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BATYUS BÁL A FÚVÓSZENEKARRAL

A fúvószenekar batyus farsangi bálja minden évben nagy esemény, melyen a város 
minden generációja képviselteti magát. Idén sem volt ez másképp, és a jó hangu-
latot mutatta, hogy az első néhány szám után táncra perdült az egész terem. A ze-

nekar színesen, lendületesen játszott, aki nem táncolt, annak is élmény volt hallgatni a sok 
ismert számot. Batyus bál lévén az asztalokon sok finomság sorakozott, egymást kínálták a 
mulatozók. A felajánlásoknak hála sok tombolaajándék is várt a bálozókra, a sorsolásra 11 
óra után került sor, majd folytatódott a zene és a tánc. 
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ÍZELÍTŐ A TARTALOMBÓL:
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ujsag@pilisvorosvar.hu
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A következő lapzárta:  
március 4. szerda 

Tervezett megjelenés: 
 március 21. szombat 

KEDVES OLVASÓK!

Február a farsangi mulatságok, a bálok 
ideje, Vörösvár pedig alaposan kiveszi 
a részét ezekből: mulat az egész város, 

a legkisebbektől a nyugdíjasokig. Ha nem is 
minden ilyen vidám eseményen, de a legtöb-
ben a Vörösvári Újság fotósai is ott vannak, 
és igyekszünk elkapni a legjobb pillanatokat, 
melyeket most meg is osztunk Önökkel. Lát-
hatják az ovisok farsangját, és két sváb bálban 
is jártunk, ami pedig már nem fér be ebben a 
hónapban, arról a következő lapszámban fo-
gunk beszámolni.

Természetesen a legfontosabb közéleti hírek 
sem maradhatnak el: olvashatnak a közel-
múltban lezajlott vezetőváltásokról és az új 
parkolási rendről is. Megtudhatják, hogy halad 
a szakorvosi rendelő és a városi applikáció fej-
lesztése, és olvashatnak arról is, hogy hogyan 
lehet szabályosan kocsifelhajtót építeni és nö-
vényt ültetni közterületen.

Januárban emlékezünk az elűzetésre, az ebből 
az alkalomból rendezett eseményen ezúttal 
Ritter György solymári helytörténész tartott el-
adást, melyről nemzetiségi rovatszerkesztőink 
számolnak be. A sport háza táján ezúttal a foci 
és a balett világába kalandozunk. 

Ne feledjék átnézni az aktuális programaján-
latokat, biztos találnak kedvükre való komo-
lyabb vagy vidámabb programot! Kellemes 
olvasást kívánunk!

Palkovics Mária

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

EGYEZTETÉSEK AZ M10-ES ÜGYÉBEN
A Pilisi-medence településeinek polgármesterei Tóth Péter közlekedésért felelős he-
lyettes államtitkárral egyeztettek 2020. február 3-án az Innovációs és Technológiai 
Minisztériumban. A találkozón részt vettek Csenger-Zalán Zsolt és Hadházy Sándor 
országgyűlési képviselők is.

A térség polgármesterei megerősítették a 2019. május 10-ei találkozón már elhang-
zott kéréseiket az elkerülő úttal kapcsolatosan. Ismét kiemelték az M10-es út megépü-
lésének fontosságát. Az elkerülő út előkészítéséről kértek tájékoztatást, egyben szorgal-
mazták a tervezési és az engedélyezési folyamat mielőbbi elkezdését. 

Az elkerülő út megvalósítása szakaszosan is elfogadható az érintett települések szá-
mára – jelezték a polgármesterek az országgyűlési képviselőkkel egyetértve – annak 
érdekében, hogy ezeken a területeken minél hamarabb csökkenjen a rendkívül erőteljes 
forgalom. Szorgalmazták egy hatástanulmány készítését arról, hogy az út szakaszos 
megépítése milyen hatással lehet a települések forgalmára. 

A megbeszélés résztvevői valamennyien egyetértettek abban, hogy az optimális 
megoldás érdekében további egyeztetésekre lesz majd szükség a szakmai munka során, 
hogy a települések eltérő érdekei érvényesülhessenek.

Tóth Péter közlekedésért felelős helyettes államtitkár válaszában biztosította a tér-
ség polgármestereit, hogy szakmailag foglalkoznak az M10-es út hatástanulmányának 
elkészítésével, illetve az M0 északi szektor és az M100-as út előkészítésével kapcsolatos 
kérdésekkel. Előreláthatólag késő tavasszal, nyár elején várható, hogy a 2020-as évi Út-
programban már javaslatot tudnak tenni a lehetséges megoldásokra. Ígéretet tett arra, 
hogy az egyeztetéseket tovább folytatja a térség polgármestereivel az M10, az M0 északi 
szektor és az M100-as út előkészítésének folyamatáról.

VÁLASZOLT  
A MAGYAR  
KÖZÚT  

2020. január 9-én az önkormányzat vá-
laszt kapott néhány korábban feltett 
közlekedési kérdésre a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.-től. Ezeket közöljük most 
tájékoztatásul.

A 10 sz. főúton megfelelő alternatív út-
vonal hiánya miatt súlykorlátozás beveze-
tése jelenleg nem lehetséges.

Megvizsgálták az ürömi körforgalom 
esetleges kiegészítését egy jelzőlámpával 
Üröm irányából, biztosítva ezáltal a 10-
es út elsőbbségét a reggeli forgalmasabb 
időszakban. A válasz szerint azonban a 
csomópont geometriája alapvetően nem 
jelzőlámpás körforgalmú csomópontnak 
megfelelően került kialakításra, ezért ez 
részletes vizsgálatot igényel. Jelenleg a 
csomópont fejlesztésére forrással nem 
rendelkeznek, a meglévő körforgalom ki-
építését is a NIF Zrt. bonyolította le a mi-
nisztériumi elrendelés és forrásbiztosítás 
alapján. Ezek alapján az önkormányzat 
megkeresi majd őket is.

Az önkormányzat jelezte a vasúti alul-
járóban működő forgalomirányitó jelző-
lámpa fázisterveinek felülvizsgálatát. Az 
átprogramozás rövidesen megtörténik. 
Ugyanezt kérték a Szabadság úti jel-
zőlámpás kereszteződésnél is. Jelenleg 
nyomógombhiba miatt a 10 sz. főutat ke-
resztező gyalogos-átkelőhely részére min-
den periódusban kiadja a szabad jelzést. 
A hiba javításához a vezetékelés cseréje 
szükséges, melyet az erőforrások rendel-
kezésére állásának függvényében fognak 
ütemezni.

A kijelölt gyalogátkelőhelyeknél „okos 
zebra”, illetve „Safe Cross” rendszer tele-
pítésére az elvi lehetőség adott, a telepítés 
feltételeit megküldték az önkormányzat 
számára. A berendezés elhelyezését ter-
vezni szükséges. Ezzel kapcsolatban ár-
ajánlatokat fognak kérni, és amennyiben 
lehetséges, betervezik majd a költségve-
tésbe.

Megvizsgálták az Útőrháznál kialakí-
tandó átkelő terveit. A terv nem tartalmaz 
olyan elemet, amely elhagyható a beruhá-
zás megvalósításakor, tehát nem csökkent-
hető a kivitelezés költsége.

A vállalat támogatja a kijelölt gyalog-
átkelőhelyeknél neon keretű KRESZ-táb-
lák kihelyezését. A táblák cseréjét az idei 
feladatterv keretében saját hatáskörben 
elvégzik. A KRESZ-táblák láthatóságát 
kitakaró zöld növények ritkítása az útel-
lenőrzés keretein belül folyamatosan tör-
ténik, az irtását a külterületi útszakaszon 
szükség szerint elvégzi a mérnökség.

A közterületen huzamosabb ideig tárolt járművek (akár üzemképesek, akár nem) akadá-
lyozzák a forgalmat, zavarják a közlekedőket és az ott lakókat, rontják a városképet. Az 
elhagyott járművek egy részének nincs műszaki vizsgája, töröttek, láthatóan forgalom-
képtelenek. Másik részük használaton kívüli jármű, olykor rendszám nélkül. A helyfogla-
lási problémán kívül ezek a járművek akadályozzák a parkolók rendszeres takarítását, ha 
esik a hó, akkor a hó- és síkosságmentesítést, de még az adott út javítását is. Pilisvörösvár 
Város Önkormányzatának 8/2017. (II. 27.) rendelete értelmében a közterület-felügyelők 
első lépésben egy figyelmeztetést raknak a kocsikra, azzal a felhívással, hogy ha a tulajdo-
nos nem viszi el 10 napon belül a járművet a közterületről, akkor ők teszik meg. 

Ennek értelmében február 3-án a Nagy Imre utcából egy elöl, hátul és körben össze-
tört, sötétkék BMW 330XD gépjárművet szállítottak el, melynek a kerekei sem mozog-
tak, úgy kellett felhúzni az autómentőre. A rendszáma JNN kezdetű. A Tó-dűlő végéből 
egy rendszám nélküli, sötétkék Opel Astra gépjárművet szállítottak el. Alvázszáma alap-
ján nem szerepel a központi nyilvántartó rendszerben. Mindkét gépjárműre január 15-én 
került ki a figyelmeztetés. Ha valaki keresné az autóját a leírás alapján, az önkormányzat 
közterület-felügyeletét hívja hivatali időben a 06-26-330-233/155-ös melléken.

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP 
Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal munkájával ismerkedhettek meg az isko-
lások január 10-én délelőtt a pályaorientációs program keretében. A Schiller gimná-
zium 8. évfolyamos tanulóinak már több éve szerveznek hasonló programot. Idén 13 
gimnazista látogatott el a Városházára Szabóné Bogár Erika igazgatónő vezetésével. 
A diákokat dr. Fetter Ádám polgármester és Jákliné Komor Szilvia oktatási referens 
fogadta. A polgármester köszöntötte az érdeklődő fiatalokat, majd beszélt az önkor-
mányzatról, a hivatal felépítéséről, az önkormányzati intézményekről, a hivatal osz-
tályairól, csoportjairól. Az oktatási referens ezután egyes hivatali osztályok konkrét 
feladatairól, az osztályok közötti kapcsolódásokról beszélt.

TÁVOZOTT  
A SZAKRENDELŐ  
IGAZGATÓJA

Február 12-ével távozott posztjáról a Pilisvörösvári Szakorvosi Rendelőintézet igaz-
gatónője, dr. Surjánné dr. Tóth Margit, aki 2011 óta vezette az intézményt. Kineve-
zését 2016-ban megújították, emellett szemészorvosként dolgozott az intézményben.

Az önkormányzat képviselő-testülete január 28-i rendkívüli ülésén úgy döntött, 
hogy az igazgató magasabb vezetői megbízását és minden, a vezetői megbízáshoz 
kapcsolódó, illetve arra tekintettel adott jogot, kedvezményt 2020. február 12-i hatály-
lyal visszavon.

A város önkormányzata pályázatot írt ki a posztra 5 év határozott időre szólóan, a 
jelentkezési határidő március 9., a pályázati kiírás megtalálható a pilisvorosvar.hu-n 
és az újság 29. oldalán.

SZEMÉLYI VÁLTOZÁS  
A MŰVÉSZETEK HÁZA ÉLÉN

TÁVOZIK  
DR. KRUPP  
ZSUZSANNA 
JEGYZŐ

Január 28-án kezdeményezte jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetését, 
és március 5-vel távozik a Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár 
Pilisvörösvár igazgatói posztjáról Berényi Ildikó, aki 2015 ősze óta irányította a műve-
lődési házat. Évekkel korábban művelődésszervezőként is dolgozott az intézményben.

A város önkormányzata pályázatot írt ki a posztra 5 év határozott időre szólóan, a 
jelentkezési határidő március 6., a pályázati kiírás megtalálható a pilisvorosvar.hu-n és 
az újság 29. oldalán.

Március 27-ével közös megegyezéssel tá-
vozik Pilisvörösvár Város Önkormányzat 
jegyzői posztjáról a hivatalt eddig vezető 
dr. Krupp Zsuzsanna. A hátralévő idő-
szakban mindenben segíti az önkormány-
zat és Gergelyné Csurilla Erika aljegyző 
munkáját, amíg megtalálják az új jegyzőt. 
A változást hivatalosan a január 27-i hi-
vatali apparátusi gyűlésen jelentette be dr. 
Fetter Ádám polgármester: „Legnagyobb 
tisztelettel gondolunk az eddigi mun-
kánkra Zsuzsával, köszönöm neki nem-
csak ezt az elmúlt 3 hónapot, hanem a 16 
évet, amit a városért tett. Azt gondolom, 
hogy komoly szakmai tudással rendelke-
zik, irigyelhető az a település, amelyet a 
jövőben erősíteni fog.”
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ség polgármestereit, hogy szakmailag foglalkoznak az M10-es út hatástanulmányának 
elkészítésével, illetve az M0 északi szektor és az M100-as út előkészítésével kapcsolatos 
kérdésekkel. Előreláthatólag késő tavasszal, nyár elején várható, hogy a 2020-as évi Út-
programban már javaslatot tudnak tenni a lehetséges megoldásokra. Ígéretet tett arra, 
hogy az egyeztetéseket tovább folytatja a térség polgármestereivel az M10, az M0 északi 
szektor és az M100-as út előkészítésének folyamatáról.

VÁLASZOLT  
A MAGYAR  
KÖZÚT  

2020. január 9-én az önkormányzat vá-
laszt kapott néhány korábban feltett 
közlekedési kérdésre a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.-től. Ezeket közöljük most 
tájékoztatásul.

A 10 sz. főúton megfelelő alternatív út-
vonal hiánya miatt súlykorlátozás beveze-
tése jelenleg nem lehetséges.

Megvizsgálták az ürömi körforgalom 
esetleges kiegészítését egy jelzőlámpával 
Üröm irányából, biztosítva ezáltal a 10-
es út elsőbbségét a reggeli forgalmasabb 
időszakban. A válasz szerint azonban a 
csomópont geometriája alapvetően nem 
jelzőlámpás körforgalmú csomópontnak 
megfelelően került kialakításra, ezért ez 
részletes vizsgálatot igényel. Jelenleg a 
csomópont fejlesztésére forrással nem 
rendelkeznek, a meglévő körforgalom ki-
építését is a NIF Zrt. bonyolította le a mi-
nisztériumi elrendelés és forrásbiztosítás 
alapján. Ezek alapján az önkormányzat 
megkeresi majd őket is.

Az önkormányzat jelezte a vasúti alul-
járóban működő forgalomirányitó jelző-
lámpa fázisterveinek felülvizsgálatát. Az 
átprogramozás rövidesen megtörténik. 
Ugyanezt kérték a Szabadság úti jel-
zőlámpás kereszteződésnél is. Jelenleg 
nyomógombhiba miatt a 10 sz. főutat ke-
resztező gyalogos-átkelőhely részére min-
den periódusban kiadja a szabad jelzést. 
A hiba javításához a vezetékelés cseréje 
szükséges, melyet az erőforrások rendel-
kezésére állásának függvényében fognak 
ütemezni.

A kijelölt gyalogátkelőhelyeknél „okos 
zebra”, illetve „Safe Cross” rendszer tele-
pítésére az elvi lehetőség adott, a telepítés 
feltételeit megküldték az önkormányzat 
számára. A berendezés elhelyezését ter-
vezni szükséges. Ezzel kapcsolatban ár-
ajánlatokat fognak kérni, és amennyiben 
lehetséges, betervezik majd a költségve-
tésbe.

Megvizsgálták az Útőrháznál kialakí-
tandó átkelő terveit. A terv nem tartalmaz 
olyan elemet, amely elhagyható a beruhá-
zás megvalósításakor, tehát nem csökkent-
hető a kivitelezés költsége.

A vállalat támogatja a kijelölt gyalog-
átkelőhelyeknél neon keretű KRESZ-táb-
lák kihelyezését. A táblák cseréjét az idei 
feladatterv keretében saját hatáskörben 
elvégzik. A KRESZ-táblák láthatóságát 
kitakaró zöld növények ritkítása az útel-
lenőrzés keretein belül folyamatosan tör-
ténik, az irtását a külterületi útszakaszon 
szükség szerint elvégzi a mérnökség.

A közterületen huzamosabb ideig tárolt járművek (akár üzemképesek, akár nem) akadá-
lyozzák a forgalmat, zavarják a közlekedőket és az ott lakókat, rontják a városképet. Az 
elhagyott járművek egy részének nincs műszaki vizsgája, töröttek, láthatóan forgalom-
képtelenek. Másik részük használaton kívüli jármű, olykor rendszám nélkül. A helyfogla-
lási problémán kívül ezek a járművek akadályozzák a parkolók rendszeres takarítását, ha 
esik a hó, akkor a hó- és síkosságmentesítést, de még az adott út javítását is. Pilisvörösvár 
Város Önkormányzatának 8/2017. (II. 27.) rendelete értelmében a közterület-felügyelők 
első lépésben egy figyelmeztetést raknak a kocsikra, azzal a felhívással, hogy ha a tulajdo-
nos nem viszi el 10 napon belül a járművet a közterületről, akkor ők teszik meg. 

Ennek értelmében február 3-án a Nagy Imre utcából egy elöl, hátul és körben össze-
tört, sötétkék BMW 330XD gépjárművet szállítottak el, melynek a kerekei sem mozog-
tak, úgy kellett felhúzni az autómentőre. A rendszáma JNN kezdetű. A Tó-dűlő végéből 
egy rendszám nélküli, sötétkék Opel Astra gépjárművet szállítottak el. Alvázszáma alap-
ján nem szerepel a központi nyilvántartó rendszerben. Mindkét gépjárműre január 15-én 
került ki a figyelmeztetés. Ha valaki keresné az autóját a leírás alapján, az önkormányzat 
közterület-felügyeletét hívja hivatali időben a 06-26-330-233/155-ös melléken.

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP 
Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal munkájával ismerkedhettek meg az isko-
lások január 10-én délelőtt a pályaorientációs program keretében. A Schiller gimná-
zium 8. évfolyamos tanulóinak már több éve szerveznek hasonló programot. Idén 13 
gimnazista látogatott el a Városházára Szabóné Bogár Erika igazgatónő vezetésével. 
A diákokat dr. Fetter Ádám polgármester és Jákliné Komor Szilvia oktatási referens 
fogadta. A polgármester köszöntötte az érdeklődő fiatalokat, majd beszélt az önkor-
mányzatról, a hivatal felépítéséről, az önkormányzati intézményekről, a hivatal osz-
tályairól, csoportjairól. Az oktatási referens ezután egyes hivatali osztályok konkrét 
feladatairól, az osztályok közötti kapcsolódásokról beszélt.

TÁVOZOTT  
A SZAKRENDELŐ  
IGAZGATÓJA

Február 12-ével távozott posztjáról a Pilisvörösvári Szakorvosi Rendelőintézet igaz-
gatónője, dr. Surjánné dr. Tóth Margit, aki 2011 óta vezette az intézményt. Kineve-
zését 2016-ban megújították, emellett szemészorvosként dolgozott az intézményben.

Az önkormányzat képviselő-testülete január 28-i rendkívüli ülésén úgy döntött, 
hogy az igazgató magasabb vezetői megbízását és minden, a vezetői megbízáshoz 
kapcsolódó, illetve arra tekintettel adott jogot, kedvezményt 2020. február 12-i hatály-
lyal visszavon.

A város önkormányzata pályázatot írt ki a posztra 5 év határozott időre szólóan, a 
jelentkezési határidő március 9., a pályázati kiírás megtalálható a pilisvorosvar.hu-n 
és az újság 29. oldalán.

SZEMÉLYI VÁLTOZÁS  
A MŰVÉSZETEK HÁZA ÉLÉN

TÁVOZIK  
DR. KRUPP  
ZSUZSANNA 
JEGYZŐ

Január 28-án kezdeményezte jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetését, 
és március 5-vel távozik a Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár 
Pilisvörösvár igazgatói posztjáról Berényi Ildikó, aki 2015 ősze óta irányította a műve-
lődési házat. Évekkel korábban művelődésszervezőként is dolgozott az intézményben.

A város önkormányzata pályázatot írt ki a posztra 5 év határozott időre szólóan, a 
jelentkezési határidő március 6., a pályázati kiírás megtalálható a pilisvorosvar.hu-n és 
az újság 29. oldalán.

Március 27-ével közös megegyezéssel tá-
vozik Pilisvörösvár Város Önkormányzat 
jegyzői posztjáról a hivatalt eddig vezető 
dr. Krupp Zsuzsanna. A hátralévő idő-
szakban mindenben segíti az önkormány-
zat és Gergelyné Csurilla Erika aljegyző 
munkáját, amíg megtalálják az új jegyzőt. 
A változást hivatalosan a január 27-i hi-
vatali apparátusi gyűlésen jelentette be dr. 
Fetter Ádám polgármester: „Legnagyobb 
tisztelettel gondolunk az eddigi mun-
kánkra Zsuzsával, köszönöm neki nem-
csak ezt az elmúlt 3 hónapot, hanem a 16 
évet, amit a városért tett. Azt gondolom, 
hogy komoly szakmai tudással rendelke-
zik, irigyelhető az a település, amelyet a 
jövőben erősíteni fog.”
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• Az elmúlt hónap legfontosabb történé-
sei közé tartozik, hogy három intézmény-
vezető is távozik vörösvári intézmények 
éléről. Váratlanul érte Önöket, vagy vol-
tak ennek előjelei?

Az októberi önkormányzati választások után 
minden intézményvezetővel, kollégával le-
ültünk és jeleztük, hogy szeretnénk velük 
együttdolgozni. Kértük és ígértük a bizal-
mat. A választások óta eltelt három hónap 
elegendő volt arra, hogy egymást személye-
sen is jobban megismerjük. Azt gondolom, 
hogy a felmondások és a felmentések oká-
nak hátterében az áll, hogy a mi habitusunk, 
vezetési stílusunk, beszámoltatási rendsze-
rünk nem egyezik a korábbi, az elmúlt 13 év 
önkormányzati vezetésének szemléletével. 

• A hivatalt közvetlenül érinti dr. Krupp 
Zsuzsanna jegyző távozása. Ki látja el a 
feladatait addig, míg nem találnak a he-
lyére megfelelő személyt?

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző szakmai 
hozzáértése, hatalmas munkabírása vitat-
hatatlan. Ezúton is szeretném megköszön-
ni munkáját, amit Pilisvörösvárért tett az 
elmúlt 16 évben. A közös megegyezéssel 
történő távozását ő kezdeményezte, és ezt 
mi elfogadtuk.

Amíg pályázat útján új jegyzője nem 
lesz városunknak, a jegyzői feladatokat 
Gergelyné Csurilla Erika aljegyző látja el. 
Munkáját addig dr. Krupp Zsuzsanna is 
segíti, így biztos vagyok benne, hogy zök-
kenőmentes lesz az átmeneti időszak. 

VÁLTOZÁSOK 
AZ INTÉZMÉNYEK ÉLÉN,  
PARKOLÁS ÉS RONCSAUTÓK

• Ugyanez a kérdés a másik két esetben, 
dr. Surjánné dr. Tóth Margit, a szakor-
vosi rendelő igazgatónője és Berényi Il-
dikó, a Művészetek Háza igazgatónője 
esetében is…

A pilisvörösvári rendelőintézet igazgatója, 
dr. Surjánné dr. Tóth Margit 2011 óta áll 
az intézmény élén, kinevezését 2016-ban 
megújították, emellett szemészorvosként 
dolgozik az intézményben. A vezetői meg-
bízatás visszavonásának hátterében ki-
zárólag szakmai indokok álltak. Ezért az 
önkormányzat képviselő-testülete január 
28-i rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy 
az igazgató magasabb vezetői megbízását 
és minden, a vezetői megbízáshoz kap-
csolódó, illetve arra tekintettel adott jogot, 
kedvezményt 2020. február 12-i hatállyal 
visszavon. Az intézményvezetői pályázatot 
már kiírtuk, annak eredményéig átmeneti-
leg Vasváriné Juhász Piroska, a szakorvosi 
rendelőintézet gazdasági vezetője látja el 
az intézményvezetői feladatokat.

Olyan új intézményvezetőt képzelünk 
el a rendelőintézet élén, aki fejleszteni ké-
pes az intézményt és a szakorvosi ellátást, 
bővíti az elérhető szakrendelések számát 
és adott esetben hosszabb rendelési idő-
ket alakít ki. Lehetővé teszi, hogy a labor-
vizsgálatok eredményei még a mintavétel 
napján elérhetőek legyenek az orvosok és 
a betegek számára. Megítélésünk szerint 

INTERJÚ  
DR. FETTER ÁDÁM POLGÁRMESTERREL

számos fejlesztési lehetőség maradt el az 
elmúlt 10 évben, ilyen például az egyna-
pos sebészet és a helyben elérhető infúziós 
kezelések kialakítása.

Berényi Ildikó, a Művészetek Háza 
– Kulturális Központ és Városi Könyv-
tár Pilisvörösvár igazgatója január 28-án 
kezdeményezte jogviszonyának közös 
megegyezéssel történő megszüntetését, és 
március 5-ével távozik az intézmény élé-
ről. Berényi Ildikó 2015 ősze óta irányítot-
ta a művelődési házat. Évekkel korábban 
művelődésszervezőként is dolgozott az 
intézményben. A városi rendezvényeken, 
úgymint a Vörösvári Napok vagy az ad-
venti vásár, a háttérmunkát is irányította a 
kulturális misszió mellett. Az intézmény-
vezetői pályázatot a Művészetek Háza 
esetében is már kiírtuk, az új vezető ér-
kezéséig Varga Máté Benedek, a könyvtár 
vezetője helyettesít az intézményben.

• Parkolási rendszer bevezetéséről dön-
töttek a január végi ülésen. Első ütem-
ben csak a Fő utca egy szakaszát érinti 
a korlátozás. Mit jelent pontosan az új 
rendszer, és miért volt szükség a beveze-
tésére?

Nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk 
a lakosság és az üzlettulajdonosok részé-
ről, hogy a város több pontján lehetetlen 
parkolni ügyintézéshez, vásárláshoz, mert 
sokan lerakják az autójukat például a Fő 
utcán és átszállnak buszra, vagy elmen-
nek dolgozni a közeli munkahelyükre, így 
egész nap foglalják az egyébként is korlá-
tozott számban rendelkezésre álló parko-
lóhelyeket. Az új rendszerrel ezt a helyze-
tet szeretnénk orvosolni úgy, hogy a lehető 
legkisebb terhet jelentse az autósoknak. 
Első körben a Bem utcától a Művésze-
tek Házáig tartó Fő utca szakaszon, be-
leértve a Fő teret is, időkorlátos parkolást 
tervezünk bevezetni. Több környékbeli 
településen és nagyvárosokban is bevált 
formája ez a parkolás szabályozásának. 
Ennek lényege, hogy a parkolás kezde-
tét a szélvédőn belül kell jelezni, például 
parkolótárcsával. Hétköznap, munkaidő-
ben egyhuzamban 2 órát lehet parkolni, 
azután el kell hagyni a parkolót. Ennyi 
időtartam elegendő egy postai, banki, hi-
vatali ügyintézéshez vagy bevásárláshoz. 
A parkolás továbbra is ingyenes.

• További helyeken is tervezik hason-
ló rendszer bevezetését. Mely területek 
azok, amelyek legkritikusabbak parkolás 
szempontjából, ahol mindenképp indo-
kolt az új rendszer?

Problémás területek még a Vásár tér, a 
Templom tér, a Puskin utcai parkoló és 
a Hősök tere. Első körben azonban ott 
szerettük volna bevezetni az új rendszert, 
ahol megoldható 2 óra alatt az ügyintézés, 
illetve az autók hosszabb távú parkolása 

a közelben. A Fő utcán történő bevezetés 
tapasztalatai után szeretnénk kibővíteni a 
rendszert további helyszínekkel, a tapasz-
talatok leszűrése és esetleges finomhango-
lások után.

• Mikortól lép életbe az első ütem? És a 
többire mi a terv?

Az időkorlátos parkolás előreláthatólag 
2020. április 1-jével indul. Addig ki kell 
helyezni a szükséges táblákat, illetve meg-
kértük hozzá a Közút jóváhagyását is. A 
rendszer bővítésére nincs még kitűzött 
határidő. Figyeljük a pozitív változásokat, 
meglátjuk, mennyi idő alatt szokják meg a 
járművezetők, és ennek ismeretében fog-
juk testület elé vinni, ha szakmailag idő-
szerűnek látjuk.

• Megoldódni látszik a közterületen hu-
zamosabb ideig tárolt roncsautók kérdé-
se. Mi történik most az ilyen járművek-
kel?

Régóta problémát jelentenek a közterüle-
ten kint felejtett autók. Ezek nagy része 
roncs, kitört üveggel, folyó olajjal és ak-
kumulátorsavval. Ezen autókkal – azon 

kívül, hogy hivatalos felszólítást kap-
tak – nem tudott mit kezdeni a város ez 
idáig. Árajánlati eljárás lefolytatása után 
szerződtünk egy erre szakosodott céggel, 
amely az eredménytelen felszólítások után 
elszállítja az elhagyott járműveket. Remé-
lem, ezzel az intézkedéssel drasztikusan 
csökken az ilyen autók száma, szabad 
parkolóhelyet teremtve és megszüntetve 
az esetleges környezetszennyezést.

• Ha a tulajdonos az elszállítás után 
mégis igényt tart a gépjárművére, mi a 
teendője?

Amennyiben a tulajdonos jelentkezik az 
autóért, a felmerülő költségek megtérítése 
és az esetleg kiszabott bírság megfizetése 
után visszakaphatja a járművét. Ehhez a 
közterület-felügyelőkkel kell felvenni a 
kapcsolatot, akik a befizetésről kiállítanak 
egy igazolást. A jármű ezen igazolás bir-
tokában vehető át az elszállítást végző cég 
telephelyén.

Palkovics Mária

 Korlátozott lesz a parkolás

Elszállítják a roncsautókat
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AZ INTÉZMÉNYEK ÉLÉN,  
PARKOLÁS ÉS RONCSAUTÓK

• Ugyanez a kérdés a másik két esetben, 
dr. Surjánné dr. Tóth Margit, a szakor-
vosi rendelő igazgatónője és Berényi Il-
dikó, a Művészetek Háza igazgatónője 
esetében is…

A pilisvörösvári rendelőintézet igazgatója, 
dr. Surjánné dr. Tóth Margit 2011 óta áll 
az intézmény élén, kinevezését 2016-ban 
megújították, emellett szemészorvosként 
dolgozik az intézményben. A vezetői meg-
bízatás visszavonásának hátterében ki-
zárólag szakmai indokok álltak. Ezért az 
önkormányzat képviselő-testülete január 
28-i rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy 
az igazgató magasabb vezetői megbízását 
és minden, a vezetői megbízáshoz kap-
csolódó, illetve arra tekintettel adott jogot, 
kedvezményt 2020. február 12-i hatállyal 
visszavon. Az intézményvezetői pályázatot 
már kiírtuk, annak eredményéig átmeneti-
leg Vasváriné Juhász Piroska, a szakorvosi 
rendelőintézet gazdasági vezetője látja el 
az intézményvezetői feladatokat.

Olyan új intézményvezetőt képzelünk 
el a rendelőintézet élén, aki fejleszteni ké-
pes az intézményt és a szakorvosi ellátást, 
bővíti az elérhető szakrendelések számát 
és adott esetben hosszabb rendelési idő-
ket alakít ki. Lehetővé teszi, hogy a labor-
vizsgálatok eredményei még a mintavétel 
napján elérhetőek legyenek az orvosok és 
a betegek számára. Megítélésünk szerint 
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számos fejlesztési lehetőség maradt el az 
elmúlt 10 évben, ilyen például az egyna-
pos sebészet és a helyben elérhető infúziós 
kezelések kialakítása.

Berényi Ildikó, a Művészetek Háza 
– Kulturális Központ és Városi Könyv-
tár Pilisvörösvár igazgatója január 28-án 
kezdeményezte jogviszonyának közös 
megegyezéssel történő megszüntetését, és 
március 5-ével távozik az intézmény élé-
ről. Berényi Ildikó 2015 ősze óta irányítot-
ta a művelődési házat. Évekkel korábban 
művelődésszervezőként is dolgozott az 
intézményben. A városi rendezvényeken, 
úgymint a Vörösvári Napok vagy az ad-
venti vásár, a háttérmunkát is irányította a 
kulturális misszió mellett. Az intézmény-
vezetői pályázatot a Művészetek Háza 
esetében is már kiírtuk, az új vezető ér-
kezéséig Varga Máté Benedek, a könyvtár 
vezetője helyettesít az intézményben.

• Parkolási rendszer bevezetéséről dön-
töttek a január végi ülésen. Első ütem-
ben csak a Fő utca egy szakaszát érinti 
a korlátozás. Mit jelent pontosan az új 
rendszer, és miért volt szükség a beveze-
tésére?

Nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk 
a lakosság és az üzlettulajdonosok részé-
ről, hogy a város több pontján lehetetlen 
parkolni ügyintézéshez, vásárláshoz, mert 
sokan lerakják az autójukat például a Fő 
utcán és átszállnak buszra, vagy elmen-
nek dolgozni a közeli munkahelyükre, így 
egész nap foglalják az egyébként is korlá-
tozott számban rendelkezésre álló parko-
lóhelyeket. Az új rendszerrel ezt a helyze-
tet szeretnénk orvosolni úgy, hogy a lehető 
legkisebb terhet jelentse az autósoknak. 
Első körben a Bem utcától a Művésze-
tek Házáig tartó Fő utca szakaszon, be-
leértve a Fő teret is, időkorlátos parkolást 
tervezünk bevezetni. Több környékbeli 
településen és nagyvárosokban is bevált 
formája ez a parkolás szabályozásának. 
Ennek lényege, hogy a parkolás kezde-
tét a szélvédőn belül kell jelezni, például 
parkolótárcsával. Hétköznap, munkaidő-
ben egyhuzamban 2 órát lehet parkolni, 
azután el kell hagyni a parkolót. Ennyi 
időtartam elegendő egy postai, banki, hi-
vatali ügyintézéshez vagy bevásárláshoz. 
A parkolás továbbra is ingyenes.

• További helyeken is tervezik hason-
ló rendszer bevezetését. Mely területek 
azok, amelyek legkritikusabbak parkolás 
szempontjából, ahol mindenképp indo-
kolt az új rendszer?

Problémás területek még a Vásár tér, a 
Templom tér, a Puskin utcai parkoló és 
a Hősök tere. Első körben azonban ott 
szerettük volna bevezetni az új rendszert, 
ahol megoldható 2 óra alatt az ügyintézés, 
illetve az autók hosszabb távú parkolása 

a közelben. A Fő utcán történő bevezetés 
tapasztalatai után szeretnénk kibővíteni a 
rendszert további helyszínekkel, a tapasz-
talatok leszűrése és esetleges finomhango-
lások után.

• Mikortól lép életbe az első ütem? És a 
többire mi a terv?

Az időkorlátos parkolás előreláthatólag 
2020. április 1-jével indul. Addig ki kell 
helyezni a szükséges táblákat, illetve meg-
kértük hozzá a Közút jóváhagyását is. A 
rendszer bővítésére nincs még kitűzött 
határidő. Figyeljük a pozitív változásokat, 
meglátjuk, mennyi idő alatt szokják meg a 
járművezetők, és ennek ismeretében fog-
juk testület elé vinni, ha szakmailag idő-
szerűnek látjuk.

• Megoldódni látszik a közterületen hu-
zamosabb ideig tárolt roncsautók kérdé-
se. Mi történik most az ilyen járművek-
kel?

Régóta problémát jelentenek a közterüle-
ten kint felejtett autók. Ezek nagy része 
roncs, kitört üveggel, folyó olajjal és ak-
kumulátorsavval. Ezen autókkal – azon 

kívül, hogy hivatalos felszólítást kap-
tak – nem tudott mit kezdeni a város ez 
idáig. Árajánlati eljárás lefolytatása után 
szerződtünk egy erre szakosodott céggel, 
amely az eredménytelen felszólítások után 
elszállítja az elhagyott járműveket. Remé-
lem, ezzel az intézkedéssel drasztikusan 
csökken az ilyen autók száma, szabad 
parkolóhelyet teremtve és megszüntetve 
az esetleges környezetszennyezést.

• Ha a tulajdonos az elszállítás után 
mégis igényt tart a gépjárművére, mi a 
teendője?

Amennyiben a tulajdonos jelentkezik az 
autóért, a felmerülő költségek megtérítése 
és az esetleg kiszabott bírság megfizetése 
után visszakaphatja a járművét. Ehhez a 
közterület-felügyelőkkel kell felvenni a 
kapcsolatot, akik a befizetésről kiállítanak 
egy igazolást. A jármű ezen igazolás bir-
tokában vehető át az elszállítást végző cég 
telephelyén.

Palkovics Mária

 Korlátozott lesz a parkolás

Elszállítják a roncsautókat



VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG8 92020. FEBRUÁRÖNKORMÁNYZAT

2020. JANUÁR 23. 
Intézményvezetői pályázat

A Művészetek Háza igazgatónőjének, Beré-
nyi Ildikónak idén augusztus 31-ével jár le 
az ötéves igazgatói megbízatása. Mivel köz-
művelődési területen egy intézményvezetői 
pályázatot a kötelező véleményezési eljárá-
sok miatt kb. 3 hónap alatt lehet lefolytatni, 
ezért döntött már most a testület a pályázat 
kiírásáról. Időközben – a döntés után – az 
intézmény igazgatónője bejelentette, hogy 
március végén távozik a posztjáról. (A té-
máról bővebben a polgármesteri interjúban 
olvashatnak.) Az intézményvezetői felada-
tok ellátására beérkezett pályázatokat egy 
véleményező bizottság vizsgálja, melynek 
összetételéről szintén most döntött a kép-
viselő-testület. (2/2020. határozat – 11 igen, 
3/2020. határozat – 11 igen)

Új székhelyen a táncegyüttes

Molnárné Breier Anita, a Pilisvörösvári 
Német Nemzetiségi Táncegyüttes Köz-
hasznú Egyesület elnöke kérelmezte, hogy 
a képviselő-testület székhelyhasználati en-
gedélyt adjon a táncegyüttesnek a Művé-
szetek Háza Fő u. 127. sz. alatti épületére. A 
táncegyüttes kulturális és hagyományőrző 
tevékenysége meghatározó a város életében, 
2006 óta az egyesület székhelye Molnárné 
Breier Anita elnök szüleinek családi házára 
van bejegyezve, ami egy esetleges személyi 
vagy az ingatlan tulajdonjogában történő 
változás esetén nehézségeket okozhatna. A 
táncegyüttes kérelmében nyilatkozott arról, 
hogy az egyesület tevékenységének megszű-
nését követő 30 napon belül az önkormány-
zat ingatlanán lévő székhelybejegyzését tö-
rölteti, az ennek esetleges elmulasztásából 

ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEK
eredő kárért felel, azt megtéríti. A képviselő-
testület engedélyezte a székhelyhasználatot.  
(4/2020. határozat – 11 igen)

Belső ellenőrzési stratégiai terv

Pilisvörösvár Város Önkormányzatánál, a 
Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalnál, 
valamint az önkormányzat által fenntartott 
intézményeknél a Szántó és Társa Kft. vég-
zi a belső ellenőrzést. A stratégiai terv nem 
konkrét ellenőrzési feladatokat, hanem a 
belső ellenőrzés átfogó céljaira, a folyamatok 
kockázataira és a belső ellenőrzés fejlesz-
tésének irányára, prioritásaira vonatkozó 
összegzést tartalmaz. A belső ellenőrzési ve-
zető kockázatelemzés alapján, összhangban 
a szervezet hosszú távú céljaival, stratégiai 
tervet készít, amely meghatározza a belső el-
lenőrzés irányait és súlypontjait, a feladatel-
látáshoz szükséges erőforrásokat, valamint 
a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai 
fejlesztéseket. A 2020–2023. évekre vonatko-
zó stratégiai tervet a belső ellenőrzési vezető 
készítette el, és a képviselő-testület hagyja 
jóvá. (5/2020. határozat – 11 igen)

Új parkolási rend 

A városban több helyen okoz gondot a par-
kolás, elsősorban a Fő utcán, a Fő téren és 
az oktatási intézmények környékén nehéz 
helyet találni. A problémát a képviselő-
testület korlátozott időtartamú parkolási 
rendszer kialakításával kívánja megoldani, 
melynek első ütemét a januári ülésen meg is 
szavazták. Ez a Fő utca Művészetek Háza 
és a Hősök tere közötti szakaszára, illetve 
a Fő téren lévő parkolókra vonatkozik. Az 
érintett közterületeken munkanapokon 8 
óra és 16 óra között a várakozás maximum 
2 óra lehet. A várakozás a területen továbbra 
is ingyenes lesz, ám 2 óra letelte után a par-
kolóhelyet el kell hagyni. Az új rend április 
elsején lép életbe. (A döntés további részlete-
iről a polgármesteri interjúban olvashatnak).
(1/2020. (I. 24.) önk. rendelet – 9 igen, 2 nem)

Szippantott szennyvíz

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
még 2018-ban a nem közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűj-
tésének ellátására a Silvánus Kft.-t jelölte ki 
közérdekű szolgáltatóvá Pilisvörösvár köz-

Az ülésen hozott rendeletek 
1/2020. (I. 24.) – A parkolótárcsával mű-
ködő, korlátozott időtartamú parkolási 
rendszer kialakításáról
2/2020. (I. 24.) – A nem közművel ösz-
szegyűjtött háztartási szennyvíz begyűj-
tésére vonatkozó közszolgálatásról szóló 
23/2016. (IX. 9.) önkormányzati rendelet 
módosításáról
Egyéb határozatok
1/2020. – A Pilisvörösvár Német Nem-
zetiségi Önkormányzatával fennálló 
együttműködési megállapodás szövegé-
nek felülvizsgálatáról és módosításáról
12/2020. – A lejárt határidejű határoza-
tokról szóló tájékoztató elfogadásáról
A képviselő-testület által hozott hatá-
rozatok és rendeletek megtalálhatóak a 
városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu/
Vörösvári vagyok / Önkormányzati do-
kumentumok)

igazgatási területére 2018 októberétől az 
új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, 
de legfeljebb 2019. szeptember 10-éig. Az 
önkormányzat kérte a szolgálatás egy évvel 
történő meghosszabbítását 2020. december 
10-éig. 

A nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz elszállításáról és ártalommentes 
elhelyezéséről az ingatlantulajdonos köteles 
gondoskodni. A nem közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvíz begyűjtéséért a – 
Katasztrófavédelem határozatában megha-
tározott – díjat (ingatlanok esetében bruttó 
4192 Ft/m3, közületek esetében bruttó 4610 
Ft/m3) az ingatlantulajdonos köteles a köz-
szolgáltatónak megfizetni. A 6,5 m3 alatti 
szennyvízbegyűjtés során is a 6,5 m3-re vo-
natkozó szolgáltatási díjat számlázzák ki, 
így a minimális szolgáltatási díj a közüzemi 
csatornába beköthető, illetve nem beköthető 
ingatlanok esetében bruttó 27 250 Ft/alka-
lom, közületek esetében bruttó 29 965 Ft/
alkalom. (182/2019. határozat – 12 igen)

Igazgatási szünetek

2020-ban a következő időpontokban tart 
igazgatási szünetet a Pilisvörösvári Polgár-
mesteri Hivatal: június 22–26-ig (5 munka-
nap), augusztus 17. (búcsúhétfő), augusztus 
29., december 12. és december 22–31-ig (6 
munkanap). (7/2020. határozat – 11 igen)

Kilépés a MÖSZ-ből

Pilisvörösvár önkormányzata 2007 óta tagja 
a Magyar Önkormányzatok Szövetségének 
(MÖSZ), melynek 1990 óta célja a magyar 
önkormányzati érdekek képviselete, meg-
jelenítése és védelme. A képviselő-testület 
most arról döntött, hogy kilép a szövetség-
ből. (8/2020. határozat – 11 igen)

Hulladék-közszolgáltatási  
szerződés

Még tavaly írt ki közbeszerzést az önkor-
mányzat a települési hulladékszállításra, 
tekintettel arra, hogy a korábbi szerződés 
2020. február 29-én lejár. A felhívásra két pá-
lyázat érkezett. A képviselő-testület egyhan-
gú döntést hozott. A Vertikál Zrt. ajánlatát 
érvénytelennek, míg a Depónia Kft. aján-
latát érvényesnek nyilvánították. A testületi 
ülést követően a Vertikál Zrt. jogorvoslattal 
fordult a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz. 
Az ügy folyamatban van. Március 1-jétől, 
amennyiben a hatóság engedélyezi a nyer-
tesnek kihirdetett céggel a szerződés meg-
kötését, a Depónia Kft. gondoskodik a hul-
ladék elszállításról.

Amennyiben a hatóság a szerződés meg-
kötéséhez nem járul hozzá, úgy a jelenlegi 
szolgáltató köteles a hulladékot a korábbi 
szerződés szerint elszállítani, maximum 6 
hónapig. (9/2020. határozat – 11 igen)

KÖZVILÁGÍTÁSI 
HIBÁK JAVÍTÁSA

Templom téri felújítás

Pályázatot nyújt be az önkormányzat a 
Templom téri iskola tornatermének fel-
újítására a Magyar Kézilabda Szövetség 
által kiírt Országos Tornaterem Felújítási 
Program VI. ütem elnevezésű pályázatra. 
Nyertes pályázat esetén megújulhatnak a 
tornaterem kiszolgáló helyiségei, kicserél-
nék a térelválasztót, és eszközfejlesztésre is 
sor kerülhetne. A felújítási munka összesen 
bruttó 30 millió forint költséget jelent, a pá-
lyázat támogatási intenzitása 70%-os, így a 
szükséges önrész összege bruttó 9 000 000 
forint, ami maximum 10%-kal emelkedhet. 
(11/2020. határozat – 11 igen)

Állami használatba adás 

Kormánydöntés alapján a települési önkor-
mányzatok mindazon vagyona és vagyo-
ni értékű joga, amely a jegyző építésügyi 
igazgatási feladatainak ellátását biztosítja, 
március 1-jétől (a feladat ellátásának időtar-
tamára) az állam ingyenes használatába ke-
rül. A használati jogot a fővárosi és megyei 
kormányhivatal gyakorolja. Az átvételről a 
fővárosi és megyei kormányhivataloknak az 
érintett települési önkormányzatok polgár-
mestereivel január 31-ig megállapodást kel-
lett kötniük. Ennek alapján ingyenes hasz-

Tavaly október közepétől 74 egyedi hibát 
és 19 szakaszhibát javított Pilisvörösvá-
ron az illetékes közszolgáltató (amely 
településünkön nem az Elmű, hanem a 
MTKKE, vagyis a Magyar Települések 
Közvilágítási Közhasznú Egyesülete). 
Hibabejelentés a pontos helyszín megje-
lölésével lehetséges Majtényi Bernát mű-
szaki ügyintézőnél (majtenyi.muszak@
pilisvorosvar.hu) vagy közvetlenül a 
szolgáltatónál, a https://www.mtkke.hu/
hiba webcímen. Tapasztalatok alapján 
1-2 héten belül elvégzik a javítást.

nálatba kerülnek a feladat ellátását biztosító 
ingó és ingatlan vagyonelemek, és átveszik a 
feladatokat ellátó köztisztviselőket. A jegy-
zői építésügyi igazgatási feladat ellátását a 
Puskin utca 8. szám alatti önkormányzati 
ingatlanban látják el, így ezt az épületet ad-
ják át. (9/2020. határozat – 11 igen) 
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A Művészetek Háza igazgatónőjének, Beré-
nyi Ildikónak idén augusztus 31-ével jár le 
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kiírásáról. Időközben – a döntés után – az 
intézmény igazgatónője bejelentette, hogy 
március végén távozik a posztjáról. (A té-
máról bővebben a polgármesteri interjúban 
olvashatnak.) Az intézményvezetői felada-
tok ellátására beérkezett pályázatokat egy 
véleményező bizottság vizsgálja, melynek 
összetételéről szintén most döntött a kép-
viselő-testület. (2/2020. határozat – 11 igen, 
3/2020. határozat – 11 igen)

Új székhelyen a táncegyüttes

Molnárné Breier Anita, a Pilisvörösvári 
Német Nemzetiségi Táncegyüttes Köz-
hasznú Egyesület elnöke kérelmezte, hogy 
a képviselő-testület székhelyhasználati en-
gedélyt adjon a táncegyüttesnek a Művé-
szetek Háza Fő u. 127. sz. alatti épületére. A 
táncegyüttes kulturális és hagyományőrző 
tevékenysége meghatározó a város életében, 
2006 óta az egyesület székhelye Molnárné 
Breier Anita elnök szüleinek családi házára 
van bejegyezve, ami egy esetleges személyi 
vagy az ingatlan tulajdonjogában történő 
változás esetén nehézségeket okozhatna. A 
táncegyüttes kérelmében nyilatkozott arról, 
hogy az egyesület tevékenységének megszű-
nését követő 30 napon belül az önkormány-
zat ingatlanán lévő székhelybejegyzését tö-
rölteti, az ennek esetleges elmulasztásából 

ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEK
eredő kárért felel, azt megtéríti. A képviselő-
testület engedélyezte a székhelyhasználatot.  
(4/2020. határozat – 11 igen)

Belső ellenőrzési stratégiai terv

Pilisvörösvár Város Önkormányzatánál, a 
Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalnál, 
valamint az önkormányzat által fenntartott 
intézményeknél a Szántó és Társa Kft. vég-
zi a belső ellenőrzést. A stratégiai terv nem 
konkrét ellenőrzési feladatokat, hanem a 
belső ellenőrzés átfogó céljaira, a folyamatok 
kockázataira és a belső ellenőrzés fejlesz-
tésének irányára, prioritásaira vonatkozó 
összegzést tartalmaz. A belső ellenőrzési ve-
zető kockázatelemzés alapján, összhangban 
a szervezet hosszú távú céljaival, stratégiai 
tervet készít, amely meghatározza a belső el-
lenőrzés irányait és súlypontjait, a feladatel-
látáshoz szükséges erőforrásokat, valamint 
a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai 
fejlesztéseket. A 2020–2023. évekre vonatko-
zó stratégiai tervet a belső ellenőrzési vezető 
készítette el, és a képviselő-testület hagyja 
jóvá. (5/2020. határozat – 11 igen)

Új parkolási rend 

A városban több helyen okoz gondot a par-
kolás, elsősorban a Fő utcán, a Fő téren és 
az oktatási intézmények környékén nehéz 
helyet találni. A problémát a képviselő-
testület korlátozott időtartamú parkolási 
rendszer kialakításával kívánja megoldani, 
melynek első ütemét a januári ülésen meg is 
szavazták. Ez a Fő utca Művészetek Háza 
és a Hősök tere közötti szakaszára, illetve 
a Fő téren lévő parkolókra vonatkozik. Az 
érintett közterületeken munkanapokon 8 
óra és 16 óra között a várakozás maximum 
2 óra lehet. A várakozás a területen továbbra 
is ingyenes lesz, ám 2 óra letelte után a par-
kolóhelyet el kell hagyni. Az új rend április 
elsején lép életbe. (A döntés további részlete-
iről a polgármesteri interjúban olvashatnak).
(1/2020. (I. 24.) önk. rendelet – 9 igen, 2 nem)

Szippantott szennyvíz

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
még 2018-ban a nem közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűj-
tésének ellátására a Silvánus Kft.-t jelölte ki 
közérdekű szolgáltatóvá Pilisvörösvár köz-

Az ülésen hozott rendeletek 
1/2020. (I. 24.) – A parkolótárcsával mű-
ködő, korlátozott időtartamú parkolási 
rendszer kialakításáról
2/2020. (I. 24.) – A nem közművel ösz-
szegyűjtött háztartási szennyvíz begyűj-
tésére vonatkozó közszolgálatásról szóló 
23/2016. (IX. 9.) önkormányzati rendelet 
módosításáról
Egyéb határozatok
1/2020. – A Pilisvörösvár Német Nem-
zetiségi Önkormányzatával fennálló 
együttműködési megállapodás szövegé-
nek felülvizsgálatáról és módosításáról
12/2020. – A lejárt határidejű határoza-
tokról szóló tájékoztató elfogadásáról
A képviselő-testület által hozott hatá-
rozatok és rendeletek megtalálhatóak a 
városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu/
Vörösvári vagyok / Önkormányzati do-
kumentumok)

igazgatási területére 2018 októberétől az 
új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, 
de legfeljebb 2019. szeptember 10-éig. Az 
önkormányzat kérte a szolgálatás egy évvel 
történő meghosszabbítását 2020. december 
10-éig. 

A nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz elszállításáról és ártalommentes 
elhelyezéséről az ingatlantulajdonos köteles 
gondoskodni. A nem közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvíz begyűjtéséért a – 
Katasztrófavédelem határozatában megha-
tározott – díjat (ingatlanok esetében bruttó 
4192 Ft/m3, közületek esetében bruttó 4610 
Ft/m3) az ingatlantulajdonos köteles a köz-
szolgáltatónak megfizetni. A 6,5 m3 alatti 
szennyvízbegyűjtés során is a 6,5 m3-re vo-
natkozó szolgáltatási díjat számlázzák ki, 
így a minimális szolgáltatási díj a közüzemi 
csatornába beköthető, illetve nem beköthető 
ingatlanok esetében bruttó 27 250 Ft/alka-
lom, közületek esetében bruttó 29 965 Ft/
alkalom. (182/2019. határozat – 12 igen)

Igazgatási szünetek

2020-ban a következő időpontokban tart 
igazgatási szünetet a Pilisvörösvári Polgár-
mesteri Hivatal: június 22–26-ig (5 munka-
nap), augusztus 17. (búcsúhétfő), augusztus 
29., december 12. és december 22–31-ig (6 
munkanap). (7/2020. határozat – 11 igen)

Kilépés a MÖSZ-ből

Pilisvörösvár önkormányzata 2007 óta tagja 
a Magyar Önkormányzatok Szövetségének 
(MÖSZ), melynek 1990 óta célja a magyar 
önkormányzati érdekek képviselete, meg-
jelenítése és védelme. A képviselő-testület 
most arról döntött, hogy kilép a szövetség-
ből. (8/2020. határozat – 11 igen)

Hulladék-közszolgáltatási  
szerződés

Még tavaly írt ki közbeszerzést az önkor-
mányzat a települési hulladékszállításra, 
tekintettel arra, hogy a korábbi szerződés 
2020. február 29-én lejár. A felhívásra két pá-
lyázat érkezett. A képviselő-testület egyhan-
gú döntést hozott. A Vertikál Zrt. ajánlatát 
érvénytelennek, míg a Depónia Kft. aján-
latát érvényesnek nyilvánították. A testületi 
ülést követően a Vertikál Zrt. jogorvoslattal 
fordult a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz. 
Az ügy folyamatban van. Március 1-jétől, 
amennyiben a hatóság engedélyezi a nyer-
tesnek kihirdetett céggel a szerződés meg-
kötését, a Depónia Kft. gondoskodik a hul-
ladék elszállításról.

Amennyiben a hatóság a szerződés meg-
kötéséhez nem járul hozzá, úgy a jelenlegi 
szolgáltató köteles a hulladékot a korábbi 
szerződés szerint elszállítani, maximum 6 
hónapig. (9/2020. határozat – 11 igen)

KÖZVILÁGÍTÁSI 
HIBÁK JAVÍTÁSA

Templom téri felújítás

Pályázatot nyújt be az önkormányzat a 
Templom téri iskola tornatermének fel-
újítására a Magyar Kézilabda Szövetség 
által kiírt Országos Tornaterem Felújítási 
Program VI. ütem elnevezésű pályázatra. 
Nyertes pályázat esetén megújulhatnak a 
tornaterem kiszolgáló helyiségei, kicserél-
nék a térelválasztót, és eszközfejlesztésre is 
sor kerülhetne. A felújítási munka összesen 
bruttó 30 millió forint költséget jelent, a pá-
lyázat támogatási intenzitása 70%-os, így a 
szükséges önrész összege bruttó 9 000 000 
forint, ami maximum 10%-kal emelkedhet. 
(11/2020. határozat – 11 igen)

Állami használatba adás 

Kormánydöntés alapján a települési önkor-
mányzatok mindazon vagyona és vagyo-
ni értékű joga, amely a jegyző építésügyi 
igazgatási feladatainak ellátását biztosítja, 
március 1-jétől (a feladat ellátásának időtar-
tamára) az állam ingyenes használatába ke-
rül. A használati jogot a fővárosi és megyei 
kormányhivatal gyakorolja. Az átvételről a 
fővárosi és megyei kormányhivataloknak az 
érintett települési önkormányzatok polgár-
mestereivel január 31-ig megállapodást kel-
lett kötniük. Ennek alapján ingyenes hasz-

Tavaly október közepétől 74 egyedi hibát 
és 19 szakaszhibát javított Pilisvörösvá-
ron az illetékes közszolgáltató (amely 
településünkön nem az Elmű, hanem a 
MTKKE, vagyis a Magyar Települések 
Közvilágítási Közhasznú Egyesülete). 
Hibabejelentés a pontos helyszín megje-
lölésével lehetséges Majtényi Bernát mű-
szaki ügyintézőnél (majtenyi.muszak@
pilisvorosvar.hu) vagy közvetlenül a 
szolgáltatónál, a https://www.mtkke.hu/
hiba webcímen. Tapasztalatok alapján 
1-2 héten belül elvégzik a javítást.

nálatba kerülnek a feladat ellátását biztosító 
ingó és ingatlan vagyonelemek, és átveszik a 
feladatokat ellátó köztisztviselőket. A jegy-
zői építésügyi igazgatási feladat ellátását a 
Puskin utca 8. szám alatti önkormányzati 
ingatlanban látják el, így ezt az épületet ad-
ják át. (9/2020. határozat – 11 igen) 
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FELÚJÍTÁS  
A RÖNTGEN  
SZAKRENDELÉSEN 
Február 3-án megtörtént a vörösvári szak-
rendelőben a munkaterület átadása az új 
röntgengép telepítésére. A hivatal részéről 
jelen volt Cser András alpolgármester és a 
műszaki osztály munkatársai. Első lépés-
ben leszerelték és elszállítják a régi UV – 
56 Medicor röntgenkészüléket, mellkas-át-
világítót, valamint a Legend röntgengépet 
és tartozékait. A selejtezést a szakrendelő 
végzi. Február utolsó hetében érkezik a pi-

lisvörösvári szakrendelőbe egy, az Egész-
séges Budapestért Program keretében 
beszerzett, könnyen kezelhető, alacsony 
sugárterhelésű röntgengép, melyet március 
közepétől vehetnek igénybe a betegek. 

Pilisvörösvár városvezetése kiemelten 
fontosnak tartja a lakosok egészségét, így 
ennek az EBP-projektnek a keretében to-
vábbi fejlesztésekre is sor kerül a szakrende-
lőben február végéig, például a radiológiai 

Újraélesztési ismeretek és defibrillátor (új-
raélesztést segítő készülék) használatának 
oktatása zajlott január 17-én a Városhá-
za tanácstermében. Pilisvörösvárra már 8 
defibrillátort adományozott a Pilisi-meden-
ce Egészségügyi Alapítvány, ezek közül 
több is elérhető közintézményeinkben.

Az önkormányzat szeretné, ha Pilisvörösvár 
a kommunikációban az élen járna, ezért 
2020 során egy okostelefon applikációt ter-
veznek elindítani. Novemberben járt egy 
küldöttség Budafok-Tétény önkormányza-
tánál, megismerni az ott már működő app-
likációt. Azóta sor került két másik appliká-
ció megismerésére is. 

Január 9-én az Appentum Kft. ügyve-
zetője járt a Városházán, hogy bemutassa 
a cége által fejlesztett városi applikációt. 
A bemutatkozó cég több önkormányza-
ti referenciát is fel tud mutatni (pl. Szé-
kesfehérvár, Oroszlány), régóta jelen van 
a fejlesztési piacon, és új megoldásokkal 
igyekszik megfelelni a kor igényeinek, 
előtérbe helyezve a fiatalok elérését is. Az 
applikáció egyik, a településünk szem-
pontjából legfontosabb eleme a hibabeje-
lentés (a lakosok által tapasztalt problé-
mák rögzítése, kapcsolattartás a lakosok 
és a hivatal között). Az applikáció része-
ként további funkciók is elérhetők, melyek 

ÚJRAÉLESZTÉSI ISMERETEK 
A VÁROSHÁZÁN

VÁROSI APPLIKÁCIÓ

Az oktatáson megjelent dr. Für Zol-
tán, az adományozó PIMEA kuratóriumi 
elnöke, aki egyben vörösvári háziorvos 
is. Cser András alpolgármester vezette 
fel az eseményt, és aktívan részt vett a 
gyakorlati oktatáson is. Az előadást dr. 
Mártai István, az Országos Mentőszolgá-

FELHÍVÁS
Március 2-ig az új orvostechnológiai 
eszköz telepítése miatt szünetel a Pi-
lisvörösvári Szakorvosi Rendelőinté-
zetben a röntgen szakrendelés.

A jelzett időszakban, sürgős esetben 
a röntgenvizsgálatot a Dorogi Szent 
Borbála Szakkórház és Szakorvosi 
Rendelő radiológia szakrendelése 
biztosítja. 

A rendelő címe: Dorog, Mária u. 20. 
A röntgen szakrendelés rendelési 
ideje: hétfőtől péntekig 8:00–14:00 
között. Keressék a felvételi irodát! 
Tel.: 06-33-512-756

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ellá-
tást csak indokolt esetben, háziorvo-
si vagy szakorvosi beutalóval vehetik 
igénybe!

A nem sürgős eseteket a Pilisvörös-
vári Szakorvosi Rendelőintézet elő-
jegyzés alapján 2020. március 3-tól 
ismét ellátja. Az ultrahang szakren-
deléseket nem érinti a szüneteltelés, 
folyamatosan biztosítják a betegek 
vizsgálatát!

és kardiológiai rendelések is gyarapodnak 
egy-egy korszerű ultrahangkészülékkel. 
Új sebészeti asztalt, műtőlámpát, új steri-
lizálót és szemészeti eszközöket is kapott a 
rendelő, valamint a várók, orvosi szobák és 
az informatikai berendezések is megújul-
nak a projekt keretében.

vorosvarihirek.hu

lat (OMSZ) korábbi főigazgatója, a Pili-
si-medence Egészségügyi Alapítványának 
kuratóriumi tagja tartotta. Színes, az 
életből vett mentési történetekkel tartot-
ta fenn az érdeklődést több mint másfél 
órán keresztül. Bemutatta az újraélesztési 
gyakorlatot és a defibrillátor használatát 
is. Az előadást a frissen megszerzett is-
meretek gyakorlati bemutatója követte 3 
újraélesztés-oktató bábun.

Az eseményen több mint harmincan 
vettek részt, gyakorolhattak a polgármes-
teri és a járási hivatal dolgozói, a rendőr-
ségi körzeti megbízottak is. Hamarosan 
a körzeti megbízottak szolgálati gépjár-
művébe is kerül egy életmentő készülék, 
amelyet a most megszerzett tudás birto-
kában már képzetten használhatnak, ha 
szükséges. 

Az a tapasztalat, hogy a lakosságból 
sokan már nem tudják, vagy nem merik 
a régen, a közúti elsősegély-tanfolyamon 
tanultakat alkalmazni a való életben, éles 
helyzetben. A Magyar Vöröskereszt rend-
szeresen szervez elsősegélynyújtó és újra-
élesztő tanfolyamokat Pilisvörösváron is.

Félautomata készülék (defibrillátor) 
számos helyen található Pilisvörösváron 
(Járási Hivatal, Művészetek Háza, Német 
Nemzetiségi Általános Iskola, Szakorvosi 
Rendelőintézet, Szent Erzsébet Otthon), 
de csak akkor hasznos, ha minél többen 
sajátítják el a használatát.

vorosvarihirek.hu

a településen élők és az önkormányzat 
számára is hasznosak: kérdőív (informá-
ciógyűjtés a település lakóitól), okostérkép 
keresés funkcióval (térképes formában 
jelennek meg a közintézmények, üzletek 
stb.), hírek, közszolgáltatók hirdetményei, 
értesítések (az önkormányzat, hivatal ál-
tal megküldött üzenetek), közérdekű in-
formációk, kiadványok megjelenítése. 

Január 30-án az Intermap Kft. kép-
viselői jártak a Városházán, és tartottak 
bemutatót. Az általuk kifejlesztett alkal-
mazást sikeresen használják több város-
ban (Szentendre, Dunakeszi, Jánosso-
morja), és a cég kimagasló eredményeket 
tudhat magáénak a térinformatika terén 
is. Az előzetes információgyűjtés és az 
árajánlatkérési eljárás lefolytatása után, 
március folyamán megvalósítási szakasz-
ba érhet a városi applikáció bevezetése.

vorosvarihirek.hu

Appentum Kft.

Intermap Kft.
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a cége által fejlesztett városi applikációt. 
A bemutatkozó cég több önkormányza-
ti referenciát is fel tud mutatni (pl. Szé-
kesfehérvár, Oroszlány), régóta jelen van 
a fejlesztési piacon, és új megoldásokkal 
igyekszik megfelelni a kor igényeinek, 
előtérbe helyezve a fiatalok elérését is. Az 
applikáció egyik, a településünk szem-
pontjából legfontosabb eleme a hibabeje-
lentés (a lakosok által tapasztalt problé-
mák rögzítése, kapcsolattartás a lakosok 
és a hivatal között). Az applikáció része-
ként további funkciók is elérhetők, melyek 

ÚJRAÉLESZTÉSI ISMERETEK 
A VÁROSHÁZÁN

VÁROSI APPLIKÁCIÓ

Az oktatáson megjelent dr. Für Zol-
tán, az adományozó PIMEA kuratóriumi 
elnöke, aki egyben vörösvári háziorvos 
is. Cser András alpolgármester vezette 
fel az eseményt, és aktívan részt vett a 
gyakorlati oktatáson is. Az előadást dr. 
Mártai István, az Országos Mentőszolgá-

FELHÍVÁS
Március 2-ig az új orvostechnológiai 
eszköz telepítése miatt szünetel a Pi-
lisvörösvári Szakorvosi Rendelőinté-
zetben a röntgen szakrendelés.

A jelzett időszakban, sürgős esetben 
a röntgenvizsgálatot a Dorogi Szent 
Borbála Szakkórház és Szakorvosi 
Rendelő radiológia szakrendelése 
biztosítja. 

A rendelő címe: Dorog, Mária u. 20. 
A röntgen szakrendelés rendelési 
ideje: hétfőtől péntekig 8:00–14:00 
között. Keressék a felvételi irodát! 
Tel.: 06-33-512-756

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ellá-
tást csak indokolt esetben, háziorvo-
si vagy szakorvosi beutalóval vehetik 
igénybe!

A nem sürgős eseteket a Pilisvörös-
vári Szakorvosi Rendelőintézet elő-
jegyzés alapján 2020. március 3-tól 
ismét ellátja. Az ultrahang szakren-
deléseket nem érinti a szüneteltelés, 
folyamatosan biztosítják a betegek 
vizsgálatát!

és kardiológiai rendelések is gyarapodnak 
egy-egy korszerű ultrahangkészülékkel. 
Új sebészeti asztalt, műtőlámpát, új steri-
lizálót és szemészeti eszközöket is kapott a 
rendelő, valamint a várók, orvosi szobák és 
az informatikai berendezések is megújul-
nak a projekt keretében.

vorosvarihirek.hu

lat (OMSZ) korábbi főigazgatója, a Pili-
si-medence Egészségügyi Alapítványának 
kuratóriumi tagja tartotta. Színes, az 
életből vett mentési történetekkel tartot-
ta fenn az érdeklődést több mint másfél 
órán keresztül. Bemutatta az újraélesztési 
gyakorlatot és a defibrillátor használatát 
is. Az előadást a frissen megszerzett is-
meretek gyakorlati bemutatója követte 3 
újraélesztés-oktató bábun.

Az eseményen több mint harmincan 
vettek részt, gyakorolhattak a polgármes-
teri és a járási hivatal dolgozói, a rendőr-
ségi körzeti megbízottak is. Hamarosan 
a körzeti megbízottak szolgálati gépjár-
művébe is kerül egy életmentő készülék, 
amelyet a most megszerzett tudás birto-
kában már képzetten használhatnak, ha 
szükséges. 

Az a tapasztalat, hogy a lakosságból 
sokan már nem tudják, vagy nem merik 
a régen, a közúti elsősegély-tanfolyamon 
tanultakat alkalmazni a való életben, éles 
helyzetben. A Magyar Vöröskereszt rend-
szeresen szervez elsősegélynyújtó és újra-
élesztő tanfolyamokat Pilisvörösváron is.

Félautomata készülék (defibrillátor) 
számos helyen található Pilisvörösváron 
(Járási Hivatal, Művészetek Háza, Német 
Nemzetiségi Általános Iskola, Szakorvosi 
Rendelőintézet, Szent Erzsébet Otthon), 
de csak akkor hasznos, ha minél többen 
sajátítják el a használatát.

vorosvarihirek.hu

a településen élők és az önkormányzat 
számára is hasznosak: kérdőív (informá-
ciógyűjtés a település lakóitól), okostérkép 
keresés funkcióval (térképes formában 
jelennek meg a közintézmények, üzletek 
stb.), hírek, közszolgáltatók hirdetményei, 
értesítések (az önkormányzat, hivatal ál-
tal megküldött üzenetek), közérdekű in-
formációk, kiadványok megjelenítése. 

Január 30-án az Intermap Kft. kép-
viselői jártak a Városházán, és tartottak 
bemutatót. Az általuk kifejlesztett alkal-
mazást sikeresen használják több város-
ban (Szentendre, Dunakeszi, Jánosso-
morja), és a cég kimagasló eredményeket 
tudhat magáénak a térinformatika terén 
is. Az előzetes információgyűjtés és az 
árajánlatkérési eljárás lefolytatása után, 
március folyamán megvalósítási szakasz-
ba érhet a városi applikáció bevezetése.

vorosvarihirek.hu

Appentum Kft.

Intermap Kft.
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A szülők részéről igény mutatkozott az 
óvodai és iskolai étkezés megrendelésé-
nek és befizetésének reformjára. Másfél 
éve már utalással is lehet fizetni, de a vá-
rosvezetés most még egy lépést tesz előre. 

A TEVÖ Egyesület már 2017 őszén 
foglalkozott azzal, hogyan lehetne a városi 
menza megrendeléseit egy rendszerben 
kezelni, és egyebek között a bankkártyás 
befizetés lehetőségét is biztosítani inter-
netes felületen keresztül. Az információ-
gyűjtés során találkoztak a MultiSchool 
programmal, mely egy már kész, 15 éve a 
piacon lévő étkezésmegrendelő program. 
A befizetés lebonyolítása, a számlaadás, 
a lemondások kezelése, a megrendelés a 
vendéglátótól, a legkülönfélébb kimuta-
tások készítése, az árváltozások, a támo-
gatásváltozások kezelése mind benne van. 

A kertészeti csoport a Budai út, Fő utca, 
Hősök tere, Szent Flórián tér, Templom 
tér, Vásár tér, Szent János tér helyszíneken, 
valamint a Görgey utcai vasúti lépcsőnél 
hetente két alkalommal elvégzi a szemét-
szedést és a takarítást. A Vásár téren lomb-
gyűjtést végeztek, Vörösvárbánya meg-
állónál pedig elszállítottak egy lakossági 
gallykupacot, valamint balesetből szárma-
zó hulladékot és törmeléket. Ezután a Ka-
csa-tónál lévő menekülő útvonal melletti 
oldalon két balesetveszélyes fűzfa, az Arany 
János utca, Erkel Ferenc utca sarkán álló 
fenyő, majd a Gyaki kert gallyazása, tisztí-
tása adott feladatot, ahonnan mintegy 8-10 
m3 zöldhulladékot szállítottak el. Január 
végén a Fő utcán heti több alkalommal 
végeztek metszést, lombgyűjtést, valamint 
hozzákezdtek a növényágyások gyomlá-
lásához. A növényágyások karbantartása 
mellett a parkolók hordalékmentesítését is 
folyamatosan végzik.

A Kandó Kálmán utcai, felszíni vízel-
vezető árok az évek során megtelt horda-
lékkal, így nem tudta ellátni funkcióját. A 
városgondnokság és a kertészeti csoport 
az árkot bérelt munkagéppel és kézi erő-
vel kitisztította, és a közel 5 m3 hordalé-
kot elszállította. Szintén a közös munka 
eredménye a Diófa utca és a Szent László 
utca között 8 m3 illegális hulladék begyűj-

totta a táblát. Egy tűzeset kapcsán jelezték, 
hogy a Tó-dűlőbe belógnak az ágak, így a 
nagyobb járművek (pl. tűzoltóautó) nehe-
zen férnek el. A műszaki osztály megvizs-
gálta a területet, és a városgondokság levág-
ta az ágakat.

A Széchenyi utcai óvoda mögötti köz 
takarítását a városgondnokság munkatár-
sa heti egy alkalommal takarítja. A köz a 
Bem utcából indul és a CBA üzletsor ma-
gánterületére érkezik. A magánterületen 
lévő lépcső melletti avart és hulladékot is 
eltakarították. Lakossági bejelentés alap-
ján helyreállították a Budai út és a Tűzoltó 
utca találkozásánál lévő vízelvezető rácsot, 
mivel az kimozdult a helyéről,  így baleset-
veszélyes volt. A Fő utcán és több egyéb 
helyszínen az eltömődött víznyelők taka-
rítása is megtörtént, valamint a Béke utcai 
terelőszigetekhez a „halszálkás” KRESZ-
táblákat kihelyezték. Az Ivó utca és a Se-
regély utca találkozásánál begyűjtöttek egy 
kidobott hűtőt.

A Bányakápolna utca és Remetei utca 
kereszteződésénél lévő nagy fa ágai aka-
dályozták a magasabb gépjárművek köz-
lekedését, a gallyazást a városgondnokság 
munkatársai elvégezték. A Kápolna utca 
elején a korábban beépített föld alatti csa-
padékvíz-elvezető rendszer egy szakaszon 
nem látta el funkcióját, ezért a városgond-
nokság kibontotta és új csövet fektetett le. 
A vasútállomástól levezető lépcső mentén 
az elburjánzott ecetfákat és növényzetet, 
valamint a biztonságos közlekedést aka-
dályozó, illetve a közvilágítást beárnyékoló 
fák gallyait eltávolították.

A polgármesteri hivatal műszaki osztá-
lyának földszinti irodájában (korábban ez 
volt a főépítészi iroda) szerverszobát ala-
kítottak ki. Mivel a helyiséget leválasztot-
ták a műszaki osztálytól, ezért az udvarról 
külső megközelítési lehetőség gyanánt 
műanyag bejárati ajtót és ablakot építettek 
be. A szükséges faljavítási, festési, mázo-
lási feladatokat is a városgondnokság haj-
totta végre.

tése. Az info@pilisvorosvar.hu-ra küldött 
lakossági bejelentésben kérték a közterü-
leti illegális hulladék, valamint a levágott 
faágak, zöldhulladék elszállítását az Ady 
Endre utcából. A városgondokság és a ker-
tészeti csoport ezt az elhanyagolt területet 
is rendezte.

Lakossági jelzés érkezett, miszerint az 
Attila utca és a Fő utca kereszteződésénél 
kidöntötték az elsőbbségadás táblát. A vá-
rosgondnokság oszlopcserével helyreállí-

EGYEZTETÉS A DMRV-VEL
A Szabadság utcai elöregedett vízvezeté-
kek kicserélése évek óta elhúzódó prob-
léma. A visszatérő csőtörések miatt eddig 
nem volt lehetséges a járda és a csapadék-
víz-elvezető rendszer felújítása, valamint 
az úttal párhuzamos parkolók kiépítése 
a Vásár téri iskolától a Friedrich Schiller 
Gimnáziumig tartó szakaszon. A Sza-
badság utcán kívül még számos helyen 
alakultak ki balesetveszélyes állapotok a 
városban a csőtörések és az útfelbontások 
miatt, melyekről múlt novemberben téte-

les listát kapott a Duna Menti Regionális 
Vízmű Zrt.

2019. december 18-án Vácott személyes 
egyeztetésre került sor városunk vezetése 
és a DMRV menedzsmentje között. Annak 
ellenére, hogy a Pilisvörösvár, Szabadság 
utcai vízvezeték cseréje már 2018 óta sze-
repel a cég Gördülő Fejlesztési Tervében, 
csak most történt előrelépés. Az ügy jelen-
leg a Katasztrófavédelemnél van vízjogi 
létesítési engedélyezésen. Az azóta eltelt 
időben városszerte megkezdték a baleset-

veszélyes állapotok felszámolását, január 
28-án pedig bejáráson vett részt Majtényi 
Bernát műszaki ügyintéző és a DMRV 
ügyintézője. Jelenleg az alábbi munkála-
tok készültek el: a Kossuth Lajos utcában 
a csőtörések miatt megsüllyedt aszfaltot 
helyreállították, a Madách Imre utcában 
a deformált aknafedelet februárban javít-
ják, a Szabadság utcában elkezdték a ja-
vítási munkálatokat. A Klapka utcában a 
kocsibehajtó helyreállítását elvégezték, a 
megsüllyedt aszfaltot kapacitás függvényé-
ben arra alkalmas időjárás esetén javítják. A 
Dugonics utcát az október végi nagy csőtö-
rés után javították, és még egy kocsibehajtó 
helyreállítását elvégezték a sérült szaka-
szon. Az Erkel Ferenc utcában a Bartók 
Béla utcai kereszteződéshez közel elvitték 
a tavaszi csőtörésből ott maradt sittet, javí-
tották a megsüllyedt utat. Az Őrhegy utca 
ideiglenes helyreállítása elkészült, végleges 
helyreállítását az időjárás függvényében el-
végzik, a Dobó István utcában a lakosság 
által jelzett sérült aknafeldelet cserélték.

Január 15-én a Városházán tartott bemu-
tatót a fejlesztő KronoSoft Kft. A MultiSchool 
program több modult tartalmaz, külön a 
szülők, az intézmények, az étkezde, vala-
mint a központi adatkezelés számára. Ami 
a szülők szempontjából fontos, hogy a prog-
ram által a webes felületen felhasználóként 
lehetőség van az ebédet megrendelni, le-
mondani, módosítani a kiválasztott napok-
ra; akár bankkártyával fizetni a számlákat, 
a tranzakciókat megtekinteni. A bemutatón 
Strack Bernadett alpolgármester, Schauer 
Andrea, a polgármesteri hivatal gazdálkodá-
si osztályának vezetője, Karácsony Lajosné 
élelmezésvezető, Krausz Valéria GESZ ve-
zető, valamint a hivatal rendszergazdája és a 
pénzügyi osztály érintett munkatársai vettek 
részt. Várhatóan 2020 első felében megvaló-
sul egy új rendszer bevezetése.

Információ:  
06-30-995-5006,  

06-26-330-233/130-as mellék

PILISVÖRÖSVÁR,  
SIRÁLY U. 7202/3 HRSZ.

Ár: 6 500 000 Ft

1360 m2 alapterületű, beépítetlen, 
közművesítetlen zártkerti ingatlan. 
A közművek az ingatlan előtti köz-
területről köthetők rá. 

ELADÓ  
ÖNKORMÁNYZATI  

ÉPÍTÉSI TELEK
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fák gallyait eltávolították.
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volt a főépítészi iroda) szerverszobát ala-
kítottak ki. Mivel a helyiséget leválasztot-
ták a műszaki osztálytól, ezért az udvarról 
külső megközelítési lehetőség gyanánt 
műanyag bejárati ajtót és ablakot építettek 
be. A szükséges faljavítási, festési, mázo-
lási feladatokat is a városgondnokság haj-
totta végre.

tése. Az info@pilisvorosvar.hu-ra küldött 
lakossági bejelentésben kérték a közterü-
leti illegális hulladék, valamint a levágott 
faágak, zöldhulladék elszállítását az Ady 
Endre utcából. A városgondokság és a ker-
tészeti csoport ezt az elhanyagolt területet 
is rendezte.

Lakossági jelzés érkezett, miszerint az 
Attila utca és a Fő utca kereszteződésénél 
kidöntötték az elsőbbségadás táblát. A vá-
rosgondnokság oszlopcserével helyreállí-

EGYEZTETÉS A DMRV-VEL
A Szabadság utcai elöregedett vízvezeté-
kek kicserélése évek óta elhúzódó prob-
léma. A visszatérő csőtörések miatt eddig 
nem volt lehetséges a járda és a csapadék-
víz-elvezető rendszer felújítása, valamint 
az úttal párhuzamos parkolók kiépítése 
a Vásár téri iskolától a Friedrich Schiller 
Gimnáziumig tartó szakaszon. A Sza-
badság utcán kívül még számos helyen 
alakultak ki balesetveszélyes állapotok a 
városban a csőtörések és az útfelbontások 
miatt, melyekről múlt novemberben téte-

les listát kapott a Duna Menti Regionális 
Vízmű Zrt.
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ra; akár bankkártyával fizetni a számlákat, 
a tranzakciókat megtekinteni. A bemutatón 
Strack Bernadett alpolgármester, Schauer 
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részt. Várhatóan 2020 első felében megvaló-
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Információ:  
06-30-995-5006,  

06-26-330-233/130-as mellék

PILISVÖRÖSVÁR,  
SIRÁLY U. 7202/3 HRSZ.

Ár: 6 500 000 Ft

1360 m2 alapterületű, beépítetlen, 
közművesítetlen zártkerti ingatlan. 
A közművek az ingatlan előtti köz-
területről köthetők rá. 

ELADÓ  
ÖNKORMÁNYZATI  

ÉPÍTÉSI TELEK
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Megkezdődött az idei Vörösvári 
Napok rendezvénysorozat 
szervezése, előkészítése. Több 

évtizedes hagyomány már, hogy augusz-
tus hónap során a búcsú köré szerve-
ződve, több napon keresztül zajlanak a 
hagyomány, ünnep, szórakozás jegyé-
ben a különböző programok. Alapos 
előkészítést igényel, hogy az esemény 
zavartalanul, szervezetten, biztonságos 
keretek között, sokak megelégedésére 
szolgálva valósuljon meg, ezért a Mű-
vészetek Házában és a polgármesteri 
hivatalban is megkezdődtek az előké-
születek. Január közepén egy házon 

belüli egyeztetésre került sor. Strack 
Bernadett alpolgármester kérte a koráb-
bi évek rendezvényeinek szervezésében, 
lebonyolításában részt vevőket (műszaki 
osztály, városgondnokság, Művészetek 
Háza vezetője), hogy ismertessék a te-
endőket, a szükséges feladatokat, hogy 
az új városvezetés képet kapjon a folya-
matról. Műszaki szempontból fontos 
megoldandó feladat idén az áramvételi 
lehetőség bővítése. Felmerült a rendez-
vény befogadóképességének növelése is, 
mivel a biztonsági előírások miatt (bejá-
rat, menekülő útvonalak) ez korlátozott, 
a megoldáson még gondolkodnak. 

A z idei programok koordinációja 
elkezdődött, összehangolásuk 
érdekében január 13-án meg-

beszélést tartottak a Városháza Tanács-
termében. Az önkormányzat, a német 
nemzetiségi önkormányzat, a Művésze-
tek Háza, az oktatási és nevelési intézmé-
nyek és a civil egyesületek minden évben 
az év elején egyeztetik a 
városi szintű rendezvé-
nyeik tervezett időpont-
ját annak érdekében, 
hogy az egyes esemé-
nyek között lehetőleg ne 
legyen ütközés. 

Idén megoldandó 
kérdésként merült fel 
a május végi ünnepek 
(gyermeknap, hősök 
napja) és az egyéb ren-
dezvények (májusfa-
bontás, bál) egy napra 

esése. A város népszerű rendezvényei-
nek időpontjáról is egyeztettek, úgymint 
Vörösvári Napok, tutajhúzó verseny, 
szüreti felvonulás és az adventi vásár. Az 
egyeztetések alapján véglegesítik a városi 
rendezvénynaptárt, amelyet megtalálnak 
majd a városi honlap kiemelt információi 
között és a Facebookon is.

Január 22-e 1989 óta hivatalosan a magyar kultúra napja. Az 
ünnep apropója, hogy ezen az év eleji napon tisztázta le Köl-
csey Ferenc 1823-ban a Himnuszt. Az évforduló alkalmával 

Pilisvörösváron sem maradhatott el a méltó ünneplés. 
Az estre ezúttal is a Művészetek Házában került sor. A ko-

rábbi évek változatos kínálata után idén ismételten egy érdekfe-
szítő előadást láthattak a megjelentek a színházteremben. Gregor 
Bernadett Jászai Mari-díjas színésznő látogatott Vörösvárra san-
zonestjével, amelyen a zenei kíséretet Gond László zongoramű-
vész szolgáltatta. 

A sanzonok eredetileg komoly üzenettel bíró dalok voltak, 
amelyek Franciaországból eredeztethetőek, ám az idő elteltével 
a műfajban született nóták pajkossá szelídültek. Ezen az estén is 
előkerültek ilyen, hol érzelmes, hol játékos dalok, például Szenes 
Ivántól, Karády Katalintól, Ruttkai Évától, Tolcsvay Lászlótól vagy 
Bródy Jánostól. Az est zárásaként a művésznő elhunyt operaéne-
kes édesapjával, Gregor Józseffel énekelt duettett, amelyben a férfi 
szólam lemezről szólalt meg, ám mégis beleremegett a kultúrház.

K. M.

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Nicolas Barreau: 
Piciny csodák kávézója 
– A gránátköves gyűrű 
titka   
Néha el kell veszítenünk 
a talajt a lábunk alól 
ahhoz, hogy a hetedik 
mennyországba jussunk.

 
Charles Brandt:  

The Irishman – Hallom, 
szobafestő vagy! 

Charles Brandt könyve 
nem jó fiúk és rossz fiúk 

harcáról szól, hanem egy 
zavaros, erkölcsi dilem-

mákkal teli, távoli világról, 
amelyben lélegzetelállító 

gengszterfilmek peregnek a valóságban.
 
Tóth Krisztina:  
Fehér farkas  
Minden boldogtalan 
lakás a maga módján az. 
A könyv olvasása során a 
szövegek tükrében ma-
gunkra, a bennünk élő 
idegenre is ráismerünk.

 
Murakami Haruki:  

A kormányzó halála I. 
Láthatóvá váló ideák 

Egy harmincas portréfestő 
egyszer csak egy neves 

festőművész hegyi házá-
nak padlásán korábban 

ismeretlen képre bukkan, 
amivel akaratlanul rejtélyes események  

láncolatát indítja el. 
 

C. Clare, S. R. Brennan, 
M. Johnson, K. Link,  
R. Wasserman: 
Az árnypiac kísértetei 
Az árnypiac tündérek, 
vérfarkasok, boszorkány-
mesterek és vámpírok 
találkozóhelye. Mélyedj 
el az Árnyvadász Aka-

démiában megismert szereplők személyes 
történetében! 

Elif Shafak:  
A szerelem 40 szabálya

A török származású 
szerző lebilincselő mesélő, 

modern Seherezádé, aki 
időtlen témákat vizsgál 

egzotikus történeteiben.

Az aktuális új könyvekről 
itt lehet tájékozódni: 

www.pvvarkonyvtar.hu/uj-konyveink

K árpáti Levente, városunk egykori kántora január 12-én, 
vasárnap délután orgonakoncertet adott a Nagyboldog-
asszony-templomban. Sokan eljöttek meghallgatni a 

hangversenyt, melyet a művész öt éve elhunyt édesapja emlékére 
tartott, megtelt a templom.

A koncerten elhangzott Bachtól a C-dúr concerto és az a-moll 
fantázia és fúga, Pachelbel d-moll prelúdium, fúga és ciaconája, 
Liszt Ferenc Ora pro nobis című műve, Cézar Francktól a h-moll 
prelúdium, fúga és variációk, végül pedig Dubois G-dúr toccatája. 
Az orgona hangja betöltötte a nagytemplomot, a hallgatóság pe-
dig nagy tapssal köszönte meg a szép zenei élményt. A koncert 
után sokan szorítottak kezet az orgonistával, aki örömmel jött ki 
a templom elé, hogy találkozzon a régi ismerősökkel. A koncer-
tet egy kis fogadás követte a Szent Imre közösségi házban.

Levente nemcsak a koncerten játszott aznap, hanem a 10 órai 
német szentmisét is ő kísérte játékával. A mise után megkérdez-
tem, merre vitte az útja az utóbbi néhány évben, mióta váro-
sunktól távolabb vállalt munkát. Elmondta, hogy Győr mellett, 
Egyházaskeszőn lakik, és polgári munkája mellett a zenét sem 
felejtette el, a helyi templomban rendszeresen gyakorol és segíti 
a kántor munkáját. Másik kedves foglalkozását, a zongorahan-
golást is folytatja, ő a győri konzervatórium zongorahangolója. 
Nagy örömmel jött el Vörösvárra, a német szentmisén való or-
gonálás pedig külön öröm volt számára, hiszen erre máshol az 
országban nem sok lehetőség adódik. Mindig jó szívvel, öröm-
mel gondol városunkra, sok szép zenei élményre és emberi kap-
csolatra emlékezik vissza. Éppen emiatt szívesen mondott igent 
Sándor atya hívására, hogy édesapja emlékére újra megszólaltas-
sa templomunk orgonáját.

KBH
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IN DEN WIRREN DER GESCHICHTE

A m 17. Januar 2020 versammelten 
sich auf die Einladung der Selbst-
verwaltung der Stadt Werischwar 

und der Deutschen Nationalitätenselbst-
verwaltung Werischwar im Theatersaal 
des Hauses der Künste, die der Verschlep-
pung und Vertreibung der Ungarndeut-
schen in den Jahren 1946-49 gedenken 
wollten.

Bekanntlich war Werischwar eine der 
wenigen glücklichen Siedlungen, die da-
mals nicht von der Vertreibung betroffen 
waren, doch hat sich das gemeinsame 
jährliche Gedenken in der Stadt zu ei-
ner Tradition entwickelt, die einen festen 
Bestandteil im jährlichen Kalender der 
festlichen und kulturellen Ereignisse ein-
nimmt. Dabei achteten die Veranstalter 
darauf, die Gedenkfeier nicht zur kühlen 
Routine werden zu lassen, indem sie ihr 
durch das jeweilige Programm immer 

wieder einen anderen Charakter gaben. 
So gab es im Laufe der Jahre Vorträge von 
Historikern und Linguisten, es gab eine 
Filmvorführung, aber auch besinnliche 
szenische Darstellungen aus dem Bereich 
der Volkskultur.

Heuer war der Hauptredner der Veran-
staltung der Historiker und Archivar Györ-
gy Ritter, Mitarbeiter des Landesarchivs des 
Ungarischen Staatsarchivs (Magyar Nem-
zeti Levéltár Országos Levéltára), der sich 

in der Vergangenheit durch eine Vielzahl an 
Studien und Artikeln sowie durch seine Bü-
cher als Experte des Themas einen Namen 
gemacht hatte.

Zunächst eröffnete der Vorsitzende der 
Deutschen Nationalitätenselbstverwaltung 
Werischwar, László Sax, die Veranstaltung, 
indem er die Anwesenden, den Vortragen-
den und Bürgermeister Dr. Ádám Fetter 
begrüßte, der im Anschluss daran seine Ge-
danken über die Geschehnisse von vor mehr 
als 70 Jahren mit dem Publikum teilte. Er 
erinnerte daran, dass obwohl niemand aus 
Werischwar der Vertreibung zum Opfer ge-
fallen war, so bestimmte damals den zeitge-
nössischen Alltag die Angst, von der Staats-
macht ausgewählt zu werden, weshalb viele 
Werischwarer Deutsche im wahrsten Sinne 
des Wortes auf gepackten Koffern saßen, da 
sie befürchteten, zum Verlassen ihrer Häu-
ser und ihrer Heimat gezwungen zu wer-

den. Zugleich waren aber die Werischwarer 
Familien durch die unmenschlichen Maß-
nahmen durchaus betroffen, denn man hat-
te ja Verwandte in den anderen Siedlungen 
der Umgebung, die kein so glimpfliches 
Schicksal erfuhren wie Werischwar, so auch 
waren jene Teile seiner Familie den damali-
gen Maßnahmen zum Opfer gefallen, die in 
Weindorf (Pilisborosjenő) lebten und die ihr 
Hab und Gut zurücklassen mussten. Der 
Bürgermeister betonte, Sinn und Zweck des 
Gedenkens bestehe darin, dazu einen Bei-
trag zu leisten, dass sich die Geschichte in 
der Zukunft nicht wiederhole.

Der Vortragende, György Ritter, betonte 
in seinen einleitenden Sätzen, er wolle nicht 
auf Grund eines starren Schemas die Ge-
schichte der Verschleppung aus dem Ofner 
Bergland rekapitulieren, sondern im Wissen 
um die Vorträge seiner Vorgänger bei dieser 
Gedenkfeier – wie Réka Marchut oder Karl 
Manherz – vielmehr sich von der Chrono-
logie lösend jene Mechanismen, Methoden 
und Prozesse skizzieren, die damals zur 
Geltung kamen. Bemerkenswert ist bei all-
dem der Umstand, wie früh schon die Ab-
sicht zur Vertreibung der Ungarndeutschen 
unter den ungarischen Politikern verbreitet 
war, denn bereits am 21. Dezember 1944 auf 
der ersten Sitzung der neuen ungarischen 
Regierung, der so genannten „Provisori-
schen Nationalversammlung“ in Debrecen, 
als noch in weiten Teilen des Landes der 
Zweite Weltkrieg tobte, wurde der Gedan-
ke formuliert, die Ungarndeutschen aus 
dem Land zu vertreiben. In seinen klar 
strukturierten Ausführungen beschrieb der 
Referent die einzelnen Schritte, die zur Ver-
treibung der Ungarndeutschen führten. Be-
sonders auffällig ist das Durcheinander bei 
der Umsetzung der Zwangsmaßnahmen, 
denn obwohl sie angeblich sich gegen ausge-
wählte Deutsche in Ungarn richten sollten, 
gab es viel mehr Beispiele für die willkürli-
che Durchführung, in der über die offiziell 
verkündete Bestrafung jener, die es verdie-
nen würden, durchaus Rache an unliebsa-
men Nachbarn, die Gier nach dem Besitz 
der besser situierten Ungarndeutschen und 

zahlreiche andere niedere Gesichtspunkte 
eine Rolle spielten.

Für Werischwar und die Werischwarer 
gehört es zu den Wundern des 20. Jahr-
hunderts, von diesem Schicksalsschlag 
verschont geblieben zu sein, und im All-
gemeinen existieren zwei Erklärungen für 
die wundersame Entwicklung: Einerseits 
die Überzeugung, dass das damals noch in 
Betrieb befindliche Kohlebergwerk von We-
rischwar mit seiner intakten Belegschaft an 
Bergleuten und ihrer kontinuierlichen För-
derung von Kohle für die sich langsam im 
Zustand der Wiedererrichtung befindliche 
ungarische Industrie in der zweiten Hälf-
te der 1940er Jahre zu wichtig war, um sie 
aus politischen Erwägungen durch andere 
politisch motivierte Aktionen – wie es die 
Vertreibung war – zu gefährden. Die zweite 
in Werischwar verbreitete Erklärung lautet, 
damals sei ein Werischwarer Bürger in be-
sonders engem Kontakt mit dem damaligen 
Parteichef der Kommunisten in Ungarn 
gewesen und habe für sein Heimatdorf mit 
Erfolg ein gutes Wort einlegen können, was 
erhört wurde. Dass es ähnliche und histo-
risch erwiesene Beispiele an anderen Orten 
Ungarns durchaus gab, belegte Ritter mit 
dem Beispiel der Ortschaft Iklad, die eben-
falls von der Vertreibung verschont blieb, da 
sich die Iklader Deutschen nach Hilfe su-
chend an den volkstümlichen Schriftsteller 
und wegen seines Einsatzes für das arme 
Bauerntum von den Kommunisten akzep-
tierten Péter Veres wandten, der Jahre zuvor 
als politisch Verfolgter in ihrem Dorf war 
und von den Einheimischen gut behandelt 
worden war. Péter Veres, der ansonsten ei-
nen tiefen Hass auf alles Deutsche verspür-
te, räumte ein, die Deutschen in Iklad sei-
en „anständig“, weshalb er das Dorf dann 
auch von den Vertreibungslisten streichen 
ließ. Doch im Fall von Werischwar lässt sich 
der erwähnte persönliche Einsatz für das 
Dorf auf der politisch höchsten Ebene nicht 
nachweisen. Was aber nachweisbar ist, sind 
folgende beiden wichtigen Gesichtspunkte: 
Die Kohleförderung in Werischwar hatte 
durch den Umstand deutlich an Bedeu-

Gedenkveranstaltung in Werischwar anlässlich des Gedenktages der Ver-
schleppung und Vertreibung der Ungarndeutschen.

tung gewonnen, dass bereits 1946 aus den 
nordungarischen Bergwerken viele Arbei-
ter nach Westungarn gingen und sich nach 
neuen Berufen umsahen, wodurch der Ber-
gbau in Nordungarn zu kollabieren drohte. 
Die Werischwarer Kohle war auf diese Weise 
wertvoller geworden, denn bereits 1946 gab 
es eine Anordnung des damaligen Innenmi-
nisters László Rajk, die in den Bergwerken 
Arbeitenden und deren Familienmitglieder 
von der Vertreibung auszunehmen. Der 
andere Gesichtspunkt, der bei der Entschei-
dung der damaligen, politisch zum linken 
Spektrum gehörenden Führung des Landes 
eine Rolle spielte, waren die Wahlergebnisse 
von 1945. Da in Werischwar die Stimmen zu 
58% auf die Sozialisten und Kommunisten 
abgegeben worden waren, meinte die aus 
ebendiesen Parteien bestehende politische 
Führung, solch eine Wählerbasis müsse 
man bewahren und man dürfe sie nicht mit 
unliebsamen Aktionen wie die Vertreibung 
vor den Kopf stoßen, denn das könnte zu 
einer eventuellen Abwendung der Bürger 
führen. Diese beiden Gesichtspunkte lassen 
sich auch mit Zahlen und Fakten belegen.

Die heurige Gedenkveranstaltung war-
tete mit einem kompetenten und sehr an-
schaulich vortragenden Gastredner auf, 
der über das allgemeine Gedenken an die 
Schrecken der Jahre 1946-49 auch über das 
Schicksal Werischwars in diesen dunklen 
Jahren Neues sagen konnte.

Nach dem Vortrag blieben noch viele der 
Anwesenden zu besinnlichen Gesprächen 
zusammen, was als Erfolg der Veranstal-
tung zu sehen ist, die in dem stillen gemein-
samen Gedenken an die Opfer der Vergan-
genheit auf würdige Weise ausklang.

Dr. Gábor Kerekes

ZAVAROS  
TÖRTÉNELMI IDŐK
Január 17-én a magyarországi néme-

tek elüldözésének emlékestjén Ritter 

György, a Magyar Nemzeti Levéltár 

Országos Levéltárának tudományos 

munkatársa, a háború utáni (kényszer)

migráció kutatója tartott előadást a Buda 

környéki németség második világhábo-

rú utáni sorsfordító éveiről. Az előadás 

nagyszerűsége a hitelességen és átgon-

dolt struktúrán kívül abban is rejlett, 

hogy bővítette azon okok sorát, amelyek-

kel megmagyarázható, hogy a vörösvári 

németség elűzése miért maradhatott el.
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MASKARA, VIDÁMSÁG

Január végén hagyomány, hogy a vörösvári óvodák hétről hétre megtartják a maguk 
farsangi ünnepségét, amelyekre egyaránt jellemző a könnyed, vidám hangulat, vala-
mint a kreatív jelmezválasztás. Nem történt ez másként idén sem. Lapzártánkig idén 

két ovi tartotta meg farsangi mulatságát. A sort január utolsó napjának délutánján a 
Rákóczi utcai óvoda kezdte a Művészetek Házában. A jó hangulatú rendezvényről nem 
hiányozhattak a finom falatok, a vidám talpalávaló, a különböző életkorú gyerekek cso-
portos tánca, valamint az elmaradhatatlan izgalom, a tombola.

Egy héttel később, február hetedikén ugyanazon a helyszínen folytatta a maskarás 
programsorozatot a Zrínyi utcai óvoda, ahol az egyórányi tánccal, futkározással telt be-
melegítés után a főszerepet a különféle csoportok vették át, akik vidám előadásokkal szó-
rakoztatták a nagyérdeműt. Külön megemlítendő az est egyik fénypontja, a Jumbó cso-
port szülőkből verbuvált csapata, akik kalózként ropták a parketten. Mindkét eseményen 
az autentikus zenét a Die Spitzbuben zenekar szolgáltatta.

K.M.
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rakoztatták a nagyérdeműt. Külön megemlítendő az est egyik fénypontja, a Jumbó cso-
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K.M.
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Hogyan építsünk járdát és kocsibehajtót közterületen? Hogyan és milyen 
növényeket ültethetünk szintén közterületre? Összefoglaltuk az ezekkel 
kapcsolatos legfontosabb szabályokat és tudnivalókat

KÖZTERÜLETEINKRŐL
csatlakozás a járművek számára a közútról 
való ráhajtást lehetővé teszi.

Növényültetés
Közútkezelői hozzájárulás birtokában a 
lakosság is ültethet a saját költségén beszer-
zett növényt közterületre. 

Aki saját költségén közterületen élőfát 
akar telepíteni, annak e szándékát előze-
tesen írásban be kell jelentenie. A bejelen-
tésben meg kell jelölni a telepítés pontos 
helyét, idejét, az ültetendő élőfák darab-
számát, faját, átmérőjét, a bejelentő nevét 
és lakcímét a zöldfelületek fenntartásáról 
szóló 25/2011. (IX. 30.) önkormányza-
ti rendelet 3. számú melléklete szerinti 
nyomtatványban.

Növényültetésnél a következő fő szem-
pontokat kell figyelembe venni:
• meglévő egyöntetű utcai fasorba idegen 
fafaj nem ültethető,
• közterületen csak olyan gyümölcsfa ül-
tethető, amely jellemző az adott közterületi 
szakaszra,
• utcai légvezeték alá csak kis termetű vagy 
gömbkoronás fa ültethető,
• föld alatti vezetékek fölé fa nem ültethető,

Járdaépítés
Amennyiben az ingatlana előtt a közte-
rületen kocsibehajtót vagy járdát építene, 
akkor ahhoz az ingatlan tulajdonosának 
hozzájárulása szükséges. A 10-es út, a Cso-
bánkai utca és a „Szántói út” (Szabadság 
utca, Kisfaludy utca, Szent Erzsébet utca) 
a Magyar Közút Nzrt. kezelésében van, 
ezen utakhoz csatlakozó kocsibehajtó ese-
tében a Magyar Közút Nzrt. közútkezelői 
hozzájárulását is meg kell kérni.  Minden 
más esetben az önkormányzattól kell kérni 
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást. 
A kérelemnek tartalmaznia kell az érintett 
ingatlanok címét, a kérelmező elérhetősé-
geit, a tervezett munka rövid leírását, és 
lehetőség szerint egy, akár kézzel készített 
helyszínrajzot. A kérelem benyújtható pos-
tai úton a polgármesteri hivatal műszaki 
osztályának címezve, vagy elküldhetik az 
info@pilisvorosvar.hu e-mail-címre is.

Általános előírás, hogy a kiépített új 
burkolatnak akadálymentesnek kell lennie, 
nem tartalmazhat lépcsőt vagy túl meredek 
rámpát (gyalogos közlekedés útvonalán 
a meredekség legfeljebb 8%). A jogsza-
bály szerint az új járdának minimum 1,5 
m szélesnek kell lennie. Amennyiben az 
ingatlan előtt csapadékvíz-elvezető árok 
van, akkor azt betemetni nem engedélye-
zett, kocsibehajtó építése esetén az árokba 
megfelelő keresztmetszetű csövet kell el-
helyezni. Amennyiben szükséges, akkor a 
műszaki osztály munkatársaival a helyszí-
nen tudják egyeztetni a műszaki tartalmat. 
A jogszabály szerint az ingatlan megköze-
lítését szolgáló útcsatlakozás fenntartásáról 
annak az ingatlannak a tulajdonosa (keze-
lője) köteles gondoskodni, amelyre az út-

Hozzávalók (kb. egy tepsi):
·   50 dkg liszt
·   20 dkg zsír
·   10 dkg cukor
·   1 csomag sütőpor
·   1 csomag vaníliás cukor
·   2 db tojás + 1 a tetejére
·   1 kis tejföl 
·   10 darab alma
·   fahéj ízlés szerint

A tésztához valókat alaposan összegyúr-
juk, és két egyforma részre szedjük. Ezeket 
vékonyra kinyújtjuk, az egyik lesz az alja, 
a másik a teteje. A 10 almát meghámozzuk 
és lereszeljük, összefőzzük a cukorral és a 
fahéjjal (ízlés szerint, az alma savanyúsá-
gától függően). Az alsó rétegen egyenlete-
sen elhelyezzük az almás tölteléket, majd 
rátesszük a maradék kinyújtott tésztát. Te-
tejét tojással megkenjük. Kb. 40-45 percig 
sütjük, amíg szép barna nem lesz a teteje.

Ahogy ígértük, egy újabb receptet mutatunk meg Olvasóinknak a 2019-es adventi sütiverseny győztesei közül. 
Ezúttal Pintérné Arnold Éva díjnyertes almás pite receptjét tesszük közé.

ALMÁS PITE A SÜTIVERSENYRŐL

BEFEJEZŐDÖTT  
A TÜDŐSZŰRÉS 

2020. január 24-vel befejeződött a 2019. évi lakossági tüdőszű-
rés Pilisvörösváron. A tüdőszűrésen nemcsak a lakosság, vala-
mint a szociális és idősotthon lakói jelentek meg szép számban, 
hanem a Pilisvörösváron található intézmények, munkahelyek 
dolgozói, tanulói is. A helyben megszervezett tüdőszűrés nem-
csak azok számára nyújtott lehetőséget, akik egészségük meg-
őrzése érdekében egy kényelmesebb, kulturáltabb, könnyebben 
megközelíthető helyszínen vették igénybe a szűrést, hanem azok 
számára is, akiknek a munkaviszonyuk fenntartása, illetve a 
továbbtanulásuk érdekében a szűrésen való részvétel fontos és 
elengedhetetlen. A tüdőszűrés lehetőségével a környező telepü-
lésekről érkezők (pl. Pilisszentiván, Pilisszántó) is élhettek.

A jó szervezésnek és kommunikációnak köszönhetően a rész-
vételi arány magas volt, a szűrés utolsó napját 3299 résztvevővel 
zártuk. Az előző évhez képest közel 600 fővel több személy jelent 
meg a szűrésen. Jövőre is számítunk arra, hogy az egészségük 
érdekében minél többen megjelennek.

Köszönjük mindenkinek az aktív részvételét!

Gergelyné Csurilla Erika 
aljegyző

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

• fa telepítésekor be kell tartani a közutak-
ra érvényes előírásokat is (pl. a beláthatóság 
érdekében a kereszteződéstől való távolság, 
magasság stb.),
• a növényültetés az ingatlan előtti és a 
szomszédos ingatlanok előtti közterület-
használatot nem zavarhatja,
• növényültetésnél az utcafronton a meg-
lévő, illetve tervezett járda helyét biztosíta-
ni kell,
• sem köz-, sem magánterületen nem tele-
píthetők sem allergén növények (mogyoró, 
éger, fűz, szil, nyír, nyár stb.), sem invazív 
növények (pl. bálványfa stb.),
• közterületen sziklakertet, kertet csak 
közútkezelői hozzájárulással lehet építeni,
• több fa ültetése esetén a fákat egymástól 
minimum 7 méter távolságra kell ültetni, 
hogy közöttük személygépjárművel par-
kolni lehessen,
• sövények, örökzöldek, talajtakaró és kú-
szónövények ültetése közterületen tilos. 
(Kivéve önkormányzati fejlesztés és beru-
házás esetén.)

A növényzet (cserjék, sövények) magas-
sága a csomóponti rálátási háromszögek-
ben a rálátást nem akadályozhatja (mini-
mális távolság a ház vagy kerítés sarkától 
a belátandó úton 5 méter). A rálátási há-
romszögekben a meglévő növényzet ma-
gasságát az útügyi műszaki előírásokban 
foglaltaknak megfelelően biztosítani kell. 
Amennyiben a növényzet magassága az 
előírásoknak nem felel meg, úgy az érintett 
ingatlantulajdonos a növényzet metszésére 
vagy kivágására kötelezhető. Ha az érin-
tett ingatlantulajdonos a felszólítás elle-
nére a növényzetet nem metszi meg vagy 
nem vágja ki, úgy a polgármesteri hivatal a 
munkálatokat elvégezteti az ingatlantulaj-
donos költségére.

Váradi Zoltánné 
műszaki osztályvezető
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Tájékoztató adófizetésről Nyári zárás  
az óvodákban és a bölcsődében

Tájékoztatás statisztikai célú  
adatgyűjtésről

Tájékoztató a helyi iparűzési 
adó mértékének változásáról

Ismételt felhívás  
szálláshely-szolgáltatók  

vendégkönyvvel kapcsolatos 
év eleji kötelezettségeire

Ezúton tájékoztatom tisztelt adózóinkat, hogy a 2020. I. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek kom-
munális adója és gépjárműadó befizetésének határideje 2020. március 16.

A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási megbízásokat az adóívvel együtt március hónap elején kéz-
besítjük önöknek.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók belföldi pénzforgalmi számláról történő átutalással, míg más 
adózók belföldi fizetési számláról való átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) teljesíthetik 
adófizetési kötelezettségeiket.

Utalás teljesítéséhez a Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett számlaszámaink az alábbiak: 
Iparűzési adó beszedési számla:  14100024-11787949-30000001
Gépjárműadó beszedési számla:  14100024-11787949-31000004
Talajterhelési díj számla:  14100024-11787949-32000007
Bírság számla:  14100024-11787949-37000002
Késedelmi pótlék számla:  14100024-11787949-38000005
Egyéb bevételek beszedési számla:  14100024-11787949-39000008
Idegen bevételek beszedési számla:  14100024-11787949-40000002
Magánszemélyek kommunális adója: 14100024-11787949-42000008
Idegenforgalmi adó beszedési számla: 14100024-11787949-13000008

Átutalás esetén kérem, hogy a közleményben az adószámla-kivonat első oldalának bal felső sarká-
ban található, „mutató” megnevezéssel szereplő számsort feltüntetni szíveskedjen.

Kérem, hogy szíveskedjenek figyelni a befizetési határidő pontos betartására, ellenkező esetben késedelmi pótlék 
kerül felszámításra. Felhívom hátralékkal rendelkező adózóink figyelmét, hogy hivatalunk jogosult a lejárt tarto-
zás összegére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér-, illetve nyugdíjletiltást, gépjár-
mű forgalomból való kivonást, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést indítani.

Adóbefizetéseiket előre is köszönjük, mellyel hozzájárulnak városunk működési és fejlesztési kiadásainak finan-
szírozásához.

Gergelyné Csurilla Erika, aljegyző

Ezúton tájékoztatom önöket, hogy a Pilisvörösvár Város Önkormányzata által 
fenntartott 

Tipegő Bölcsőde 2020. 07. 27-től 08. 21-ig zárva tart.

Az önkormányzat által fenntartott óvodák a nyári időszakban az alábbiak szerint tar-
tanak zárva: 

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

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

Megértésüket köszönjük!
Gergelyné Csurilla Erika 

aljegyző

óvoda zárvatartás ideje
Zrínyi utcai óvoda 2020. 06. 29. – 07. 24.
Szabadság utcai óvoda 2020. 07. 27. – 08. 21.
Rákóczi utcai óvoda 2020. 07. 20. – 08. 14.
Széchenyi utcai óvoda 2020. 06. 15. – 07. 10.
Gradus óvoda 2020. 07. 13. – 08. 07.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakos-
sági adatfelvételeket végez Pilisvörösváron. Az összeírási munkát a KSH megbí-
zásából fényképes igazolvánnyal rendelkező kérdezők végzik. Az adatfelvételek 
statisztikai célból történnek, az adatok kizárólag összesített formában kerülnek 
nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan kezelik, azok mások számára nem 
hozzáférhetők. 

Az adatgyűjtéssel kapcsolatban további felvilágosítás kérhető hétfőtől csütörtökig 
8:00 és 16:00 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a 06 80 200-766-os te-
lefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu e-mail-címen. Az adatgyűjtés módszerta-
nával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal 
nyújt tájékoztatást.

Gergelyné Csurilla Erika, aljegyző

Tájékoztató a talajterhelési díj bevallási  
és fizetési határidejéről 

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

A 2019. évi talajterhelési díj bevallás benyújtásának és befizetésének határideje: 2020. 03. 31.

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a városi honlap Polgármesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok menüpont 
alól letölthető, illetve a hivatal adócsoportjánál vagy ügyfélszolgálatán is beszerezhető. A bevalláshoz kérjük, 
hogy a bevallott vízfogyasztást alátámasztó – DMRV Zrt. által rendelkezésre álló – számlarészletező 
másolatát mellékelni szíveskedjenek. 
A nyomtatvány elektronikus kitöltésére és beküldésére az Önkormányzati Hivatali Portál https://ohp-20.asp.
lgov.hu e-ügyintézés oldalán keresztül van lehetőség (Ügyindítás / Ágazat: Adóügy, Ügytípus: talajterhelési díj, Űr-
lap: Talajterhelési díj bevallás), melyről tájékoztató a www.pilisvorosvar.hu weboldal Vörösvári (környékbeli) vagyok 
/ Polgármesteri Hivatal / E-Ügyintézés menüpontban található.

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

Akinek az ingatlanán nincs építmény – és így szennyvízkibocsátása sincs –, illetve akinek a háza előtt 
nincsen szennyvízgyűjtő csatorna, illetve aki már Pilisszentiván település csatornahálózatára rákö-
tött, annak nem kell talajterhelési díjat fizetnie. A díjfizetés alól mentesülő ingatlantulajdonosoknak a mű-
szaki osztály felé nullás bevallási nyomtatványt, szöveges indoklással kell benyújtaniuk. 
Amennyiben a talajterhelési díjjal kapcsolatban kérdése van, forduljon bizalommal az adócsoport kollégáihoz, akiket 
telefonon a 06-26-330-233/108, 109, 110, 111-es mellékeken érhet el. Csatornaérdekeltségi hozzájárulással kap-
csolatban a 06-26-330-233/102-es melléken, míg műszaki kérdéseivel a 06-26-330-233/152-es melléken kaphat 
felvilágosítást.
Személyesen ügyfélfogadási időben (hétfőn 13:00–17:00-ig, szerdán 8:00–12:00 és 13:00–17:00 között) a Pilisvö-
rösvári Polgármesteri Hivatalban kérhet segítséget.

Gergelyné Csurilla Erika, aljegyző

Tájékoztatom tisztelt vállalkozóinkat, hogy Pilisvö-
rösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése alapján 2020. január 1-i hatállyal az állan-
dó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az 
adó évi mértéke az adóalap 1,85%-a, illetve az ideig-
lenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az 
adó mértéke 5000 Ft/nap.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek 23/2008. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a helyi 
adókról a www.pilisvorosvar.hu honlapon a Vörösvári 
(környékbeli) vagyok / Városi önkormányzat / Rendele-
tek menüpontban érhető el.

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Gergelyné Csurilla Erika 
aljegyző

Felhívom tisztelt szálláshely-szolgáltatóink figyelmét, 
hogy a szállást igénybe vevők vonatkozásában vezetett 
2019-es vendégkönyvet, vagy hivatalosan forgalma-
zott számítástechnikai programmal készített nyilvántar-
tásból kinyomtatott 2019. évi összesítő listát kötelesek 
a tárgyév végén lezárni és azt 2020. január 15-ig 
az önkormányzati adóhatósággal záradékoltatni. 

Amennyiben a szállásadó a 2020-as évre új vendég-
könyvet kezd, úgy azt a használatbavétel előtt köteles 
az önkormányzati adóhatósággal hitelesíttetni. 

Gergelyné Csurilla Erika 
aljegyző

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

A PILISTV MŰSORAI

Az elmúlt egy hónap vörösvári műsorai is elérhetőek már a 
PilisTV YouTube-csatornáján, köztük olyan rendezvényekről 

készült felvételekkel, mint a sváb bál, az elűzetés emléknapja, a nemzetiségi 
délután vagy néhány most műsorra tűzött rendezvény a tavalyi Vörösvári Na-
pokról. Keressék a PilisTV-t a Youtube-on és a Facebookon, műsorváltás csütör-
tökönként reggel 6 órakor!
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Tájékoztató adófizetésről Nyári zárás  
az óvodákban és a bölcsődében

Tájékoztatás statisztikai célú  
adatgyűjtésről

Tájékoztató a helyi iparűzési 
adó mértékének változásáról

Ismételt felhívás  
szálláshely-szolgáltatók  

vendégkönyvvel kapcsolatos 
év eleji kötelezettségeire

Ezúton tájékoztatom tisztelt adózóinkat, hogy a 2020. I. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek kom-
munális adója és gépjárműadó befizetésének határideje 2020. március 16.

A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási megbízásokat az adóívvel együtt március hónap elején kéz-
besítjük önöknek.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók belföldi pénzforgalmi számláról történő átutalással, míg más 
adózók belföldi fizetési számláról való átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) teljesíthetik 
adófizetési kötelezettségeiket.

Utalás teljesítéséhez a Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett számlaszámaink az alábbiak: 
Iparűzési adó beszedési számla:  14100024-11787949-30000001
Gépjárműadó beszedési számla:  14100024-11787949-31000004
Talajterhelési díj számla:  14100024-11787949-32000007
Bírság számla:  14100024-11787949-37000002
Késedelmi pótlék számla:  14100024-11787949-38000005
Egyéb bevételek beszedési számla:  14100024-11787949-39000008
Idegen bevételek beszedési számla:  14100024-11787949-40000002
Magánszemélyek kommunális adója: 14100024-11787949-42000008
Idegenforgalmi adó beszedési számla: 14100024-11787949-13000008

Átutalás esetén kérem, hogy a közleményben az adószámla-kivonat első oldalának bal felső sarká-
ban található, „mutató” megnevezéssel szereplő számsort feltüntetni szíveskedjen.

Kérem, hogy szíveskedjenek figyelni a befizetési határidő pontos betartására, ellenkező esetben késedelmi pótlék 
kerül felszámításra. Felhívom hátralékkal rendelkező adózóink figyelmét, hogy hivatalunk jogosult a lejárt tarto-
zás összegére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér-, illetve nyugdíjletiltást, gépjár-
mű forgalomból való kivonást, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést indítani.

Adóbefizetéseiket előre is köszönjük, mellyel hozzájárulnak városunk működési és fejlesztési kiadásainak finan-
szírozásához.

Gergelyné Csurilla Erika, aljegyző

Ezúton tájékoztatom önöket, hogy a Pilisvörösvár Város Önkormányzata által 
fenntartott 

Tipegő Bölcsőde 2020. 07. 27-től 08. 21-ig zárva tart.

Az önkormányzat által fenntartott óvodák a nyári időszakban az alábbiak szerint tar-
tanak zárva: 

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

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

Megértésüket köszönjük!
Gergelyné Csurilla Erika 

aljegyző

óvoda zárvatartás ideje
Zrínyi utcai óvoda 2020. 06. 29. – 07. 24.
Szabadság utcai óvoda 2020. 07. 27. – 08. 21.
Rákóczi utcai óvoda 2020. 07. 20. – 08. 14.
Széchenyi utcai óvoda 2020. 06. 15. – 07. 10.
Gradus óvoda 2020. 07. 13. – 08. 07.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakos-
sági adatfelvételeket végez Pilisvörösváron. Az összeírási munkát a KSH megbí-
zásából fényképes igazolvánnyal rendelkező kérdezők végzik. Az adatfelvételek 
statisztikai célból történnek, az adatok kizárólag összesített formában kerülnek 
nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan kezelik, azok mások számára nem 
hozzáférhetők. 

Az adatgyűjtéssel kapcsolatban további felvilágosítás kérhető hétfőtől csütörtökig 
8:00 és 16:00 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a 06 80 200-766-os te-
lefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu e-mail-címen. Az adatgyűjtés módszerta-
nával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal 
nyújt tájékoztatást.

Gergelyné Csurilla Erika, aljegyző

Tájékoztató a talajterhelési díj bevallási  
és fizetési határidejéről 

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

A 2019. évi talajterhelési díj bevallás benyújtásának és befizetésének határideje: 2020. 03. 31.

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a városi honlap Polgármesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok menüpont 
alól letölthető, illetve a hivatal adócsoportjánál vagy ügyfélszolgálatán is beszerezhető. A bevalláshoz kérjük, 
hogy a bevallott vízfogyasztást alátámasztó – DMRV Zrt. által rendelkezésre álló – számlarészletező 
másolatát mellékelni szíveskedjenek. 
A nyomtatvány elektronikus kitöltésére és beküldésére az Önkormányzati Hivatali Portál https://ohp-20.asp.
lgov.hu e-ügyintézés oldalán keresztül van lehetőség (Ügyindítás / Ágazat: Adóügy, Ügytípus: talajterhelési díj, Űr-
lap: Talajterhelési díj bevallás), melyről tájékoztató a www.pilisvorosvar.hu weboldal Vörösvári (környékbeli) vagyok 
/ Polgármesteri Hivatal / E-Ügyintézés menüpontban található.

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

Akinek az ingatlanán nincs építmény – és így szennyvízkibocsátása sincs –, illetve akinek a háza előtt 
nincsen szennyvízgyűjtő csatorna, illetve aki már Pilisszentiván település csatornahálózatára rákö-
tött, annak nem kell talajterhelési díjat fizetnie. A díjfizetés alól mentesülő ingatlantulajdonosoknak a mű-
szaki osztály felé nullás bevallási nyomtatványt, szöveges indoklással kell benyújtaniuk. 
Amennyiben a talajterhelési díjjal kapcsolatban kérdése van, forduljon bizalommal az adócsoport kollégáihoz, akiket 
telefonon a 06-26-330-233/108, 109, 110, 111-es mellékeken érhet el. Csatornaérdekeltségi hozzájárulással kap-
csolatban a 06-26-330-233/102-es melléken, míg műszaki kérdéseivel a 06-26-330-233/152-es melléken kaphat 
felvilágosítást.
Személyesen ügyfélfogadási időben (hétfőn 13:00–17:00-ig, szerdán 8:00–12:00 és 13:00–17:00 között) a Pilisvö-
rösvári Polgármesteri Hivatalban kérhet segítséget.

Gergelyné Csurilla Erika, aljegyző

Tájékoztatom tisztelt vállalkozóinkat, hogy Pilisvö-
rösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése alapján 2020. január 1-i hatállyal az állan-
dó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az 
adó évi mértéke az adóalap 1,85%-a, illetve az ideig-
lenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az 
adó mértéke 5000 Ft/nap.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek 23/2008. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a helyi 
adókról a www.pilisvorosvar.hu honlapon a Vörösvári 
(környékbeli) vagyok / Városi önkormányzat / Rendele-
tek menüpontban érhető el.

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Gergelyné Csurilla Erika 
aljegyző

Felhívom tisztelt szálláshely-szolgáltatóink figyelmét, 
hogy a szállást igénybe vevők vonatkozásában vezetett 
2019-es vendégkönyvet, vagy hivatalosan forgalma-
zott számítástechnikai programmal készített nyilvántar-
tásból kinyomtatott 2019. évi összesítő listát kötelesek 
a tárgyév végén lezárni és azt 2020. január 15-ig 
az önkormányzati adóhatósággal záradékoltatni. 

Amennyiben a szállásadó a 2020-as évre új vendég-
könyvet kezd, úgy azt a használatbavétel előtt köteles 
az önkormányzati adóhatósággal hitelesíttetni. 

Gergelyné Csurilla Erika 
aljegyző

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

A PILISTV MŰSORAI

Az elmúlt egy hónap vörösvári műsorai is elérhetőek már a 
PilisTV YouTube-csatornáján, köztük olyan rendezvényekről 

készült felvételekkel, mint a sváb bál, az elűzetés emléknapja, a nemzetiségi 
délután vagy néhány most műsorra tűzött rendezvény a tavalyi Vörösvári Na-
pokról. Keressék a PilisTV-t a Youtube-on és a Facebookon, műsorváltás csütör-
tökönként reggel 6 órakor!
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A felnőtt csapat életében ez az idő-
szak a felkészülésről szól, ezért 
a Pilisvörösvári UFC csapatát 

ismételten benevezték a Hidegkúti Nagy-
pályás Tornára, amely során januárban és 
februárban rekordszámú (10 csapat) ne-
vezésével zajlik a megmérettetés, immár 
ötödik alkalommal. A mérkőzések janu-
ár közepén indultak. A vörösvári csapat 
eredményei így alakultak (a január 19-ei, 
első fordulóban mindjárt szabadnaposak 
voltak a fiúk):

RIVALDAFÉNYBEN

• Olívia 2019 szeptemberében kezdte meg 
tanulmányait a Magyar Nemzeti Balett-
intézet első évfolyamán. Milyen tapaszta-
latokkal zárta a félévet?
Olívia számára tavaly szeptemberben kez-
dődtek meg a mindennapos balettórák Bu-
dapesten. Első évfolyamos növendékként 
Mráz Kornélia mesternőhöz került. Az őszi 
időszak egyik legfontosabb feladata min-
den évben az Erkel Színházban bemutatott 
Diótörő című balettre való felkészülés, ami 
az adventi időszaktól vízkeresztig volt mű-
soron. 

• Mi volt számára a legnagyobb kihívás?
Nagyon izgatottan várta a Diótörő próbáit. 
Emellett egy kisebb szakmai értékelést is 

HIDEGKÚTTÓL ESZTERGOMIG

A sport és a művészet több esetben kéz a kézben jár. Különösen igaz ez a 
megállapítás a versenyszerű táncra, amelyet Pilisvörösvár egy fiatal tehetsé-
ge, Ujvári Olívia is bebizonyít. A tavalyi korosztályos látványtánc Európa-
bajnoki cím megszerzése után a kilencéves kislány a klasszikus balett felé 
vette az irányt, és a karácsonyi időszakban az Erkel Színházban műsorra 
tűzött klasszikusban, a Diótörőben lépett fel. Az elmúlt hónapokról beszél-
gettünk vele édesanyja, dr. Ujvári Hedvig társaságában. 

kaptak már ősszel. Februárban volt a féléves 
vizsgájuk, amit az egész első évfolyam jól 
teljesített. 

• Miként készült a Diótörőre? Milyen 
szerepben láthattuk ott, s ez a karakter 
milyen tudást igényelt?
A Diótörőt a színház évről évre műsorra 
tűzi, így már jól kialakult rendszere van a 
gyermekszereplők válogatásának, felkészíté-
sének, a koreográfiát is a tudásuknak megfe-
lelően alakítják. Olívia nagyon örült a szere-
pének, ugyanis az úgynevezett partiképben 
(ez az első felvonás impozáns jelenete) a 
Piperkőc család egyik kislányát alakította. 
A színpadon volt anyja, apja, nővére, nagy 
társasági élet, igazi karácsonyi környezet, 

szemet gyönyörködtető díszlet. Az már 
csak hab volt a tortán, hogy gyönyörű, 
újonnan varrott jelmezben léphetett szín-
padra. Melyik kislány ne örülne egy ilyen 
lehetőségnek?

• Lehet-e már tudni, hogy melyik darab-
ban látható legközelebb?
A Diótörőben több mint tíz előadásban sze-
repelt, az ezt követő időszak a féléves vizs-
gára való felkészülés jegyében telt. A további 
feladatok között szerepel egy gálaműsorban 
való szereplés február végén, ugyancsak az 
Erkel Színházban, ahol egy magyartánc-
produkciót fognak előadni. 

• Olíviáról tavaly mint négyszeres Eu-
rópa-bajnok táncosról számoltunk be. 
Mikor vesz részt ismét nemzetközi meg-
mérettetésen?
Olívia az eddigi versenyeredményeit lát-
ványtánc-kategóriában érte el a Future 
Dance színeiben, Bagosiné Kelemen Krisz-
tina felkészítésével. A táncművészet ezen 
ágát jelenleg nem tudja művelni, mivel a ba-
lett jelentős időráfordítással jár. Ugyanakkor 
a modern tánc mint műfaj közel áll hozzá. 
Nagyon bízik benne, hogy jövőre az inté-
zetben, amikor majd több tárgy szerepel a 
második évfolyamosok órarendjében, ismét 
lehetősége lesz modern tánccal foglalkozni. 
Azonban mi tagadás, a versenyzés egyre job-
ban hiányzik neki. 

• Miként tudja összeegyeztetni az iskolát 
és a versenyzést?
Egyelőre különösebb gond nélkül. Az első 
évfolyamon még viszonylag alacsony az 
óraszám, de felmenő rendszerben, az évek 
előrehaladtával a terhelés folyamatosan 
nőni fog. Az igazi kihívás majd később je-
lentkezik, amikor az általános iskolában fel-
ső tagozatos lesz, a balettpróbák pedig egyre 
több időt igényelnek majd délutánonként.
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Fotó: Bonecz Bendegúz Ken

Az U12-es fiatalok számára érdekes-
ség, hogy január végén megtörtént a Piski 
Elemér Nemzetközi Emléktorna sorsolása 
is, amelyben a vörösvári csapat olyan gár-
dákkal került egy csoportba, mint a Győ-
ri ETO FC, a Balmaz Olasz Focisuli, az 
MTK Budapest, a Hertha BSC és a KFC 
Komarno. Február 8-án az esztergomi 
csoportmérkőzések sorát a vörösvári csa-
pat kezdte meg a szlovák KFC Komarno 
ellen. 

Természetesen idén sem maradhatott el 
a Rubók–Schiller Kupa, amely ezúttal is 
minden ifjú labdarúgó számára egy kiváló 
megmérettetés volt a téli idényben, a kará-
csonyi pihenő után.

Kókai Márton

A klub vezetősége már január első 

napjaiban nyilvánosságra hozta az 

idei focis táborok időpontjait, ame-

lyekre így mindenki időben fel tud 

készülni. Az időpontok a következők:

Tavaszi focitábor: 

április 9–10. (csütörtök–péntek)

Nyári táborok: 

június 16–19.; június 22–26.; július 

6–10.; július 13–17.; augusztus 3–7.

EREDMÉNYEK: 

2. forduló (01. 22. szerda)

Pilisvörösvári UFC – Piliscsaba SE 
(0–3)

3. forduló: (01. 28. kedd)

Hidegkúti SC U19 – Pilisvörösvári 
UFC  (0–4)

4. forduló: (02. 02. vasárnap)

Csolnok SZSE – Pilisvörösvári UFC 
(1–2)

5. forduló: (02. 09. vasárnap)

Pilisvörösvári UFC – Pénzügyőr SE II 
(3–5)

EREDMÉNYEK: 

PUFC – Komarno (0–1)

PUFC – Balmazújváros (4–0)

PUFC – ETO FC Győr (0–2)

PUFC – Hertha (0–1)

PUFC – MTK (0–3)
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A felnőtt csapat életében ez az idő-
szak a felkészülésről szól, ezért 
a Pilisvörösvári UFC csapatát 

ismételten benevezték a Hidegkúti Nagy-
pályás Tornára, amely során januárban és 
februárban rekordszámú (10 csapat) ne-
vezésével zajlik a megmérettetés, immár 
ötödik alkalommal. A mérkőzések janu-
ár közepén indultak. A vörösvári csapat 
eredményei így alakultak (a január 19-ei, 
első fordulóban mindjárt szabadnaposak 
voltak a fiúk):

RIVALDAFÉNYBEN

• Olívia 2019 szeptemberében kezdte meg 
tanulmányait a Magyar Nemzeti Balett-
intézet első évfolyamán. Milyen tapaszta-
latokkal zárta a félévet?
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Mráz Kornélia mesternőhöz került. Az őszi 
időszak egyik legfontosabb feladata min-
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• Mi volt számára a legnagyobb kihívás?
Nagyon izgatottan várta a Diótörő próbáit. 
Emellett egy kisebb szakmai értékelést is 

HIDEGKÚTTÓL ESZTERGOMIG

A sport és a művészet több esetben kéz a kézben jár. Különösen igaz ez a 
megállapítás a versenyszerű táncra, amelyet Pilisvörösvár egy fiatal tehetsé-
ge, Ujvári Olívia is bebizonyít. A tavalyi korosztályos látványtánc Európa-
bajnoki cím megszerzése után a kilencéves kislány a klasszikus balett felé 
vette az irányt, és a karácsonyi időszakban az Erkel Színházban műsorra 
tűzött klasszikusban, a Diótörőben lépett fel. Az elmúlt hónapokról beszél-
gettünk vele édesanyja, dr. Ujvári Hedvig társaságában. 
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A lap kiadója: 
Pilisvörösvár Város  

Önkormányzata

Felelős kiadó: 
Pilisvörösvár Város jegyzője 

Felelős szerkesztő: 
Palkovics Mária 

ujsag@pilisvorosvar.hu

Tördelés:  
Barcsik Géza

Rovatszerkesztők:  
Dr. Müller Márta, 
Dr. Kerekes Gábor  

– nemzetiség 
 

Kókai Márton  
– sport,  

szerkesztő-riporter

Online szerkesztő: 
Schuck Béla  

webmester@pilisvorosvar.hu

A címlapon: 
Farsang

Fotók:  
Kókai Márton,  

Komáromi-Bauknecht Hajnalka 
Hajba András, Müller Márta, 

Palkovics Mária, 
Rimár Ágnes, Szima Roland 
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Pilisvörösvár, Fő tér 1.  

Telefon: 06/30-228-0262

Nyomdai kivitelezés: 
Crew Kft. 

Telefon: +36 1 401-3048 
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Megjelenik  
1200 példányban.

Házasságot kötöttek:
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2020.01.13. 

Megszülettek: 

01.12. Pabar Erik Adrián 
 Apa: Pabar Bence   
 Anya: Huy Katalin

01.23. Karácsony Keve Sándor 
 Apa: Karácsony Sándor 
 Anya: Blanár Tímea

01.26. Keresztes Kincső 
 Apa: Keresztes Magor Szabolcs 
 Anya: Koszmály Dorottya

01.27. Zajcsek Viktor 
 Apa: Zajcsek Viktor 
 Anya: Drávai Gyöngyi

 
Elhunytak:

01.09.  Manhertz István, 81 év 
 Görgey utca

01.17.  Gröschl Ferenc, 59 év  
 Pilisszántó

01.24. Sztána József, 68 év 
 Táncsics Mihály utca

01.24.  Schreck Károly, 65 év 
 Bocskai utca 

02.02.  Peller Károly, 64 év    
 Szent Erzsébet u. 154.

Pilisvörösvár az interneten: 

pilisvorosvar.hu,  

vorosvariujsag.pilisvorosvar.hu 

vorosvarihirek.hu

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

Köszönjük, hogy az újságot árusítják:

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 állam-
polgárokat. A jubileumi köszöntéssel okirat és 
jubileumi juttatás jár. A jegyző közreműködé-
sével – amennyiben a szépkorú személy a sze-
mélyes köszöntésre igényt tart, és személyes 
adatainak kezeléshez hozzájárul – a jubiláló 
szépkorúnak az oklevelet a polgármester vagy 
az alpolgármester adja át.

Dr. Fetter Ádám polgármester február 4-én 
95. születésnapja alkalmából köszöntötte a Szent 
Erzsébet Otthonban Zentai Veron pilisvörösvári 
lakost, a miniszterelnöki köszöntő oklevél és az 
önkormányzat virágcsokrának átadásával. Ve-
ron néni jó egészségben, szellemi frissességben, 
örömmel fogadta a köszöntést.

További jó egészséget kívánunk!

Nagy összegeket próbáltak ki-
csalni idősektől trükkös csalók 
,,unokázós” módszerrel a Pilis-

csabai és a Szondi utcában. A kiszemelt 
időseket az unoka nevében telefonon 
hívták fel, majd súlyos balesetre hivat-
kozva pénzt kértek. Mindkét esetben 
résen voltak a lakosok, felismerték a csa-
lást és jelentették a rendőrségen. 

A csalók minden esetben az idős 
emberek pénzét, értékeit igyekeznek 
megszerezni. Jellemzően (vezetékes) 
telefonon keresik fel őket, és olyan tör-
ténettel állnak elő, amelynek alapja egy 
közeli családtagot ért krízishelyzet vagy 
baleset. Áldozataikat véletlenszerűen, 
de akár előre eltervezett módon is ki-
választhatják, rá lelki nyomást gyako-
rolnak, kihasználják az idős emberek 
hiszékenységét, jóindulatát.

A rendőrség azt tanácsolja, hogy 
amennyiben hozzátartozóval, unoká-
val kapcsolatban keresik, szakítsa meg 
a telefonhívást! Bontsa a vonalat, majd 
haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot 
a megnevezett családtaggal, mert így 
tudja ellenőrizni a hívás valódiságát! Ne 
adjon át pénzt, értéktárgyat senkinek! JUBILÁLÓ 

SZÉPKORÚ

ISMÉT UNOKÁZÓS  
CSALÓK A KÖRNYÉKEN 

Köszönetnyilvánítás

Fájó, de hálás szívvel köszönjük mindazok-
nak, akik szeretett Károlyunkat a korai órákban 
utolsó földi útján elkísérték és sírján a kegyelet 
virágait elhelyezték. Külön köszönjük a Pilis-
vörösvári Fúvószenekarnak, hogy kívánságát 
teljesítették. 

Peller Károlyné és családja

A helyi tűzoltók  
a 105-ös, illetve a 112-es  

központi számon riaszthatók!

Finta Balázs r. főtörzsőrmester  
pilisvörösvári körzeti megbízott 

szolgálati száma: 06-70-400-7202

Kohlhoffer Rudolf r. törzsőrmester  
pilisvörösvári körzeti megbízott 

szolgálati száma: 06-20-489-6707

Információ: 
06-26-330-233/156-os mellék

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

838 m2 alapterületű, üres lakótelek, víz, 
gáz, csatorna az ingatlanon, elektromos 

áram az ingatlan előtt biztosított. 

ÁR: 19 800 000 FT

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

828 m2 alapterületű, üres lakótelek, víz, 
gáz, csatorna az ingatlanon, elektromos 

áram az ingatlan előtt biztosított.

ÁR: 19 600 000 FT

Pilisvörösvár,  
Csobánkai u. 3/a

Ár: 18 400 000 Ft

Információ:  
06-30-995-5006,  

06-26-330-233/130-as mellék

 

 

Eladó 640 m2 alapterületű, belterületi, üres 
építési telek. Az ingatlan külön  

vízmérőórával rendelkezik,  
a többi közműre való rákötés  

az ingatlan előtti közterületről lehetséges.  
A Helyi Építési Szabályzat szerint 30%-os, 

oldalhatáros beépíthetőséggel,  
5,5 m homlokzat magassággal családi ház 

építhető az ingatlanra.

A TÁCSIK PÉKSÉG  
ÉS CUKRÁSZDA

BOLTI ELADÓ
munkatársat keres.

 Érdeklődni a helyszínen vagy a

06 30 973 6999-es  
telefonszámon lehet.

Cím:  
2085 Pilisvörösvár,  
Piliscsabai út 64.

 

Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal 
értesítse a rendőrséget a 107-es vagy a 112-
es segélyhívószámon!

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság  
Bűnmegelőzési Osztály felhívása alapján

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 áfával együtt értendők. 

apróhirdetés (max. 200 karakter): 500 Ft
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Barcsik Géza

Rovatszerkesztők:  
Dr. Müller Márta, 
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Kókai Márton  
– sport,  
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Online szerkesztő: 
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Farsang
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Komáromi-Bauknecht Hajnalka 
Hajba András, Müller Márta, 

Palkovics Mária, 
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Levelezési cím: 
Pilisvörösvár, Fő tér 1.  

Telefon: 06/30-228-0262

Nyomdai kivitelezés: 
Crew Kft. 

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

ISSN 1417-6823

Megjelenik  
1200 példányban.

Házasságot kötöttek:
Nemeslaki Rita és Furmann Attila   

2020.01.13. 

Megszülettek: 

01.12. Pabar Erik Adrián 
 Apa: Pabar Bence   
 Anya: Huy Katalin

01.23. Karácsony Keve Sándor 
 Apa: Karácsony Sándor 
 Anya: Blanár Tímea

01.26. Keresztes Kincső 
 Apa: Keresztes Magor Szabolcs 
 Anya: Koszmály Dorottya

01.27. Zajcsek Viktor 
 Apa: Zajcsek Viktor 
 Anya: Drávai Gyöngyi

 
Elhunytak:

01.09.  Manhertz István, 81 év 
 Görgey utca

01.17.  Gröschl Ferenc, 59 év  
 Pilisszántó

01.24. Sztána József, 68 év 
 Táncsics Mihály utca

01.24.  Schreck Károly, 65 év 
 Bocskai utca 

02.02.  Peller Károly, 64 év    
 Szent Erzsébet u. 154.

Pilisvörösvár az interneten: 

pilisvorosvar.hu,  

vorosvariujsag.pilisvorosvar.hu 

vorosvarihirek.hu

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

Köszönjük, hogy az újságot árusítják:

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 állam-
polgárokat. A jubileumi köszöntéssel okirat és 
jubileumi juttatás jár. A jegyző közreműködé-
sével – amennyiben a szépkorú személy a sze-
mélyes köszöntésre igényt tart, és személyes 
adatainak kezeléshez hozzájárul – a jubiláló 
szépkorúnak az oklevelet a polgármester vagy 
az alpolgármester adja át.

Dr. Fetter Ádám polgármester február 4-én 
95. születésnapja alkalmából köszöntötte a Szent 
Erzsébet Otthonban Zentai Veron pilisvörösvári 
lakost, a miniszterelnöki köszöntő oklevél és az 
önkormányzat virágcsokrának átadásával. Ve-
ron néni jó egészségben, szellemi frissességben, 
örömmel fogadta a köszöntést.

További jó egészséget kívánunk!

Nagy összegeket próbáltak ki-
csalni idősektől trükkös csalók 
,,unokázós” módszerrel a Pilis-

csabai és a Szondi utcában. A kiszemelt 
időseket az unoka nevében telefonon 
hívták fel, majd súlyos balesetre hivat-
kozva pénzt kértek. Mindkét esetben 
résen voltak a lakosok, felismerték a csa-
lást és jelentették a rendőrségen. 

A csalók minden esetben az idős 
emberek pénzét, értékeit igyekeznek 
megszerezni. Jellemzően (vezetékes) 
telefonon keresik fel őket, és olyan tör-
ténettel állnak elő, amelynek alapja egy 
közeli családtagot ért krízishelyzet vagy 
baleset. Áldozataikat véletlenszerűen, 
de akár előre eltervezett módon is ki-
választhatják, rá lelki nyomást gyako-
rolnak, kihasználják az idős emberek 
hiszékenységét, jóindulatát.

A rendőrség azt tanácsolja, hogy 
amennyiben hozzátartozóval, unoká-
val kapcsolatban keresik, szakítsa meg 
a telefonhívást! Bontsa a vonalat, majd 
haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot 
a megnevezett családtaggal, mert így 
tudja ellenőrizni a hívás valódiságát! Ne 
adjon át pénzt, értéktárgyat senkinek! JUBILÁLÓ 

SZÉPKORÚ

ISMÉT UNOKÁZÓS  
CSALÓK A KÖRNYÉKEN 

Köszönetnyilvánítás

Fájó, de hálás szívvel köszönjük mindazok-
nak, akik szeretett Károlyunkat a korai órákban 
utolsó földi útján elkísérték és sírján a kegyelet 
virágait elhelyezték. Külön köszönjük a Pilis-
vörösvári Fúvószenekarnak, hogy kívánságát 
teljesítették. 

Peller Károlyné és családja

A helyi tűzoltók  
a 105-ös, illetve a 112-es  

központi számon riaszthatók!

Finta Balázs r. főtörzsőrmester  
pilisvörösvári körzeti megbízott 

szolgálati száma: 06-70-400-7202

Kohlhoffer Rudolf r. törzsőrmester  
pilisvörösvári körzeti megbízott 

szolgálati száma: 06-20-489-6707

Információ: 
06-26-330-233/156-os mellék

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

838 m2 alapterületű, üres lakótelek, víz, 
gáz, csatorna az ingatlanon, elektromos 

áram az ingatlan előtt biztosított. 

ÁR: 19 800 000 FT

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

828 m2 alapterületű, üres lakótelek, víz, 
gáz, csatorna az ingatlanon, elektromos 

áram az ingatlan előtt biztosított.

ÁR: 19 600 000 FT

Pilisvörösvár,  
Csobánkai u. 3/a

Ár: 18 400 000 Ft

Információ:  
06-30-995-5006,  

06-26-330-233/130-as mellék

 

 

Eladó 640 m2 alapterületű, belterületi, üres 
építési telek. Az ingatlan külön  

vízmérőórával rendelkezik,  
a többi közműre való rákötés  

az ingatlan előtti közterületről lehetséges.  
A Helyi Építési Szabályzat szerint 30%-os, 

oldalhatáros beépíthetőséggel,  
5,5 m homlokzat magassággal családi ház 

építhető az ingatlanra.

A TÁCSIK PÉKSÉG  
ÉS CUKRÁSZDA

BOLTI ELADÓ
munkatársat keres.

 Érdeklődni a helyszínen vagy a

06 30 973 6999-es  
telefonszámon lehet.

Cím:  
2085 Pilisvörösvár,  
Piliscsabai út 64.

 

Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal 
értesítse a rendőrséget a 107-es vagy a 112-
es segélyhívószámon!

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság  
Bűnmegelőzési Osztály felhívása alapján

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 áfával együtt értendők. 

apróhirdetés (max. 200 karakter): 500 Ft
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Pályázati felhívás

RENDELŐINTÉZET-IGAZGATÓ  

(magasabb vezető) beosztás ellátására

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § és 20/B. 
§ alapján pályázatot hirdet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 
Szakorvosi Rendelőintézete rendelőintézet-igazgató (magasabb 
vezető) beosztás ellátására

Betöltendő munkakör: orvos

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan

A munkakör betölthetőségének kezdete: előreláthatólag 2020. április 1. 
(vagy: a pályázatok elbírálását követően azonnal)

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pilisvörösvár Önkormányzatának Szakorvosi 
Rendelőintézete, 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 130/a

A munkakörhöz kapcsolódó magasabb vezetői megbízás: rendelőin-
tézet-igazgató

A magasabb vezetői megbízás időtartama: öt év határozott idő

A pályázat benyújtásának határideje: a kormányzati személyügyi 
igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján (www.kozigallas.gov.hu) 
való közzétételétől számított harminc napon belül (2020. március 9-ig)

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton egy eredeti és egy másolati példányban dr. Fetter Ádám 
polgármesternek címezve (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.). A borítékra 
kérjük ráírni: „Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Ren-
delőintézete intézményvezetői pályázat”

További részletek: www.kozigallas.gov.hu, Pilisvörösvár Város honlapja 
(www.pilisvorosvar.hu)

A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető: Jákliné Komor Szilvia 
intézményi referensnél a 26-330-233/129-es melléken

Pályázati feltételek:

•  felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem 
szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri 
szakvizsga,

•  legalább 5 éves szakmai gyakorlat,

•  büntetlen előélet,

•  közalkalmazotti jogviszony megléte vagy létesítése,

•  magasabb vezetői feladatok mellett „vezető közművelődési szakem-
ber” (azaz művelődésszervezői) feladatok ellátása,

•  a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdése alapján 
az integrált kulturális intézmények vezetésére vonatkozó államháztartá-
si és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 60 órás képzés elvégzését 
igazoló okirat,

•  vezetői gyakorlat előnyt jelent,

•  német nyelvtudás előnyt jelent.

Az állás betöltésének ideje: a pályázatok elbírálását követően azonnal

A magasabb vezetői megbízás ideje: határozott idejű, 5 év

A pályázat benyújtásának címzettje:

Dr. Fetter Ádám polgármester

Pilisvörösvár Város Önkormányzata

2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

A borítékra kérjük ráírni: „Művészetek Háza intézményvezetői pályázat 
– csak a pályázati véleményező bizottság bonthatja fel.”

Felvilágosítás kérhető az alábbi telefonszámon: 26-330-233/129-es 
mellék (Jákliné Komor Szilvia intézményi referens)

A pályázat benyújtásának a határideje: A Közszolgálati Állásportál 
(www.kozigallas.gov.hu) internetes oldalon történő megjelenéstől szá-
mított 30. nap (2020. 03. 06.)

 

Pályázati felhívás a Művészetek Háza  
– Kulturális Központ és Városi Könyvtár Pilisvörösvár

INTÉZMÉNYVEZETŐI 
feladatainak ellátására

 

A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felvételre keres 
határozatlan időre 

BERUHÁZÓI  
feladatok ellátására 1 fő köztisztviselő munkatársat.

Feladatok: 

• önkormányzati beruházások előkészítése
• beruházások pénzügyi igényének felmérése
• folyamatban lévő beruházások ellenőrzése
• beruházásokkal kapcsolatos lakossági bejelentések kivizsgálása

Elvárások:

• egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnök, építőmérnök, 
műemléki szakmérnök vagy egyéb műszaki szakképzettség és a be-
ruházások szervezésével, bonyolításával, felügyeletével, statisztikai 
áttekintésével összefüggő szakképesítés
• felhasználó szintű számítógépes ismeretek (Microsoft Office)

Egyéb elvárt kompetenciák: felelősségtudat, elhivatottság, terhelhe-
tőség, precíz munkavégzés

Előnyt jelent: 

• munkavégzés helyéhez közeli lakóhely
• szakmai gyakorlat

Amit kínálunk: 

• stabil szervezeti háttér
• cafeteria

Jelentkezés: Amennyiben az álláslehetőség felkeltette az Ön érdeklő-
dését, és megfelel a pályázati feltételeknek, kérjük, küldje el fényképes 
önéletrajzát e-mailben (kovacs.rita@pilisvorosvar.hu) vagy adja le sze-
mélyesen ügyfélszolgálatunkkon (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.). 

Jelentkezés határideje: 2020. március 13.

Érdeklődni lehet: Dandó-Kovács Rita HR referensnél  
Tel.: 26-330-233/120-as mellék, e-mail: HR@pilisvorosvar.hu
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Programjainkat figyelemmel kísérhetik honlapunkon és Facebook-oldalunkon! www.mhpv.hu, 
Facebook: Művészetek Háza, Pilisvörösvár

31ESEMÉNYNAPTÁR

FEBRUÁR
MÁRCIUS  
PROGRAMOK

február 23. vasárnap 

FARSANGI BÁL a nyugdíjasklub szervezésében15.00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

február 25. kedd  

FARSANGTEMETÉS  
a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 
szervezésében

18.00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

február 29. szombat  

A PÚPOS
Musical a Magyarock Dalszínház előadásában 

19.00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

március 1. vasárnap

CSELLÓ–ZONGORA EST
Közreműködik Mayer Angyalka és Tácsik Zsuzsanna

18:00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

március 5. csütörtök 

SZABÓ GYURI BÁCSI, a bükki füvesember előadása18:00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

március 10. kedd  

BOGGIE AKUSZTIK DUÓ koncert18.30

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

március 15. vasárnap

VÁROSI ÜNNEPSÉG az 1848–49-es forradalom  
és szabadságharc emlékére

11:00

Hősök tere

március 28. szombat 

KETTEN EGY/MÁS ELLEN
Vígjáték a Hadart Színház előadásában

19:00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

március 19. csütörtök 

KEZEDBEN AZ EGÉSZSÉGED 7.18:30

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

március 26. csütörtök 

DUMASZÍNHÁZ18:00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

március 28. szombat 

HÚSVÉTI KREATÍV MŰHELY10:00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

február 26. szerda  

VÉRADÁS13.00

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

FARSANGI BÁL a nyugdíjasklub szervezésében15.00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

február 25. kedd  

FARSANGTEMETÉS  
a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 
szervezésében

18.00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

február 29. szombat  

A PÚPOS
Musical a Magyarock Dalszínház előadásában 

19.00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

március 1. vasárnap

CSELLÓ–ZONGORA EST
Közreműködik Mayer Angyalka és Tácsik Zsuzsanna

18:00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

március 5. csütörtök 

SZABÓ GYURI BÁCSI, a bükki füvesember előadása18:00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

március 10. kedd  

BOGGIE AKUSZTIK DUÓ koncert18.30

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

március 15. vasárnap

VÁROSI ÜNNEPSÉG az 1848–49-es forradalom  
és szabadságharc emlékére

11:00

Hősök tere

március 28. szombat 

KETTEN EGY/MÁS ELLEN
Vígjáték a Hadart Színház előadásában

19:00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

március 19. csütörtök 

KEZEDBEN AZ EGÉSZSÉGED 7.18:30

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

március 26. csütörtök 

DUMASZÍNHÁZ18:00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

március 28. szombat 

HÚSVÉTI KREATÍV MŰHELY10:00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)

február 26. szerda  

VÉRADÁS13.00

Művészetek Háza (Fő utca 127.)



   

TRADITION, STIMMUNG  
UND VOLKSMUSIK
MULATNI, MINT RÉGEN

Nem szokványos, de hagyományos rendezvényre érkeztek február 2-án a pilisvörösvá-
ri Művészetek Házába az emberek. A manapság megszokott, könnyűzenei irányba 
tartó báloktól eltérően a muzsika ez alkalommal főként a két-három generációval 

ezelőtti időszakot idézte fel. A zenét a Sax család muzsikusai, a Klani Hupf zenekar, illetve 
a Sax Norbert – Wieszt Árpád alkotta duó szolgáltatta a közönségnek. Jó alkalom volt ez 
a messzebbről és közelről egyaránt érkező résztvevők számára – akik közt fiatalok is szép 
számban akadtak –, hogy e kellemes vasárnap délután alkalmával ízelítőt kaphassanak az 
előző század mulatságainak hangulatából.

A szervező Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata nevében köszönjük a kö-
zönségnek a részvételt, a zenészeknek az élményt, és a segítségét mindazoknak, akik bármi-
lyen módon hozzájárultak az esemény sikeréhez.

A hangulat és a pozitív visszajelzések alapján feltételezhetjük, hogy aki esetleg most lema-
radt volna, annak a továbbiakban lesz még alkalma a mulasztást bepótolni. 

Ziegler István


