értékesítéshez az ingat-
lan művelési ágát a HÉSZ-nek megfelelően 
„kivett út”-ról „kivett beépítetlen terület”-re 
kell módosítani.

A képviselő-testület támogatta a Liegl 
kérelmét, és úgy döntött, hogy a szóban for-
gó terület művelési ágát módosítja, s a te-
lek értékesítésére nyilvános pályázatot ír ki, 

ban 127 fő volt, amely csökkenést mutat az 
elmúlt évekhez képest. (67/2019. határozat 
– 9 igen)

Gyermekjóléti beszámoló

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény alapján a jegyző minden év május 
31-ig tájékoztatja a testületet az előző évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi felada-
tok ellátásáról. 

A tavalyi év végi adatok szerint összesen 
2909 fő 18 év alatti gyermek él Vörösváron, 
ami a lakosság 19,81%-a. Gyermekvédelmi 
ellátásokra összesen 3 931 965 forintot for-
dított az önkormányzat 2018-ban (pénz-
beli ellátás, gyermekvédelmi kedvezmény, 
egyéb támogatások). A pénzbeli ellátás 
mellett személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokat is biztosít az önkormányzat a 
rászorulóknak. Ilyen ellátás a család- és 
gyermekjóléti szolgálat fenntartása és mű-
ködtetése, melynek feladata a családsegítés 
és a gyermekjóléti alapellátás biztosítása. 
Néhány szolgáltatás, melyeket a szolgálat 
nyújt: szociális, életvezetési és mentálhi-
giénés tanácsadás, anyagi nehézségekkel 
küzdők számára a szociális szolgáltatások-
hoz való hozzájutás megszervezése, csa-
ládgondozás és közösségfejlesztés.

A család- és gyermekjóléti központ já-
rási szinten fogja össze a gyermekvédelmi 
feladatokat, látja el a hatósági intézkedé-
sekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmé-
re irányuló tevékenységeket. Ezen túlme-
nően egyéni és speciális szolgáltatásokat 
(pszichológus, családterapeuta, jogász) és 
programokat szervez. 2018-ban összesen 
32 pilisvörösvári gyermeket érintett ez a 
feladatellátás (védelembe vétel, nevelésbe 
vétel, utógondozás). (68/2019. határozat – 
9 igen)

Görgey utca

 Bányász emlékszoba kialakítása

nettó 12  000 Ft/m2, azaz nettó 41 076 000 
forint alsó limitáron. (72/2019. határozat – 
9 igen, 73/2019. határozat – 8 igen, 1 nem)

Ingatlanok belterületbe vonása 
A tulajdonosok kérésére az önkormányzat 
úgy döntött, hogy belterületbe vonási en-
gedélykérelmet nyújt be a Buda környéki 
Járási Földhivatalhoz két ingatlan vonat-
kozásában. Az egyik a 6291-es hrsz.-ú in-
gatlan a Kápolna utcában, a másik a 7045/8 
hrsz.-ú ingatlan a Kamilla utcában. Mind-
két ingatlan tulajdonosa vállalta a belterü-
letbe vonással járó költségek megfizetését, 
valamint azt, hogy a településszerkezeti 
tervben meghatározott célra 4 éven belül 
felhasználja a telket. (74/2019. határozat – 
9 igen, 64/2019. határozat – 9 igen)

alapján létre kellett hozni a Pilisvörösvá-
ri Járást ellátó Család- és Gyermekjóléti 
Központot, így a bányász relikviákat egy 
kisebb helyiségbe kellett áttelepíteni. 2019. 
január 1-től egy újabb jogszabály alapján 
ismét bővíteni kellett a szociális központ 
szolgáltatásait – ezúttal az óvodai és iskolai 
szociális segítő tevékenységgel. Ez megint 
létszámbővítést jelentett, így a bányász em-
lékszobát ideiglenesen meg kellett szün-
tetni, a benne őrzött relikviákat el kellett 
raktározni.

A képviselő-testület most a bányász 
emlékszoba új helyszínéül a Napos Oldal 
Szociális Központ főépületének alagsorá-
ban található hangulatos, boltíves helyisé-
get jelölte ki. A helyiség kiválóan alkalmas 
bányász emlékszobának, azonban felújí-
tásra szorul.

A Dorogi Szénmedence Kultúrájáért 
Alapítvány idén februárban pályázatot írt 
ki a szénmedence bányászhagyományait 

Módosult a beszerzésekről szóló 
szabályzat  

Módosította a képviselő-testület az ön-
kormányzati beszerzések lebonyolításával 
kapcsolatos eljárásrendet. Az új szabályzat 
szerint a közbeszerzési értékhatárt el nem 
érő, de 1 millió forint feletti beszerzések 
esetén kötelező a beszerzési szabályzatnak 

Az ülésen megalkotott, illetve módosí-
tott rendeletek 

9/2019. (V. 31.) rendelet – Az önkormány-
zat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. 
(II. 8.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról

10/2019. (V. 31.) rendelet – A pilisvörösvári 
társadalmi szervezetek pénzbeli támoga-
tásának módjáról szóló 19/2010. (XI. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

11/2019. (V. 31.) rendelet – Az önkormány-
zat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról

12/2019. (V. 31.) rendelet – Az önkormány-
zati lakások és helyiségek bérletére és el-
idegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 
8/1997. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Egyéb határozatok

65/2019. határozat – A Művészetek Háza 
− Kulturális Központ és Városi Könyvtár, 
Pilisvörösvár új Szervezeti és működési sza-
bályzatának jóváhagyásáról

66/2019. határozat – A Művészetek Háza 
– Kulturális Központ és Városi Könyvtár, 
Pilisvörösvár Alapító okiratának módosí-
tásáról, Módosító okiratának elfogadásáról

A képviselő-testület által hozott határo-
zatok és rendeletek megtalálhatóak a vá-
rosi honlapon (www.pilisvorosvar.hu / 
Vörösvári vagyok / Önkormányzati doku-
mentumok)
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pályázat kiírásáról döntöttek. (7/2019. ren-
delet – 10 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

MÁJUS 30.  
RENDES ÜLÉS

Szociális beszámoló

A szociális igazgatásról és a szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. törvény és a Ma-
gyarország önkormányzatairól szóló 2011. 
évi törvény alapján a jegyző minden évben 
tájékoztatja a képviselő-testületet az előző 
évben nyújtott szociális ellátásokról. 

Az idei beszámolóból kiderül, hogy a 
pilisvörösvári lakosság száma 14 682 fő, en-
nek 12,3%-a 70 év feletti. A tavalyi évben az 
önkormányzat szociális ellátásra összesen 
10 254 236 forintot fizetett ki (krízissegély, 
köztemetés, lakhatási támogatás, ápolási 
támogatás, 70 év felettiek ajándékutalvá-
nya). A regisztrált álláskeresők száma 2018-

MÁJUS 20.  
RENDKÍVÜLI ÜLÉS
Kivitelező kiválasztása út-  
és járdaépítésekhez 

A képviselő-testület még az év elején, feb-
ruár 28-i ülésén döntött arról, hogy közbe-
szerzési eljárást indít a Fő utcán parkoló, 
járda és kerékpárút építésére, a Béke utcá-
ban szilárd burkolatú út építésére, a Gör-
gey és a Klapka utcákban járda építésére, 
a városi köztemetőben szilárd burkolatú 
utak építésére, valamint a Budai Nagy An-
tal utcában az út és járda megsüllyedt sza-
kaszának javítására.

Az ajánlati felhívásra a Béke utcai út-
építés esetében a legkedvezőbb ajánlatot a 
Nadi Építő és Szolgáltató Kft. adta, bruttó 
63 361 849 forinttal, 60 hónapos jótállással 
és 10 napos előteljesítéssel, így őket bíz-
ták meg a kivitelezéssel. Szintén ez a cég 
adta a legjobb ajánlatot a Görgey utcai és 
a Klapka utcai járdák megépítésére, bruttó 
28 814 903 forintos ajánlati árral, 60 hóna-
pos jótállással és 5 napos előteljesítéssel. 

A Fő utcai parkoló, járda és kerékpárút 
építésére, a temetői szilárd burkolatú utak 
építésére és a Budai Nagy Antal utcai út- 
és járdajavításra nem érkezett ajánlat, így 
ezeket az eljárásokat eredménytelennek 
nyilvánította a képviselő-testület. Az ered-
ménytelennek nyilvánított közbeszerzések 
helyett a tervezett, de egyelőre kivitelezői 
ajánlat nélkül maradt fejlesztések kivite-
lezőjének kiválasztására új közbeszerzési 

ÖNKORMÁNYZATI  
DÖNTÉSEK

megfelelő számú, de legalább három aján-
latot bekérni. Az új szabályban rögzítet-
ték továbbá a beszerzés becsült értékének 
meghatározási módját, a bíráló bizottság 
hatáskörét, továbbá a versenyeztetési eljá-
ráshoz kapcsolódó egyéb döntések megho-
zatalával, a szerződéskötéssel kapcsolatos 
szabályokat. A most elfogadott szabályzat 
újítása, hogy a vállalkozói ajánlatokat már 
nemcsak zárt borítékban, hanem e-mailen 
is várják, amely e-mailek tartalmának tit-
kosságát a bontási határidőig informatikai 
eszközökkel biztosítják. Azt, hogy az aján-
latot e-mailen vagy papíralapon, zárt bo-
rítékban várják-e, mindig az ajánlatkérés 
tartalma határozza meg, és az ajánlatkérő 
(az önkormányzat) a beszerzés tárgyától 
függően dönti el. (69/2019. határozat – 8 
igen, 1 nem)

Új bányász emlékszoba készül  
a Napos Oldal Szociális Központ 
épületében

2008-ban a pilisvörösvári bányászsztrájk 
80. évfordulója alkalmából az önkormány-
zat az egykori tiszti kaszinó épületében 
(ma Városi Napos Oldal Szociális Köz-
pont) egy bányász emlékszobát alakított ki.  
Az emlékszoba nyolc éven keresztül szépen 
működött, de 2016. január 1-jével törvény 

ápoló és őrző közösségek tevékenységének 
támogatására, s a felhívásra az önkormány-
zat pályázatot nyújtott be az új bányász 
emlékszoba kialakítására. Az emlékszoba 
kialakításának becsült összege 785 000 fo-
rint. A pályázaton 300 000 forintot nyert 
az önkormányzat, a fennmaradó összeget 
saját forrásból biztosítja. Az új bányász em-
lékszobát az idei bányásznapra, az utolsó 
pilisi bánya bezárásának 50. évfordulója 
alkalmából szeretné az önkormányzat át-
adni. (70/2019. határozat – 9 igen)

Pályázat benyújtása út-  
és járdafelújításra

A helyi önkormányzatokért felelős minisz-
ter az államháztartásért felelős minisz-
terrel egyetértésben pályázatot hirdetett 
önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására. A pályázaton 
belül három alcél közül lehetett választani 
(intézményfejlesztés, sportfejlesztés, bel-
területi utak, járdák, hidak felújítása. Ez 
utóbbinál új út építésére nem, csak utak és 
járdák felújítására lehetett pályázni.) 

Alapos megfontolás után az önkor-
mányzat a belterületi utak és járdák, ezen 
belül a Báthory utca régi szakaszának és 
az Akácfa utca burkolatának, valamint 
az Iskola utca páratlan oldalán lévő járda 
felső (a Művészetek Házától induló) sza-
kaszának felújítására nyújtott be pályáza-
tot. A tervezett felújítási munkák becsült 
ára összesen bruttó 28 581 921 forint. A 
támogatás mértéke 65%, azaz 18 578 248 
forint, így az önkormányzat által biztosí-
tandó önrész nagysága 10 003 673 forint. 
(71/2019. határozat – 9 igen)

Megszűnik  
a Mikszáth Kálmán utca  

A Liegl & Dachser Szállítmányozási és 
Logisztikai Kft. ügyvezető igazgatója 
2019. március 4-én levélben kereste meg 
az önkormányzatot, melyben jelezte, 
hogy a telephelyük bővítése érdekében 
szeretnék megvásárolni az önkormányzat 
tulajdonában álló 7551 hrsz.-ú ingatlant. 
Az ingatlan jelenleg Mikszáth Kálmán 
utca néven útként funkcionál (kizárólag a 
Liegl használja), a Liegl 10-es út melletti 
parkolóját ezen az ingatlanon keresztül 
lehet megközelíteni.

Az ingatlan megnevezése az ingatlan-
nyilvántartás alapján „kivett út”, terü-
lete 3423 m2, s a helyi építési szabályzat 
(HÉSZ) alapján Gip-4 jelű ipari területen 
helyezkedik el. Az értékesítéshez az ingat-
lan művelési ágát a HÉSZ-nek megfelelően 
„kivett út”-ról „kivett beépítetlen terület”-re 
kell módosítani.

A képviselő-testület támogatta a Liegl 
kérelmét, és úgy döntött, hogy a szóban for-
gó terület művelési ágát módosítja, s a te-
lek értékesítésére nyilvános pályázatot ír ki, 

ban 127 fő volt, amely csökkenést mutat az 
elmúlt évekhez képest. (67/2019. határozat 
– 9 igen)

Gyermekjóléti beszámoló

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény alapján a jegyző minden év május 
31-ig tájékoztatja a testületet az előző évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi felada-
tok ellátásáról. 

A tavalyi év végi adatok szerint összesen 
2909 fő 18 év alatti gyermek él Vörösváron, 
ami a lakosság 19,81%-a. Gyermekvédelmi 
ellátásokra összesen 3 931 965 forintot for-
dított az önkormányzat 2018-ban (pénz-
beli ellátás, gyermekvédelmi kedvezmény, 
egyéb támogatások). A pénzbeli ellátás 
mellett személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokat is biztosít az önkormányzat a 
rászorulóknak. Ilyen ellátás a család- és 
gyermekjóléti szolgálat fenntartása és mű-
ködtetése, melynek feladata a családsegítés 
és a gyermekjóléti alapellátás biztosítása. 
Néhány szolgáltatás, melyeket a szolgálat 
nyújt: szociális, életvezetési és mentálhi-
giénés tanácsadás, anyagi nehézségekkel 
küzdők számára a szociális szolgáltatások-
hoz való hozzájutás megszervezése, csa-
ládgondozás és közösségfejlesztés.

A család- és gyermekjóléti központ já-
rási szinten fogja össze a gyermekvédelmi 
feladatokat, látja el a hatósági intézkedé-
sekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmé-
re irányuló tevékenységeket. Ezen túlme-
nően egyéni és speciális szolgáltatásokat 
(pszichológus, családterapeuta, jogász) és 
programokat szervez. 2018-ban összesen 
32 pilisvörösvári gyermeket érintett ez a 
feladatellátás (védelembe vétel, nevelésbe 
vétel, utógondozás). (68/2019. határozat – 
9 igen)

Görgey utca

 Bányász emlékszoba kialakítása

nettó 12  000 Ft/m2, azaz nettó 41 076 000 
forint alsó limitáron. (72/2019. határozat – 
9 igen, 73/2019. határozat – 8 igen, 1 nem)

Ingatlanok belterületbe vonása 
A tulajdonosok kérésére az önkormányzat 
úgy döntött, hogy belterületbe vonási en-
gedélykérelmet nyújt be a Buda környéki 
Járási Földhivatalhoz két ingatlan vonat-
kozásában. Az egyik a 6291-es hrsz.-ú in-
gatlan a Kápolna utcában, a másik a 7045/8 
hrsz.-ú ingatlan a Kamilla utcában. Mind-
két ingatlan tulajdonosa vállalta a belterü-
letbe vonással járó költségek megfizetését, 
valamint azt, hogy a településszerkezeti 
tervben meghatározott célra 4 éven belül 
felhasználja a telket. (74/2019. határozat – 
9 igen, 64/2019. határozat – 9 igen)

alapján létre kellett hozni a Pilisvörösvá-
ri Járást ellátó Család- és Gyermekjóléti 
Központot, így a bányász relikviákat egy 
kisebb helyiségbe kellett áttelepíteni. 2019. 
január 1-től egy újabb jogszabály alapján 
ismét bővíteni kellett a szociális központ 
szolgáltatásait – ezúttal az óvodai és iskolai 
szociális segítő tevékenységgel. Ez megint 
létszámbővítést jelentett, így a bányász em-
lékszobát ideiglenesen meg kellett szün-
tetni, a benne őrzött relikviákat el kellett 
raktározni.

A képviselő-testület most a bányász 
emlékszoba új helyszínéül a Napos Oldal 
Szociális Központ főépületének alagsorá-
ban található hangulatos, boltíves helyisé-
get jelölte ki. A helyiség kiválóan alkalmas 
bányász emlékszobának, azonban felújí-
tásra szorul.

A Dorogi Szénmedence Kultúrájáért 
Alapítvány idén februárban pályázatot írt 
ki a szénmedence bányászhagyományait 

Módosult a beszerzésekről szóló 
szabályzat  

Módosította a képviselő-testület az ön-
kormányzati beszerzések lebonyolításával 
kapcsolatos eljárásrendet. Az új szabályzat 
szerint a közbeszerzési értékhatárt el nem 
érő, de 1 millió forint feletti beszerzések 
esetén kötelező a beszerzési szabályzatnak 

Az ülésen megalkotott, illetve módosí-
tott rendeletek 

9/2019. (V. 31.) rendelet – Az önkormány-
zat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. 
(II. 8.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról

10/2019. (V. 31.) rendelet – A pilisvörösvári 
társadalmi szervezetek pénzbeli támoga-
tásának módjáról szóló 19/2010. (XI. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

11/2019. (V. 31.) rendelet – Az önkormány-
zat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról

12/2019. (V. 31.) rendelet – Az önkormány-
zati lakások és helyiségek bérletére és el-
idegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 
8/1997. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Egyéb határozatok

65/2019. határozat – A Művészetek Háza 
− Kulturális Központ és Városi Könyvtár, 
Pilisvörösvár új Szervezeti és működési sza-
bályzatának jóváhagyásáról

66/2019. határozat – A Művészetek Háza 
– Kulturális Központ és Városi Könyvtár, 
Pilisvörösvár Alapító okiratának módosí-
tásáról, Módosító okiratának elfogadásáról

A képviselő-testület által hozott határo-
zatok és rendeletek megtalálhatóak a vá-
rosi honlapon (www.pilisvorosvar.hu / 
Vörösvári vagyok / Önkormányzati doku-
mentumok)
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A közterületen huzamosabb ideig tárolt jármű-
vek (akár üzemképesek, akár nem) akadályoz-
zák a forgalmat, zavarják a közlekedőket és az 
ott lakókat, rontják a városképet. Pilisvörösvár 
területén sajnos több ilyen „leállított” jármű 
van, pedig a közterületen való parkoltatásra csak 
korlátozott ideig van mód a települési szabályok 
szerint. 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 
8/2017. (II. 27.) rendelete (A közösségi együttélés 
alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásá-
nak jogkövetkezményeiről) meghatározza a köz-
területen való járműtárolás szabályait. A rendelet 
11. §-a szerint: „Aki
a) a közterületet gépjármű iparszerű javítása céljá-
ból igénybe veszi,
b) a zöldfelületen járművet javít,
c)  közterületen a közúti közlekedésben való részvé-
telre alkalmatlan járművet engedély nélkül 8 napot 
meghaladó időtartamban tárol, 
természetes személy esetén kétszázezer forintig, jogi 
személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szer-
vezet esetén egymillió forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható.
d) közterületen és a közterületen kiépített parkoló-
ban gépjárművel 8 napot meghaladóan, folyama-
tosan várakozik és ezzel a parkolást és a közlekedést 
akadályozza,
kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal 
sújtható.”

A huzamosan közterületen tárolt járművek 
tulajdonosai felszólítást kapnak a járművek el-
szállítására, s ha annak nem tesznek eleget, a 
fenti közigazgatási bírság kiszabására számít-
hatnak eljárás alapján. A járművek egyéb elhe-
lyezéséről a tulajdonosnak kell gondoskodnia, de 
a saját tulajdonú vagy használatú ingatlanon is 
csak 30 napig lehet roncsautót tárolni. 

Az idei évben eddig 18 esetben történt (illet-
ve van folyamatban) intézkedés, s ebből 12 autót 
vittek el a tulajdonosok a felszólítások eredmé-
nyeként május 20-ig bezárólag. 

A polgármesteri hivatal kéri a tisztelt lakosokat, 
hogy ha ilyen, közterületen huzamosabb ideig tá-
rolt járműről van tudomásuk, akkor azt a műszaki 
osztály felé jelezzék (elsősorban e-mailen: info@
pilisvorosvar.hu vagy a 06-26-330-233/152-es tele-
fonszámon).

LEGFELJEBB 8 NAPIG 
TÁROLHATÓK  
KÖZTERÜLETEN  
A JÁRMŰVEK 

MENETRENDI  
EGYEZTETÉS  

A menetrendi egyeztetésre a 
Szentendrei és a Pilisvörösvári 
Járás illetékességi területéhez 

tartozó települések polgármesterei, a Pest 
Megyei Kormányhivatal képviselői, vala-
mint a Klebelsberg Központ tankerületi 
vezetői részvételével 2019. május 6-án, 
hétfőn 13 órától került sor a Pilisvörösvári 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében. 

Az egyeztetésen először a MÁV-HÉV 
Zrt., a Volánbusz Zrt., a MÁV-START 
Zrt. és a Közlekedéstudományi Inté-
zet képviselői tartottak tájékoztatót 
a saját területükön említést érdemlő 
eseményekről, illetve a 2019/2020-es 
menetrendi évre vonatkozó tervezett 
változásokról, majd a meghívottak hoz-
zászólásai következtek.

Pilisvörösvár részéről Pándi Gábor 
alpolgármester a személyszállítást vég-
ző társaságok képviselői előtt is meg-
erősítette az év közben írásban már 
jelzett vörösvári problémákat. Nagy 
gondot jelent például a Pilisvörösvár 
vasútállomás túlterheltsége, miközben a 
Vörösvárbánya és a Szabadságliget meg-
állóhelyek kihasználatlanok. Ennek oka 
az, hogy a kisebb megállókban jóval ke-
vesebb vonat áll meg, ezért mind a pilis-
vörösvári, mind a környező települések 
lakói inkább a több lehetőséget biztosító 
nagyállomást választják. Emiatt viszont 

nemcsak a vonatokra való felszállás 
időigényes, hanem a P+R parkoló fo-
lyamatos telítettsége is gondot okoz. 

Az egyeztetésen jelen lévő szak-
emberek részéről elhangzott, hogy a 
szándék megvan arra, hogy az uta-
zóközönség igényeit kiszolgálják, 
és a kisebb állomásokról is rövidebb 
időközönként induljanak a vonatok, 
azonban a Nyugati pályaudvar kapa-
citása jelenti a szűk keresztmetszetet. 
Ott a fogadókapacitás továbbra is kor-
látozott, mivel a korábbi fejlesztések 
nem terjedtek ki a Rákosrendező – Bp. 
Nyugati pu. vonalszakaszra.

Az egyeztetésen elhangzott, illetve 
az írásban megfogalmazott kéréseket, 
önkormányzati igényeket a KTI Sze-
mélyszállítási Közszolgáltatási Igaz-
gatóság Közszolgáltatási Központja a 
szolgáltató társaságokkal közösen meg-
vizsgálja, és javaslatot dolgoznak ki a 
menetrendi irányelvekben meghatá-
rozott elvárások figyelembevételével a 
valós utazási igények lehetőség szerinti 
teljesítésére. A társaságok hozzáállása 
alapján várható pozitív változás – az 
adott lehetőségek között –, de hogy ez 
pontosan mit jelent majd a gyakorlat-
ban, az csak később derül ki.

vorosvarihirek.hu

Az országos, elővárosi és regionális személyszállítási közszolgálta-
tások megrendelője az Innovációs és Technológiai Minisztérium, 
melynek felhatalmazása alapján a KTI Közlekedéstudományi In-
tézet Nonprofit Kft. Személyszállítási Közszolgáltatási Igazgatóság 
Közszolgáltatási Központja végzi a közforgalmú közösségi közle-
kedés szervezését, társadalmi egyeztetését, melynek keretében 2019. 
április hónaptól országosan megkezdték a 2019/2020-as menetrendi 
évre vonatkozó menetrendek szakmai előkészítését és önkormányza-
ti egyeztetését az egységes eljárási rend keretein belül.

A Pilisvörösvári Járásban az idei első 
térségi közbiztonsági egyeztető 
fórumra május 15-én délelőtt ke-

rült sor, a Fő u. 66. sz. alatti Városi dísz-
teremben. A fórumon megjelent Horváth 
Lajos rendőrezredes, a Pest Megyei Rend-
őr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapi-
tány-helyettese, Poppréné Révai Gyöngyi, 
Gromon István, dr. Szente Kálmán és 
Farkas András polgármesterek, valamint 
a Napos Oldal Szociális Központ és a Pi-
lisszentiváni Önkéntes Tűzoltóegyesület 
elnöke is. 

A fórumot Szigeti János r. alezredes, a 
Budaörsi Rendőrkapitányság megbízott 
vezetője nyitotta meg, s egyben bemutatta 
a Pilisvörösvári Rendőrőrs újonnan kine-
vezett vezetőjét, Pintér Lajos r. alezredest. 

A bemutatások után első napirendi 
pontként a kapitány beszámolt a résztve-
vőknek a térség közbiztonsági helyzeté-
ről. Elhangzott, hogy a térséget illetően 
folyamatosan jók a közbiztonsági muta-
tók, ugyanakkor az eredményes rendőri 
felderítő tevékenység mellett bizonyos 
bűncselekmények esetében nagyon fontos 
a figyelemfelhívás, tájékoztatás. Ilyen pél-
dául a már sokat emlegetett ún. „unokázós 

JÁRÁSI KÖZBIZTONSÁGI  
EGYEZTETŐ FÓRUM 

2013-ban az országos rendőrfőka-
pitány előírta, hogy ki kell alakí-
tani a Járási Közbiztonsági Egyez-
tető Fórumok rendszerét, amelyek 
a kistérségi egyeztető fórumok 
szerepét veszik át. A fórum célja 
a járások illetékességi területén 
lévő problémák feltárása, a járási 
intézményekkel és hatóságokkal 
történő kapcsolattartás erősítése, a 
közbiztonsági és bűnügyi helyzet 
értékelése. Járásonként általában 
évente két fórumot tartanak, egyet 
tavasszal, egyet ősszel.

csalás”, amely esetében megfelelő tájékoz-
tatással sokat lehet tenni a megelőzésért. 

A jelenlévők a gyorshajtási mérési he-
lyek célszerű felállításáról is egyeztettek. 
Felvetődött többek között a pilisszent-
iváni veszélyes leágazás kérdése is. A té-
mával kapcsolatban az is kiderült, hogy 
a megtörtént balesetek csak egy részéről 
szerez tudomást a rendőrség, hiszen nem 
minden esetben kerül sor rendőri intézke-
désre. Így a rendőrség által nyilvántartott 
esetszám kisebb a ténylegesnél, pedig a 
kereszteződés biztonságosabbá tételére 
nagy szükség lenne.  

A közbiztonsági beszámoló után a köz-
lekedésrendészeti beszámoló követezett. 
A súlyos balesetek száma, ezen belül a ha-
lálos balesetek száma jelentősen csökkent. 
A gyorshajtás továbbra is probléma, annak 
ellenére, hogy a rendőrség a Pilisvörösvári 
Rendőrőrs területén minden nap átlag 4-5 
órában használja a traffipaxot. Nem min-
den hely alkalmas a sebességmérésre. A 
polgármesterek által javasolt helyszíneket 
a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal 
engedélyeztetni kell.

A következő pont a nyári időszakra 
való felkészülés volt. Az iskolai szünetben 
a gyerekek többet tartózkodnak a közterü-
leteken, rájuk ilyenkor fokozottan oda kell 
figyelni, valamint a motorosokra is.

Ezután a családon belüli erőszak, a 
gyermekek sérelmére elkövetett bűncse-
lekmények kerültek napirendre. A rendőri 
vezető által felvetett problémákkal kap-
csolatban a pilisvörösvári Városi Napos 
Oldal Szociális Központ és a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Péntek 
Beáta intézményvezető asszony osztot-
ta meg tapasztalatait a jelenlévőkkel. Jó 

példaként elmondta, hogy az intézmény a 
hétvégeken is forródrótos kapcsolatot tart 
a körzeti megbízottal, s szükség esetén 
kölcsönösen segítik egymás munkáját.

A településvezetők ismét felvetették a 
kábítószerkérdést. A rendőrség képviselői 
elmondták, hogy sajnos a füves cigaretta a 
fiataloknál nagyon elterjedt. Szerencsére a 
Pilisvörösvári Járás jóval kevésbé fertőzött 
a kábítószerrel, mint más járások (például 
Szentendre, Gödöllő, Biatorbágy környé-
ke sokkal problémásabb.) A rendőrség 
kérte, hogy az önkormányzatok, illetve a 
lakosság is jelezze, ha valahol észleli a ká-
bítószer jelenlétét. A rendőrség mindent 
megtesz, hogy a rejtett ültetvényeket fel-
számolja, illetve a terjesztőket lekapcsolja.

A közel másfél órás, tartalmas fórum ez-
úttal is hasznos volt, jó lehetőséget nyújtott 
arra, hogy a járáshoz tartozó települések 
vezetői, illetve a meghívott résztvevők a 
tájékoztatók meghallgatásán túl feltegyék 
kérdéseiket, s a rendőri vezetőkkel közvet-
lenül megbeszéljék a saját településüket 
vagy szakterületüket érintő témákat. 
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A közterületen huzamosabb ideig tárolt jármű-
vek (akár üzemképesek, akár nem) akadályoz-
zák a forgalmat, zavarják a közlekedőket és az 
ott lakókat, rontják a városképet. Pilisvörösvár 
területén sajnos több ilyen „leállított” jármű 
van, pedig a közterületen való parkoltatásra csak 
korlátozott ideig van mód a települési szabályok 
szerint. 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 
8/2017. (II. 27.) rendelete (A közösségi együttélés 
alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásá-
nak jogkövetkezményeiről) meghatározza a köz-
területen való járműtárolás szabályait. A rendelet 
11. §-a szerint: „Aki
a) a közterületet gépjármű iparszerű javítása céljá-
ból igénybe veszi,
b) a zöldfelületen járművet javít,
c)  közterületen a közúti közlekedésben való részvé-
telre alkalmatlan járművet engedély nélkül 8 napot 
meghaladó időtartamban tárol, 
természetes személy esetén kétszázezer forintig, jogi 
személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szer-
vezet esetén egymillió forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható.
d) közterületen és a közterületen kiépített parkoló-
ban gépjárművel 8 napot meghaladóan, folyama-
tosan várakozik és ezzel a parkolást és a közlekedést 
akadályozza,
kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal 
sújtható.”

A huzamosan közterületen tárolt járművek 
tulajdonosai felszólítást kapnak a járművek el-
szállítására, s ha annak nem tesznek eleget, a 
fenti közigazgatási bírság kiszabására számít-
hatnak eljárás alapján. A járművek egyéb elhe-
lyezéséről a tulajdonosnak kell gondoskodnia, de 
a saját tulajdonú vagy használatú ingatlanon is 
csak 30 napig lehet roncsautót tárolni. 

Az idei évben eddig 18 esetben történt (illet-
ve van folyamatban) intézkedés, s ebből 12 autót 
vittek el a tulajdonosok a felszólítások eredmé-
nyeként május 20-ig bezárólag. 

A polgármesteri hivatal kéri a tisztelt lakosokat, 
hogy ha ilyen, közterületen huzamosabb ideig tá-
rolt járműről van tudomásuk, akkor azt a műszaki 
osztály felé jelezzék (elsősorban e-mailen: info@
pilisvorosvar.hu vagy a 06-26-330-233/152-es tele-
fonszámon).

LEGFELJEBB 8 NAPIG 
TÁROLHATÓK  
KÖZTERÜLETEN  
A JÁRMŰVEK 

MENETRENDI  
EGYEZTETÉS  

A menetrendi egyeztetésre a 
Szentendrei és a Pilisvörösvári 
Járás illetékességi területéhez 

tartozó települések polgármesterei, a Pest 
Megyei Kormányhivatal képviselői, vala-
mint a Klebelsberg Központ tankerületi 
vezetői részvételével 2019. május 6-án, 
hétfőn 13 órától került sor a Pilisvörösvári 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében. 

Az egyeztetésen először a MÁV-HÉV 
Zrt., a Volánbusz Zrt., a MÁV-START 
Zrt. és a Közlekedéstudományi Inté-
zet képviselői tartottak tájékoztatót 
a saját területükön említést érdemlő 
eseményekről, illetve a 2019/2020-es 
menetrendi évre vonatkozó tervezett 
változásokról, majd a meghívottak hoz-
zászólásai következtek.

Pilisvörösvár részéről Pándi Gábor 
alpolgármester a személyszállítást vég-
ző társaságok képviselői előtt is meg-
erősítette az év közben írásban már 
jelzett vörösvári problémákat. Nagy 
gondot jelent például a Pilisvörösvár 
vasútállomás túlterheltsége, miközben a 
Vörösvárbánya és a Szabadságliget meg-
állóhelyek kihasználatlanok. Ennek oka 
az, hogy a kisebb megállókban jóval ke-
vesebb vonat áll meg, ezért mind a pilis-
vörösvári, mind a környező települések 
lakói inkább a több lehetőséget biztosító 
nagyállomást választják. Emiatt viszont 

nemcsak a vonatokra való felszállás 
időigényes, hanem a P+R parkoló fo-
lyamatos telítettsége is gondot okoz. 

Az egyeztetésen jelen lévő szak-
emberek részéről elhangzott, hogy a 
szándék megvan arra, hogy az uta-
zóközönség igényeit kiszolgálják, 
és a kisebb állomásokról is rövidebb 
időközönként induljanak a vonatok, 
azonban a Nyugati pályaudvar kapa-
citása jelenti a szűk keresztmetszetet. 
Ott a fogadókapacitás továbbra is kor-
látozott, mivel a korábbi fejlesztések 
nem terjedtek ki a Rákosrendező – Bp. 
Nyugati pu. vonalszakaszra.

Az egyeztetésen elhangzott, illetve 
az írásban megfogalmazott kéréseket, 
önkormányzati igényeket a KTI Sze-
mélyszállítási Közszolgáltatási Igaz-
gatóság Közszolgáltatási Központja a 
szolgáltató társaságokkal közösen meg-
vizsgálja, és javaslatot dolgoznak ki a 
menetrendi irányelvekben meghatá-
rozott elvárások figyelembevételével a 
valós utazási igények lehetőség szerinti 
teljesítésére. A társaságok hozzáállása 
alapján várható pozitív változás – az 
adott lehetőségek között –, de hogy ez 
pontosan mit jelent majd a gyakorlat-
ban, az csak később derül ki.

vorosvarihirek.hu

Az országos, elővárosi és regionális személyszállítási közszolgálta-
tások megrendelője az Innovációs és Technológiai Minisztérium, 
melynek felhatalmazása alapján a KTI Közlekedéstudományi In-
tézet Nonprofit Kft. Személyszállítási Közszolgáltatási Igazgatóság 
Közszolgáltatási Központja végzi a közforgalmú közösségi közle-
kedés szervezését, társadalmi egyeztetését, melynek keretében 2019. 
április hónaptól országosan megkezdték a 2019/2020-as menetrendi 
évre vonatkozó menetrendek szakmai előkészítését és önkormányza-
ti egyeztetését az egységes eljárási rend keretein belül.

A Pilisvörösvári Járásban az idei első 
térségi közbiztonsági egyeztető 
fórumra május 15-én délelőtt ke-

rült sor, a Fő u. 66. sz. alatti Városi dísz-
teremben. A fórumon megjelent Horváth 
Lajos rendőrezredes, a Pest Megyei Rend-
őr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapi-
tány-helyettese, Poppréné Révai Gyöngyi, 
Gromon István, dr. Szente Kálmán és 
Farkas András polgármesterek, valamint 
a Napos Oldal Szociális Központ és a Pi-
lisszentiváni Önkéntes Tűzoltóegyesület 
elnöke is. 

A fórumot Szigeti János r. alezredes, a 
Budaörsi Rendőrkapitányság megbízott 
vezetője nyitotta meg, s egyben bemutatta 
a Pilisvörösvári Rendőrőrs újonnan kine-
vezett vezetőjét, Pintér Lajos r. alezredest. 

A bemutatások után első napirendi 
pontként a kapitány beszámolt a résztve-
vőknek a térség közbiztonsági helyzeté-
ről. Elhangzott, hogy a térséget illetően 
folyamatosan jók a közbiztonsági muta-
tók, ugyanakkor az eredményes rendőri 
felderítő tevékenység mellett bizonyos 
bűncselekmények esetében nagyon fontos 
a figyelemfelhívás, tájékoztatás. Ilyen pél-
dául a már sokat emlegetett ún. „unokázós 
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tatással sokat lehet tenni a megelőzésért. 

A jelenlévők a gyorshajtási mérési he-
lyek célszerű felállításáról is egyeztettek. 
Felvetődött többek között a pilisszent-
iváni veszélyes leágazás kérdése is. A té-
mával kapcsolatban az is kiderült, hogy 
a megtörtént balesetek csak egy részéről 
szerez tudomást a rendőrség, hiszen nem 
minden esetben kerül sor rendőri intézke-
désre. Így a rendőrség által nyilvántartott 
esetszám kisebb a ténylegesnél, pedig a 
kereszteződés biztonságosabbá tételére 
nagy szükség lenne.  

A közbiztonsági beszámoló után a köz-
lekedésrendészeti beszámoló követezett. 
A súlyos balesetek száma, ezen belül a ha-
lálos balesetek száma jelentősen csökkent. 
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Rendőrőrs területén minden nap átlag 4-5 
órában használja a traffipaxot. Nem min-
den hely alkalmas a sebességmérésre. A 
polgármesterek által javasolt helyszíneket 
a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal 
engedélyeztetni kell.

A következő pont a nyári időszakra 
való felkészülés volt. Az iskolai szünetben 
a gyerekek többet tartózkodnak a közterü-
leteken, rájuk ilyenkor fokozottan oda kell 
figyelni, valamint a motorosokra is.

Ezután a családon belüli erőszak, a 
gyermekek sérelmére elkövetett bűncse-
lekmények kerültek napirendre. A rendőri 
vezető által felvetett problémákkal kap-
csolatban a pilisvörösvári Városi Napos 
Oldal Szociális Központ és a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Péntek 
Beáta intézményvezető asszony osztot-
ta meg tapasztalatait a jelenlévőkkel. Jó 

példaként elmondta, hogy az intézmény a 
hétvégeken is forródrótos kapcsolatot tart 
a körzeti megbízottal, s szükség esetén 
kölcsönösen segítik egymás munkáját.

A településvezetők ismét felvetették a 
kábítószerkérdést. A rendőrség képviselői 
elmondták, hogy sajnos a füves cigaretta a 
fiataloknál nagyon elterjedt. Szerencsére a 
Pilisvörösvári Járás jóval kevésbé fertőzött 
a kábítószerrel, mint más járások (például 
Szentendre, Gödöllő, Biatorbágy környé-
ke sokkal problémásabb.) A rendőrség 
kérte, hogy az önkormányzatok, illetve a 
lakosság is jelezze, ha valahol észleli a ká-
bítószer jelenlétét. A rendőrség mindent 
megtesz, hogy a rejtett ültetvényeket fel-
számolja, illetve a terjesztőket lekapcsolja.

A közel másfél órás, tartalmas fórum ez-
úttal is hasznos volt, jó lehetőséget nyújtott 
arra, hogy a járáshoz tartozó települések 
vezetői, illetve a meghívott résztvevők a 
tájékoztatók meghallgatásán túl feltegyék 
kérdéseiket, s a rendőri vezetőkkel közvet-
lenül megbeszéljék a saját településüket 
vagy szakterületüket érintő témákat. 
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JÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS 
SZIGORÚ ALAPOKON
• Először is arra kérném, hogy mondjon 
magáról néhány szót a Vörösvári Újság 
olvasóinak.

Bányászcsaládból származom, az első 
munkahelyem is a bányászatban volt, bá-
nyaipari aknásztechnikus és robbantó mes-
terként változtattam pályát 10 év föld alatti 
szolgálat után, mivel megszűnt a bánya 
Miskolcon. Egyik nagyapám Tatabányán 
volt bányamester, a másik pedig Salgótar-
jánban. A legenda szerint a németalföldi 
Ruhr-vidékről telepítettek minket ide, ere-
deti nevünk Vogel volt, úgyhogy ez a régió 
és ez a vidék nagyon közel áll hozzám, örü-
lök, hogy itt lehetek. Tárnokon élek a csa-
ládommal, a feleségemmel 32 éve vagyunk 
együtt, ő tanár az érdi Marianum iskolában, 
van egy 26 éves fiam és egy 23 éves lányom. 

1992-ben szereltem fel a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság Érdi Rendőrka-
pitányságára, és azóta is a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányságon dolgozom, 1998-
tól pedig parancsnoki feladatokat látok el. 
Rendőrtiszti főiskolára jártam, két évvel ez-
előtt pedig a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem rendészeti mesterképző szakát is elvé-
geztem. Felsőfokú orosz nyelvvizsgám van, 
németből pedig középfokú szakmai rendőri 
nyelvvizsgával rendelkezem. Most a sziget-
szentmiklósi autópálya alosztályról jöttem 
át, nagy szeretettel gondolok rájuk, de erre 
a felkérésre nem lehetett nemet mondani.

• Május eleje óta van tehát Vörösváron. 
Mik az eddigi tapasztalatai?

Mindenhol, ahol eddig dolgoztam, igye-
keztem legjobb tudásom szerint teljesíteni, 
erre törekszem itt is. Koczka Gábor alez-

Május elseje óta új parancsnoka 
van a pilisvörösvári rendőrőrsnek. 
Koczka Gábor alezredest Pintér 
Lajos alezredes váltotta megbízott 
parancsnokként a parancsnoki 
székben. Mostani számunkban őt 
kértük meg arra, hogy meséljen 
kicsit magáról és a terveiről.

redes úrnak ezúton is köszönök mindent, 
úgy gondolom, megtiszteltetés egy ilyen 
csapatba kerülni. Azt kértem az alezredes 
úrtól, hogy segítse a munkámat, és ő ezt 
meg is teszi. 1998 óta együtt vagyunk pa-
rancsnokok, és hónapról hónapra, évről 
évre, évtizedről évtizedre mindig egymás 
mellett ültünk, szinte barátság köt össze 
minket, vannak közös sportjaink vagy hob-
bijaink, mint például a vadászat. 

Azt tapasztaltam eddig, hogy ez egy ki-
tűnő rendőrőrs, az országban az egyik leg-
nagyobb, hiszen a 30 fős létszám nagynak 
számít. Ennek ellenére olyan családias a 
légkör, ami egy kincs, ezt meg kell őrizni. 
Nagyon kiváló munkatársakkal dolgoz-
hatok együtt, az őrsparancsnok-helyettes 
úrral, Forgács Péter századossal már dol-
goztunk együtt Budakeszin, és úgy gondo-
lom, nagyon jól megértjük egymást. Van 
egy kiváló bűnügyi helyettesem, Huber 
Mónika, illetve a körzeti megbízottakra is 
teljes mértékben számíthatok. Ez a kol-
lektíva olyan, mint egy „kis kapitányság”, 
hiszen foglalkozunk szabálysértéssel, bűn-
ügyekkel, és körzeti megbízottunk és járőri 
szolgálatunk is folyamatosan van. De ter-
mészetesen mindez nem működhetne így, 
ha nem lenne kiváló az együttműködés a 
hozzánk tartozó települések önkormány-
zataival. Ez elengedhetetlen.

• Mivel kezdte a munkát?

Épp az önkormányzati beszámolókra ér-
keztem ide, meg is köszöntük minden 
önkormányzatnak a tavalyi évben nyúj-
tott támogatását, hiszen az eredmények 
nemcsak a mi sikerünk, hanem az ön-

kormányzatoké, a polgárőrségeké és a 
közterület-felügyeleteké is. A KÖTET 
üléseken találkoztam a városi vezetőkkel, 
hamarosan találkozom a pilisvörösvári in-
tézmények vezetőivel, mindenkivel szeret-
nék kiépíteni és fenntartani egy közvetlen 
munkakapcsolatot, úgyhogy bízom a to-
vábbi együttműködésekben.

Az első munkanapomat Gromon István 
polgármester úrnál kezdtem, és azt kértem 
tőle, segítsen abban, hogy megismerjem 
Vörösvár azon napi gondjait, problémá-
it, kihívásait, amiben mi segíteni tudunk. 
Szinte napi rendszerességgel beszélünk, 
kértem és javasoltam, hogy azonnal hív-
janak, ha bármi probléma van, és intéz-
kedünk. Azokat a problémákat, amiket 
közösen kell megoldanunk, akár a közte-
rületeken, akár a közlekedésben, soron kí-
vül, prioritással kezeljük.

• Kiemelt problémái a városnak a parko-
lási nehézségek és esetenként a közterü-
letek, parkok nem megfelelő használata, 
illetve alkalmanként előfordul hangosko-
dás. Ennek megoldása mind a képviselő-
testület, mind a lakosság részéről több-
ször felmerült igényként.

Igy van. Éppen ezért megerősítettük és 
napi rendszerességgel ellenőrizzük a par-
kokat és közterületeket, az ott tartózkodó 
személyeket. Ezúton is azzal a kérdéssel 
fordulok a lakossághoz, segítsenek abban, 
hogy a jól működő rendszert fenntartsuk, 
jobbá tegyük. 

A másik probléma a közterületeken való 
parkolás. Ez ellen is muszáj lesz közösen fel-
lépnünk, a lakosok részéről is kell az együtt-
működés. A különböző sportcentrumoknál, 

üzleteknél, iskoláknál, óvodáknál parkol-
ni a KRESZ szabályai szerint kell. Sűrűn 
előfordul, hogy a rokkant helyre, a járdá-
ra, a gyalogátkelőhelyre vagy bejáratok elé 
parkolnak. Ezt is próbáljuk ellenőrizni és 
a fokozatosság elve mellett be is tartatni. 
Megkeressük a különböző üzletek, szol-
gáltatók tulajdonosait, és együttműkö-
dést kérünk tőlük. Ez az ő érdekük is, 
mindannyiunk érdeke, ezért ebben min-
denképp lépünk. A közterületi jelenlét is 
fontos, folytatjuk a közterület-felügyelő-
vel való közös járőrözést. Ellenőrizzük a 
közintézményeket, parkokat, köztereket, 
ahol a fokozottabb hatósági jelenlét egy-
ben garancia is a közrend fenntartására. 
Természetesen jogsértés észlelése esetén, 
vagy ha valaki ilyet tapasztal és bejelenti, 
akkor minden esetben eljárunk és meg-
tesszük a szükséges intézkedéseket. 

• Mi az idei év legfontosabb célkitűzése?

Alapvetően a mi munkánkat az eredmé-
nyeink tükrözik, tehát jó eredményeket 
elérni fontos célkitűzés, erre törekszem 
nap mint nap. Az első célom az volt, 
hogy rugalmasan átvehessem a stafé-
tát és a munkát. A másik nagy célom a 
rendrakás. Nemcsak az épületben, ha-
nem a fejekben is. Szigorú beszámol-
tatás, eligazítás van. Szigorú embernek 
tartom magam, de fontos számomra, 
hogy a munkatársakkal minden reggel 
és minden szolgálat végén személyesen 
beszéljek, kezet fogjak. Úgy gondolom, 
hogy csak így lehet hatékonyan együtt 
dolgozni. Jó együttműködés szigorú ala-
pokon. Emellett igyekezni fogok, hogy 
az önkormányzatoknak is megfeleljünk, 
és ott is folyamatos munkakapcsolatra 
törekszem. Végül abban is reményke-
dem, hogy előremozdul a pilisvörösvári 
rendőrőrs új épületének megvalósítása, 
bár hiszek benne, hogy „a vár ereje nem 
a vár falában, hanem a védők lelkében 
lakozik”, de jó lenne egy XXI. századi 
kor követelményeinek megfelelő épület-
ben dolgozni.

• Van esetleg valami ars poetica, ami 
mentén végzi a munkáját?

Vallom, hogy a bizalmat minden nap meg 
kell nyerni és ki kell érdemelni. Emellett 
kell a szigor és a fegyelem. A szakmát 
volt lehetőségem a német és az osztrák 
rendőrségen gyakorlatban elsajátítani, 
példásnak tartom az ott működő rend-
őri munkát. A rendőröknek példát kell 
mutatniuk. Józan életet élek, nem iszom, 
nem dohányzom, éjjel-nappal elérhető 
és számonkérhető vagyok, ez utóbbit el 
is várom a kollégáimtól. Kellő tisztelet 
a szakma iránt, szakszerűség, jogszerű-
ség, törvényesség – a három alappillére a 
munkánknak. Ennek mentén végzem a 
munkám.

Palkovics Mária

Kezdődik a második háziorvosi rendelő felújítása  
– újabb változások  

a háziorvosok rendelési helyében

Örömmel értesítem Pilisvörösvár polgárait, hogy a 
háziorvosi rendelők felújítása a következő üteméhez 
érkezett. Június közepére a dr. Tamás Ferenc, dr. Kárász 
Szabolcs és dr. Pálfy Adrienn által használt háziorvosi 
rendelő felújítása befejeződött, és megkezdődik a dr. 
Szender Ildikó és dr. Für Zoltán által használt felnőtt 
háziorvosi rendelő felújítása. 

Fentiek miatt dr. Tamás Ferenc, dr. Kárász Szabolcs és dr. 
Pálfy Adrienn háziorvosok előreláthatólag 2019. június 
17-e hétfőtől a már felújított első emeleti háziorvosi 
rendelőjükben várják betegeiket. 

Ezzel egyidejűleg 2019. június 17-e hétfőtől megindul 
a dr. Für Zoltán és dr. Szender Ildikó által használt ren-
delőhelyiség felújítása, így ők az építkezés ideje alatt a 
már felújított alagsori gyermekorvosi rendelőben várják 
betegeiket.

Dr. Für Zoltán és dr. Szender Ildikó háziorvosok betegeit 
kérjük, hogy az átalakítás alatt a felújított alagsori rende-
lő előtti váróban várakozzanak háziorvosaikra. 

Az érintett felnőtt háziorvosok valamennyien elérhető-
ek a megszokott vonalas telefonszámaikon.

A gyermekorvosok változatlanul – előreláthatólag 
augusztus közepéig, a teljes beruházás lezárásig – az 
Attila utcai védőnői szolgálatnál rendelnek. A nyár vé-
gére a felnőtt háziorvosok már a megújult rendelőkben 
fogadhatják majd betegeiket.

Az építési munkákkal kapcsolatos eddigi, és továbbiak-
ra nézve is remélt megértő hozzáállásukat és türelmü-
ket ezúton is nagyon köszönjük!

Gromon István  
polgármester

 A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

HUSZONEGY ÉV A 
PILISVÖRÖS VÁRI 

RENDŐRŐRS 
ÉLÉN 

Május 1-jétől a Budaörsi Rendőrka-
pitányság megbízott vezetője, dr. 
Szigeti János r. alezredes Kocz-

ka Gábor helyett Pintér Lajos r. alezredest 
nevezte ki a Pilisvörösvári Rendőrőrs élére. 
Az eddigi őrsparancsnok, Koczka Gábor r. 
alezredes tapasztalatára és szakmai tevé-
kenységére azonban továbbra is számít a 
Budaörsi Rendőrkapitányság, s a rendőrség 
megbecsült tagjaként más feladatok ellátásá-
val bízzák meg. 

Koczka Gábor alezredes úr 1996 óta dol-
gozik a Pilisvörösvári Rendőrőrsön, először 
nyomozóként, majd 1998 óta parancsnok-
ként. Huszonegy éves parancsnoki tevé-
kenysége alatt a Pilisvörösvári Rendőrőrs 
területén a bűncselekmények száma ötödé-
re csökkent: 1999-ben még több mint 2000 
bűncselekmény történt egy év alatt a rendőr-
őrs területén, míg tavaly ez a szám 473 volt.

Érdemeinek elismeréseképpen Kocka 
Gábor korábbi őrsparancsnokot 2009-ben 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felterjesztette Pest 
Megye Közbiztonságáért kitüntetésre, 

amit meg is kapott. A díjat Pest Megye 
Önkormányzata Közgyűlésének határo-
zata alapján 2009. november 27. napján 
vehette át a Megyeházán.

A kitüntetés óta eltelt újabb 10 évben a 
Pilisvörösvári Rendőrőrs feladatai – csak-
úgy, mint a többi rendőrőrsé – még tovább 
növekedtek, sok szempontból nehezedtek, 
s Koczka Gábor ebben a bonyolultabb, ne-
hezebb helyzetben is ugyanolyan magas 
szinten tartotta a Pilisvörösvári Rendőrőrs-
höz tartozó településeken a közbiztonságot, 
mint korábban – a bűnügyi statisztikákban 
évről évre megdöntve a korábban elképzel-
hetetlennek tartott rekordokat. 

Május 9-én a Pilisi KÖTET Egyesület 
ülésén Poppréné Révay Gyöngyi elnök és 
Gromon István alelnök a Budaörsi Rend-
őrkapitányság vezetőjének, valamint a Pilis-
vörösvári Rendőrőrs új őrsparancsnokának 
jelenlétében köszönte meg Koczka Gábor 
alezredes úrnak a környező települések ne-
vében is a több évtizedes magas színvonalú 
és eredményes vezetői munkát.

vorosvarihirek.hu
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JÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS 
SZIGORÚ ALAPOKON
• Először is arra kérném, hogy mondjon 
magáról néhány szót a Vörösvári Újság 
olvasóinak.

Bányászcsaládból származom, az első 
munkahelyem is a bányászatban volt, bá-
nyaipari aknásztechnikus és robbantó mes-
terként változtattam pályát 10 év föld alatti 
szolgálat után, mivel megszűnt a bánya 
Miskolcon. Egyik nagyapám Tatabányán 
volt bányamester, a másik pedig Salgótar-
jánban. A legenda szerint a németalföldi 
Ruhr-vidékről telepítettek minket ide, ere-
deti nevünk Vogel volt, úgyhogy ez a régió 
és ez a vidék nagyon közel áll hozzám, örü-
lök, hogy itt lehetek. Tárnokon élek a csa-
ládommal, a feleségemmel 32 éve vagyunk 
együtt, ő tanár az érdi Marianum iskolában, 
van egy 26 éves fiam és egy 23 éves lányom. 

1992-ben szereltem fel a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság Érdi Rendőrka-
pitányságára, és azóta is a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányságon dolgozom, 1998-
tól pedig parancsnoki feladatokat látok el. 
Rendőrtiszti főiskolára jártam, két évvel ez-
előtt pedig a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem rendészeti mesterképző szakát is elvé-
geztem. Felsőfokú orosz nyelvvizsgám van, 
németből pedig középfokú szakmai rendőri 
nyelvvizsgával rendelkezem. Most a sziget-
szentmiklósi autópálya alosztályról jöttem 
át, nagy szeretettel gondolok rájuk, de erre 
a felkérésre nem lehetett nemet mondani.

• Május eleje óta van tehát Vörösváron. 
Mik az eddigi tapasztalatai?

Mindenhol, ahol eddig dolgoztam, igye-
keztem legjobb tudásom szerint teljesíteni, 
erre törekszem itt is. Koczka Gábor alez-

Május elseje óta új parancsnoka 
van a pilisvörösvári rendőrőrsnek. 
Koczka Gábor alezredest Pintér 
Lajos alezredes váltotta megbízott 
parancsnokként a parancsnoki 
székben. Mostani számunkban őt 
kértük meg arra, hogy meséljen 
kicsit magáról és a terveiről.

redes úrnak ezúton is köszönök mindent, 
úgy gondolom, megtiszteltetés egy ilyen 
csapatba kerülni. Azt kértem az alezredes 
úrtól, hogy segítse a munkámat, és ő ezt 
meg is teszi. 1998 óta együtt vagyunk pa-
rancsnokok, és hónapról hónapra, évről 
évre, évtizedről évtizedre mindig egymás 
mellett ültünk, szinte barátság köt össze 
minket, vannak közös sportjaink vagy hob-
bijaink, mint például a vadászat. 

Azt tapasztaltam eddig, hogy ez egy ki-
tűnő rendőrőrs, az országban az egyik leg-
nagyobb, hiszen a 30 fős létszám nagynak 
számít. Ennek ellenére olyan családias a 
légkör, ami egy kincs, ezt meg kell őrizni. 
Nagyon kiváló munkatársakkal dolgoz-
hatok együtt, az őrsparancsnok-helyettes 
úrral, Forgács Péter századossal már dol-
goztunk együtt Budakeszin, és úgy gondo-
lom, nagyon jól megértjük egymást. Van 
egy kiváló bűnügyi helyettesem, Huber 
Mónika, illetve a körzeti megbízottakra is 
teljes mértékben számíthatok. Ez a kol-
lektíva olyan, mint egy „kis kapitányság”, 
hiszen foglalkozunk szabálysértéssel, bűn-
ügyekkel, és körzeti megbízottunk és járőri 
szolgálatunk is folyamatosan van. De ter-
mészetesen mindez nem működhetne így, 
ha nem lenne kiváló az együttműködés a 
hozzánk tartozó települések önkormány-
zataival. Ez elengedhetetlen.

• Mivel kezdte a munkát?

Épp az önkormányzati beszámolókra ér-
keztem ide, meg is köszöntük minden 
önkormányzatnak a tavalyi évben nyúj-
tott támogatását, hiszen az eredmények 
nemcsak a mi sikerünk, hanem az ön-

kormányzatoké, a polgárőrségeké és a 
közterület-felügyeleteké is. A KÖTET 
üléseken találkoztam a városi vezetőkkel, 
hamarosan találkozom a pilisvörösvári in-
tézmények vezetőivel, mindenkivel szeret-
nék kiépíteni és fenntartani egy közvetlen 
munkakapcsolatot, úgyhogy bízom a to-
vábbi együttműködésekben.

Az első munkanapomat Gromon István 
polgármester úrnál kezdtem, és azt kértem 
tőle, segítsen abban, hogy megismerjem 
Vörösvár azon napi gondjait, problémá-
it, kihívásait, amiben mi segíteni tudunk. 
Szinte napi rendszerességgel beszélünk, 
kértem és javasoltam, hogy azonnal hív-
janak, ha bármi probléma van, és intéz-
kedünk. Azokat a problémákat, amiket 
közösen kell megoldanunk, akár a közte-
rületeken, akár a közlekedésben, soron kí-
vül, prioritással kezeljük.

• Kiemelt problémái a városnak a parko-
lási nehézségek és esetenként a közterü-
letek, parkok nem megfelelő használata, 
illetve alkalmanként előfordul hangosko-
dás. Ennek megoldása mind a képviselő-
testület, mind a lakosság részéről több-
ször felmerült igényként.

Igy van. Éppen ezért megerősítettük és 
napi rendszerességgel ellenőrizzük a par-
kokat és közterületeket, az ott tartózkodó 
személyeket. Ezúton is azzal a kérdéssel 
fordulok a lakossághoz, segítsenek abban, 
hogy a jól működő rendszert fenntartsuk, 
jobbá tegyük. 

A másik probléma a közterületeken való 
parkolás. Ez ellen is muszáj lesz közösen fel-
lépnünk, a lakosok részéről is kell az együtt-
működés. A különböző sportcentrumoknál, 

üzleteknél, iskoláknál, óvodáknál parkol-
ni a KRESZ szabályai szerint kell. Sűrűn 
előfordul, hogy a rokkant helyre, a járdá-
ra, a gyalogátkelőhelyre vagy bejáratok elé 
parkolnak. Ezt is próbáljuk ellenőrizni és 
a fokozatosság elve mellett be is tartatni. 
Megkeressük a különböző üzletek, szol-
gáltatók tulajdonosait, és együttműkö-
dést kérünk tőlük. Ez az ő érdekük is, 
mindannyiunk érdeke, ezért ebben min-
denképp lépünk. A közterületi jelenlét is 
fontos, folytatjuk a közterület-felügyelő-
vel való közös járőrözést. Ellenőrizzük a 
közintézményeket, parkokat, köztereket, 
ahol a fokozottabb hatósági jelenlét egy-
ben garancia is a közrend fenntartására. 
Természetesen jogsértés észlelése esetén, 
vagy ha valaki ilyet tapasztal és bejelenti, 
akkor minden esetben eljárunk és meg-
tesszük a szükséges intézkedéseket. 

• Mi az idei év legfontosabb célkitűzése?

Alapvetően a mi munkánkat az eredmé-
nyeink tükrözik, tehát jó eredményeket 
elérni fontos célkitűzés, erre törekszem 
nap mint nap. Az első célom az volt, 
hogy rugalmasan átvehessem a stafé-
tát és a munkát. A másik nagy célom a 
rendrakás. Nemcsak az épületben, ha-
nem a fejekben is. Szigorú beszámol-
tatás, eligazítás van. Szigorú embernek 
tartom magam, de fontos számomra, 
hogy a munkatársakkal minden reggel 
és minden szolgálat végén személyesen 
beszéljek, kezet fogjak. Úgy gondolom, 
hogy csak így lehet hatékonyan együtt 
dolgozni. Jó együttműködés szigorú ala-
pokon. Emellett igyekezni fogok, hogy 
az önkormányzatoknak is megfeleljünk, 
és ott is folyamatos munkakapcsolatra 
törekszem. Végül abban is reményke-
dem, hogy előremozdul a pilisvörösvári 
rendőrőrs új épületének megvalósítása, 
bár hiszek benne, hogy „a vár ereje nem 
a vár falában, hanem a védők lelkében 
lakozik”, de jó lenne egy XXI. századi 
kor követelményeinek megfelelő épület-
ben dolgozni.

• Van esetleg valami ars poetica, ami 
mentén végzi a munkáját?

Vallom, hogy a bizalmat minden nap meg 
kell nyerni és ki kell érdemelni. Emellett 
kell a szigor és a fegyelem. A szakmát 
volt lehetőségem a német és az osztrák 
rendőrségen gyakorlatban elsajátítani, 
példásnak tartom az ott működő rend-
őri munkát. A rendőröknek példát kell 
mutatniuk. Józan életet élek, nem iszom, 
nem dohányzom, éjjel-nappal elérhető 
és számonkérhető vagyok, ez utóbbit el 
is várom a kollégáimtól. Kellő tisztelet 
a szakma iránt, szakszerűség, jogszerű-
ség, törvényesség – a három alappillére a 
munkánknak. Ennek mentén végzem a 
munkám.
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17-e hétfőtől a már felújított első emeleti háziorvosi 
rendelőjükben várják betegeiket. 

Ezzel egyidejűleg 2019. június 17-e hétfőtől megindul 
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fogadhatják majd betegeiket.
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Gromon István  
polgármester

 A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

HUSZONEGY ÉV A 
PILISVÖRÖS VÁRI 

RENDŐRŐRS 
ÉLÉN 

Május 1-jétől a Budaörsi Rendőrka-
pitányság megbízott vezetője, dr. 
Szigeti János r. alezredes Kocz-

ka Gábor helyett Pintér Lajos r. alezredest 
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Érdemeinek elismeréseképpen Kocka 
Gábor korábbi őrsparancsnokot 2009-ben 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felterjesztette Pest 
Megye Közbiztonságáért kitüntetésre, 

amit meg is kapott. A díjat Pest Megye 
Önkormányzata Közgyűlésének határo-
zata alapján 2009. november 27. napján 
vehette át a Megyeházán.

A kitüntetés óta eltelt újabb 10 évben a 
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mint korábban – a bűnügyi statisztikákban 
évről évre megdöntve a korábban elképzel-
hetetlennek tartott rekordokat. 

Május 9-én a Pilisi KÖTET Egyesület 
ülésén Poppréné Révay Gyöngyi elnök és 
Gromon István alelnök a Budaörsi Rend-
őrkapitányság vezetőjének, valamint a Pilis-
vörösvári Rendőrőrs új őrsparancsnokának 
jelenlétében köszönte meg Koczka Gábor 
alezredes úrnak a környező települések ne-
vében is a több évtizedes magas színvonalú 
és eredményes vezetői munkát.

vorosvarihirek.hu
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A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Nyári igazgatási szünet  
a Pilisvörösvári  

Polgármesteri Hivatalban

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Város polgárait 
és minden kedves ügyfelünket, hogy Pilisvörösvár 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján és a képviselő-testület 10/2019. (I. 
24.) Kt. sz. határozatában foglaltak szerint a Pilis-
vörösvári Polgármesteri Hivatal 2019. évi munka-
rendjében 

2019. június 24-től 2019. június 28-ig 

(5 munkanap) igazgatási szünetet rendelt el. Az 
igazgatási szünet bevezetésére az éves szabadsá-
gok kiadása és a költséghatékony működés érde-
kében volt szükség.

Az igazgatási szünet alatt a Pilisvörösvári Polgár-
mesteri Hivatal zárva tart, az anyakönyvi ügyeletet 
biztosítjuk, ennek részleteit külön hirdetményben 
tesszük közzé.

Dr. Krupp Zsuzsanna 
jegyző

Anyakönyvi ügyelet 

Tájékoztatom Pilisvörösvár Város polgárait és 
minden kedves ügyfelünket, hogy a 2019. jú-
nius 24. napjától 2019. június 28. napjáig 
tartó igazgatási szünet ideje alatt halálesettel és 
a temetéssel kapcsolatosan ügyeletet tartunk az 
alábbi időpontokban: 

2019. június 25-én 9 órától 10 óráig,

2019. június 27-én 9 órától 10 óráig.

Az anyakönyvi ügyelet helye: 
Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 
(Fő tér 1., földszint 3. számú iroda)

A temetéssel kapcsolatos ügyintézés helye:  
Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 

(Fő tér 1., műszaki osztály, földszint jobbra)

A fent megjelölt időpontokon kívül a temetke-
zéssel kapcsolatos ügyintézésben a temetkezési 
szolgáltatók nyújtanak segítséget. 

Dr. Krupp Zsuzsanna 
jegyző

KEZDŐDIK A MÁSODIK 
FELNŐTT HÁZIORVOSI 
RENDELŐ FELÚJÍTÁSA

B ő két és fél hónap telt el a házior-
vosi rendelőfelújítások március 1-jei 
megkezdése óta, s ezalatt megújult 

az alagsori gyermekorvosi rendelő, a hozzá 
tartozó váróhelyiség és a mosdók, valamint 
az első emeleten a dr. Pálfy Adrienn, dr. 
Kárász Szabolcs és dr. Tamás Ferenc által 
használt háziorvosi rendelő. Az emeleten 
található mosdóhelyiségekkel és a váróhe-

lyiség felével is elkészül a kivitelező  június 
közepe körül, s így megkezdődhet az első 
emeleten lévő második felnőtt háziorvosi 
rendelő felújítása is. 

A mellékelt fotók a lapzárta idején (júni-
us 13-án) készültek a megújuló helyiségek-
ről és a kivitelezési egyeztetésről.

vorosvarihirek.hu

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

AZ EGÉSZSÉGES LAKOSSÁGÉRT  
– EGÉSZSÉGNAP HARMADSZOR
1700 helyszín, 7 millió elvégzett vizsgálat, 
500 000 látogató, elkeserítő szűrési ered-
mények – ez az elmúlt 9 év statisztikája. Az 
egészségvédelmi szűrőprogram azzal a cél-
lal jött létre, hogy javítson a lakosság egész-
ségi állapotán. A „gördülő rendelőben” egy 
alapos kérdőív kitöltése után több szűrővizs-
gálaton vehettek részt az ideérkezők: volt 
teljes állapotfelmérés teljes testanalízissel, 
vizsgálták a szív- és az érrendszert, a tüdőt, 
a szemeket és a hallást is. Az eredményeket 
a vizsgálatok végén egy orvos értékelte ki, 
aki tanácsot adott arra vonatkozóan, hogy a 
páciens mire figyeljen jobban, vagy mi az, 
amit érdemes alaposabban is kivizsgálni. A 
szűrőkamion mellett kihelyezett sátrakban 
életmód- és étkezési tanácsokat kaphattak 
az idelátogatók, láthattak termékbemutató-
kat és anatómiai bemutatót is.

Palkovics Mária

NÉHÁNY „ÉRDEKESSÉG”  

AZ ELMÚLT ÉVEK  

STATISZTIKÁJÁBÓL

• A résztvevők átlagéletkora: nőknél 

42 év, férfiaknál 40 év.

• Legaktívabbak a Budapesten és a 

Pest megyében élők.

• A résztvevők többségének napi 

életritmusában egyáltalán nem 

szerepel a sport, noha tudják, hogy 

fontos lenne.

• A résztvevők 62 százaléka na-

ponta, 33 százalék hetente fogyaszt 

zöldséget és gyümölcsöt.

• A megkérdezettek 23-35 százaléka 

sosem vett részt laboratóriumi vagy 

szakorvosi vizsgálaton.

A programról részletesen a  

www.egeszsegprogram.eu honlapon 

olvashatnak.

 EGÉSZSÉG
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Védekezzünk a parlagfű ellen

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szó-
ló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése sze-
rint: „A földhasználó köteles az adott év június 30. 
napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan 
fenntartani.” A gyommentesítés elmaradása esetén 
növényvédelmi bírság szabható ki.

A fentiek alapján felkérem a lakosságot, hogy 
parlagfűirtási kötelezettségüknek idén nyáron is 
tegyenek eleget.

Magyarországon a parlagfű általában március vé-
gén kezd kelni, majd áprilisban már tömegesen 
jelennek meg a kicsi, néhány leveles növénykék. 
A kifejlődött növények legintenzívebb növekedési 
időszaka júniusra esik, majd ezt követően a virágzat 
képzésére kezdi fordítani energiáit. Az allergia szem-
pontjából veszélyt jelentő porzós virágok jelennek 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Felhívás talajterhelési díj  
bevallási és befizetési határidőre 

Felhívás helyi iparűzési adó 
bevallási és befizetési  

határidőre
Felhívom a tisztelt ingatlantulajdonosok figyel-
mét, hogy a 2018. évi talajterhelési díj bevallás 
benyújtásának, illetve a talajterhelési díj befizeté-
sének határideje

2019. március 31-én lejárt.

Azon ingatlantulajdonosoknak, akiknek az ingatla-
na 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 adócsoportja felé mielőbb 
teljesíteni szíveskedjenek, ellenkező esetben 
az eredménytelen felszólítás után mulasztási 
bírság kiszabására kerül sor. 

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a városi hon-
lap Polgármesteri Hivatal / Letölthető dokumen-
tumok menüpont alól letölthető, illetve a hivatal 
adócsoportjánál vagy ügyfélszolgálatán is besze-
rezhető. 

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

A 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 veze-
tett 

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 csator-
nahálózatára rákötött, annak nem kell talaj-
terhelési díjat fizetnie. A díjfizetés alól mentesü-
lő ingatlantulajdonosoknak 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 érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatban 
a 06-26-330-233/102-es melléken, míg műszaki 
kérdéseivel a 06-26-330-233/153-as melléken kap-
hat 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

Felhívom tisztelt vállalkozóink figyelmét, 
hogy a 2018. adóévről szóló bevallás benyújtá-
sának, illetve a 2018-as évben megfizetett adó-
előleg és a 2018-as évre megállapított tényleges 
adó különbözetének befizetési határideje

2019. május 31-én lejárt.

A bevallások feldolgozása során a bevallásban 
szereplő, 2019 szeptemberében és 2020 már-
ciusában esedékes adóelőleg is megállapításra 
kerül.

Kérjük, hogy bevallási és fizetési kötele-
zettségüknek a határidő lejártát követően 
mielőbb tegyenek eleget, ellenkező esetben 
eredménytelen felszólítást követően mulasz-
tási 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

Köszönetnyilvánítás a szavazatszámláló bizottságok tagjainak

A Helyi Választási Iroda tagjainak nevében köszönetemet 
fejezem ki az Európai Parlament tagjainak 2019. május 
26-i választásának lebonyolítása során feladatokat ellá-
tó szavazatszámláló bizottságok választott és megbízott 
(delegált) tagjainak. A pilisvörösvári szavazatszámláló 

bizottságok magas színvonalú, hibátlan és alapos mun-
kát végeztek. Önzetlen munkájukkal nagyban hozzájá-
rultak ahhoz, hogy Pilisvörösváron az Európai Parlament 
tagjainak választását a jogszabályokat betartva, zökke-
nőmentesen bonyolíthattuk le.

Munkájukra az őszi önkormányzati választások lebonyo-
lításánál is számítunk.

Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző

ELADÓ ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELEK

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

PILISVÖRÖSVÁR,  
CSOBÁNKAI U. 3.

Ár: 15 000 000 Ft
Eladó 640 m2 alapterületű, belterületi, üres építési telek. Az ingat-
lan 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 homlokzatma-
gassággal családi ház építhető az ingatlanra.

Felhívás adótartozásra 
indított végrehajtási eljárás 

lehetőségéről
Felhívom hátralékkal rendelkező adózóink figyelmét, 
hogy lejárt tartozás esetén az önkormányzati adóható-
ság jogosult a tartozás összegére végrehajtási eljárásban 
azonnali beszedési megbízást, munkabér-, illetve nyug-
díjletiltást, gépjármű forgalomból való kivonást, ingó- és 
ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést indítani. 

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző

Felhívás a lomtalanítás lehetőségére

Amennyiben megszabadulnának az otthonukban 
felgyülemlett lomoktól, akkor azt tegyék szabálysze-
rűen és óvják a környezetüket! Kérjük, a szabályszerű 
lomtalanításhoz vegyék igénybe a Zöld Bicske Non-
profit Kft. által biztosított évi egyszeri, díjmentes, 
legfeljebb 3 m3-ig terjedő lomtalanítási lehetőséget.

A lomtalanítást egy évben egyszer díjmentesen az 
tudja igényelni, akinek érvényes szerződése van a 
szolgáltatóval és nincs fizetési elmaradása. Az elszál-
lítás időpontját az info@zoldbicske.hu címen, vagy a 
06-22-350-111-es telefonszámon lehet egyeztetni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a lomhulladék nem 
helyezhető ki közterületre, magánterületen, lehető 
legközelebb a kapuhoz kell elhelyezni. A lomtalaní-
táskor valakinek otthon kell tartózkodni, aki a kiállí-
tott szállítólevélen aláírásával igazolja a lomtalaní-
tás megtörténtét, valamint azt, hogy csak az általa 
átadott hulladékot szállították el. A lomhulladék ra-
kodását csak a lomtalanítási tájékoztató átvétele és 
az átvétel igazolása után kezdik meg. 

Az alábbi hulladékok nem szállíthatók el a lomtala-
nítás keretében: 

• ami a kukába beletehető és belefér (kukában vagy 
előre megvásárolt többlethulladékos zsákban szál-
lítják el) 

• ami kézi erővel nem rakodható (nehezebb, mint 
50 kg) 

• csomagolási karton-, papír-, műanyag és fém-
hulladék, könyv, füzet (ezeket a szelektív gyűjtési 
napon szállítják el) 

• építésből, bontásból származó hulladék (beton, 
tégla, cserép, szigetelés, vakolat, bitumenzsin-
dely, síküveg stb.) 

• gépjármű alkatrész 

• ipari termelésből származó hulladék 

• veszélyes hulladék (olaj, olajoskanna, festék, ol-
dószer, akkumulátor, szárazelem, permetezőszer 
stb.) 

• zöldhulladék (fatörzs, ág, nyesedék, lomb) 

• vegyes hulladék (amit hetente elszállítanak a 
kukák ürítése során) 

Kérjük, vegyék igénybe a szolgáltatást, és ne ille-
tékteleneknek adják át a hulladékot.

Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző

meg előbb, július első felében, majd július végétől 
megindul a pollenszóródás, mely még ősszel is tart, 
és amely során a virágpor a légáramlatokkal akár 
száz kilométerre is eljuthat. Ebből egyértelműen 
következik, hogy a védekezést a virágzás előtti idő-
szakra kell időzíteni. A már virágzó parlagfű kézi 
eltávolítása, akár gyomlálással, akár kapálással, 
kaszálással rendkívül kockázatos, ugyanis a nagy 
tömegű virágpor allergiát okozhat a korábban nem 
érzékeny emberek esetében is. A kifejlett növények 
gyomirtószeres kezelése pedig lehet, hogy már nem 
nyújt kielégítő eredményt, így a korai védekezés 
hangsúlyozása különösen fontos.

A polgármesteri hivatal jogosult belterületen, a 
parlagfüves ingatlanokon helyszíni szemlét tartani, 
majd a parlagfű észlelése esetén az azonnali közér-
dekű védekezést elrendelni. A közérdekű védekezés 
költsége és az egyéb, járulékos költségek az ingat-
lantulajdonost terhelik. A parlagfű észlelése esetén 

külön felszólításra nincs lehetőség, azonnal el kell 
rendelni a kényszerkaszálást. A polgármesteri hivatal 
által elvégzett kényszerkaszálás után a Pest megyei 
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósá-
ga szabja ki a parlagfű bírságot. Ez a hatósági jogkör 
nem tartozik a település jegyzőjéhez. Ezúton kérek 
minden földhasználót, hogy az ápolt egészséges 
környezet, a lakosok egészsége érdekében végezzék 
el területeik gyommentesítését, ápolását, valamint a 
folyamatos gyommentes állapot fenntartását.

Az önkormányzat versenyeztetési eljárás keretében 
megkötött vállalkozási szerződés alapján, illetve a 
kertészeti és városgondnoksági csoportok segítsé-
gével évi kétszeri, esetenként háromszori kaszálás-
sal parlagfű-mentesítési kötelezettségének eleget 
tesz az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon.

Dr. Krupp Zsuzsanna 
jegyző

Pilisvörösvár, 7551 hrsz. 
3423 m2 alapterületű, beépítetlen 

ipari telek. Víz, gáz, elektromos 
áram az ingatlan előtt biztosított.

Ár: 41 076 000 Ft + Áfa

ELADÓ ÖNKORMÁNYZATI 
IPARI TELEK

Információ: 06-26-330-233/156
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Védekezzünk a parlagfű ellen

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szó-
ló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése sze-
rint: „A földhasználó köteles az adott év június 30. 
napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan 
fenntartani.” A gyommentesítés elmaradása esetén 
növényvédelmi bírság szabható ki.

A fentiek alapján felkérem a lakosságot, hogy 
parlagfűirtási kötelezettségüknek idén nyáron is 
tegyenek eleget.

Magyarországon a parlagfű általában március vé-
gén kezd kelni, majd áprilisban már tömegesen 
jelennek meg a kicsi, néhány leveles növénykék. 
A kifejlődött növények legintenzívebb növekedési 
időszaka júniusra esik, majd ezt követően a virágzat 
képzésére kezdi fordítani energiáit. Az allergia szem-
pontjából veszélyt jelentő porzós virágok jelennek 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Felhívás talajterhelési díj  
bevallási és befizetési határidőre 

Felhívás helyi iparűzési adó 
bevallási és befizetési  

határidőre
Felhívom a tisztelt ingatlantulajdonosok figyel-
mét, hogy a 2018. évi talajterhelési díj bevallás 
benyújtásának, illetve a talajterhelési díj befizeté-
sének határideje

2019. március 31-én lejárt.

Azon ingatlantulajdonosoknak, akiknek az ingatla-
na 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 adócsoportja felé mielőbb 
teljesíteni szíveskedjenek, ellenkező esetben 
az eredménytelen felszólítás után mulasztási 
bírság kiszabására kerül sor. 

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a városi hon-
lap Polgármesteri Hivatal / Letölthető dokumen-
tumok menüpont alól letölthető, illetve a hivatal 
adócsoportjánál vagy ügyfélszolgálatán is besze-
rezhető. 

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

A 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 veze-
tett 

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 csator-
nahálózatára rákötött, annak nem kell talaj-
terhelési díjat fizetnie. A díjfizetés alól mentesü-
lő ingatlantulajdonosoknak 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 érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatban 
a 06-26-330-233/102-es melléken, míg műszaki 
kérdéseivel a 06-26-330-233/153-as melléken kap-
hat 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

Felhívom tisztelt vállalkozóink figyelmét, 
hogy a 2018. adóévről szóló bevallás benyújtá-
sának, illetve a 2018-as évben megfizetett adó-
előleg és a 2018-as évre megállapított tényleges 
adó különbözetének befizetési határideje

2019. május 31-én lejárt.

A bevallások feldolgozása során a bevallásban 
szereplő, 2019 szeptemberében és 2020 már-
ciusában esedékes adóelőleg is megállapításra 
kerül.

Kérjük, hogy bevallási és fizetési kötele-
zettségüknek a határidő lejártát követően 
mielőbb tegyenek eleget, ellenkező esetben 
eredménytelen felszólítást követően mulasz-
tási 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

Köszönetnyilvánítás a szavazatszámláló bizottságok tagjainak

A Helyi Választási Iroda tagjainak nevében köszönetemet 
fejezem ki az Európai Parlament tagjainak 2019. május 
26-i választásának lebonyolítása során feladatokat ellá-
tó szavazatszámláló bizottságok választott és megbízott 
(delegált) tagjainak. A pilisvörösvári szavazatszámláló 

bizottságok magas színvonalú, hibátlan és alapos mun-
kát végeztek. Önzetlen munkájukkal nagyban hozzájá-
rultak ahhoz, hogy Pilisvörösváron az Európai Parlament 
tagjainak választását a jogszabályokat betartva, zökke-
nőmentesen bonyolíthattuk le.

Munkájukra az őszi önkormányzati választások lebonyo-
lításánál is számítunk.

Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző

ELADÓ ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELEK

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

PILISVÖRÖSVÁR,  
CSOBÁNKAI U. 3.

Ár: 15 000 000 Ft
Eladó 640 m2 alapterületű, belterületi, üres építési telek. Az ingat-
lan 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 homlokzatma-
gassággal családi ház építhető az ingatlanra.

Felhívás adótartozásra 
indított végrehajtási eljárás 

lehetőségéről
Felhívom hátralékkal rendelkező adózóink figyelmét, 
hogy lejárt tartozás esetén az önkormányzati adóható-
ság jogosult a tartozás összegére végrehajtási eljárásban 
azonnali beszedési megbízást, munkabér-, illetve nyug-
díjletiltást, gépjármű forgalomból való kivonást, ingó- és 
ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést indítani. 

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző

Felhívás a lomtalanítás lehetőségére

Amennyiben megszabadulnának az otthonukban 
felgyülemlett lomoktól, akkor azt tegyék szabálysze-
rűen és óvják a környezetüket! Kérjük, a szabályszerű 
lomtalanításhoz vegyék igénybe a Zöld Bicske Non-
profit Kft. által biztosított évi egyszeri, díjmentes, 
legfeljebb 3 m3-ig terjedő lomtalanítási lehetőséget.

A lomtalanítást egy évben egyszer díjmentesen az 
tudja igényelni, akinek érvényes szerződése van a 
szolgáltatóval és nincs fizetési elmaradása. Az elszál-
lítás időpontját az info@zoldbicske.hu címen, vagy a 
06-22-350-111-es telefonszámon lehet egyeztetni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a lomhulladék nem 
helyezhető ki közterületre, magánterületen, lehető 
legközelebb a kapuhoz kell elhelyezni. A lomtalaní-
táskor valakinek otthon kell tartózkodni, aki a kiállí-
tott szállítólevélen aláírásával igazolja a lomtalaní-
tás megtörténtét, valamint azt, hogy csak az általa 
átadott hulladékot szállították el. A lomhulladék ra-
kodását csak a lomtalanítási tájékoztató átvétele és 
az átvétel igazolása után kezdik meg. 

Az alábbi hulladékok nem szállíthatók el a lomtala-
nítás keretében: 

• ami a kukába beletehető és belefér (kukában vagy 
előre megvásárolt többlethulladékos zsákban szál-
lítják el) 

• ami kézi erővel nem rakodható (nehezebb, mint 
50 kg) 

• csomagolási karton-, papír-, műanyag és fém-
hulladék, könyv, füzet (ezeket a szelektív gyűjtési 
napon szállítják el) 

• építésből, bontásból származó hulladék (beton, 
tégla, cserép, szigetelés, vakolat, bitumenzsin-
dely, síküveg stb.) 

• gépjármű alkatrész 

• ipari termelésből származó hulladék 

• veszélyes hulladék (olaj, olajoskanna, festék, ol-
dószer, akkumulátor, szárazelem, permetezőszer 
stb.) 

• zöldhulladék (fatörzs, ág, nyesedék, lomb) 

• vegyes hulladék (amit hetente elszállítanak a 
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Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző
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Dr. Krupp Zsuzsanna 
jegyző

Pilisvörösvár, 7551 hrsz. 
3423 m2 alapterületű, beépítetlen 

ipari telek. Víz, gáz, elektromos 
áram az ingatlan előtt biztosított.

Ár: 41 076 000 Ft + Áfa

ELADÓ ÖNKORMÁNYZATI 
IPARI TELEK

Információ: 06-26-330-233/156
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A 2014-ben alakult Werischwarer 
Heimatwerk egy olyan fiatalok-
ból és gyermekekből álló csoport, 

amely tevékenységével a pilisvörösvári né-
met szokásokat – szóval és cselekedettel, 
tánccal és énekkel – őrzi, és minden kor-
osztály számára érthető és élvezhető for-
mában hagyományozza át. Vitathatatlan 
érdemei közül kiemelendő, hogy a tradici-
onális népművészeti ágakon (népviseleten, 
népzenén, néptáncon) kívül a helyi bajor 
nyelvjárást is ápolják: fellépéseik egy ré-
szét vörösvári bajor nyelvjárásban elhang-
zó történetek alkotják. A Werischwarer 
Heimatwerk sikeresen és eredeti módon 
ötvözi a múltat a jelennel, ennek esztéti-
kus logójuk, a fraktúrában megjelenő WH 

IMMER WEITER, OHNE HALT!
HAGYOMÁNYOK ŐRZÉSE A NYELVJÁRÁSBAN

(Werischwarer Heimatwerk) monogram is 
jól sikerült szimbóluma.

A csoport, amely immár 75 főből áll, 
idén ünnepelte ötödik születésnapját, 
amelynek alkalmából május 25-én a Mű-
vészetek Házában az érdeklődők számára 
tudása és repertoárja legjavát mutatta be.

A műsor keretéül a régi idők vasárnap-
ja szolgált: a német nyelvű mise után az 
emberek beszélgetnek a templom előtt; a 
plébános és a tanító ebédre hivatalos egy 
családhoz, ahol a terített asztalnál foly-
tatódik a diskurzus; az ebéd után pedig 
vendéglőbe mennek a férfiak, ahol szintén 
zajlik a társalgás. Ezt a keretet töltötte meg 
a Heimatwerk az arányokat helyesen elta-
lálva életképekkel, humoros történetekkel, 

mondókákkal, dalokkal és táncbetétek-
kel. A tréfás jeleneteket – így a barátfüle 
Lekwartatschkerlként való azonosítását, a 
disznóvágás csodáját, a rosszkor megcsör-
renő mobiltelefon történetét – a szereplők 
átéléssel, autentikus kiejtéssel adták elő. 
A színpadon minden korosztálynak – kis-
gyermekeknek, kamaszoknak és fiatal fel-
nőtteknek – egyaránt jutott feladat. Szere-
tetre méltó módon a közönség elismerése 
fordított arányban állt a fellépők életkorá-
val: minél fiatalabb volt a szereplő, annál 
biztatóbb volt a taps. A jelenetek kellékei 
– a tonettszékek, régi levesestálak, szódás-
üvegek, snapszos poharak – is tükrözték a 
rendezők és koreográfusok tárgyi hiteles-
ségre törekvését.

A Heimatwerk megalakulásának 
apropója a 2013-ban megrendezett 
Trachtenschau volt. Ennek emlékére 
Zsámboki Szabolcs élvezetes leírása által 
és a modellt álló Heimatwerk-tagok köz-
reműködésével a publikum megismerked-
hetett a hétköznapi és ünnepi, valamint 
báli és esküvői férfi és női népviseletekkel. 
A Trachtenschau három részre tagolódott, 
az egyes blokkokat táncokkal és mondó-
kákkal kötötték össze. Az emlékezetes 
jubileumi estét a gyermek-, ifjúsági és 
felnőtt csoport közös tánca zárta. E tánc 

koreográfiáját, mint ahogy minden ezt 
megelőző táncot is, Mirk Júlia és Szil-
via tanította be. Az este zenei hátterét a 
Bergländer Buam szolgáltatta, akiket a 
Heimatwerkkel számos közös fellépés 
sikere kapcsol össze, az est során hallha-
tóan nem ok nélkül, hiszen a két csoport 
teljesítménye harmonikusan egészítette ki 
egymást.

Vörösvár közössége nevében a 
Heimatwerk munkájának elismeréséül 
Sax László, a német önkormányzat el-
nöke oklevelet nyújtott át az egyesület 
elnökének, és Bogár Erikával közösen 
szívből megköszönték a kiváló produkci-
ót. Ugyancsak még sok-sok évnyi sikert 
kívántak a Heimatwerknek a Nemzetiségi 
kórus, a Nosztalgia tánccsoport, a Nem-
zetiségi táncegyüttes és a Szári tánccso-
port képviselői. 

A Heimatwerk eddigi munkáját – a 
szülők és nagyszülők patronálásán kívül 
– Pilisvörösvár Város Önkormányzata, 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata, a Miniszterelnökség Egyházi 
és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap-
kezelő támogatta.

Müller Márta 
Fotó: Rimár Ágnes

TRADITIONSPFLEGE IN  

DER WERISCHWARER MUNDART

Das Werischwarer Heimatwerk feierte 

heuer sein fünfjähriges Bestehen. Aus 

diesem Anlass bot es die besten Stücke 

seines Repertoires dar: lustige Mund-

arttexte, Gesänge und Tänze. Der 

Beitrag fasst das Jubiläumsprogramm 

zusammen, welches am 25. Mai von 

dem Ensembles präsentiert – und vom 

Publikum mit starkem Applaus quit-

tiert wurde.
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Május utolsó napján a hagyomá-
nyoknak megfelelően idén is ze-
nével, tánccal, dallal fűszerezve 

került sor a májusfa lebontására. A Városhá-
za előtt egy hónapon keresztül díszelgő má-
jusfa lebontásának elmaradhatatlan része az 
ünnepi műsor, melyben most a Szabadság 
utcai óvodások, a Templom téri általános 
iskolás diákok, a Német Nemzetiségi Tánc-
együttes csoportjai és a Nosztalgia Dalkör 

MÁJUSFABONTÁS ZENÉVEL, TÁNCCAL
szerepeltek, a Német Nemzetiségi Fúvós-
zenekar pedig lendületes zenével gondosko-
dott a jó hangulatról. 

Az esemény utolsó mozzanataként a 
Werischwarer Heimatwerk tagjai hozzáértő 
mozdulatokkal döntötték le az idei májusfát, 
melyet azután a gyereksereg megrohamozott, 
hogy mindenki tépjen magának emlékbe egy 
darabot a fát díszítő színes szalagokból. 

vorosvarihirek.hu

• Miért a nyelvjárási kategóriában indul-
tatok?

Koczor Emma: Azért, mert azt gondoltam, 
hogy abban jobban lehet nyerni.
Koczor Johanna: Azért, mert ez egy köny-
nyebb kategória, az első forduló után min-
denki továbbjutott.

• Nehéz nyelvjárási szavalóversenyre felké-
szíteni a gyerekeket?

Mirk Júlia: Mióta én kinőttem a versenyzés-
ből, azóta készítek fel tanulókat nyelvjárási 
kategóriában. Emmának és Johannának 
elsős koruktól tanítok német nyelvet és né-
met népismeretet. Az osztályuk kivételesen 
nyitott a nemzetiségi ismeretek befogadásá-
ra, ám a két lány érdeklődése még annál is 
szembetűnőbb. Izgatottan várják hétről hét-
re ezeket az órákat, így arra gondoltam első 
év végén, hogy megpróbálhatnák a nyelvjá-
rási kategóriát, nagyon jól állna nekik. 

• Milyen körülményeket kell figyelembe 
venni a megfelelő történet kiválasztásakor?

M. J.: A történetek kiválasztásakor az idő-
tartam mellett mindig alaposan meg kell 
fontolnom azt is, hogy melyik szöveg melyik 
gyerek természetéhez, habitusához passzol. 
Emmusz nagyon élénk, energiával teli kis-
lány, így neki egy vicces, kiabálós, pörölős 
szöveget választottam. Johi nagyon odafi-
gyel a részletekre, így ő egy olyan történetet 
kapott, amiben alaposan oda kell figyelni 
mindenhol a hangsúlyozásra, a párbeszéd 
megelevenítésére, a slusszpoénra is. 

• Hogy emlékeztek az országos döntőre? 
Milyen érzés volt az ország legjobb szava-
lóival együtt versenyezni?

M. J.: Idén 12. alkalommal vettem részt az 
országos döntőn. Mindig nagyon izgalmas, 
és minden évben hatalmas élmény. Hát még 
ha az ember diákjai ilyen gyönyörű eredmé-
nyeket hoznak! 
K. E.: Jól éreztem magamat, az eredmény-
hirdetés előtt jót kártyáztunk a többiekkel.
K. J.: Nagyon örültem, hogy a tavalyi győz-
tes kisfiút egy ponttal sikerült legyőznöm.

VÖRÖSVÁRI  
NYELVJÁRÁS  

A NYERTES

Idén 15. alkalommal került sor a budapesti Német 
Nemzetiségi Gimnáziumban a német nemzetiségi sza-
valóversenyre. Nevezni német köznyelvi és német nyelv-
járási kategóriában lehetett. Interjúnkban a Koczor 
testvéreket és felkészítő pedagógusukat, Mirk Júliát 
kérdeztük a versenyről.

• Hogyan készült Johanna és Emma a ver-
senyre?

M. J.: A történetek beosztása után a lányok 
eljöttek hozzám. Elmeséltem nekik, miről 
szól a történet, és készítettünk egy hangfel-
vételt róla. Ekkor jött a kemény munka a 
lányok számára, hiszen még annak is nehéz 
ilyen szöveget megtanulni, aki folyékonyan 
beszéli a nyelvet, hát még egy nyolcévesnek! 
Bár népismeretórákon sok dalt és mondó-
kát tanultunk nyelvjárásban, ez azért tel-
jesen más. Miközben otthon egymás után 
tanulták a mondatokat, újra és újra meg-
hallgattam őket az iskolában, gyakoroltuk a 
hangsúlyozást, javítottam az esetleges ejtés-
hibákat. A lányok lelkesedése azonban a sok 
munka ellenére sem lankadt, akárhányszor 
el kellett mondaniuk az osztály előtt, min-
dig szívesen tették. Nagyon örültem annak, 
hogy mikor belekérdeztem egy-egy mondat-
nál, hogy értik-e, hogy az adott mondat mit 
jelent, mindig tudták. 

• Kinek szeretnétek megköszönni azt, 
hogy a döntőig vezető úton szóval vagy tet-
tel segített benneteket?

K. E. és K. J.: Julcsi néninek.

Mennyire fontos a környezet támogatása a 
felkészülés során?

M. J.: Édesanyámmal együtt írjuk vagy dol-
gozzuk át a szövegeket, én mindent, amit 
tudok, tőle tanultam. Így az ő segítsége el-
engedhetetlen. A környezetemben dolgozó 
kollégáktól is rengeteg támogatást kaptam, 
hiszen idén is több mint 20 szöveget adtam 
ki, ami nem kevés munkával jár. Az otthoni 
tanulás mindig függ a szülők hozzáállásától 
is, én úgy éreztem, hogy a lányokat a szüleik 
maximálisan segítették a szövegek elsajátítá-
sában. És nem utolsósorban a 2. b osztályt 
muszáj megemlítenem! Johi és Emmusz 
osztálytársai hihetetlen lelkesedéssel tap-
solták meg a lányokat hétről hétre, amikor 
gyakoroltunk. Néhányan teljes mondato-
kat el tudtak mondani a két történetből. 
Elámultak, milyen gyönyörűen áll rajtuk a 
népviselet, illetve csodálattal nézték, hogy 

kell a hajukat befonni. Még a verseny reg-
gelén is küldtek egy videót Dominika néni 
segítségével (a másik németes csoport taní-
tója), amiben hangosan kiabálják, mennyire 
szurkolnak a lányoknak. Hihetetlen, hogy 
mennyire büszkék voltak a társaikra. 

• Szeretnétek a következő évben is indul-
ni a versenyen? Nyelvjárási vagy köznyelvi 
kategóriában?

K. E. és K. J.: Igen, Mundart kategóriában.
M. J.: Én is nagyon szeretnék tovább dol-
gozni a lányokkal, jövőre is.

• Mit ajánlotok azoknak a gyerekeknek, 
akiket érdekel a verseny?

K. E.: Érdemes menni mindkét versenyre, 
mert nagyon izgalmas az eredményhirdetés.
K. J.: A szöveget először részenként érdemes 
gyakorolni, és ha már jól megy, akkor az 
egész szöveget egyben.
M. J.: Kemény dió egy ilyen történetet nyelv-
járásban megtanulni, de teljesen megéri! 

• A lelkiismeretes munkához és a kiváló 
eredményhez mi is gratulálunk!

M.M.

Bár a stósz és szósz szavak rímelnek 
egymással, és mindkettő a német 
nyelvből került a magyarba, nincsen 

ezen kívül semmi közük egymáshoz, hi-
szen az egyik germán eredetű szó, a másik 
pedig eredetileg a latin nyelvből származik.

A stósz (stóc) a német „halom, kupac, 
rakás” jelentéssel bíró „Stoß” szóból ered, a 
magyar nyelvbe a 19. század folyamán ke-
rült. A német nyelv ősi szavai közé tartozik, 
egészen az ófelnémetig visszakövethetők a 
különböző alakjai. Igeként a „stoßen” any-
nyit jelent, mint „lökni, taszítani, ütközni”. 
Ennek főnévi alakja a „der Stoß”, amelynek 
első jelentése a „lökés” volt, ebből alakult ki 
a 15. században a „rakás, egymásra dobált 
dolgok kupaca” jelentés. A „kupac, rakás” 
értelmét is mind a mai napig megtartotta a 
németben. A „lökés” jelentést ugyanakkor 

nem hozta a szó magával a magyar nyelv-
be, bár a németben mind a mai napig gyak-
ran használják olyan fordulatokban is mint 
pl. „seinem Herzen einen Stoß geben” 
(szó szerint: „a szívének egy lökést adni”, 
ami annyit jelent, mint „túltenni magát 
valamin, félretenni a bizalmatlanságot”), 
és rendkívül sok jelentésvariánst találunk 
különböző igekötőkkel, előtagokkal és 
utótagokkal, melléknévi és igei formákban 
is: Anstoß (kezdőrúgás a labdarúgásban, 
de felháborodást is jelent), Abstoß (kirú-
gás a labdarúgásban), abstoßend (taszí-
tó), abstoßen (megszabadulni valamitől), 
anstoßen (koccintani), aufstoßen (böffen-
teni), hinzustoßen (csatlakozni) stb. 

A „szósz” (zósz) szó jelentése „már-
tás”, szintén a németből került a magyar 
nyelvbe, de története és útja kalandosabb 

a „stósz”-nál, ugyanis a „Soße” a németbe 
és az osztrák németbe a francia nyelvből 
került. Franciául „sauce” alakban haszná-
latos. Igen ám, de eredetileg nem is fran-
cia szóval van dolgunk, a „szósz” a francia 
nyelvbe is átvétellel került: a latin „salsus” 
alak volt a kiindulópont, amelynek jelen-
tése „sós, sózott” volt. A franciában a szó 
először az ófranciában (9–14. sz.) található 
meg „salse” alakban, a középfrancia nyelv-
ben (14–17. század) „sausse” és „sauce” 
alakban „sós/sózott folyadék/lötty” érte-
lemben használatos. A német nyelvbe a 15. 
század folyamán szivárgott be, ekkor már a 
„mártás”, illetve „tunkolnivaló” jelentéssel. 
Innét került a szó Magyarországra, ahol a 
19. század elején „mártás” jelentéssel volt 
használatos, mára viszont visszaszorult a 
társalgási nyelvbe.

Tájnyelvben, Németországban a „Soße” 
az „unalmas szóáradat/értelmetlen beszéd” 
jelentést is elnyerte. Ez a jelentés sem ke-
rült át a magyar nyelvbe, sőt a jelenkori né-
metben is már csak a „Quatsch mit Soße” 
(„butaság szósszal”) alakban lelhető fel.

Kerekes Gábor / Müller Márta

NÉMET–MAGYAR NYELVI SAROK

STÓSZ ÉS SZÓSZ
PILISVÖRÖSVÁRI HELYEZETTEK

Német köznyelvi kategória
9–10. oszt.: Czető Szabolcs (Schiller 
G., felkészítő: Brezovszky-Dévity 
Angéla), 3. helyezett
Német nyelvjárási kategória
1–2. oszt.: Koczor Emma (Vásár Téri 
N. N. Ált. Isk., felkészítő: Mirk Júlia), 
1. helyezett
1–2. oszt.: Koczor Johanna (Vásár Téri 
N. N. Ált. Isk., felkészítő: Mirk Júlia), 
3. helyezett
3–4. oszt.: Pálfi Aisa (Vásár Téri N. 
N. Ált. Isk., felkészítő: Lazri Judit), 2. 
helyezett
5–8. oszt.: Radnai Tamás (Schiller G., 
felkészítő: Richolm Erik), 3. helyezett
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Május utolsó napján a hagyomá-
nyoknak megfelelően idén is ze-
nével, tánccal, dallal fűszerezve 

került sor a májusfa lebontására. A Városhá-
za előtt egy hónapon keresztül díszelgő má-
jusfa lebontásának elmaradhatatlan része az 
ünnepi műsor, melyben most a Szabadság 
utcai óvodások, a Templom téri általános 
iskolás diákok, a Német Nemzetiségi Tánc-
együttes csoportjai és a Nosztalgia Dalkör 

MÁJUSFABONTÁS ZENÉVEL, TÁNCCAL
szerepeltek, a Német Nemzetiségi Fúvós-
zenekar pedig lendületes zenével gondosko-
dott a jó hangulatról. 

Az esemény utolsó mozzanataként a 
Werischwarer Heimatwerk tagjai hozzáértő 
mozdulatokkal döntötték le az idei májusfát, 
melyet azután a gyereksereg megrohamozott, 
hogy mindenki tépjen magának emlékbe egy 
darabot a fát díszítő színes szalagokból. 

vorosvarihirek.hu

• Miért a nyelvjárási kategóriában indul-
tatok?

Koczor Emma: Azért, mert azt gondoltam, 
hogy abban jobban lehet nyerni.
Koczor Johanna: Azért, mert ez egy köny-
nyebb kategória, az első forduló után min-
denki továbbjutott.

• Nehéz nyelvjárási szavalóversenyre felké-
szíteni a gyerekeket?

Mirk Júlia: Mióta én kinőttem a versenyzés-
ből, azóta készítek fel tanulókat nyelvjárási 
kategóriában. Emmának és Johannának 
elsős koruktól tanítok német nyelvet és né-
met népismeretet. Az osztályuk kivételesen 
nyitott a nemzetiségi ismeretek befogadásá-
ra, ám a két lány érdeklődése még annál is 
szembetűnőbb. Izgatottan várják hétről hét-
re ezeket az órákat, így arra gondoltam első 
év végén, hogy megpróbálhatnák a nyelvjá-
rási kategóriát, nagyon jól állna nekik. 

• Milyen körülményeket kell figyelembe 
venni a megfelelő történet kiválasztásakor?

M. J.: A történetek kiválasztásakor az idő-
tartam mellett mindig alaposan meg kell 
fontolnom azt is, hogy melyik szöveg melyik 
gyerek természetéhez, habitusához passzol. 
Emmusz nagyon élénk, energiával teli kis-
lány, így neki egy vicces, kiabálós, pörölős 
szöveget választottam. Johi nagyon odafi-
gyel a részletekre, így ő egy olyan történetet 
kapott, amiben alaposan oda kell figyelni 
mindenhol a hangsúlyozásra, a párbeszéd 
megelevenítésére, a slusszpoénra is. 

• Hogy emlékeztek az országos döntőre? 
Milyen érzés volt az ország legjobb szava-
lóival együtt versenyezni?

M. J.: Idén 12. alkalommal vettem részt az 
országos döntőn. Mindig nagyon izgalmas, 
és minden évben hatalmas élmény. Hát még 
ha az ember diákjai ilyen gyönyörű eredmé-
nyeket hoznak! 
K. E.: Jól éreztem magamat, az eredmény-
hirdetés előtt jót kártyáztunk a többiekkel.
K. J.: Nagyon örültem, hogy a tavalyi győz-
tes kisfiút egy ponttal sikerült legyőznöm.

VÖRÖSVÁRI  
NYELVJÁRÁS  

A NYERTES

Idén 15. alkalommal került sor a budapesti Német 
Nemzetiségi Gimnáziumban a német nemzetiségi sza-
valóversenyre. Nevezni német köznyelvi és német nyelv-
járási kategóriában lehetett. Interjúnkban a Koczor 
testvéreket és felkészítő pedagógusukat, Mirk Júliát 
kérdeztük a versenyről.

• Hogyan készült Johanna és Emma a ver-
senyre?

M. J.: A történetek beosztása után a lányok 
eljöttek hozzám. Elmeséltem nekik, miről 
szól a történet, és készítettünk egy hangfel-
vételt róla. Ekkor jött a kemény munka a 
lányok számára, hiszen még annak is nehéz 
ilyen szöveget megtanulni, aki folyékonyan 
beszéli a nyelvet, hát még egy nyolcévesnek! 
Bár népismeretórákon sok dalt és mondó-
kát tanultunk nyelvjárásban, ez azért tel-
jesen más. Miközben otthon egymás után 
tanulták a mondatokat, újra és újra meg-
hallgattam őket az iskolában, gyakoroltuk a 
hangsúlyozást, javítottam az esetleges ejtés-
hibákat. A lányok lelkesedése azonban a sok 
munka ellenére sem lankadt, akárhányszor 
el kellett mondaniuk az osztály előtt, min-
dig szívesen tették. Nagyon örültem annak, 
hogy mikor belekérdeztem egy-egy mondat-
nál, hogy értik-e, hogy az adott mondat mit 
jelent, mindig tudták. 

• Kinek szeretnétek megköszönni azt, 
hogy a döntőig vezető úton szóval vagy tet-
tel segített benneteket?

K. E. és K. J.: Julcsi néninek.

Mennyire fontos a környezet támogatása a 
felkészülés során?

M. J.: Édesanyámmal együtt írjuk vagy dol-
gozzuk át a szövegeket, én mindent, amit 
tudok, tőle tanultam. Így az ő segítsége el-
engedhetetlen. A környezetemben dolgozó 
kollégáktól is rengeteg támogatást kaptam, 
hiszen idén is több mint 20 szöveget adtam 
ki, ami nem kevés munkával jár. Az otthoni 
tanulás mindig függ a szülők hozzáállásától 
is, én úgy éreztem, hogy a lányokat a szüleik 
maximálisan segítették a szövegek elsajátítá-
sában. És nem utolsósorban a 2. b osztályt 
muszáj megemlítenem! Johi és Emmusz 
osztálytársai hihetetlen lelkesedéssel tap-
solták meg a lányokat hétről hétre, amikor 
gyakoroltunk. Néhányan teljes mondato-
kat el tudtak mondani a két történetből. 
Elámultak, milyen gyönyörűen áll rajtuk a 
népviselet, illetve csodálattal nézték, hogy 

kell a hajukat befonni. Még a verseny reg-
gelén is küldtek egy videót Dominika néni 
segítségével (a másik németes csoport taní-
tója), amiben hangosan kiabálják, mennyire 
szurkolnak a lányoknak. Hihetetlen, hogy 
mennyire büszkék voltak a társaikra. 

• Szeretnétek a következő évben is indul-
ni a versenyen? Nyelvjárási vagy köznyelvi 
kategóriában?

K. E. és K. J.: Igen, Mundart kategóriában.
M. J.: Én is nagyon szeretnék tovább dol-
gozni a lányokkal, jövőre is.

• Mit ajánlotok azoknak a gyerekeknek, 
akiket érdekel a verseny?

K. E.: Érdemes menni mindkét versenyre, 
mert nagyon izgalmas az eredményhirdetés.
K. J.: A szöveget először részenként érdemes 
gyakorolni, és ha már jól megy, akkor az 
egész szöveget egyben.
M. J.: Kemény dió egy ilyen történetet nyelv-
járásban megtanulni, de teljesen megéri! 

• A lelkiismeretes munkához és a kiváló 
eredményhez mi is gratulálunk!

M.M.

Bár a stósz és szósz szavak rímelnek 
egymással, és mindkettő a német 
nyelvből került a magyarba, nincsen 

ezen kívül semmi közük egymáshoz, hi-
szen az egyik germán eredetű szó, a másik 
pedig eredetileg a latin nyelvből származik.

A stósz (stóc) a német „halom, kupac, 
rakás” jelentéssel bíró „Stoß” szóból ered, a 
magyar nyelvbe a 19. század folyamán ke-
rült. A német nyelv ősi szavai közé tartozik, 
egészen az ófelnémetig visszakövethetők a 
különböző alakjai. Igeként a „stoßen” any-
nyit jelent, mint „lökni, taszítani, ütközni”. 
Ennek főnévi alakja a „der Stoß”, amelynek 
első jelentése a „lökés” volt, ebből alakult ki 
a 15. században a „rakás, egymásra dobált 
dolgok kupaca” jelentés. A „kupac, rakás” 
értelmét is mind a mai napig megtartotta a 
németben. A „lökés” jelentést ugyanakkor 

nem hozta a szó magával a magyar nyelv-
be, bár a németben mind a mai napig gyak-
ran használják olyan fordulatokban is mint 
pl. „seinem Herzen einen Stoß geben” 
(szó szerint: „a szívének egy lökést adni”, 
ami annyit jelent, mint „túltenni magát 
valamin, félretenni a bizalmatlanságot”), 
és rendkívül sok jelentésvariánst találunk 
különböző igekötőkkel, előtagokkal és 
utótagokkal, melléknévi és igei formákban 
is: Anstoß (kezdőrúgás a labdarúgásban, 
de felháborodást is jelent), Abstoß (kirú-
gás a labdarúgásban), abstoßend (taszí-
tó), abstoßen (megszabadulni valamitől), 
anstoßen (koccintani), aufstoßen (böffen-
teni), hinzustoßen (csatlakozni) stb. 

A „szósz” (zósz) szó jelentése „már-
tás”, szintén a németből került a magyar 
nyelvbe, de története és útja kalandosabb 

a „stósz”-nál, ugyanis a „Soße” a németbe 
és az osztrák németbe a francia nyelvből 
került. Franciául „sauce” alakban haszná-
latos. Igen ám, de eredetileg nem is fran-
cia szóval van dolgunk, a „szósz” a francia 
nyelvbe is átvétellel került: a latin „salsus” 
alak volt a kiindulópont, amelynek jelen-
tése „sós, sózott” volt. A franciában a szó 
először az ófranciában (9–14. sz.) található 
meg „salse” alakban, a középfrancia nyelv-
ben (14–17. század) „sausse” és „sauce” 
alakban „sós/sózott folyadék/lötty” érte-
lemben használatos. A német nyelvbe a 15. 
század folyamán szivárgott be, ekkor már a 
„mártás”, illetve „tunkolnivaló” jelentéssel. 
Innét került a szó Magyarországra, ahol a 
19. század elején „mártás” jelentéssel volt 
használatos, mára viszont visszaszorult a 
társalgási nyelvbe.

Tájnyelvben, Németországban a „Soße” 
az „unalmas szóáradat/értelmetlen beszéd” 
jelentést is elnyerte. Ez a jelentés sem ke-
rült át a magyar nyelvbe, sőt a jelenkori né-
metben is már csak a „Quatsch mit Soße” 
(„butaság szósszal”) alakban lelhető fel.
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PILISVÖRÖSVÁRI HELYEZETTEK

Német köznyelvi kategória
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G., felkészítő: Brezovszky-Dévity 
Angéla), 3. helyezett
Német nyelvjárási kategória
1–2. oszt.: Koczor Emma (Vásár Téri 
N. N. Ált. Isk., felkészítő: Mirk Júlia), 
1. helyezett
1–2. oszt.: Koczor Johanna (Vásár Téri 
N. N. Ált. Isk., felkészítő: Mirk Júlia), 
3. helyezett
3–4. oszt.: Pálfi Aisa (Vásár Téri N. 
N. Ált. Isk., felkészítő: Lazri Judit), 2. 
helyezett
5–8. oszt.: Radnai Tamás (Schiller G., 
felkészítő: Richolm Erik), 3. helyezett
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A minden évben nagy izgalommal 
várt és még nagyobb érdeklődéssel 
kísért rendezvényt Gemela Elvira 

elnök nyitotta meg szívhez szólóan. Be-
szédének elején felelevenítette a Kertbarát 
Kör múltját, a kezdeti nehézségeket, majd 
az egymásra találás örömét, hangsúlyoz-
va a hagyományok őrzésének, ápolásának 
fontosságát: „A hagyomány számtalan dol-
got jelent mindannyiunk számára, vagyis 
mindazt, amit a múlt továbbad a jelennek, 
valamit, amit őseink a múltban alkottak, 
tettek és amiben hittek. Az is elvitathatatlan, 
hogy a hagyomány önmagától nem terem-
tődik újra, csak értő, érdeklődő emberek 
képesek megtartani, és csak az egymást se-
gítő közösségben képes tovább élni. A kört 
mozgató kezdeti célok mára átalakultak, és 
a kulturált borfogyasztás megvalósítása, az 
emberi kapcsolatok gazdagítása, s mind-
emellett az összetartozás érzésének erősítése 
vált a Kertbarát Kör mozgatójává.”

Az elnök asszony elismeréssel szólt a 
Kertbarát Kör borászainak munkájáról: 
„Tisztelgek a jelen kertbarát köri borászok 
előtt, akik elhozták boraikat és vállalták a 
versenyen való megmérettetést. Hálás va-
gyok nekik, ugyanis a metszéstől a szőlő 
művelésén át a szüretig, a fejtésen át a pa-
lackozásig szívvel-lélekkel dolgoztak azért 
az asztalon lévő borért. Kemény munkával 
küzdöttek, hogy valami jót alkossanak, hogy 
létrehozzanak valami lenyűgözőt, mellyel 
nekünk is átadtak egy csipetnyi jókedvet, 

vidámságot és meghittséget.  Egyedi boraik 
arra késztetik az embereket, hogy egy rövid 
időre megálljanak, magukba nézzenek és 
elgondolkozzanak azon, vajon miért érde-
mes élni. Fontos, hogy egy kicsit élvezzük 
az életet és megtaláljuk a célt, melyért ér-
demes küzdeni: figyelni a családra, a bará-
tokra, az ismerősökre, törődni egymással 
és segíteni másokon. Köszönöm minden 
résztvevőnek, hogy átélhetem veletek ezeket 
a csodálatos, megható pillanatokat, mikor 
az évek kemény munkájának gyümölcsét 
az eredményhirdetés alkalmával learathat-
játok. Nincs számomra annál nagyszerűbb 
érzés, mint jó emberek között egy pohár 
borral koccintani a sikereitekre és egymás 
egészségére.” Nagy tetszéssel fogadott be-
szédét Gemela Elvira egy Ciceró-idézettel 
zárta: „A barátsággal sosem szabad betelni 
úgy, mint egyéb dolgokkal: minél régebbi, 
annál édesebb, miként a borból is az, ame-
lyik kiállta az idő múlását.”

Gromon István polgármester köszön-
tő és elismerő szavai mellett egy örömteli 
hírrel is megörvendeztette a kertbarátokat. 
Elmondta, hogy a városi önkormányzat is 
fontosnak tartja a hagyományőrzést, ezért 
Zsámboki Szabolcs javaslatára egy nemré-
giben megvásárolt önkormányzati telken 
egy ún. „tündérkert” létrehozását tervezik. 
Az országosan alakuló tündérkertek célja, 
hogy megőrizzék az ősi gyümölcsfajtákat. A 
vörösvári mintakertben a sváb ősök által ter-
mesztett és ültetett, még fellelhető fajtákat 
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Budapesti, esztergomi, pomázi, dunabogdányi és dunaföldvári vendégek 
jelenlétében került sor április 13-án, a gimnázium rendezvénytermében a 
Kovács László Kertbarát Kör idei borversenyének díjkiosztó ünnepségére. 
A díjakat Gemela Elvira, a Kertbarát Kör elnöke és Feldhoffer Péter bor-
bíró, a zsűri elnöke nyújtotta át a versenyen indult harminc borásznak. A 
legnagyobb elismerést, a Pekó Józsefről elnevezett vándorserleget ebben 
az évben Herbszt István vehette át.  
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sek adták meg az alaphangot, akiknek a fel-
lépés végén jogosan járt a visszataps. A sort 
a párkányi hölgyek folytatták, ők színvona-
las produkciójukkal emelték az est fényét. 
Harmadikként az „újonc” piliscsabai for-
máció következett, akik lelkes előadásukkal 
vívták ki a közönség tetszését. Utolsóként 
állt színpadra az angol férfikórus, mely-
nek tagjai (majd negyven úriember) teljes 
egészében betöltötték a Művészetek Háza 

gyűjtenék össze. A polgármester úr kérte, 
hogy akinek birtokában vannak ilyen régi 
fajták, vegyen részt ebben a nemes, hagyo-
mányőrző munkában.

A köszöntő, méltató beszédek után kö-
vetkezett a várva várt eredményhirdetés. A 
borokat egy jórészt fiatal szakemberekből 
álló öttagú szakmai zsűri bírálta el: Dunai 
László, Feldhoffer Péter, Maszlag Marian-
na, Nick Sebestyén és Szauter Gyula. 

Az idei borversenyen 30 borász indult 
75 borral. Ebből 12 saját termesztésű és 
63 vásárolt szőlőből készült bor volt. A 
nevezett borok között 15 óbor szerepelt. 
A borok kategóriánkénti megoszlása a kö-
vetkező: 28 fehérbor, 13 rozé, 4 siller és 30 
vörösbor.

Az általános szakmai értékelést 
Feldhoffer Péter borbírótól, a zsűri elnö-
kétől hallhattuk, aki elmondta, hogy a 
tavalyi forró, száraz nyár jó cukorfokokat 
eredményezett ugyan, de ezzel együtt a sa-
vak lecsökkentek. „Legyen csak 19 fokos a 
bor, de legyenek szép savak is benne, úgy 
lesz igazán élvezhető!” – tanácsolta a fia-
tal szakember. Felhívta a figyelmet a kén 
helyes használatára is, néhányan ugyanis 
túlkénezték a borokat. „Tegyünk a kénből 
olyan keveset, amennyire lehet, és olyan 
sokat, amennyi szükséges!” – idézte a 
szaksajtó szellemes megállapítását a zsűri 
elnöke.
És akkor jöjjenek az eredmények: 
Fehérbor kategória: 2 bronz, 11 ezüst, 7 
arany és 1 nagy arany.
Rozé: 1 bronz, 4 ezüst és 4 arany.
Siller: 1 bronz, 1 ezüst és 1 arany.
Vörösbor: 5 bronz, 13 ezüst, 8 arany és 1 
nagy arany.

A nagy arany minősítést az idén Türk 
János Merlot bora és Herbszt István Tra-
mini bora érte el, és a legnagyobb elisme-
résként ő vihette haza a Pekó Józsefről 
elnevezett vándorserleget is. A serleget 
Pekó József özvegye, Ildikó néni nyújtotta 
át Herbszt Istvánnak. (Az arany okleveles 
borászokról lásd fotónkat!)

Az eredményhirdetés utáni kulturális 
műsorban ezúttal is nagy sikerrel léptek fel 
az Adenssa Sporttánc Egyesület tehetséges 
táncosai Chrenkó Adrienn lendületes ko-
reográfiáit előadva. E sorok írója Vörösvári 
dáridó című szerzeményével kedveske-
dett a kertbarátoknak, majd a Rozmaring 
Tánccsoport vette birtokba a színpadot, 
sok kellemes percet szerezve a közönség-
nek. Feldhoffer Johannes képzőművész a 
tánccsoport minden egyes tagjának egy-
egy színes grafikát ajándékozott, amit sze-
mélyesen adott át.

A műsor után közös ebéd következett, 
amely alatt meg lehetett kóstolni a díjazott 
borokat. Ebéd után nem kellett sok idő 
ahhoz, hogy a táncos kedvű kertbarátok és 
vendégeik talpra pattanjanak és jókedvűen 
ropják a táncot estig a Die Spitzbuben ze-
nekar közreműködésével.

Fogarasy Attila

színpadját. Előadásukat leginkább a világ-
színvonalú jelzővel lehetne illetni. Ösz-
szességében nagyon szórakoztató, egyben 
tartalmas programon vehettek részt azok 
az érdeklődők, akik ezt a találkozót válasz-
tották szombat esti kikapcsolódásként. 

K. M.

ELISMERÉS A 
VEGYESKÓRUSNAK

A Pilisvörösvári Német Nemzetisé-
gi Vegyeskórus május 12-én a Ma-
gyarországi Német Ének-, Zene- és 
Tánckarok Tanácsának (Landesrat) 
kórusminősítő fesztiválján elnyerte 
az Arany Rozmaring díjat, mely a 
kiosztható legmagasabb díj.  Gratu-
lálunk az elismeréshez!

Idén VI. alkalommal került megrende-
zésre a Művészeti Iskolák Találkozó-
ja, ahol az Érdi Tankerületi Központ 

növendékei képviselték iskolájukat. A 
koncertet Oláhné Szabó Anita, a Cziffra 
György Alapfokú Művészeti Iskola igaz-
gatónője és Kimmelné Sziva Mária alpol-
gármester asszony nyitotta meg. A fellé-
pők között hallhattunk trombitást, népi 
énekest és gitáros duót, ütőhangszeres 
kamaraegyüttest, gyermekkórust és kama-
raprodukciókat is. Évről évre egyre szín-
vonalasabb műsor kerül színpadra, amivel 
megörvendeztetjük az érdeklődőket. Az 
iskola aulájába kihelyezték a képzőmű-
vészetben jeleskedő gyerekek alkotásait is, 
ezeket a tanév végéig még megtekinthetik 
az érdeklődők. 

Ez az összművészeti találkozó lehető-
séget teremt arra, hogy a gyerekek és a fel-
nőttek részesei legyenek a művészet adta 
csodának, ami átjárja a fellépőt és a hall-
gatót egyaránt.

Lukács Nikolett
Fotó: Szerémi Márkó

J únius első napján, a Művészetek Há-
zában került sor az 55. Nemzetközi 
Kórustalálkozóra. Az eseményen az 

idén harmincadik évébe lépett Pilisvö-
rösvári Német Nemzetiségi Vegyeskóruson 
kívül a tavaly alakult piliscsabai Novi 
Cantores Vegyeskórus, a párkányi (Szlová-
kia) Stilla Pectus Kamarakórus és a leedsi 
(Egyesült Királyság) Leeds Male Voice 
Chor is fellépett. Az estnek a helyi éneke-
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A minden évben nagy izgalommal 
várt és még nagyobb érdeklődéssel 
kísért rendezvényt Gemela Elvira 

elnök nyitotta meg szívhez szólóan. Be-
szédének elején felelevenítette a Kertbarát 
Kör múltját, a kezdeti nehézségeket, majd 
az egymásra találás örömét, hangsúlyoz-
va a hagyományok őrzésének, ápolásának 
fontosságát: „A hagyomány számtalan dol-
got jelent mindannyiunk számára, vagyis 
mindazt, amit a múlt továbbad a jelennek, 
valamit, amit őseink a múltban alkottak, 
tettek és amiben hittek. Az is elvitathatatlan, 
hogy a hagyomány önmagától nem terem-
tődik újra, csak értő, érdeklődő emberek 
képesek megtartani, és csak az egymást se-
gítő közösségben képes tovább élni. A kört 
mozgató kezdeti célok mára átalakultak, és 
a kulturált borfogyasztás megvalósítása, az 
emberi kapcsolatok gazdagítása, s mind-
emellett az összetartozás érzésének erősítése 
vált a Kertbarát Kör mozgatójává.”

Az elnök asszony elismeréssel szólt a 
Kertbarát Kör borászainak munkájáról: 
„Tisztelgek a jelen kertbarát köri borászok 
előtt, akik elhozták boraikat és vállalták a 
versenyen való megmérettetést. Hálás va-
gyok nekik, ugyanis a metszéstől a szőlő 
művelésén át a szüretig, a fejtésen át a pa-
lackozásig szívvel-lélekkel dolgoztak azért 
az asztalon lévő borért. Kemény munkával 
küzdöttek, hogy valami jót alkossanak, hogy 
létrehozzanak valami lenyűgözőt, mellyel 
nekünk is átadtak egy csipetnyi jókedvet, 

vidámságot és meghittséget.  Egyedi boraik 
arra késztetik az embereket, hogy egy rövid 
időre megálljanak, magukba nézzenek és 
elgondolkozzanak azon, vajon miért érde-
mes élni. Fontos, hogy egy kicsit élvezzük 
az életet és megtaláljuk a célt, melyért ér-
demes küzdeni: figyelni a családra, a bará-
tokra, az ismerősökre, törődni egymással 
és segíteni másokon. Köszönöm minden 
résztvevőnek, hogy átélhetem veletek ezeket 
a csodálatos, megható pillanatokat, mikor 
az évek kemény munkájának gyümölcsét 
az eredményhirdetés alkalmával learathat-
játok. Nincs számomra annál nagyszerűbb 
érzés, mint jó emberek között egy pohár 
borral koccintani a sikereitekre és egymás 
egészségére.” Nagy tetszéssel fogadott be-
szédét Gemela Elvira egy Ciceró-idézettel 
zárta: „A barátsággal sosem szabad betelni 
úgy, mint egyéb dolgokkal: minél régebbi, 
annál édesebb, miként a borból is az, ame-
lyik kiállta az idő múlását.”

Gromon István polgármester köszön-
tő és elismerő szavai mellett egy örömteli 
hírrel is megörvendeztette a kertbarátokat. 
Elmondta, hogy a városi önkormányzat is 
fontosnak tartja a hagyományőrzést, ezért 
Zsámboki Szabolcs javaslatára egy nemré-
giben megvásárolt önkormányzati telken 
egy ún. „tündérkert” létrehozását tervezik. 
Az országosan alakuló tündérkertek célja, 
hogy megőrizzék az ősi gyümölcsfajtákat. A 
vörösvári mintakertben a sváb ősök által ter-
mesztett és ültetett, még fellelhető fajtákat 
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Budapesti, esztergomi, pomázi, dunabogdányi és dunaföldvári vendégek 
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sek adták meg az alaphangot, akiknek a fel-
lépés végén jogosan járt a visszataps. A sort 
a párkányi hölgyek folytatták, ők színvona-
las produkciójukkal emelték az est fényét. 
Harmadikként az „újonc” piliscsabai for-
máció következett, akik lelkes előadásukkal 
vívták ki a közönség tetszését. Utolsóként 
állt színpadra az angol férfikórus, mely-
nek tagjai (majd negyven úriember) teljes 
egészében betöltötték a Művészetek Háza 

gyűjtenék össze. A polgármester úr kérte, 
hogy akinek birtokában vannak ilyen régi 
fajták, vegyen részt ebben a nemes, hagyo-
mányőrző munkában.

A köszöntő, méltató beszédek után kö-
vetkezett a várva várt eredményhirdetés. A 
borokat egy jórészt fiatal szakemberekből 
álló öttagú szakmai zsűri bírálta el: Dunai 
László, Feldhoffer Péter, Maszlag Marian-
na, Nick Sebestyén és Szauter Gyula. 

Az idei borversenyen 30 borász indult 
75 borral. Ebből 12 saját termesztésű és 
63 vásárolt szőlőből készült bor volt. A 
nevezett borok között 15 óbor szerepelt. 
A borok kategóriánkénti megoszlása a kö-
vetkező: 28 fehérbor, 13 rozé, 4 siller és 30 
vörösbor.

Az általános szakmai értékelést 
Feldhoffer Péter borbírótól, a zsűri elnö-
kétől hallhattuk, aki elmondta, hogy a 
tavalyi forró, száraz nyár jó cukorfokokat 
eredményezett ugyan, de ezzel együtt a sa-
vak lecsökkentek. „Legyen csak 19 fokos a 
bor, de legyenek szép savak is benne, úgy 
lesz igazán élvezhető!” – tanácsolta a fia-
tal szakember. Felhívta a figyelmet a kén 
helyes használatára is, néhányan ugyanis 
túlkénezték a borokat. „Tegyünk a kénből 
olyan keveset, amennyire lehet, és olyan 
sokat, amennyi szükséges!” – idézte a 
szaksajtó szellemes megállapítását a zsűri 
elnöke.
És akkor jöjjenek az eredmények: 
Fehérbor kategória: 2 bronz, 11 ezüst, 7 
arany és 1 nagy arany.
Rozé: 1 bronz, 4 ezüst és 4 arany.
Siller: 1 bronz, 1 ezüst és 1 arany.
Vörösbor: 5 bronz, 13 ezüst, 8 arany és 1 
nagy arany.

A nagy arany minősítést az idén Türk 
János Merlot bora és Herbszt István Tra-
mini bora érte el, és a legnagyobb elisme-
résként ő vihette haza a Pekó Józsefről 
elnevezett vándorserleget is. A serleget 
Pekó József özvegye, Ildikó néni nyújtotta 
át Herbszt Istvánnak. (Az arany okleveles 
borászokról lásd fotónkat!)

Az eredményhirdetés utáni kulturális 
műsorban ezúttal is nagy sikerrel léptek fel 
az Adenssa Sporttánc Egyesület tehetséges 
táncosai Chrenkó Adrienn lendületes ko-
reográfiáit előadva. E sorok írója Vörösvári 
dáridó című szerzeményével kedveske-
dett a kertbarátoknak, majd a Rozmaring 
Tánccsoport vette birtokba a színpadot, 
sok kellemes percet szerezve a közönség-
nek. Feldhoffer Johannes képzőművész a 
tánccsoport minden egyes tagjának egy-
egy színes grafikát ajándékozott, amit sze-
mélyesen adott át.

A műsor után közös ebéd következett, 
amely alatt meg lehetett kóstolni a díjazott 
borokat. Ebéd után nem kellett sok idő 
ahhoz, hogy a táncos kedvű kertbarátok és 
vendégeik talpra pattanjanak és jókedvűen 
ropják a táncot estig a Die Spitzbuben ze-
nekar közreműködésével.

Fogarasy Attila

színpadját. Előadásukat leginkább a világ-
színvonalú jelzővel lehetne illetni. Ösz-
szességében nagyon szórakoztató, egyben 
tartalmas programon vehettek részt azok 
az érdeklődők, akik ezt a találkozót válasz-
tották szombat esti kikapcsolódásként. 

K. M.

ELISMERÉS A 
VEGYESKÓRUSNAK

A Pilisvörösvári Német Nemzetisé-
gi Vegyeskórus május 12-én a Ma-
gyarországi Német Ének-, Zene- és 
Tánckarok Tanácsának (Landesrat) 
kórusminősítő fesztiválján elnyerte 
az Arany Rozmaring díjat, mely a 
kiosztható legmagasabb díj.  Gratu-
lálunk az elismeréshez!

Idén VI. alkalommal került megrende-
zésre a Művészeti Iskolák Találkozó-
ja, ahol az Érdi Tankerületi Központ 

növendékei képviselték iskolájukat. A 
koncertet Oláhné Szabó Anita, a Cziffra 
György Alapfokú Művészeti Iskola igaz-
gatónője és Kimmelné Sziva Mária alpol-
gármester asszony nyitotta meg. A fellé-
pők között hallhattunk trombitást, népi 
énekest és gitáros duót, ütőhangszeres 
kamaraegyüttest, gyermekkórust és kama-
raprodukciókat is. Évről évre egyre szín-
vonalasabb műsor kerül színpadra, amivel 
megörvendeztetjük az érdeklődőket. Az 
iskola aulájába kihelyezték a képzőmű-
vészetben jeleskedő gyerekek alkotásait is, 
ezeket a tanév végéig még megtekinthetik 
az érdeklődők. 

Ez az összművészeti találkozó lehető-
séget teremt arra, hogy a gyerekek és a fel-
nőttek részesei legyenek a művészet adta 
csodának, ami átjárja a fellépőt és a hall-
gatót egyaránt.

Lukács Nikolett
Fotó: Szerémi Márkó

J únius első napján, a Művészetek Há-
zában került sor az 55. Nemzetközi 
Kórustalálkozóra. Az eseményen az 

idén harmincadik évébe lépett Pilisvö-
rösvári Német Nemzetiségi Vegyeskóruson 
kívül a tavaly alakult piliscsabai Novi 
Cantores Vegyeskórus, a párkányi (Szlová-
kia) Stilla Pectus Kamarakórus és a leedsi 
(Egyesült Királyság) Leeds Male Voice 
Chor is fellépett. Az estnek a helyi éneke-
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FECSKEFÉSZEK LAKÓI  
NYÍLT NAP A PILISVÖRÖSVÁRI  

TANODÁBAN

A HEKS 2013 óta több mint egy tu-
catnyi gyülekezet gyerekszolgálatát 
támogatja a Magyarországi Refor-

mátus Egyházzal kötött megállapodás ér-
telmében, Pilisvörösváron 2014-ben létesült 
tanoda a segítségükkel. Az iskola utáni hát-
ránykompenzáló programok óriási jelentő-
séggel bírnak, hiszen rengeteg gyerek itt érti 
meg igazán a tanulás fontosságát, kap se-
gítséget a házi feladatok elkészítéséhez – és 
egyáltalán perspektívát az élethez, amelyre 
egy egyszobás lakásból indulva, lehetőségek 
híján minimális esélye lenne.

A Pilisvörösvári Református Gyülekezet 
2018-ban úgy döntött, hogy egy európai 
uniós pályázat keretében működteti tovább 
a tanodát, a HEKS azonban továbbra is je-
len van a településen, mint a baba-mama 
kör támogatója. Mint azt Bükkösi Zsófia 
óvodapedagógustól megtudtuk, körülbelül 
tíz családdal van aktív kapcsolatuk, öt-nyolc 
anyuka pedig rendszeresen eljár a klub csü-
törtök délelőtti alkalmaira.

Az anyukák számára egyébként lehe-
tőség van csoportos fejlesztésen és egyéni 
tanácsadáson való részvételre, az alkal-
mak rendszeres része a közös étkezés, és 
természetesen nagy hangsúly van a lelki 
táplálékon is, közös bibliaolvasással és 
imádkozással. „Ennek köszönhetően töb-
ben bekapcsolódtak a gyülekezet életébe 

SZERETETTEL, ALÁZATTAL

Éva immár hosszú évek óta büszkél-
kedhet diákjai különféle versenye-
ken elért eredményeivel. Beszélge-

tésünk napján – egy áprilisi szombaton 
– például a reggelt a fővárosban kezdte, 
ahol a Nemzetközi Kenguru Matematikai 
Verseny eredményhirdetésére vitte diákja-
it, akik ezúttal egy harmadik és egy tizen-
negyedik helyezést hoztak haza. 

Mielőtt azonban még többet tudná-
nak meg Éva jelenéről, essen néhány szó 
a kezdetekről. Portréalanyom erdélyi pe-
dagóguscsaládból származik. Édesapja 
szakiskolában tanított virágkertészetet és 
gyümölcstermesztést, míg édesanyja ta-
nítónőként dolgozott. Ha mindez nem 
lenne elég, akkor még azt is érdemes 
megemlíteni, hogy nővére tanítóképzőt 
végzett. Az oktatás iránti elhivatottságát 
tehát otthonról hozta. Tisztán emlékszik 
rá, ahogy gyerekként látta édesapját dol-
gozatokat javítani, aki sokszor az iskolai 
kirándulásokra is magával vitte. Az iskola 
szó igen fontos, egyben pozitív csengésű 
fogalom számára. 

Visszatérve a múlthoz: a középiskolát 
Nagyenyeden abszolválta. Osztályfőnöke 
matematika szakos tanár volt, akitől életre 
szóló felkészítést kapott. Ezt jól mutat-
ja, hogy a negyvenéves osztálytalálkozón 
öt osztálytársa mutatkozott be ugyan-
csak számtantanárként. A matematika 
mellett a fizikát is nagyon szerette, mert 

Gondolom, olvasóink közül is so-
kan ismerik Csorba Éva tanárnő 
nevét, aki – Pilisvörösvár, Szabad-
ság utcai lakosként – 2011-ig a 
Vásár Téri Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskolában tanított matema-
tikát és fizikát, majd Szentivánra 
„igazolt”, és immár nyolc eszten-
deje oktat a Pilisszentiváni Német 
Nemzetiségi Általános és Művé-
szeti Iskolában. Mostani beszélge-
tésünk apropóját az adta, hogy az 
idei, nagy presztízsű Jedlik Ányos 
Országos Fizikaversenyen Csorba 
Éva tanítványai két arany- és egy 
ezüstérmet nyertek. 

A Magyarországi Református Egyház tanodáiban hátrányos helyzetű és 
roma gyerekek tucatjai számára nyílik lehetőség a tanulásra, hitéleti és 
szabadidős programokon való részvételre, szerte az országban. Pilisvörös-
váron öt évvel ezelőtt a HEKS (Svájci Protestáns Egyházak Segélyszerveze-
te) támogatásával indult el az iskolai lemorzsolódás megelőzésére szolgáló 
program, amely ma már európai uniós forrásból valósul meg – a svájciak a 
baba-mama klub működését finanszírozzák.

ez a tantárgy a természetet vizsgálja, vá-
laszokat ad arra, hogy mi miért történik 
körülöttünk. Ezzel a világnézettel nem 
meglepő, hogy a kolozsvári Babes-Bólyai 
Tudományegyetem fizika szakára került, 
amelynek elvégzése után szülőfalujában, 
Csombordon tanított szakközépiskolások 
számára fizikát.

Friss házasként a családalapítás gondo-
latával hagyta el ezt a pályát, s az ipari ága-
zatra átnyergelve dolgozott fizikusként egy 
gumigyárban. Leendő kis- és nagyautók 
abroncsainak anyagát készítette és tesztelte 
kollégái segítségével. Ki tudja, mennyi időt 
töltött volna itt, ha sorsába nem szól bele 

a történelem vihara, melynek eredménye-
ként férjével a magyar fővárosba utaztak…

Az élet úgy hozta, hogy a Templom 
Téri Általános Iskolában kapott fizika 
szakos tanárként állást. Egy esztendőn át 
tanított ott, aztán az iskola szétválasztá-
sakor felkerült a Vásár térre, ahol egészen 
2011-ig okította az ifjúságot. Megemlí-
tendő, hogy bár eredetileg fizikatanár, 
időközben az egri Eszterházy Károly Fő-
iskolán megszerezte a matematikatanári 
diplomát is.

A tanítás mindennapos öröme mellett 
a tehetséggondozás, a gyerekek kreativitá-
sának fejlesztése állandó kihívás számára. 

A tanórákon a szó hagyományos értel-
mében oktat, a mindennapos délutáni 
szakkörökön viszont közösen gondol-
kozik diákjaival.

„Óriási élmény látni ugyanannak a 
feladatnak a különböző megoldásait. Be 
kell látni, hogy néha sokkal egyszerűbb 
megoldási ötletei vannak lelkes tanítvá-
nyaimnak az én egyenletekben foglalt 
megoldásaimhoz képest. Úgy vélem, 
nem szégyen beismerni, hogy renge-
teget tanultam a diákjaimtól” – meséli 
beszélgetőpartnerem.

A kezdeti pilisszentiváni hónapokban 
jött rá, hogy a tehetséggondozást nagyon 
idejében kell elkezdeni, gyakorlatilag a 
harmadikos-negyedikes korosztállyal. A 
kicsik másként gondolkoznak, nagyon 
értelmes, logikus elképzeléseik vannak. 
Az utóbbi évek sikereit erre a filozófiára 
alapozva építette fel. Már Vörösváron is 
voltak komoly sikerélményei, az elmúlt 
években azonban már mindig egész csa-
pattal megy egy-egy megmérettetésre. 
Tavaly például az egyik háromnapos ver-
senyre hat család kísérte el… 

„Gyerekként nagy élmény volt ver-
senyezni, ám mindez most a másik ol-
dalról szemlélve még inkább örömteli 
tapasztalat. Persze ahhoz, hogy mindez 
működjön, sok szeretetre és ugyanennyi 
alázatra van szükség” – magyarázza a 
tanárnő.

Csorba Éva immár három eszten-
dő óta minden Jedlik országos döntőn 
megkapja az év legeredményesebb fel-
készítő tanára címet. Az elmúlt 10 év 
alatt 26 érmet hoztak el tanítványai az 
országos Jedlik fizika-, illetve a Zrí-
nyi és Kenguru matematikaversenyek 
döntőiről. Ugyancsak fontos elismerése 
munkájának, hogy idén a végzős osz-
tályából az egyik tanítványa maximális 
pontszámú felvételit írt matematikából. 
Munkájáért diákjai és azok szülei is na-
gyon hálásak, ő pedig boldogan engedi 
a fiatalokat továbbtanulni, mert tudja, 
hogy szilárd alapokat adott számukra, 
amelyekre bátran támaszkodhatnak a 
jövőben is. Idén három végzős tanítvá-
nya választott matematika-fizika tago-
zatos osztályt.

Természetesen a tehetséggondozá-
son túl napi rendszerességgel foglal-
kozik a reál tantárgyakkal nehezebben 
boldoguló tanulók korrepetálásával is.

Évának két gyermeke van, egy 33 
éves lánya és egy 24 éves fia, akivel 
együtt él a hétköznapok során. Kauká-
zusi juhászkutyája, Léna mindig kitörő 
örömmel várja haza. Szabadidejében 
nagyon szeret színházba járni, vagy ép-
pen komolyzenei koncertekre. Valami-
kor régen színész akart lenni, de végül a 
katedrán, az iskolai színpadon talált rá 
a szakmai sikerekre.

Kókai Márton

is” – tette hozzá a baba-mama klub vezető-
je. A jelenleg 25 lurkónak segítséget nyújtó 
tanodát Nagy Krisztina, az MRE felzárkó-
zási ágazatának szakmai vezetője irányítja, 
szoros együttműködésben Balogh Sándor 
református lelkésszel és pedagógusokkal. 
Sok esetben tapasztalni, hogy egy-egy ösz-
szejövetelre úgy kell „összekaparni” a gye-
rekeket, Pilisvörösváron azonban ez koránt 
sincs így: mindenki – szülő és gyerek – idő-
ben érkezett a nyílt nap kezdetére, jelezve, 
milyen létfontosságú számukra a részvétel.

A kulturális programról ottjártunkkor 
a határainkon túl is ismert és elismert, bu-
daörsi Romano Glaszo Emberi Hang Mű-
vészeti Csoport gondoskodott, autentikus 
cigány dalok előadásával, ének-, illetve tánc-
oktatással, melybe örömmel kapcsolódtak 
be kicsik és nagyok egyaránt.

A tanodák nélkül a gyerekek sokkal ke-
vesebbet tudnának meg az őket körülvevő 
világról, amelyben felnőttként nekik is meg 
kell találniuk a helyüket. Sokuknak a min-
dennapok kilátástalanságából jelentenek 
menekülést a foglalkozások, melyek – ha a 
szükségesnél kevesebb helyen is, de – apró 
lépéseket jelentenek a jobb, reményteljesebb 
élet felé vezető úton.

Dezső Attila 
Magyarországi Református Egyház 
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FECSKEFÉSZEK LAKÓI  
NYÍLT NAP A PILISVÖRÖSVÁRI  

TANODÁBAN

A HEKS 2013 óta több mint egy tu-
catnyi gyülekezet gyerekszolgálatát 
támogatja a Magyarországi Refor-

mátus Egyházzal kötött megállapodás ér-
telmében, Pilisvörösváron 2014-ben létesült 
tanoda a segítségükkel. Az iskola utáni hát-
ránykompenzáló programok óriási jelentő-
séggel bírnak, hiszen rengeteg gyerek itt érti 
meg igazán a tanulás fontosságát, kap se-
gítséget a házi feladatok elkészítéséhez – és 
egyáltalán perspektívát az élethez, amelyre 
egy egyszobás lakásból indulva, lehetőségek 
híján minimális esélye lenne.

A Pilisvörösvári Református Gyülekezet 
2018-ban úgy döntött, hogy egy európai 
uniós pályázat keretében működteti tovább 
a tanodát, a HEKS azonban továbbra is je-
len van a településen, mint a baba-mama 
kör támogatója. Mint azt Bükkösi Zsófia 
óvodapedagógustól megtudtuk, körülbelül 
tíz családdal van aktív kapcsolatuk, öt-nyolc 
anyuka pedig rendszeresen eljár a klub csü-
törtök délelőtti alkalmaira.

Az anyukák számára egyébként lehe-
tőség van csoportos fejlesztésen és egyéni 
tanácsadáson való részvételre, az alkal-
mak rendszeres része a közös étkezés, és 
természetesen nagy hangsúly van a lelki 
táplálékon is, közös bibliaolvasással és 
imádkozással. „Ennek köszönhetően töb-
ben bekapcsolódtak a gyülekezet életébe 

SZERETETTEL, ALÁZATTAL

Éva immár hosszú évek óta büszkél-
kedhet diákjai különféle versenye-
ken elért eredményeivel. Beszélge-

tésünk napján – egy áprilisi szombaton 
– például a reggelt a fővárosban kezdte, 
ahol a Nemzetközi Kenguru Matematikai 
Verseny eredményhirdetésére vitte diákja-
it, akik ezúttal egy harmadik és egy tizen-
negyedik helyezést hoztak haza. 

Mielőtt azonban még többet tudná-
nak meg Éva jelenéről, essen néhány szó 
a kezdetekről. Portréalanyom erdélyi pe-
dagóguscsaládból származik. Édesapja 
szakiskolában tanított virágkertészetet és 
gyümölcstermesztést, míg édesanyja ta-
nítónőként dolgozott. Ha mindez nem 
lenne elég, akkor még azt is érdemes 
megemlíteni, hogy nővére tanítóképzőt 
végzett. Az oktatás iránti elhivatottságát 
tehát otthonról hozta. Tisztán emlékszik 
rá, ahogy gyerekként látta édesapját dol-
gozatokat javítani, aki sokszor az iskolai 
kirándulásokra is magával vitte. Az iskola 
szó igen fontos, egyben pozitív csengésű 
fogalom számára. 

Visszatérve a múlthoz: a középiskolát 
Nagyenyeden abszolválta. Osztályfőnöke 
matematika szakos tanár volt, akitől életre 
szóló felkészítést kapott. Ezt jól mutat-
ja, hogy a negyvenéves osztálytalálkozón 
öt osztálytársa mutatkozott be ugyan-
csak számtantanárként. A matematika 
mellett a fizikát is nagyon szerette, mert 

Gondolom, olvasóink közül is so-
kan ismerik Csorba Éva tanárnő 
nevét, aki – Pilisvörösvár, Szabad-
ság utcai lakosként – 2011-ig a 
Vásár Téri Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskolában tanított matema-
tikát és fizikát, majd Szentivánra 
„igazolt”, és immár nyolc eszten-
deje oktat a Pilisszentiváni Német 
Nemzetiségi Általános és Művé-
szeti Iskolában. Mostani beszélge-
tésünk apropóját az adta, hogy az 
idei, nagy presztízsű Jedlik Ányos 
Országos Fizikaversenyen Csorba 
Éva tanítványai két arany- és egy 
ezüstérmet nyertek. 

A Magyarországi Református Egyház tanodáiban hátrányos helyzetű és 
roma gyerekek tucatjai számára nyílik lehetőség a tanulásra, hitéleti és 
szabadidős programokon való részvételre, szerte az országban. Pilisvörös-
váron öt évvel ezelőtt a HEKS (Svájci Protestáns Egyházak Segélyszerveze-
te) támogatásával indult el az iskolai lemorzsolódás megelőzésére szolgáló 
program, amely ma már európai uniós forrásból valósul meg – a svájciak a 
baba-mama klub működését finanszírozzák.

ez a tantárgy a természetet vizsgálja, vá-
laszokat ad arra, hogy mi miért történik 
körülöttünk. Ezzel a világnézettel nem 
meglepő, hogy a kolozsvári Babes-Bólyai 
Tudományegyetem fizika szakára került, 
amelynek elvégzése után szülőfalujában, 
Csombordon tanított szakközépiskolások 
számára fizikát.

Friss házasként a családalapítás gondo-
latával hagyta el ezt a pályát, s az ipari ága-
zatra átnyergelve dolgozott fizikusként egy 
gumigyárban. Leendő kis- és nagyautók 
abroncsainak anyagát készítette és tesztelte 
kollégái segítségével. Ki tudja, mennyi időt 
töltött volna itt, ha sorsába nem szól bele 

a történelem vihara, melynek eredménye-
ként férjével a magyar fővárosba utaztak…

Az élet úgy hozta, hogy a Templom 
Téri Általános Iskolában kapott fizika 
szakos tanárként állást. Egy esztendőn át 
tanított ott, aztán az iskola szétválasztá-
sakor felkerült a Vásár térre, ahol egészen 
2011-ig okította az ifjúságot. Megemlí-
tendő, hogy bár eredetileg fizikatanár, 
időközben az egri Eszterházy Károly Fő-
iskolán megszerezte a matematikatanári 
diplomát is.

A tanítás mindennapos öröme mellett 
a tehetséggondozás, a gyerekek kreativitá-
sának fejlesztése állandó kihívás számára. 

A tanórákon a szó hagyományos értel-
mében oktat, a mindennapos délutáni 
szakkörökön viszont közösen gondol-
kozik diákjaival.

„Óriási élmény látni ugyanannak a 
feladatnak a különböző megoldásait. Be 
kell látni, hogy néha sokkal egyszerűbb 
megoldási ötletei vannak lelkes tanítvá-
nyaimnak az én egyenletekben foglalt 
megoldásaimhoz képest. Úgy vélem, 
nem szégyen beismerni, hogy renge-
teget tanultam a diákjaimtól” – meséli 
beszélgetőpartnerem.

A kezdeti pilisszentiváni hónapokban 
jött rá, hogy a tehetséggondozást nagyon 
idejében kell elkezdeni, gyakorlatilag a 
harmadikos-negyedikes korosztállyal. A 
kicsik másként gondolkoznak, nagyon 
értelmes, logikus elképzeléseik vannak. 
Az utóbbi évek sikereit erre a filozófiára 
alapozva építette fel. Már Vörösváron is 
voltak komoly sikerélményei, az elmúlt 
években azonban már mindig egész csa-
pattal megy egy-egy megmérettetésre. 
Tavaly például az egyik háromnapos ver-
senyre hat család kísérte el… 

„Gyerekként nagy élmény volt ver-
senyezni, ám mindez most a másik ol-
dalról szemlélve még inkább örömteli 
tapasztalat. Persze ahhoz, hogy mindez 
működjön, sok szeretetre és ugyanennyi 
alázatra van szükség” – magyarázza a 
tanárnő.

Csorba Éva immár három eszten-
dő óta minden Jedlik országos döntőn 
megkapja az év legeredményesebb fel-
készítő tanára címet. Az elmúlt 10 év 
alatt 26 érmet hoztak el tanítványai az 
országos Jedlik fizika-, illetve a Zrí-
nyi és Kenguru matematikaversenyek 
döntőiről. Ugyancsak fontos elismerése 
munkájának, hogy idén a végzős osz-
tályából az egyik tanítványa maximális 
pontszámú felvételit írt matematikából. 
Munkájáért diákjai és azok szülei is na-
gyon hálásak, ő pedig boldogan engedi 
a fiatalokat továbbtanulni, mert tudja, 
hogy szilárd alapokat adott számukra, 
amelyekre bátran támaszkodhatnak a 
jövőben is. Idén három végzős tanítvá-
nya választott matematika-fizika tago-
zatos osztályt.

Természetesen a tehetséggondozá-
son túl napi rendszerességgel foglal-
kozik a reál tantárgyakkal nehezebben 
boldoguló tanulók korrepetálásával is.

Évának két gyermeke van, egy 33 
éves lánya és egy 24 éves fia, akivel 
együtt él a hétköznapok során. Kauká-
zusi juhászkutyája, Léna mindig kitörő 
örömmel várja haza. Szabadidejében 
nagyon szeret színházba járni, vagy ép-
pen komolyzenei koncertekre. Valami-
kor régen színész akart lenni, de végül a 
katedrán, az iskolai színpadon talált rá 
a szakmai sikerekre.

Kókai Márton

is” – tette hozzá a baba-mama klub vezető-
je. A jelenleg 25 lurkónak segítséget nyújtó 
tanodát Nagy Krisztina, az MRE felzárkó-
zási ágazatának szakmai vezetője irányítja, 
szoros együttműködésben Balogh Sándor 
református lelkésszel és pedagógusokkal. 
Sok esetben tapasztalni, hogy egy-egy ösz-
szejövetelre úgy kell „összekaparni” a gye-
rekeket, Pilisvörösváron azonban ez koránt 
sincs így: mindenki – szülő és gyerek – idő-
ben érkezett a nyílt nap kezdetére, jelezve, 
milyen létfontosságú számukra a részvétel.

A kulturális programról ottjártunkkor 
a határainkon túl is ismert és elismert, bu-
daörsi Romano Glaszo Emberi Hang Mű-
vészeti Csoport gondoskodott, autentikus 
cigány dalok előadásával, ének-, illetve tánc-
oktatással, melybe örömmel kapcsolódtak 
be kicsik és nagyok egyaránt.

A tanodák nélkül a gyerekek sokkal ke-
vesebbet tudnának meg az őket körülvevő 
világról, amelyben felnőttként nekik is meg 
kell találniuk a helyüket. Sokuknak a min-
dennapok kilátástalanságából jelentenek 
menekülést a foglalkozások, melyek – ha a 
szükségesnél kevesebb helyen is, de – apró 
lépéseket jelentenek a jobb, reményteljesebb 
élet felé vezető úton.

Dezső Attila 
Magyarországi Református Egyház 
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Tudták, hogy hazánkban 1931 óta 
ünneplik a gyermeknapot? Igaz, 
akkoriban még gyermekhétnek 

hívták. 1950-től kezdődően ezt az ünne-
pet aztán egyetlen napra csökkentették, s 
azóta hagyományosan május utolsó va-
sárnapján rendezik meg. Így történt ez 
idén Pilisvörösváron is, ahol május 26-án 
a Szent Erzsébet utcai Sportpályán került 
sor a gyerekek ünnepnapjára. A progra-
mok ebédidő elmúltával, délután egy óra-
kor kezdődtek és egészen kora estig tartot-
tak. Az igen szeszélyes májusi időjárás is 
a fiatalok és szüleik kedvében akart járni, 
mert az esős idő helyett verőfényes napsü-

UGRÁNDOZÁS ÉS JÓKEDV
tésben szórakozhattak kicsik és nagyok. A 
színpadon elsőként a helyi illetőségű tánc-
csapatok mutatták meg tudásukat, később 
pedig a néphagyományokat és népszoká-
sokat műsorába becsempésző Lóca Együt-
tes előadását követhették figyelemmel az 
érdeklődők. Az állandó programok között 
szerepelt a focipályán felállított ugrálóvár 
és mászófal, míg a lelátók mellett külön-
féle kézműves programok, vagy például 
arcfestés várta a gyerekeket. Az ugrándo-
zásnak, a nevetésnek és a jókedvnek végül 
a nap zárása vetett véget.

km

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Péterfy-Novák Éva: 
Apád előtt ne vetkőzz   
A szerző új regényében 
megrázó kérdéseket tesz 
fel: mi lesz egy megnyo-
morított gyermekből? 
Meg lehet-e törni a 
családi mintákat?

 Guillaume Musso: 
Central Park

Alice, a fiatal párizsi 
rendőrnő és Gabriel, az 

amerikai jazz-zongorista 
egymáshoz bilincselve 
ébrednek egy padon a 

Central Parkban.
 
Böszörményi Gyula: 
Szer'usz világ – Ambrózy 
báró esetei V.
Ambrózy Richárd bárót 
meglőtték, a neje vizsgá-
lati fogságban van. Mück 
Mári, a cserfes komorna 
kezd nyomozásba.

Nádas Péter:  
A szabadság tréningjei

A nagy művek létrejötté-
nek forrásvidékén járunk 

ezeket az esszétöredékeket 
olvasva. 

Szabó Magda:  
Üzenet odaátra     
Ezúttal az írónő könyv 
alakban még soha meg 
nem jelent novelláiból, 
kisprózai írásaiból készült 
egy színes válogatás.

Anna Todd: Miután / After
Egy szenvedélyes szerelem 
története, amely milliókat 
hódított meg világszerte.

Caroline Bernard: Alma 
Mahler – Bécs múzsája      
Az asszony ihlető múzsa, 
mellette a zseni Mahler 
szárnyal és karriert épít. 
Alma egy idő után azon-
ban ennél többre vágyik...

Az aktuális új könyvekről 
itt lehet tájékozódni: 

www.pvvarkonyvtar.hu/uj-konyveink

• A Jenővári István-díjat 2018-ban alapí-
totta a Magyar Kézilabda Szövetség. Min-
den évben egyszer adják át, azoknak a 
nevelőedzőknek, akik kiváló nevelőedzői 
munkájukkal közreműködtek olyan ké-
zilabdázók felnevelésében, akik be tudtak 
mutatkozni a magyar felnőtt kézilabda-
válogatottban. A játékosok maguk nevez-
hetnek meg három edzőt a pályafutásuk-
ból, és azok kapják a díjat. Ki az a játékos, 
aki megfelelt ennek a kritériumnak, és 
mit lehet róla tudnunk?

Faluvégi Dorottya egy piliscsabai lány, aki 
általános iskolai tanulmányait a Pilisvö-
rösvári Templom Téri Általános Iskolában 
végezte. Mivel bátyját, Faluvégi Rudolfot 
(aki szintén felnőtt válogatott kézilabdá-
zó lett) egy tornaórán fedeztem fel, és már 
játszott egyesületünkben, így húgának 
egyenes útja vezetett a kézilabdázáshoz. 
A balkezes lány gyorsaságával, ügyessé-
gével és határtalan szorgalmával hamar 
kitűnt társai közül. Nagy segítségére volt 
fejlődésében az egész család rendkívül jó, 
inspiráló hozzáállása. Hatodik osztályos 
korában a szülőkkel közösen hoztuk meg 
a döntést, hogy tehetségének kibontakoz-
tatása érdekében a Fradi csapatában foly-
tassa pályafutását. Ettől kezdve Dorottya 
az FTC korosztályos csapataiban fokoza-
tosan lépegetett előre. Állandó tagja lett a 
magyar serdülő, ifjúsági, majd junior válo-
gatottnak, mígnem 16 évesen bemutatkoz-
hatott a Fradi felnőtt csapatában is. A ma-
gyar junior válogatott tagjaként 2018-ban 
junior világbajnoki címet szerzett. A Csibe 
becenévre hallgató, most 21 éves játékost 
Kim Rasmussen női szövetségi kapitány 

2016-ban hívta meg először a felnőtt válo-
gatott keretébe, és 2018-ban Koszovó ellen 
mutatkozhatott be a nemzeti csapatban. 

• Milyen érzés egy edző számára, amikor 
a televízióban látja játékosát a címeres 
mezben?

Rendkívül felemelő érzés, kicsit olyan, 
mintha én is ott állnék. Ilyenkor eszembe 
jut az a sok-sok edzés, amelyet levezettem, 
az a sok-sok mérkőzés, amelyen a cserepa-
don ültem, az a rengeteg hétvége, amelyet 
a csapataimmal töltöttem az elmúlt 32 év-
ben. Ezt a kitüntetést életműdíjként köny-
velem el, hiszen Csibén kívül is sok játéko-
som lett profi kézilabdázó, vagy szerepelt 
a magyar korosztályos válogatottakban, 
akikre szintén büszke vagyok. 

• Egy ilyen díjjal a kezedben milyen ter-
veid vannak a jövőben?

A sok év alatt felhalmozott tapasztalata-
imat szeretném átadni az egyesületünk-
ben dolgozó fiatal edzőknek, hogy Pilis-
vörösváron a továbbiakban is kimagasló 
utánpótlás-nevelés folyjon. Jelenleg is 
több mint 130 játékos pallérozódik ná-
lunk, és reméljük, lesz köztük olyan, aki 
követni fogja Faluvégi Dorottya példá-
ját. Az elismerés, amiben részesültem, 
megerősít abban, hogy érdemes az edzői 
hivatást az eddigiekhez hasonló lelkese-
déssel folytatnom. 

• Gratulálok a díjhoz, és további sike-
reket kívánok az edzői munkádhoz!

Kókai Márton

RANGOS KITÜNTETÉSBEN 
RÉSZESÜLT PÁNDI GÁBOR

A Pilisvörösvári Kézi-
labda Sportkör edzőjé-
nek a Jenővári István-
díjat adományozta 
a Magyar Kézilabda 
Szövetség Zalaeger-
szegen, ahol a Ma-
gyarország–Ausztria 
női felnőtt világbajno-
ki kézilabda selejtező 
mérkőzés keretében 
adták át az idei elis-
meréseket. Pándi Gá-
bor díjazottal beszél-
gettünk. 
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A két csapat játékosai között nagy-
fokú átfedés van, ezért praktikus 
módon egyszerre írunk róluk. 

Ezekben a korosztályokban a 2003, 2004, 
2005 vagy 2006-ban született játékosok 
szerepelnek. Mindkét csapat Divéki Péter 
edző irányításával készült és versenyzett az 
elmúlt idényben. Az U14-es csapat tagjai: 
Ács Renáta, Bubrovszki Vivien, Griff Anett, 
Halász Lívia, Hernás Janka Sára, Král La-
ura Csilla, Majnek Lilla, Lieber Fanni An-
gelika, Máté Abigél, Manhertz Dorka, Petry 
Doren, Ugrai Dalma Kinga, Vrezgó Zorka, 
Wochauer Réka. A serülő csapatban az U14-
es csapat tagjain kívül szerepeltek még: Aszt 
Kinga, Manhertz Bettina, Sörös Éva és Ko-
csis Réka.

A lány serdülő csapatunk a Leány Ser-
dülőbajnokság III. osztályában, annak is az 
északi csoportjában szerepelt, és dobogóra 
tudott állni. Manhertz Bettina játékosunk a 
legjobb góllövők versenyében a 20 mérkőzé-
sen szerzett 173 találatával holtversenyben 
az első helyen végzett.

A leány U14-es csapatunk az Országos 
Gyermekbajnokságban szerepelt, annak is 
Kovács László Régiójában, a III. osztályá-
ban. Ősszel a csapat a B-csoportban szere-
pelt, ahol a II. hely megszerzésével kivívta, 
hogy tavasszal a felsőházban folytassa a ver-
senyzést. A bajnokság végén, összetettben 
az előkelő II. helyet sikerült megszerezniük. 
Gratulálunk a csapatnak a két dobogós he-
lyezéshez! km

BEMUTATKOZIK A LEÁNY SERDÜLŐ  
ÉS U14-ES KÉZILABDACSAPAT
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A serdülő bajnokság végeredménye:

1. Angyalföldi Sportiskola 20 19 1 0 556 275 281 39

2. KASE 20 16 0 4 496 323 173 32

3. Pilisvörösvári KSK 20 15 1 4 416 286 130 31

4. Salgótarjáni Strandépítők 20 14 2 4 528 347 181 30

5. Balassa SE Balassagyarmat 20 12 0 8 413 363 50 24

6. Solymári SC 20 9 2 9 429 392 37 20

7. Szent István SE II. 20 5 2 13 321 387 -66 12

8. Madách Imre DSE 20 5 2 13 386 462 -76 10

9. Dorogi ESE II. 20 5 1 14 351 471 -120 10

10. VS Dunakeszi 20 4 1 15 390 562 -172 9

11. Esztergomi Vitézek RAFC 20 0 0 20 194 612 -418 0

SPORT  

FELJUTOTTUNK!
hullajtottunk el az utolsó pillanatokban, 
amiről tudtuk, hogy a végelszámolásnál 
hiányozni fognak. A tavaszi pontvadászat 
már jobban sikerült, ami nemcsak szá-
mokban, de a mutatott játékban is látható 
volt. Egy fájó botlásunk volt, ami majdnem 
sokba került, de a fiúk bravúros hajrával, 
idegenben többször győzedelmeskedve 
esélyt kaptak a továbblépésre. A bajnoki 
címről hajszállal lemaradtunk, de máso-
dikként osztályozóval, idegenben, szinte 
hazai közönség előtt kiharcoltuk a megyei 
III. osztályban való indulás jogát. Minden 
mérkőzésen győzelmi kényszerrel léptünk 
pályára, és ez nagyon idegőrlő volt, de a já-
tékosok megcsinálták, ezért is kiváló sport-
emberek!

• Ha meg kéne neveznie egy dolgot, akkor 
ön szerint mi volt a vörösvári csapat leg-
fontosabb erőssége?

Múlt havi számunkban még csak 
arról tudtunk beszámolni, hogy 
a Pilisvörösvári UFC csapata a 

tabella első helyéről várja a szezon hajrá-
ját. Nos, arról talán kevesen mertek vol-
na álmodni néhány évvel ezelőtt, hogy a 
vörösvári foci újjáélesztése nem csak hol-
mi tiszavirág-életű kezdeményezés lesz. A 
nemrégiben lezárult 2018/2019-es szezon 
végén, tizennyolc lejátszott mérkőzés után 
csapatunk 38 ponttal a második helyen 
végzett a IV. osztályú felnőtt bajnokság 
északnyugati csoportjában, ezzel pedig 
pótosztályozó mérkőzésekre volt joga. Az 
első meccset 2-1 arányban vesztettük el 
a Mogyoród FC II. ellen, viszont az FC 
Sződnek két gólt is bevarrtak a fiúk, ame-
lyekre nem érkezett válasz, így bravúros 
teljesítménnyel a 2019/2020-as bajnoki esz-
tendőben már a Pest megyei III. osztályban 
lépnek pályára a fiúk. 

A sikerrel kapcsolatban Bakti Józsefet, a 
csapat edzőjét kérdeztük:

• Miként értékeli a csapat mögötti baj-
nokságot?

Rendkívül nehéznek mind fizikailag, de 
legfőképp szellemileg. Elvárás volt ma-
gunkkal szemben – és a szurkolók részéről 
is –, hogy a csapat feljebb lépjen egy osz-
tállyal. Az őszi szezonban fontos pontokat 

Mindenképpen a futball iránti elkötele-
zettségüket és alázatukat emelném ki, ami 
ezen a szinten elég ritka. Munka és tanu-
lás mellett heti három edzésen vesznek 
részt, és a huszonkettes keretből mindig 
minimum 14-16 játékos jelen van, amit 
több osztállyal feljebb is irigylésre méltó. 
Ezáltal jobb erőben is voltak, mint vetély-
társaik, ez pedig, ha nem ment a játék, 
akkor is sok pontot hozott a csapatnak. 
Továbbá jó kis közösséget alkotnak, és a 
fiatal játékosok is kiválóan épültek be a 
gárdába.

• Milyen kihívások várnak a fiúkra a 
közeljövőben?

Sok dolgunk lesz, az biztos, de már jóval 
nyugodtabban készülhetünk és játszha-
tunk a magasabb osztályban. Július köze-
pén kezdjük el a felkészülést, és több edző-
mérkőzés is le van már kötve. Célunk, hogy 
minél több pontot szerezzünk, stabilizál-
juk a helyünket, ne legyenek kiesési gond-
jaink, mindenkinek kellemetlen ellenfelei 
legyünk, és ismét több fiatal helyi játékost 
építgessünk be a csapatba. Lesz honnan 
meríteni, hiszen az U17-es csapatunkban 
sok tehetség van, akik a bajnokság meg-
nyerése mellett a bajnokok tornája serleget 
is elhódították. Végezetül pedig szeretnénk 
megköszönni annak a sok lelkes szurkoló-
nak a buzdítást, akik mind a hazai, mind 
pedig az idegenbeli mérkőzésen kitartottak 
és hittek a csapatban.

Mindemellett fontos megemlékezni a 
fiatalabb korosztályok eredményeiről is. 
Az U14-es csapat az utolsó bajnoki mér-
kőzésén 7 lőtt és 6 kapott góllal győzött a 
PILE-Szántó ellen, így pedig veretlenül 
szerezte meg a bajnoki címet. Ugyancsak 
jó hír, hogy az U17-es csapat is megnyerte 
Perbál ellen utolsó, idegenbeli mérkőzé-
sét, ezzel szintén megnyerte korosztálya 
bajnokságát.

Kókai Márton 
Fotó: Szabó János

Az U14-es bajnokság alapszakaszának végeredménye:

1. Gödi SE 12 11 1 0 271 146 125 23

2. Pilisvörösvári KSK 12 10 0 2 284 120 164 20

3. Kóka KSK 12 8 1 3 200 160 40 17

4. DKA 12 5 0 7 163 181 -18 10

5. Mogyoródi KSK 12 4 1 7 151 244 -93 9

6. Szentendrei NKE 12 2 1 9 154 217 -63 5

7. Domony KSE 12 0 0 12 92 247 -155 0

Az U14-es bajnokság felsőházi végeredménye:

1. EURONOVEX USE 14 12 1 1 354 163 191 25

2. Pilisvörösvári KSK 14 11 1 2 277 167 110 23

3. Inárcs-Örkény KC 14 9 1 4 321 213 108 19

4. Abonyi KC 14 8 1 5 295 202 93 17

5. Ceglédi KCSE 14 7 1 6 275 202 73 15

6. DKA 14 3 0 11 121 358 -237 6

7. Kóka KSK 14 2 1 11 194 327 ----133 5

8. Gödi SE 14 0 2 12 165 370 -205 2
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IV. osztályú felnőtt bajnokság, északnyugati csoport, végeredmény:

1 Dunabogdány SE 18 12 4 2 53 18 35 40

2 Pilisvörösvári UFC 18 12 2 4 57 17 40 38

3 Budajenő KSE 18 9 5 4 34 23 11 32

4 Gödi SE II. 18 10 3 5 42 29 13 29

5 SZVSE II.-Tahitótfalu 18 10 2 6 50 33 17 28

6 Nagykovácsi USE 18 8 1 9 41 45 -4 25

7 Pomáz-ICO SE II. 18 7 4 7 41 28 13 25

8 Fóti SE 18 7 2 9 42 48 -6 23

9 Visegrád SE 18 2 2 14 22 59 -37 8

10 Sződi BLSE 18 0 1 17 11 93 -82 1

11 Kisalag SC (Kizárva) 0 0 0 0 0 0 0 0

HIRDETÉS FELVÉTEL  
a Vörösvári Újságba:  

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

Pilisvörösvári KSK serdülő leánycsapata Pilisvörösvári KSK U14-es leánycsapata
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A két csapat játékosai között nagy-
fokú átfedés van, ezért praktikus 
módon egyszerre írunk róluk. 

Ezekben a korosztályokban a 2003, 2004, 
2005 vagy 2006-ban született játékosok 
szerepelnek. Mindkét csapat Divéki Péter 
edző irányításával készült és versenyzett az 
elmúlt idényben. Az U14-es csapat tagjai: 
Ács Renáta, Bubrovszki Vivien, Griff Anett, 
Halász Lívia, Hernás Janka Sára, Král La-
ura Csilla, Majnek Lilla, Lieber Fanni An-
gelika, Máté Abigél, Manhertz Dorka, Petry 
Doren, Ugrai Dalma Kinga, Vrezgó Zorka, 
Wochauer Réka. A serülő csapatban az U14-
es csapat tagjain kívül szerepeltek még: Aszt 
Kinga, Manhertz Bettina, Sörös Éva és Ko-
csis Réka.

A lány serdülő csapatunk a Leány Ser-
dülőbajnokság III. osztályában, annak is az 
északi csoportjában szerepelt, és dobogóra 
tudott állni. Manhertz Bettina játékosunk a 
legjobb góllövők versenyében a 20 mérkőzé-
sen szerzett 173 találatával holtversenyben 
az első helyen végzett.

A leány U14-es csapatunk az Országos 
Gyermekbajnokságban szerepelt, annak is 
Kovács László Régiójában, a III. osztályá-
ban. Ősszel a csapat a B-csoportban szere-
pelt, ahol a II. hely megszerzésével kivívta, 
hogy tavasszal a felsőházban folytassa a ver-
senyzést. A bajnokság végén, összetettben 
az előkelő II. helyet sikerült megszerezniük. 
Gratulálunk a csapatnak a két dobogós he-
lyezéshez! km

BEMUTATKOZIK A LEÁNY SERDÜLŐ  
ÉS U14-ES KÉZILABDACSAPAT
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A serdülő bajnokság végeredménye:

1. Angyalföldi Sportiskola 20 19 1 0 556 275 281 39

2. KASE 20 16 0 4 496 323 173 32

3. Pilisvörösvári KSK 20 15 1 4 416 286 130 31

4. Salgótarjáni Strandépítők 20 14 2 4 528 347 181 30

5. Balassa SE Balassagyarmat 20 12 0 8 413 363 50 24

6. Solymári SC 20 9 2 9 429 392 37 20

7. Szent István SE II. 20 5 2 13 321 387 -66 12

8. Madách Imre DSE 20 5 2 13 386 462 -76 10

9. Dorogi ESE II. 20 5 1 14 351 471 -120 10

10. VS Dunakeszi 20 4 1 15 390 562 -172 9

11. Esztergomi Vitézek RAFC 20 0 0 20 194 612 -418 0

SPORT  

FELJUTOTTUNK!
hullajtottunk el az utolsó pillanatokban, 
amiről tudtuk, hogy a végelszámolásnál 
hiányozni fognak. A tavaszi pontvadászat 
már jobban sikerült, ami nemcsak szá-
mokban, de a mutatott játékban is látható 
volt. Egy fájó botlásunk volt, ami majdnem 
sokba került, de a fiúk bravúros hajrával, 
idegenben többször győzedelmeskedve 
esélyt kaptak a továbblépésre. A bajnoki 
címről hajszállal lemaradtunk, de máso-
dikként osztályozóval, idegenben, szinte 
hazai közönség előtt kiharcoltuk a megyei 
III. osztályban való indulás jogát. Minden 
mérkőzésen győzelmi kényszerrel léptünk 
pályára, és ez nagyon idegőrlő volt, de a já-
tékosok megcsinálták, ezért is kiváló sport-
emberek!

• Ha meg kéne neveznie egy dolgot, akkor 
ön szerint mi volt a vörösvári csapat leg-
fontosabb erőssége?

Múlt havi számunkban még csak 
arról tudtunk beszámolni, hogy 
a Pilisvörösvári UFC csapata a 

tabella első helyéről várja a szezon hajrá-
ját. Nos, arról talán kevesen mertek vol-
na álmodni néhány évvel ezelőtt, hogy a 
vörösvári foci újjáélesztése nem csak hol-
mi tiszavirág-életű kezdeményezés lesz. A 
nemrégiben lezárult 2018/2019-es szezon 
végén, tizennyolc lejátszott mérkőzés után 
csapatunk 38 ponttal a második helyen 
végzett a IV. osztályú felnőtt bajnokság 
északnyugati csoportjában, ezzel pedig 
pótosztályozó mérkőzésekre volt joga. Az 
első meccset 2-1 arányban vesztettük el 
a Mogyoród FC II. ellen, viszont az FC 
Sződnek két gólt is bevarrtak a fiúk, ame-
lyekre nem érkezett válasz, így bravúros 
teljesítménnyel a 2019/2020-as bajnoki esz-
tendőben már a Pest megyei III. osztályban 
lépnek pályára a fiúk. 

A sikerrel kapcsolatban Bakti Józsefet, a 
csapat edzőjét kérdeztük:

• Miként értékeli a csapat mögötti baj-
nokságot?

Rendkívül nehéznek mind fizikailag, de 
legfőképp szellemileg. Elvárás volt ma-
gunkkal szemben – és a szurkolók részéről 
is –, hogy a csapat feljebb lépjen egy osz-
tállyal. Az őszi szezonban fontos pontokat 

Mindenképpen a futball iránti elkötele-
zettségüket és alázatukat emelném ki, ami 
ezen a szinten elég ritka. Munka és tanu-
lás mellett heti három edzésen vesznek 
részt, és a huszonkettes keretből mindig 
minimum 14-16 játékos jelen van, amit 
több osztállyal feljebb is irigylésre méltó. 
Ezáltal jobb erőben is voltak, mint vetély-
társaik, ez pedig, ha nem ment a játék, 
akkor is sok pontot hozott a csapatnak. 
Továbbá jó kis közösséget alkotnak, és a 
fiatal játékosok is kiválóan épültek be a 
gárdába.

• Milyen kihívások várnak a fiúkra a 
közeljövőben?

Sok dolgunk lesz, az biztos, de már jóval 
nyugodtabban készülhetünk és játszha-
tunk a magasabb osztályban. Július köze-
pén kezdjük el a felkészülést, és több edző-
mérkőzés is le van már kötve. Célunk, hogy 
minél több pontot szerezzünk, stabilizál-
juk a helyünket, ne legyenek kiesési gond-
jaink, mindenkinek kellemetlen ellenfelei 
legyünk, és ismét több fiatal helyi játékost 
építgessünk be a csapatba. Lesz honnan 
meríteni, hiszen az U17-es csapatunkban 
sok tehetség van, akik a bajnokság meg-
nyerése mellett a bajnokok tornája serleget 
is elhódították. Végezetül pedig szeretnénk 
megköszönni annak a sok lelkes szurkoló-
nak a buzdítást, akik mind a hazai, mind 
pedig az idegenbeli mérkőzésen kitartottak 
és hittek a csapatban.

Mindemellett fontos megemlékezni a 
fiatalabb korosztályok eredményeiről is. 
Az U14-es csapat az utolsó bajnoki mér-
kőzésén 7 lőtt és 6 kapott góllal győzött a 
PILE-Szántó ellen, így pedig veretlenül 
szerezte meg a bajnoki címet. Ugyancsak 
jó hír, hogy az U17-es csapat is megnyerte 
Perbál ellen utolsó, idegenbeli mérkőzé-
sét, ezzel szintén megnyerte korosztálya 
bajnokságát.

Kókai Márton 
Fotó: Szabó János

Az U14-es bajnokság alapszakaszának végeredménye:

1. Gödi SE 12 11 1 0 271 146 125 23

2. Pilisvörösvári KSK 12 10 0 2 284 120 164 20

3. Kóka KSK 12 8 1 3 200 160 40 17

4. DKA 12 5 0 7 163 181 -18 10

5. Mogyoródi KSK 12 4 1 7 151 244 -93 9

6. Szentendrei NKE 12 2 1 9 154 217 -63 5

7. Domony KSE 12 0 0 12 92 247 -155 0

Az U14-es bajnokság felsőházi végeredménye:

1. EURONOVEX USE 14 12 1 1 354 163 191 25

2. Pilisvörösvári KSK 14 11 1 2 277 167 110 23

3. Inárcs-Örkény KC 14 9 1 4 321 213 108 19

4. Abonyi KC 14 8 1 5 295 202 93 17

5. Ceglédi KCSE 14 7 1 6 275 202 73 15

6. DKA 14 3 0 11 121 358 -237 6

7. Kóka KSK 14 2 1 11 194 327 ----133 5

8. Gödi SE 14 0 2 12 165 370 -205 2
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IV. osztályú felnőtt bajnokság, északnyugati csoport, végeredmény:

1 Dunabogdány SE 18 12 4 2 53 18 35 40

2 Pilisvörösvári UFC 18 12 2 4 57 17 40 38

3 Budajenő KSE 18 9 5 4 34 23 11 32

4 Gödi SE II. 18 10 3 5 42 29 13 29

5 SZVSE II.-Tahitótfalu 18 10 2 6 50 33 17 28

6 Nagykovácsi USE 18 8 1 9 41 45 -4 25

7 Pomáz-ICO SE II. 18 7 4 7 41 28 13 25

8 Fóti SE 18 7 2 9 42 48 -6 23

9 Visegrád SE 18 2 2 14 22 59 -37 8

10 Sződi BLSE 18 0 1 17 11 93 -82 1

11 Kisalag SC (Kizárva) 0 0 0 0 0 0 0 0

HIRDETÉS FELVÉTEL  
a Vörösvári Újságba:  

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

Pilisvörösvári KSK serdülő leánycsapata Pilisvörösvári KSK U14-es leánycsapata
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Káresemények

Az elmúlt két hónapban nyolc esetben riasz-
tották rajunkat tűzhöz és műszaki mentés-
hez. Mindezeken felül két téves riasztásunk 
is volt.

Április 11-én a mentők kértek segítséget egy 
családi háznál, mivel az ott életvitelszerűen 
tartózkodó személy három napja nem adott 
életjelet magáról. A behatolást követően a 
mentők és az orvos is megállapították a sze-
mély elhunytát.

Április 21-én a Csabai utcában egy hétvégi 
házhoz kéménytűz miatt kaptunk riasztást. 
Kiérkezésünkkor a tűz már kialudt, és füst 
sem látszott.

Április 22-én az erős szél a Pozsonyi közben 
ledöntötte egy családi ház homlokzatfalát. 
Rajunk a törmelékeket eltávolította. Szemé-
lyi sérülés nem történt.

Április 23-án a Csobánkára vezető úton ösz-
szeütközött egy személygépkocsi és egy fur-
gon. A baleset következtében egy személy 
súlyosan, egy pedig könnyebben megsérült. 
A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, 
de végül is a sérülteket mentőautóval vitték 
el. A műszaki mentés és a helyszínelés ide-
je alatt, amely közel két órát vett igénybe, a 
forgalom mindkét irányból szünetelt. 

A PILISVÖRÖSVÁRI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI
Április 25-én a 10-es sz. főúton Piliscsa-
ba irányában, a Pilisvörösvár táblánál egy 
8-10 méteres fa az úttestre dőlt, egy sávban 
forgalmi akadályt képezve. A raj motoros 
láncfűrésszel és kézi szerszámokkal a kár-
eseményt felszámolta, a forgalmi akadályt 
megszüntette.

Május 18-án éjszaka riasztották rajunkat, 
hogy a Budai úton ég egy hirdetőtábla. Ki-
érkezésünkkor a tábla már csak izzott, az 
izzást rövid időn belül megszüntettük.

Május 22-én az éjszakai órákban a sok eső és 
a szél következtében gyökerestől kidőlt egy 
12-13 méteres fa a Dugonics utcában, teljes 
szélességében elzárva az utcát. A fa négy 
használaton kívüli híradástechnikai kábelt 
is leszakított. A raj közel egy óra alatt moto-
ros láncfűrészekkel és kéziszerszámokkal a 
káreseményt felszámolta.

Május 28-án az esti órákban a Sas utcában 
szakadt le egy faág. A faágat kézi erővel el-
távolítottuk.

Gázvezeték tisztítása

Május 13. és 17. között a város határában 
napi több órában a Földgázszállító Zrt. 
gázvezeték-tisztítást és egyben gázfák-
lyázást végzett. A helyszín biztosítására a 
vörösvári tűzoltókat kérték fel.

Kinderfest

Május 19-én a Kisfaludy utcában tartott 
Kinderfesten vett részt egyesületünk egy 
tűzoltó gépjárművel. A gyerekek nagy ér-
deklődéssel és tetszéssel fogadták a jármű-
bemutatót.

Gyakorlat

Május 30-án az Egészségügyi és Készlet-
gazdálkodási Intézetnél vettünk részt egy 
gyakorlaton. Egy esetleges áramkimara-
dás utáni teendőket gyakoroltuk, illetve 
helyismeretet szereztünk a megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgatóság képviselői-
nek és az intézet vezetőinek részvételével.

Riaszthatóság

Egyesületünk az év során eddig 2495 órán 
át volt rádión riasztható. Ebből 964 órán 
át nappal és 1531 órán át éjszaka.

Pilisvörösvári Önkéntes  
Tűzoltó Egyesület

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

BAPTISTA KÖZÖSSÉGI HÁZAT ÉPÍTENEK  
A DEÁK FERENC UTCÁBAN

Május 12-e nagy nap volt a Pilis-
vörösvári Evangéliumi Misszió, 
Baptista Közösség életében. Ezen 

a vasárnapon ünnepelték meg imaházuk, 
közösségi házuk alapkőletételét.

Nagy nap volt, hiszen sokak többéves 
munkálkodása volt abban, hogy az építkezés 
megkezdődhetett. Sok nehézséget kellett le-
küzdeni, mire odáig jutott a közösség, hogy 
saját épületet mondhasson a magáénak. De 
a türelem és a kitartás meghozta a gyümöl-
csét, és a gyülekezet tagjainak nagy örömére 
több lelkész is eljött, hogy áldását adja a fa-
lak építéséhez.

A lelkész, Nagy László köszöntője után 
először Mészáros Kornél, a Magyarorszá-
gi Baptista Egyház főtitkára adott hálát és 
imádkozott a gyülekezettel. Majd Rácz La-
jos bicskei és Dani Zsolt szentendrei lelkész 
emelkedett szólásra. 2005-ben az ő kezde-
ményezésükre indult el a vörösvári baptista 
misszió. Végül a helyi gyülekezet nevében 
Kiss Mózes beszélt arról, milyen nehézségek 
erősítették a közösséget, és milyen helye-
ken gyűltek össze vasárnaponként az Istent 
dicsőíteni, míg el nem kezdődhetett a saját 
imaház megépítése. 

A dicsőítő énekek után Nagy László lel-
kész egy időkapszulát helyezett el az épület 
falába, benne üzenettel a jövő nemzedéke 
számára.

Kevesen tudják, hogy 2012 óta Kőrösi 
Zsolt és felesége, Márta bekapcsolódtak a 
közösségbe, és jelenleg is elöljárói a Pilisvö-
rösvári Evangéliumi Missziónak. Szívvel-lé-
lekkel dolgoznak azért, hogy mindenki jól 
érezze magát körükben, és bátorítják azokat, 
akik még csak ismerkednek a hívő élettel. 
Adományokat közvetítenek, ételt osztanak, 

de lelkileg is gondozzák, segítik a hozzájuk 
fordulókat. Programokat, előadásokat, túrá-
zást, sporteseményeket szerveznek – gyere-
keknek, családoknak, egyedülállóknak is.

A közösség egy missziós közösség, mert 
úgy érzik, küldetésük van nemcsak az evan-
gélium hirdetésére, hanem egymás és ember-
társaik szolgálatára is. Isten Lelkével együtt-
működve élik hétköznapjaikat, és segítik a 
körülöttük élőket, akik erre rászorulnak.

KBH

  

A PILISVÖRÖSVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

felvételre keres
adóügyi ügyintézői feladatok ellátására 

határozott időre 1 fő munkatársat.
Feladatok:
• adó- és értékbizonyítványok kiállítása
• iparűzési adóval, gépjárműadóval kapcsolatos ügyintézés
• idegenforgalmi adóval kapcsolatos helyettesítési feladatok ellátása
• behajtási intézkedések foganatosítása
Elvárások:  
• felsőfokú közgazdasági szakképesítés (pénzügyi, számviteli szakképesítés)
• felhasználó szintű számítógépes ismeretek (Microsoft Office)
Egyéb elvárt kompetenciák:
• felelősségtudat, elhivatottság, terhelhetőség, precíz munkavégzés
Előny: 
• munkavégzés helyéhez közeli lakóhely
• mérlegképes könyvelői gyakorlat
• államháztartási területen szerzett tapasztalat
Amit kínálunk:
• stabil szervezeti háttér
• cafeteria
• adóérdekeltségi juttatás biztosítása
Pályakezdők jelentkezését is várjuk.

Az illetmény a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben 
meghatározott illetményrendszer szerint kerül meghatározásra.

Jelentkezés:
Amennyiben az álláslehetőség felkeltette az érdeklődését, és Ön megfelel a 

pályázati feltételeknek, kérjük küldje el fényképes önéletrajzát.
Személyesen leadhatja ügyfélszolgálatunkon: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

Jelentkezés határideje: folyamatos
Érdeklődni lehet: Schauer Andrea osztályvezetőnél 

Tel.: 0626330233/101es mellék

A PILISVÖRÖSVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

felvételre keres
határozatlan időre  

közterület-felügyelői feladatok ellátására  
1 fő köztisztviselő munkatársat.

Feladatok:
A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez 
kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére 
és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenységek megakadályo-
zása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a 
közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, valamint közremű-
ködés a közrend és közbiztonság védelmében.
Elvárások:
• közszolgálati vagy rendészeti középiskolai végzettség; vagy középiskolai vég-
zettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közte-
rület-felügyelői vizsga. (Amennyiben a jelentkező egyéb feltételeknek megfelel, 
a közterület-felügyelői vizsga hiánya nem akadálya a jogviszony létesítésnek, 
de a beiskolázás vállalása a jogviszony létesítését követően kötelező.)
• a kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány
• a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági köve-
telményeiről szóló 78/1999. (XII.29.) Eüm-BM együttes rendeletében foglalt 
feltételeknek való megfelelés
• „B” kategóriás jogosítvány

Jelentkezés:
Amennyiben az álláslehetőség felkeltette az Ön érdeklődését, és megfelel a 

pályázati feltételeknek, kérjük, küldje el fényképes önéletrajzát.
Önéletrajzát személyesen leadhatja ügyfélszolgálatunkon:  

2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.
Önéletrajzát levélben is elküldheti a 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. címre,  

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

    Hagyományápolás, szórako zás,     

 sport  teljesítmény: mind ez 
megtes tesül abban az au-

gusztus 20-i ünnepi esemény-
ben, mely immár tizenharmadik éve zajlik 
a pilisi hegyek ölelésében fekvő Pilisvö-
rösváron, ahol Magyarország második 
legnagyobb lélekszámú német nemze-
tiségi közössége él. 

A tutajhúzó versennyel városunk a 
magyarországi – ezen belül pilisvörös-
vári – németek XVII. század végi betelepü-
lésére emlékezik; az első telepesekre, akiknek 
egy része a Dunán leereszkedve tutajokon („ulmer 
Schachtel”-eken) jutott el Magyarországra.

Ulmer Schachtelt ugyan nem építettünk – de egy 6 méteres tu-
tajt kis kalyibával igen! Ezt a tutajt kell a csapatoknak a verseny 
során a gyönyörű természeti környezetben fekvő Kacsa-tó északi 
partjáról minél rövidebb idő alatt áthúzni egy kötél segítségével 
a déli partra. A táv kb. 120 méter. A csapatok létszáma 10 fő 
lehet, nembeli korlátozás nélkül. A tutajt kilencen húzzák, a csa-
pat egyik tagja pedig a tutajon ül. Az időmérés századmásodperces 
pontossággal történik. Az időmérés akkor áll meg, amikor a tutajon 
helyet foglaló csapattag a tutajról leugorva a parton elhelyezett cél-
zászlót megérinti.

Nevezési díj nincs. A győztes csapat egy évig őrizheti a vándorser-
leget, valamint oklevelet és egy kisebb kupát is kap emlékbe. A II. és 
III. helyezett csapat szintén emlékkupát és oklevelet kap. 

Az ünnepélyes díjátadásra közvetlenül a verseny után, 
a helyszínen kerül sor.

A versenyre német nemzetiségi önkormányza-
tok, hagyományőrző egyesületek, sportegye-

sületek, német nemzetiségi intézmények, 
baráti vagy rokoni társaságok, cégek al-
kalmi csapatainak jelentkezését várjuk. 
A rendezvény nagy népszerűségnek ör-
vend, így a feladat teljesítése közben ga-

rantált a nagyszámú közönség buzdítása 
és a jókedv. A verseny napján a helyszínen 

egyéb programok is várják a látogatókat (gyer-
mek horgászverseny, gyermektánc-bemutatók, 

népi játszó, kézműves foglalkozások, zene).

A XIII. Pilisvörösvári Tutajhúzó Versenyre  
2019. augusztus 20-án, 16-órától kerül sor. 

A versenyre nevezni elektronikus úton lehet a kozmuvelodes@
mhpv.hu e-mail-címen, vagy a Vörösvári Napok ideje alatt a prog-
ramszervezőknél.

További részletekről érdeklődni lehet  
Pándi Gábor alpolgármesternél (+36-30-22-802-55).

               Sax László                                    Gromon István

                    elnök                                      polgármester

                     Pilisvörösvár Város                                                                                                                                            
                                                        Önkormányzata

MEGHÍVÓ
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Pilisvörösvár Német  
Nemzetiségi Önkormányzata
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Káresemények

Az elmúlt két hónapban nyolc esetben riasz-
tották rajunkat tűzhöz és műszaki mentés-
hez. Mindezeken felül két téves riasztásunk 
is volt.

Április 11-én a mentők kértek segítséget egy 
családi háznál, mivel az ott életvitelszerűen 
tartózkodó személy három napja nem adott 
életjelet magáról. A behatolást követően a 
mentők és az orvos is megállapították a sze-
mély elhunytát.

Április 21-én a Csabai utcában egy hétvégi 
házhoz kéménytűz miatt kaptunk riasztást. 
Kiérkezésünkkor a tűz már kialudt, és füst 
sem látszott.

Április 22-én az erős szél a Pozsonyi közben 
ledöntötte egy családi ház homlokzatfalát. 
Rajunk a törmelékeket eltávolította. Szemé-
lyi sérülés nem történt.

Április 23-án a Csobánkára vezető úton ösz-
szeütközött egy személygépkocsi és egy fur-
gon. A baleset következtében egy személy 
súlyosan, egy pedig könnyebben megsérült. 
A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, 
de végül is a sérülteket mentőautóval vitték 
el. A műszaki mentés és a helyszínelés ide-
je alatt, amely közel két órát vett igénybe, a 
forgalom mindkét irányból szünetelt. 

A PILISVÖRÖSVÁRI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI
Április 25-én a 10-es sz. főúton Piliscsa-
ba irányában, a Pilisvörösvár táblánál egy 
8-10 méteres fa az úttestre dőlt, egy sávban 
forgalmi akadályt képezve. A raj motoros 
láncfűrésszel és kézi szerszámokkal a kár-
eseményt felszámolta, a forgalmi akadályt 
megszüntette.

Május 18-án éjszaka riasztották rajunkat, 
hogy a Budai úton ég egy hirdetőtábla. Ki-
érkezésünkkor a tábla már csak izzott, az 
izzást rövid időn belül megszüntettük.

Május 22-én az éjszakai órákban a sok eső és 
a szél következtében gyökerestől kidőlt egy 
12-13 méteres fa a Dugonics utcában, teljes 
szélességében elzárva az utcát. A fa négy 
használaton kívüli híradástechnikai kábelt 
is leszakított. A raj közel egy óra alatt moto-
ros láncfűrészekkel és kéziszerszámokkal a 
káreseményt felszámolta.

Május 28-án az esti órákban a Sas utcában 
szakadt le egy faág. A faágat kézi erővel el-
távolítottuk.

Gázvezeték tisztítása

Május 13. és 17. között a város határában 
napi több órában a Földgázszállító Zrt. 
gázvezeték-tisztítást és egyben gázfák-
lyázást végzett. A helyszín biztosítására a 
vörösvári tűzoltókat kérték fel.

Kinderfest

Május 19-én a Kisfaludy utcában tartott 
Kinderfesten vett részt egyesületünk egy 
tűzoltó gépjárművel. A gyerekek nagy ér-
deklődéssel és tetszéssel fogadták a jármű-
bemutatót.

Gyakorlat

Május 30-án az Egészségügyi és Készlet-
gazdálkodási Intézetnél vettünk részt egy 
gyakorlaton. Egy esetleges áramkimara-
dás utáni teendőket gyakoroltuk, illetve 
helyismeretet szereztünk a megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgatóság képviselői-
nek és az intézet vezetőinek részvételével.

Riaszthatóság

Egyesületünk az év során eddig 2495 órán 
át volt rádión riasztható. Ebből 964 órán 
át nappal és 1531 órán át éjszaka.

Pilisvörösvári Önkéntes  
Tűzoltó Egyesület

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

BAPTISTA KÖZÖSSÉGI HÁZAT ÉPÍTENEK  
A DEÁK FERENC UTCÁBAN

Május 12-e nagy nap volt a Pilis-
vörösvári Evangéliumi Misszió, 
Baptista Közösség életében. Ezen 

a vasárnapon ünnepelték meg imaházuk, 
közösségi házuk alapkőletételét.

Nagy nap volt, hiszen sokak többéves 
munkálkodása volt abban, hogy az építkezés 
megkezdődhetett. Sok nehézséget kellett le-
küzdeni, mire odáig jutott a közösség, hogy 
saját épületet mondhasson a magáénak. De 
a türelem és a kitartás meghozta a gyümöl-
csét, és a gyülekezet tagjainak nagy örömére 
több lelkész is eljött, hogy áldását adja a fa-
lak építéséhez.

A lelkész, Nagy László köszöntője után 
először Mészáros Kornél, a Magyarorszá-
gi Baptista Egyház főtitkára adott hálát és 
imádkozott a gyülekezettel. Majd Rácz La-
jos bicskei és Dani Zsolt szentendrei lelkész 
emelkedett szólásra. 2005-ben az ő kezde-
ményezésükre indult el a vörösvári baptista 
misszió. Végül a helyi gyülekezet nevében 
Kiss Mózes beszélt arról, milyen nehézségek 
erősítették a közösséget, és milyen helye-
ken gyűltek össze vasárnaponként az Istent 
dicsőíteni, míg el nem kezdődhetett a saját 
imaház megépítése. 

A dicsőítő énekek után Nagy László lel-
kész egy időkapszulát helyezett el az épület 
falába, benne üzenettel a jövő nemzedéke 
számára.

Kevesen tudják, hogy 2012 óta Kőrösi 
Zsolt és felesége, Márta bekapcsolódtak a 
közösségbe, és jelenleg is elöljárói a Pilisvö-
rösvári Evangéliumi Missziónak. Szívvel-lé-
lekkel dolgoznak azért, hogy mindenki jól 
érezze magát körükben, és bátorítják azokat, 
akik még csak ismerkednek a hívő élettel. 
Adományokat közvetítenek, ételt osztanak, 

de lelkileg is gondozzák, segítik a hozzájuk 
fordulókat. Programokat, előadásokat, túrá-
zást, sporteseményeket szerveznek – gyere-
keknek, családoknak, egyedülállóknak is.

A közösség egy missziós közösség, mert 
úgy érzik, küldetésük van nemcsak az evan-
gélium hirdetésére, hanem egymás és ember-
társaik szolgálatára is. Isten Lelkével együtt-
működve élik hétköznapjaikat, és segítik a 
körülöttük élőket, akik erre rászorulnak.

KBH

  

A PILISVÖRÖSVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

felvételre keres
adóügyi ügyintézői feladatok ellátására 

határozott időre 1 fő munkatársat.
Feladatok:
• adó- és értékbizonyítványok kiállítása
• iparűzési adóval, gépjárműadóval kapcsolatos ügyintézés
• idegenforgalmi adóval kapcsolatos helyettesítési feladatok ellátása
• behajtási intézkedések foganatosítása
Elvárások:  
• felsőfokú közgazdasági szakképesítés (pénzügyi, számviteli szakképesítés)
• felhasználó szintű számítógépes ismeretek (Microsoft Office)
Egyéb elvárt kompetenciák:
• felelősségtudat, elhivatottság, terhelhetőség, precíz munkavégzés
Előny: 
• munkavégzés helyéhez közeli lakóhely
• mérlegképes könyvelői gyakorlat
• államháztartási területen szerzett tapasztalat
Amit kínálunk:
• stabil szervezeti háttér
• cafeteria
• adóérdekeltségi juttatás biztosítása
Pályakezdők jelentkezését is várjuk.

Az illetmény a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben 
meghatározott illetményrendszer szerint kerül meghatározásra.

Jelentkezés:
Amennyiben az álláslehetőség felkeltette az érdeklődését, és Ön megfelel a 

pályázati feltételeknek, kérjük küldje el fényképes önéletrajzát.
Személyesen leadhatja ügyfélszolgálatunkon: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

Jelentkezés határideje: folyamatos
Érdeklődni lehet: Schauer Andrea osztályvezetőnél 

Tel.: 0626330233/101es mellék

A PILISVÖRÖSVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

felvételre keres
határozatlan időre  

közterület-felügyelői feladatok ellátására  
1 fő köztisztviselő munkatársat.

Feladatok:
A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez 
kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére 
és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenységek megakadályo-
zása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a 
közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, valamint közremű-
ködés a közrend és közbiztonság védelmében.
Elvárások:
• közszolgálati vagy rendészeti középiskolai végzettség; vagy középiskolai vég-
zettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közte-
rület-felügyelői vizsga. (Amennyiben a jelentkező egyéb feltételeknek megfelel, 
a közterület-felügyelői vizsga hiánya nem akadálya a jogviszony létesítésnek, 
de a beiskolázás vállalása a jogviszony létesítését követően kötelező.)
• a kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány
• a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági köve-
telményeiről szóló 78/1999. (XII.29.) Eüm-BM együttes rendeletében foglalt 
feltételeknek való megfelelés
• „B” kategóriás jogosítvány

Jelentkezés:
Amennyiben az álláslehetőség felkeltette az Ön érdeklődését, és megfelel a 

pályázati feltételeknek, kérjük, küldje el fényképes önéletrajzát.
Önéletrajzát személyesen leadhatja ügyfélszolgálatunkon:  

2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.
Önéletrajzát levélben is elküldheti a 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. címre,  

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

    Hagyományápolás, szórako zás,     

 sport  teljesítmény: mind ez 
megtes tesül abban az au-

gusztus 20-i ünnepi esemény-
ben, mely immár tizenharmadik éve zajlik 
a pilisi hegyek ölelésében fekvő Pilisvö-
rösváron, ahol Magyarország második 
legnagyobb lélekszámú német nemze-
tiségi közössége él. 

A tutajhúzó versennyel városunk a 
magyarországi – ezen belül pilisvörös-
vári – németek XVII. század végi betelepü-
lésére emlékezik; az első telepesekre, akiknek 
egy része a Dunán leereszkedve tutajokon („ulmer 
Schachtel”-eken) jutott el Magyarországra.

Ulmer Schachtelt ugyan nem építettünk – de egy 6 méteres tu-
tajt kis kalyibával igen! Ezt a tutajt kell a csapatoknak a verseny 
során a gyönyörű természeti környezetben fekvő Kacsa-tó északi 
partjáról minél rövidebb idő alatt áthúzni egy kötél segítségével 
a déli partra. A táv kb. 120 méter. A csapatok létszáma 10 fő 
lehet, nembeli korlátozás nélkül. A tutajt kilencen húzzák, a csa-
pat egyik tagja pedig a tutajon ül. Az időmérés századmásodperces 
pontossággal történik. Az időmérés akkor áll meg, amikor a tutajon 
helyet foglaló csapattag a tutajról leugorva a parton elhelyezett cél-
zászlót megérinti.

Nevezési díj nincs. A győztes csapat egy évig őrizheti a vándorser-
leget, valamint oklevelet és egy kisebb kupát is kap emlékbe. A II. és 
III. helyezett csapat szintén emlékkupát és oklevelet kap. 

Az ünnepélyes díjátadásra közvetlenül a verseny után, 
a helyszínen kerül sor.

A versenyre német nemzetiségi önkormányza-
tok, hagyományőrző egyesületek, sportegye-

sületek, német nemzetiségi intézmények, 
baráti vagy rokoni társaságok, cégek al-
kalmi csapatainak jelentkezését várjuk. 
A rendezvény nagy népszerűségnek ör-
vend, így a feladat teljesítése közben ga-

rantált a nagyszámú közönség buzdítása 
és a jókedv. A verseny napján a helyszínen 

egyéb programok is várják a látogatókat (gyer-
mek horgászverseny, gyermektánc-bemutatók, 

népi játszó, kézműves foglalkozások, zene).

A XIII. Pilisvörösvári Tutajhúzó Versenyre  
2019. augusztus 20-án, 16-órától kerül sor. 

A versenyre nevezni elektronikus úton lehet a kozmuvelodes@
mhpv.hu e-mail-címen, vagy a Vörösvári Napok ideje alatt a prog-
ramszervezőknél.

További részletekről érdeklődni lehet  
Pándi Gábor alpolgármesternél (+36-30-22-802-55).

               Sax László                                    Gromon István

                    elnök                                      polgármester

                     Pilisvörösvár Város                                                                                                                                            
                                                        Önkormányzata

MEGHÍVÓ
a XIII. Pilisvörösvári Tutajhúzó Versenyre

Pilisvörösvár Német  
Nemzetiségi Önkormányzata
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Puck János később játszott a Wulcan 
Schramliban és a Zwickl Mihály vezette 
Zwickl Sramli együttesben is.

A Solymári Német Nemzetiségi Ön-
kormányzatnak tagja volt 3 cikluson át, 
2002 és 2014 között. Helyismerete, szak-
mai tudása, sokoldalúsága, szervezőkész-
sége, megbízhatósága, szorgalma és el-
kötelezettsége hosszú éveken át segítette 
a község intézményeit. Szabadidejében 
is gondot fordított a megfelelő működési 
feltételek kialakítására, segítette a német 
önkormányzat munkáját, készséggel állt 
rendelkezésre a rendezvények alkalmával. 
Sok anekdotát és éneket ismert, társasági 
ember volt, szívesen vett részt a közösségi 
programokon, rendszeresen dobta fel pél-
dául jelmezbe bújva a farsangtemetések 
„szertartásos pillanatait”.

2009-ben több intézmény és szervezet 
egyöntetű javaslatára kapta meg Solymár 
Nagyközség Önkormányzatától a Solymá-
rért kitüntetést, amelyet május utolsó va-
sárnapján, hősök napján vett át dr. Szente 
Kálmán polgármestertől.

Életének 77. évében, 2019. május 11-én, 
hosszú betegség után hunyt el. Solymár 
Nagyközség Önkormányzata saját halott-
jaként búcsúztatta el, temetése 2019. május 
25-én, szombaton volt.

SÁ

ELHUNYT PUCK JÁNOS, 
A LEGENDÁS WULCAN ZENEKAR DOBOSA

Puck János 
1942-ben szü-
letett, egész 

életét Solymáron 
töl   tötte. Alap szak-
mája géplakatos volt, 
emellett számos más 
végzett séget szerzett, 
így ér tett a láng- és 
ív hegesztéshez, a 

gáz- és vízvezeték-szereléshez, volt marós, 
kazánfűtői és tűzvédelmi vizsgája. 1967-től 
különböző ipari szövetkezetekben dolgozott, 
1992-ben lett a solymári Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola gondnoka, majd az önkor-
mányzat falugazda csoportjának vezetője-
ként végzett munkát többek között a község 
oktatási, közművelődési és egészségügyi in-
tézményeiben. 2007 után nyugdíjasként is 
dolgozott, amíg egészsége engedte.

Fiatalon alapító tagja volt a legendás 
solymári Wulcan zenekarnak, amely 1963-
ban alakult. Dobolt és énekelt is az együt-
tesben, jellegzetes karakterét szerette a kö-
zönség. Az együttes fénykorában, 1968 és 
1972 között jelentős helyet foglalt a magyar 
beatzenében, hétről hétre felléptek Cserháti 
Zsuzsával budapesti klubokban, hétvégén 
rendszerint Solymáron zenéltek, de külföldi 
fellépéseket is vállaltak, jártak Szlovákiában, 
Lengyelországban és az NDK-ban.

Hátsó borító:                       120 000 Ft

1/1 oldal   60 000 Ft

1/2 oldal   30 000 Ft

1/4 oldal   15 000 Ft

1/8 oldal     7 500 Ft

1/16 oldal     3 750 Ft

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

apróhirdetés (max. 200 karakter): 500 Ft

Köszönetnyilvánítás

Ezúton fejezzük ki köszönetünket a 
vörösvári polgároknak, hogy május 26-
án sokan (45,8%) elmentek szavazni, és 
voksukat a FIDESZ listájára adták le 
(57,1%). 

A pilisvörösvári FIDESZ-KDNP

Kinderfest

Több száz család látogatott el 2019. má-
jus 19-én az A91 GYM területén tartott 
KINDERFEST-re. Bár a meghirdetett 
kezdési időpontban még eléggé esős 
volt az időjárás, hamar kiderült az ég, 
és ezután már nagyon szép időben zaj-
lott az esemény. Az ingyenes hintákkal, 
ugrálóvárral, zenebölcsivel, ügyességi já-
tékokkal, táncos produkciókkal nagyon 
sok gyermeknek sikerült örömet szerezni. 
Street food és kézműves árusok mellett ki 
lehetett próbálni, hogy milyen érzés ülni 
rally autóban, rendőrautóban, tűzoltóau-
tóban. A támogatók jóvoltából a gyerekek 
ingyen kaphattak kakaós csigát, ásványvi-
zet, szódát, különböző szörpöket, dobo-
zos üdítőket, jégkrémeket. Bízunk benne, 
hogy sikerül hagyományt teremteni, és 
a jövőben akár nagyobb méretekben is 
megrendezhetjük a KINDERFEST-et.

Szeretnénk köszönetet mondani  Pál At-
tilának, Szauer Zsanettnek, az A91 GYM 
csapatának, Necz Istvánnak, a Sváb Pék-
ségnek, a HedoNick pincének, a Pilis-
vörösvári Rendőrőrsnek, a Pilisvörösvári 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, Kozek 
Anitának, Oláh Ádámnak, Manhertz 
Attilának, az Origo Dance tánciskola 
növendékeinek, a Triola Gyerekház-
nak,  a Ganaj Rallye Clubnak, a Bobkow 
Kft.-nek (KORAL) és nem utolsósorban 
a rendezvényre látogatóknak, hogy tá-
mogatásukkal, jelenlétükkel emelték a 
KINDERFEST fényét!

Pilisvörösvári Fidesz–KDNP és Fidelitas

Dózsa György  

pilisvörösvári körzeti megbízott  

szolgálati száma: 06-20-489-6707

Finta Balázs r. törzsőrmester  

pilisvörösvári körzeti megbízott 

szolgálati száma: 06-70-400-7202

FÓRUM

JUBILÁLÓ 
SZÉPKORÚ

A 255/2008. (X.21.) Korm. rendelet alap-
ján a Kormány Magyarország nevében 
köszönti a 90., a 95., a 100., a 105., a 110. 

és a 115. életévüket betöltött magyar állampol-
gárokat. A jubileumi köszöntéssel okirat és ju-
bileumi juttatás jár. A jegyző közreműködésével 
– amennyiben a szépkorú személy a személyes 
köszöntésre igényt tart, és személyes adatainak 
kezeléshez hozzájárul – a jubiláló szépkorúnak 
az oklevelet a polgármester vagy az alpolgár-
mester adja át.

Kimmelné Sziva Mária alpolgármester asz-
szony május 14-én a Szent Erzsébet Otthonban 
köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Kocsis 
Árpád Istvánné, született Keller Gizella pilisvö-
rösvári lakost, a miniszterelnöki köszöntő oklevél 
és az önkormányzat virágcsokrának átadásával. 

További jó egészséget kívánunk!
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szony május 14-én a Szent Erzsébet Otthonban 
köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Kocsis 
Árpád Istvánné, született Keller Gizella pilisvö-
rösvári lakost, a miniszterelnöki köszöntő oklevél 
és az önkormányzat virágcsokrának átadásával. 

További jó egészséget kívánunk!
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ÁLLÍTSUK ÖSSZE EGYÜTT  
A TEVÖ VÁLASZTÁSI PROGRAMJÁT!

A Tegyünk Együtt Vörösvárért Egyesület (TEVÖ) 2016-
ban alakult azzal a céllal, hogy együttműködve a város 
vezetésével, a helyi vállalkozásokkal és a lakossággal, 
Pilisvörösvár egy élhetőbb várossá váljon. Azóta minden 
nap fáradhatatlanul dolgozunk a helyi kulturális, sport- 
és közügyekért, hagyományaink ápolásáért.

Ahogy már korábbi bemutatkozónkban jeleztük, a lakos-
ság szívélyes támogatására alapozva úgy határoztunk, 
hogy 2019-ben részt veszünk a helyi önkormányzati 
választásokon. Örömmel fogadjuk az Ön gondolatait, el-
képzeléseit, melyeket beépíthetünk közös programunk-
ba, hogy együtt alakítsuk ki a jövő Vörösvárját!

Kérjük, ossza meg velünk városunkkal, Pilisvörösvárral, 
valamint a szűkebb lakókörnyezetével kapcsolatos ész-
revételeit, fejlesztési javaslatait!  Amennyiben több ötlete 
is van, kérjük, jelezze, melyiket tartja a legfontosabbnak!

Az alábbi elérhetőségeken várjuk szíves észrevételeit, 
javaslatait:

Segítő válaszait előre is köszönjük szépen!

A TEVÖ lelkes csapata

Tegyünk Együtt Vörösvárért Egyesület — TEVÖ 
Telefon: 36 30 274 7741 • Email: tevoegyesulet@gmail.com 

Web: www.tevo.hu • Facebook.com/Tevo2016/
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