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 VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG2

VÉGE  
A MULATSÁGOKNAK…

…legalábbis egy időre, hiszen a PNNÖ szervezésében február 24-én, húshagyókedden 
idén is sírva mulatozás közepette temettük el Farsang Tónit, és vele együtt a bálokat és 
a mulatságokat. Utoljára azonban még megadtuk a módját! Volt itt minden: zene, tánc, 
mulatságos produkciók. Vidám előadással készültek kicsik és nagyok: a fúvószenekar, 
a gyermek- és ifjúsági tánccsoport, a Werischwarer Heimatwerk apraja-nagyja, a Mar-
garéta Tánccsoport, Klein Léna, Kimmel Laura és Szabó Réka, a Rozmaring Hagyo-
mányőrző Tánccsoport, Steckl Bálint és Milbich Martin, Sax László és a Spitzbuben. 
Farsang Tóni temetésének méltóságáról a Werischwarer Heimatwerk fiatal csapata 
gondoskodott, a közönség legnagyobb örömére.
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KEDVES OLVASÓK!

A mikor az előző lapszám megjelent, 
majd elkezdtük összeállítani a márciusi 
lapszámot, még nem számoltunk az-

zal, hogy a világban és Magyarországon olyan 
helyzet áll elő, ami mindent felülír. Már javá-
ban összeállt a 2020-as év harmadik lapszáma, 
amikor jöttek a hírek a koronavírusról, a nap-
ról napra, percről percre változó eseményekről 
és a rendkívüli intézkedésekről. Havilapként 
nem tudunk lépést tartani az események gyors 
változásával, de amiről a lapzárta után és még 
a nyomdába adás előtt biztosan kiderült, hogy 
változik – például hogy elmaradnak a nagyobb 
rendezvények –, azt jelöltük Önöknek. Ezért 
van, hogy találnak néhány programajánló pla-
kátot ebben a számban, amin  az „ELMARAD” 
felirat szerepel.

Kedves Olvasók! Egy kisvárosi havilap egyik fel-
adata – a tájékoztatás és a szórakoztatás mellett –, 
hogy dokumentáljon egy kort az utókornak. Hi-
szen ahogy most is vannak, remélem, száz meg 
száz év múlva is lesznek olyanok, akiket érdekel 
a múlt, elődeink sorsa, élete. A mostani számból 
az fog látszani, hogy egy programokban gazdag, 
pezsgő városi életet most felülírt valami sokkal 
fontosabb: egymás és önmagunk védelme. Hogy 
az ország és a város vezetése által tett biztonsá-
gi intézkedéseket igyekszik mindenki betartani. 
Hogy  megváltozott a fontossági sorrend, mások 
lettek a prioritások.

Egyelőre még nem látjuk, miről fog szólni a 
következő lapszám, de a mostaniba még csem-
pésztünk szép és vidám pillanatokat, reméljük, 
egy kis felüdülést nyújt. A teljes szerkesztőség 
nevében kívánok minden Kedves Olvasónknak 
kitartást a következő időszakra, vigyázzanak 
magukra, vigyázzunk egymásra!

Palkovics Mária

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

TAVASZTÓL RÁKOSIG FOG JÁRNI  
AZ S72-ES SZEMÉLYVONAT

PEDAGÓGUSOK KÖSZÖNTÉSE

CIPŐ- ÉS  
KABÁTGYŰJTÉS

HÍREK

Az önkormányzat képviselő-testülete 
február 11-i ülésén döntött a születési 
támogatás bevezetéséről Pilisvörösváron. 
Az egyszeri támogatást, melynek mér-
téke gyermekenként 10 000 forint, gyer-
mekszületés esetén a szülők igényelhetik, 

ELISMERÉS AZ ALJEGYZŐNEK
„A polgári védelem feladata ma is az embe-
ri élet megóvása” – hangzott el a polgári vé-
delmi nap alkalmából tartott ünnepségén, 
amelyet a BM Országos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatósága március 2-án rendezett 
meg az igazgatóság zuglói központjában. 
A rendezvényen csaknem negyvenen vet-
tek át elismerő oklevelet, emlékplakettet a 
katasztrófavédelmet támogató tevékenysé-
gükért, köztük Gergelyné Csurilla Erika, 
Pilisvörösvár aljegyzője. Dr. Fetter Ádám 
polgármester az önkormányzat nevében 
március 4-én a hivatali apparátus előtt kö-
szöntötte őt a jeles alkalomból, és kiemelte 
a Pest megyei polgári védelemben nyújtott 
évtizedes szolgálatát. 

A Pilisvörösvári Horgász Egyesület az 
önkormányzattal kötött haszonbérleti 
szerződés alapján megkezdte a Pálya-
tó partjának rendbetételét. A mun-
kálatok első része az önkormányzat 

Tavaly májusban két hétig próbaképpen az esztergomi vonalon Angyalföldön ke-
resztül a balparti körvasúton Pécelig közlekedtek a személyvonatok. A felmért 
utasigények és a járatok nagy kihasználtsága miatt a vasúttársaság szeretné, hogy eb-
ben a viszonylatban a közlekedés állandó legyen – tudtuk meg a MÁV kommuniká-
ciós igazgatóságától. A tervek szerint idén tavasztól a Piliscsaba és Angyalföld között 
félóránként közlekedő vonatok munkanapokon tovább közlekednek Rákosig.

Kísérleti jelleggel Újpalotán megállóhelyet létesít a vasúttársaság: 350 méterre a 
7-es buszcsalád Molnár Viktor utcai megállóhelyétől. Jelenleg már zajlik a peronépí-
tés, a felsővezetéket érintő munkákat pedig már be is fejezték. A tapasztalatok alapján 
születik majd döntés a további fejlesztésről.

ÚJ JEGYZŐ  
VÖRÖSVÁRON
Hivatalba lépett dr. Udvarhelyi István Ger-
gely, Pilisvörösvár új jegyzője. A polgár-
mesteri hivatal új vezetőjét dr. Fetter Ádám 
polgármester március 4-én mutatta be a 
hivatal munkatársainak.

Dr. Udvarhelyi István Gergely 17 éve 
dolgozik a közigazgatásban, ebből 11 évet 
jegyzőként töltött el. Hivatalba lépésének 
kezdetén ezekkel a szavakkal köszöntöt-
te a hivatali apparátust: „A mi feladatunk 
az, hogy a munkánkat jól, pontosan és 
lehetőleg jókedvűen tudjuk végezni. Én 
ezen leszek, minden jelen lévő kollégának 
együttműködést ajánlok. Mindenkinek a 
szaktudására, segítségére, emberismeretére 
számítok, s én is ezt tudom felajánlani” – 
hangsúlyozta.

Az új jegyzővel készült bemutatkozó in-
terjút a Vörösvári Újság áprilisi számában 
olvashatják majd.

amennyiben a meghatározott feltételek 
együttesen fennállnak. A támogatás fel-
tétele, hogy a gyermek Pilisvörösváron 
bejelentett lakóhelyén vagy bejelentett 
tartózkodási helyén éljen, és legalább az 
egyik szülő a gyermek születésekor és a 
gyermek születését közvetlenül megelőző 
12 hónapban életvitelszerűen, megsza-
kítás nélkül Pilisvörösváron bejelentett 
lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási 
helyén éljen. Az életvitelszerű tartózko-
dást a területileg illetékes védőnő igazolja. 
Nem jogosult a születési támogatásra a 
szülő, ha a szülői felügyeleti jogát bíróság 
korlátozta vagy megszüntette, vagy a gyer-
mek gyermekvédelmi szakellátásba került.

A támogatást a rendelet hatálybalépé-
sét követően, vagyis a 2020. február 13. 
után született babákra lehet igényelni, és 
az igénylést legkésőbb a gyermek születé-
se után fél évvel lehet leadni. A határidő 
jogvesztő, visszamenőleg nem igényelhető 
a születési támogatás. Jogosultság esetén a 

támogatást a kérelem benyújtását követő 
30 napon belül folyósítja a hivatal.

Amennyiben a család jövedelmi hely-
zete indokolja, rászorultsági alapon to-
vábbi 7500 forint értékű természetbeni 
születési támogatás kérhető.

Figyelem, a születési támogatás nem 
automatikus, kérelmezni kell. Az igény-
léshez szükséges dokumentumok a városi 
honlapról letölthetők. 

 

Születési támogatás: 

Természetbeni  
születési támogatás 

iránti kérelem: 

ÉRTESÍTSÜK A 
RENDŐRÖKET!
A Pilisvörösvári Rendőrőrs azt kéri 
a lakosságtól, hogy ha a településen 
bármilyen jogsértésnek lesznek ta-
núi, gyanús eseményt vagy szokatlan 
körülményeket tapasztalnak (pl. szo-
katlanul viselkedő személyek, furcsa 
tevékenység vagy gyanús jármű), 
akkor értesítsék valamelyik körzeti 
megbízottat, vagy hívják a 112-es se-
gélyhívószámot. 

A Facebookon közzétett bejegyzé-
sek, hozzászólások nem minősülnek 
bejelentésnek. Fontos, hogy minden 
esetben haladéktalanul értesüljön a 
rendőrség a gyanús eseményekről, 
hiszen akkor van módjuk intézkedni, 
s úgy még jó esély lehet az elkövető 
tettenérésére.
A körzeti megbízottak elérhetősége:

Finta Balázs r. főtörzsőrmester  
06-70-400-7202

Kohlhoffer Rudolf r. törzsőrmester  
06-20-489-6707

Tájékoztatók  
a korona vírusról

A koronavírus járványról a téma aktualitá-
sainak gyors változása miatt az interneten 
keressék a friss híreket. Kérjük, ügyeljenek 
arra, hogy hiteles forrásból tájékozódja-
nak. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által kiadott országos információs honlap 
a koronavirus.gov.hu címen érhető el, az 
oldal válaszokkal szolgál a gyakran feltett 
kérdésekre, megtalálhatók rajta a legfris-
sebb országos hírek és információk, vala-
mint olvashatunk arról, hogy mit érdemes 
tenni a megelőzés érdekében.

A városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu) a ki-
emelt információk között találják meg a járvány 
kapcsán közzétett tájékoztatókat. 

A legfrissebb hírekért  
a Vörösvári Hírek  

Facebook-oldalát  
érdemes felkeresni. 

Nyugdíjba vonuló pedagógusokat köszöntött az önkormányzat. Breierné Szénási Er-
zsébet, Kárpát József és Tóth Antalné 2019 decemberében mentek nyugdíjba a Temp-
lom téri iskolából. Ebből az alkalomból dr. Fetter Ádám polgármester a városházán 
fogadta a három pedagógust, és köszönetet mondott évtizedeken át végzett áldozatos 
munkájukért. Breierné Szénási Erzsébet és Kárpát József a nyugdíj mellett tovább 
folytatják az iskolában a munkát.

REND A PÁLYA-TÓ PARTJÁN

Téliruha-gyűjtést szervezett január 
végén az önkormányzat Szociális és 
Egészségügyi Bizottsága. Január 16. és 
19. között gyermekek és fiatalok számá-
ra gyűjtöttek télikabátokat, dzsekiket és 
meleg lábbeliket. A gyűjtésnek a Városi 
Napos Oldal Szociális Központ biztosí-
tott helyiséget.

Az adományozók számos tiszta, ép 
és sok esetben márkás ruházatot adtak 
le, a rászoruló gyermekes családok pedig 
nagy örömmel fogadták a meleg holmit. 
Néhány felnőtt kabát is érkezett a gyűj-
tésre, ami szintén gazdára talált. A szer-
vezők sikeresnek nyilvánították az akci-
ót, ezért tervezik, hogy a későbbiekben is 
rendeznek tematikus gyűjtéseket.

hozzájárulásával február 25-én zajlott. A 
takarítás során az egyesület tagjai motoros 
fűrészekkel, csörlővel és csónakkal emel-
ték ki a fákat, amelyeket a vihar a tóba 
döntött. A vízfelület és a partoldal köz-
vetlen találkozásánál lévő, alámosott, bal-
esetveszélyes fákat kivágták, az erdő felőli 
gyalogos ösvényt pedig megtisztították. 
A február 25-i takarítás során a feladatok 
nyolcvan százalékát sikerült elvégezni, 
a munkálatok teljes befejezésig még egy 
akció szükséges. Az önkormányzat kö-
szönetét fejezte ki a közreműködőknek az 
elvégzett munkáért.
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évtizedes szolgálatát. 

A Pilisvörösvári Horgász Egyesület az 
önkormányzattal kötött haszonbérleti 
szerződés alapján megkezdte a Pálya-
tó partjának rendbetételét. A mun-
kálatok első része az önkormányzat 

Tavaly májusban két hétig próbaképpen az esztergomi vonalon Angyalföldön ke-
resztül a balparti körvasúton Pécelig közlekedtek a személyvonatok. A felmért 
utasigények és a járatok nagy kihasználtsága miatt a vasúttársaság szeretné, hogy eb-
ben a viszonylatban a közlekedés állandó legyen – tudtuk meg a MÁV kommuniká-
ciós igazgatóságától. A tervek szerint idén tavasztól a Piliscsaba és Angyalföld között 
félóránként közlekedő vonatok munkanapokon tovább közlekednek Rákosig.

Kísérleti jelleggel Újpalotán megállóhelyet létesít a vasúttársaság: 350 méterre a 
7-es buszcsalád Molnár Viktor utcai megállóhelyétől. Jelenleg már zajlik a peronépí-
tés, a felsővezetéket érintő munkákat pedig már be is fejezték. A tapasztalatok alapján 
születik majd döntés a további fejlesztésről.

ÚJ JEGYZŐ  
VÖRÖSVÁRON
Hivatalba lépett dr. Udvarhelyi István Ger-
gely, Pilisvörösvár új jegyzője. A polgár-
mesteri hivatal új vezetőjét dr. Fetter Ádám 
polgármester március 4-én mutatta be a 
hivatal munkatársainak.

Dr. Udvarhelyi István Gergely 17 éve 
dolgozik a közigazgatásban, ebből 11 évet 
jegyzőként töltött el. Hivatalba lépésének 
kezdetén ezekkel a szavakkal köszöntöt-
te a hivatali apparátust: „A mi feladatunk 
az, hogy a munkánkat jól, pontosan és 
lehetőleg jókedvűen tudjuk végezni. Én 
ezen leszek, minden jelen lévő kollégának 
együttműködést ajánlok. Mindenkinek a 
szaktudására, segítségére, emberismeretére 
számítok, s én is ezt tudom felajánlani” – 
hangsúlyozta.

Az új jegyzővel készült bemutatkozó in-
terjút a Vörösvári Újság áprilisi számában 
olvashatják majd.

amennyiben a meghatározott feltételek 
együttesen fennállnak. A támogatás fel-
tétele, hogy a gyermek Pilisvörösváron 
bejelentett lakóhelyén vagy bejelentett 
tartózkodási helyén éljen, és legalább az 
egyik szülő a gyermek születésekor és a 
gyermek születését közvetlenül megelőző 
12 hónapban életvitelszerűen, megsza-
kítás nélkül Pilisvörösváron bejelentett 
lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási 
helyén éljen. Az életvitelszerű tartózko-
dást a területileg illetékes védőnő igazolja. 
Nem jogosult a születési támogatásra a 
szülő, ha a szülői felügyeleti jogát bíróság 
korlátozta vagy megszüntette, vagy a gyer-
mek gyermekvédelmi szakellátásba került.

A támogatást a rendelet hatálybalépé-
sét követően, vagyis a 2020. február 13. 
után született babákra lehet igényelni, és 
az igénylést legkésőbb a gyermek születé-
se után fél évvel lehet leadni. A határidő 
jogvesztő, visszamenőleg nem igényelhető 
a születési támogatás. Jogosultság esetén a 

támogatást a kérelem benyújtását követő 
30 napon belül folyósítja a hivatal.

Amennyiben a család jövedelmi hely-
zete indokolja, rászorultsági alapon to-
vábbi 7500 forint értékű természetbeni 
születési támogatás kérhető.

Figyelem, a születési támogatás nem 
automatikus, kérelmezni kell. Az igény-
léshez szükséges dokumentumok a városi 
honlapról letölthetők. 

 

Születési támogatás: 

Természetbeni  
születési támogatás 

iránti kérelem: 

ÉRTESÍTSÜK A 
RENDŐRÖKET!
A Pilisvörösvári Rendőrőrs azt kéri 
a lakosságtól, hogy ha a településen 
bármilyen jogsértésnek lesznek ta-
núi, gyanús eseményt vagy szokatlan 
körülményeket tapasztalnak (pl. szo-
katlanul viselkedő személyek, furcsa 
tevékenység vagy gyanús jármű), 
akkor értesítsék valamelyik körzeti 
megbízottat, vagy hívják a 112-es se-
gélyhívószámot. 

A Facebookon közzétett bejegyzé-
sek, hozzászólások nem minősülnek 
bejelentésnek. Fontos, hogy minden 
esetben haladéktalanul értesüljön a 
rendőrség a gyanús eseményekről, 
hiszen akkor van módjuk intézkedni, 
s úgy még jó esély lehet az elkövető 
tettenérésére.
A körzeti megbízottak elérhetősége:

Finta Balázs r. főtörzsőrmester  
06-70-400-7202

Kohlhoffer Rudolf r. törzsőrmester  
06-20-489-6707

Tájékoztatók  
a korona vírusról

A koronavírus járványról a téma aktualitá-
sainak gyors változása miatt az interneten 
keressék a friss híreket. Kérjük, ügyeljenek 
arra, hogy hiteles forrásból tájékozódja-
nak. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által kiadott országos információs honlap 
a koronavirus.gov.hu címen érhető el, az 
oldal válaszokkal szolgál a gyakran feltett 
kérdésekre, megtalálhatók rajta a legfris-
sebb országos hírek és információk, vala-
mint olvashatunk arról, hogy mit érdemes 
tenni a megelőzés érdekében.

A városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu) a ki-
emelt információk között találják meg a járvány 
kapcsán közzétett tájékoztatókat. 

A legfrissebb hírekért  
a Vörösvári Hírek  

Facebook-oldalát  
érdemes felkeresni. 

Nyugdíjba vonuló pedagógusokat köszöntött az önkormányzat. Breierné Szénási Er-
zsébet, Kárpát József és Tóth Antalné 2019 decemberében mentek nyugdíjba a Temp-
lom téri iskolából. Ebből az alkalomból dr. Fetter Ádám polgármester a városházán 
fogadta a három pedagógust, és köszönetet mondott évtizedeken át végzett áldozatos 
munkájukért. Breierné Szénási Erzsébet és Kárpát József a nyugdíj mellett tovább 
folytatják az iskolában a munkát.

REND A PÁLYA-TÓ PARTJÁN

Téliruha-gyűjtést szervezett január 
végén az önkormányzat Szociális és 
Egészségügyi Bizottsága. Január 16. és 
19. között gyermekek és fiatalok számá-
ra gyűjtöttek télikabátokat, dzsekiket és 
meleg lábbeliket. A gyűjtésnek a Városi 
Napos Oldal Szociális Központ biztosí-
tott helyiséget.

Az adományozók számos tiszta, ép 
és sok esetben márkás ruházatot adtak 
le, a rászoruló gyermekes családok pedig 
nagy örömmel fogadták a meleg holmit. 
Néhány felnőtt kabát is érkezett a gyűj-
tésre, ami szintén gazdára talált. A szer-
vezők sikeresnek nyilvánították az akci-
ót, ezért tervezik, hogy a későbbiekben is 
rendeznek tematikus gyűjtéseket.

hozzájárulásával február 25-én zajlott. A 
takarítás során az egyesület tagjai motoros 
fűrészekkel, csörlővel és csónakkal emel-
ték ki a fákat, amelyeket a vihar a tóba 
döntött. A vízfelület és a partoldal köz-
vetlen találkozásánál lévő, alámosott, bal-
esetveszélyes fákat kivágták, az erdő felőli 
gyalogos ösvényt pedig megtisztították. 
A február 25-i takarítás során a feladatok 
nyolcvan százalékát sikerült elvégezni, 
a munkálatok teljes befejezésig még egy 
akció szükséges. Az önkormányzat kö-
szönetét fejezte ki a közreműködőknek az 
elvégzett munkáért.
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• Elfogadta a képviselő-testület a 2020-as év költségvetését. 
Melyek voltak a rendelet megalkotásánál a legfőbb irányadó 
szempontok?

Pilisvörösvár 2020-as költségvetését az óvatosság, a következe-
tesség és a teljeskörűség elvét szem előtt tartva terveztük meg. 
Mind az önkormányzat működésében, mind az önkormányzat 
beruházáspolitikájában változásokat, szervezeti, szerkezeti át-
alakításokat kívánunk végrehajtani, amit már a költségvetés ter-
vezése során is igyekeztünk figyelembe venni. Kezdetben a nagy 
volumenű beruházásokat nem konkretizáltuk, helyette egy-egy 

KÖLTSÉGVETÉS,  
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS, 
BÖLCSŐDETERVEK

Szeretnénk a ciklus során szóba jöhető beruházások terveit 
már idén elkészíttetni. Egyrészt azért, hogy pályázati lehetőség 
esetén, tervek hiányában ne essünk el a lehetőségtől, másrészt 
tudatos beruházáspolitikát szeretnénk folytatni, ami annyit je-
lent, hogy nem aprózzuk el az azonos beruházásokat, hanem 
egyszerre nagyobb mennyiségben végeztetjük el. Ezáltal a beru-
házások fajlagos költségének csökkentését szeretnénk elérni. Ez 
az elméletünk már most, a terveztetési árajánlatok bekérésekor 
igazolódott. 

• Ez akkor azt is jelenti, hogy konkrét beruházási/fejlesztési 
tervek egyelőre nincsenek, de év közben alakulhat úgy, hogy 
mégis lesz?

Vannak konkrét terveink, de előre szándékosan nem határoztunk 
meg pontos beruházásokat a terveztetésen kívül, hisz a várható 
pályázati kiírások ezt nagyban módosíthatják. Emiatt hoztunk 
létre egy beruházási és egy fejlesztési alapot, amelyből az év so-
rán tudunk átcsoportosítani, de az sem kizárt, hogy felhalmo-
zunk és a következő évben hajtjuk végre egy időben például több 
járda építését vagy utak aszfaltozását.

• A két februári ülés közötti időszak alatt már alakult is konk-
rét beruházás, mégpedig utakra vonatkozóan. Hol tart most ez 
a dolog?

Még mindig nagyon sok belterületi utca van, amelyik nem ren-
delkezik szilárd burkolattal, ezért úgy döntöttünk, megterveztet-
jük nagy részüket. Filozófiánknak megfelelően nem egy-egy utca 
tervezését kezdtük meg, hanem csomagban kértünk árajánlatot, 
olyan utcákra, melyek közművekkel ellátottak és rendezett a sza-
bályozásuk. Az Északi lakóövezet burkolatlan utcái, valamint a 
Szent Imre, Csendbiztos és Budai utca által határolt terület útjai 
kerültek ebbe a csomagba. A beérkezett ajánlatok alátámasztot-
ták a gondolatmenetünket, hogy a csomagban való terveztetés 
fajlagos költsége lényegesen alacsonyabb, mint ha egyesével ter-
veztetnénk.

• Még januárban hirdettek eredményt szemétszállítás-ügyben.  
Ugye, két cég pályázott, a Depónia és a Vertikál. Utóbbi pályá-
zata érvénytelennek bizonyult, azonban megtámadták a dön-
tést. Mi történt azóta?

A hulladékszállítási közbeszerzés kiértékelésénél a közbeszerzé-
si törvény értelmében a Vertikál kizárásra kellett kerüljön,  mert 
az illegálisan lerakott hulladék elszállítására irreálisan alacsony 
árat adott meg, így a Depónia lett kihirdetve győztesnek. Ezt a 
döntést megtámadta a Vertikál a közbeszerzési döntőbizottság-
nál, ezért nem kötöttünk szerződést egyelőre a Depóniával. A 
jogi procedúra lezárásáig a Zöld Bicske – aki a Vertikállal kon-
zorciumban pályázott – végzi továbbra is a hulladékszállítást a 
korábbiakkal azonos rendszer szerint.

• Felmerült egy új bölcsőde megépítésének lehetősége. Miről 
van szó pontosan?

 Bízunk benne, hogy a bölcsődeépítési programot folytatja a kor-
mány, de az ezen való induláshoz engedélyes tervekre van szük-
ség. Jelenleg ilyen tervei nincsenek a városnak. 2006-ban készült 
egy terv, de ez mind méretében, mind a helyszín tekintetében 
nem aktuális már és a szabályozások is változtak azóta, ezért 
egy új bölcsőde terveztetéséről döntöttünk. Védőnői és bölcsődei 
adatok alapján egy 4 csoportszobás épületben gondolkodunk az 
Akácfa közben, a volt okmányiroda helyén. Erre kértünk be aján-
latokat, azzal a kikötéssel, hogy a tervezésre szűkös idő korlátot 
szabtunk, az engedélyes tervnek április végéig kell elkészülni.

• Viszonylag távlati terv ez egyelőre… addig a jelenlegi böl-
csőde ki tudja elégíteni az igényeket vagy már most kevés a fé-
rőhely?

Egyre nehezebben tudja kiszolgálni az igényeket a jelenlegi böl-
csőde a rendelkezésre álló férőhelyekkel. Sok családnak segítség 
lenne, ha például a munkába való korábbi visszatérést tudnánk 
támogatni a gyermekek bölcsődei elhelyezésével. Sokan most is 
más településre vagy magán intézményekbe hordják gyermekü-
ket, esetleg családi összefogással próbálják megoldani a felügye-
letet, ami megterhelő lehet. Jelenleg is sokan jelentkeznének, 
akik az előzetes érdeklődés után, megtudva, hogy nincs szabad 
férőhely nem is adnak be jelentkezést, így elutasításra sem kerül-
nek. Ez az oka, hogy a korábbi statisztikák azt mutatták, hogy 
elegendő ennyi férőhely a városnak.

• Milyen lépéseket tett az önkormányzat a koronavírus jár-
ványügyi veszély megelőzése érdekében?

Az önkormányzat intézményei teljes kapacításukat a vírus 
megfkezésének szolgálatába állították. Biztosítjuk azoknak a 
gyerekeknek az elhelyezését, akiknek a szülei a vírus megféke-
zésében tevékenyen részt vesznek vagy munkahelyük megtartása 
érdekében igényelték a bölcsődei, óvodai elhelyezést. Hangsú-
lyosan odafigyelünk az idősebb generációra is. Önkormányza-
tunk felkészült, a lakosságot folyamatosan tájékoztatjuk.

Palkovics Mária

INTERJÚ DR. FETTER ÁDÁM 
POLGÁRMESTERREL 

keretösszeget határoztunk meg a beruházási és a fejlesztési alap 
számára. Csupán azt a politikát szeretnénk követni, hogy az inf-
rastruktúra fejlesztéseket nem önkormányzati vagyon értékesí-
téséből kívánjuk finanszírozni, ahhoz pályázati lehetőségeket 
szeretnénk igénybe venni, valamit egy szigorú, feszes adópolitika 
által teremtve meg a hozzá szükséges fedezetet. Ezen tényezők 
függvényében fogjuk a későbbiekben konkretizálni a tervezett 
beruházásokat. A költségvetés tervezésénél figyelembe kellett 
továbbá venni az előző évek kötelezettségvállalásait is, illetve a 
kormányzat által meghozott kötelező érvényű rendelkezéseket, 
amelyek jelentős mértékben befolyásolták a tervezés során a 
mozgásteret. 

• Nagy vonalakban beszéljünk kicsit a konkrét változásokról 
(bevételi, kiadási oldal)!

A 2020. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzat 3,76 milliárd Ft. 
Ez az összeg magában foglalja az önkormányzati fenntartású in-
tézmények költségvetését is. Röviden összefoglalva a változásokat, 
a bevételi oldalon a működési célú támogatás bár az elmúlt évhez 
képest növekedett, de ez a hozzá kapcsolódó feladatok növeke-
désével együtt járó szükségszerű növekedésnek tudható be. Ami 
kihangsúlyozandó, hogy bár örömteli hír, hogy vállalkozásaink 
adóerő-képessége az elmúlt években növekedett, sajnos azonban 
a központi költségvetés helyi vállalkozások teljesítményéhez iga-
zodó elvonási rendelkezései miatt ezt támogatáselvonásként kell 
önkormányzatunknak megélnie,  és a jövőben ezzel számolnia. 
Felhalmozási bevételekben van csökkenés az elmúlt évekhez ké-
pest, tekintettel arra, hogy további ingatlanértékesítést nem kí-
vánunk tervezni, illetve konkrét pályázati forrás nem volt ismert 
a tervezés időszakában, emiatt a pályázati bevétel sem szerepel 
a tervszámok között. A kiadási oldalon a beruházások összege 
csökkent, ugyanakkor a dologi kiadások növekedtek, ami azzal 
magyarázható, hogy a beruházásokra tartalékot képeztünk és nem 
konkrét feladatok jelentek meg a költségvetés soraiban, másrészt 
a struktúraváltásokhoz kapcsolódó egyszeri kiadások és a hosszú 
távú beruházásokat megalapozó terveztetési költségek idén jelen-
nek meg a dologi tételek között. Szintén növekedtek a személyi 
kiadások többek között a hivatalnál a központi kormányzat mi-
nimálbér növelésére vonatkozó rendelkezései, valamint a korábbi 
testület azon vállalása miatt, hogy a köztisztviselői illetményalapot 
a köztisztviselői törvényben meghatározottakhoz képest 20%-kal 
magasabb összegben állapította meg 2019. január 01. napjától kez-
dődően. Az önkormányzat személyi kiadásaira tervezett összegek 
is emelkedtek az elmúlt időszakhoz képest, mert ezzel teremtettük 
meg a költségvetésben egy struktúra- és egyben szemléletváltás le-
hetőségét a díjazási rendszerben, melynek részleteiről majd a ké-
sőbbiekben számolunk be.

• Ahogy elhangzott az ülésen, az idén a hangsúly a tervezésen 
van. Mit jelent ez pontosan?

KEDVES OLVASÓINK!

Pilisvörösvár Önkormányzata járványügyi megelőzés cél-

jából március 10-étől az elkövetkező időszak nagyobb kö-

zösséget érintő rendezvényeit bizonytalan ideig nem tartja 

meg. A városban tervezett márciusi rendezvények elmarad-

nak, az áprilisi programokról jelenleg még nem rendelke-

zünk pontos információkkal, de ezzel kapcsolatban érde-

mes figyelni az internetet és érdeklődni a szervezőknél. 

Lapunk – havilapként – a koronavírussal kapcsolatban 

nem tud naprakész információkat közölni, hiszen a hely-

zet napról napra változik. Megértésüket köszönjük!

A szerkesztőség
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KÖLTSÉGVETÉS,  
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS, 
BÖLCSŐDETERVEK

Szeretnénk a ciklus során szóba jöhető beruházások terveit 
már idén elkészíttetni. Egyrészt azért, hogy pályázati lehetőség 
esetén, tervek hiányában ne essünk el a lehetőségtől, másrészt 
tudatos beruházáspolitikát szeretnénk folytatni, ami annyit je-
lent, hogy nem aprózzuk el az azonos beruházásokat, hanem 
egyszerre nagyobb mennyiségben végeztetjük el. Ezáltal a beru-
házások fajlagos költségének csökkentését szeretnénk elérni. Ez 
az elméletünk már most, a terveztetési árajánlatok bekérésekor 
igazolódott. 

• Ez akkor azt is jelenti, hogy konkrét beruházási/fejlesztési 
tervek egyelőre nincsenek, de év közben alakulhat úgy, hogy 
mégis lesz?

Vannak konkrét terveink, de előre szándékosan nem határoztunk 
meg pontos beruházásokat a terveztetésen kívül, hisz a várható 
pályázati kiírások ezt nagyban módosíthatják. Emiatt hoztunk 
létre egy beruházási és egy fejlesztési alapot, amelyből az év so-
rán tudunk átcsoportosítani, de az sem kizárt, hogy felhalmo-
zunk és a következő évben hajtjuk végre egy időben például több 
járda építését vagy utak aszfaltozását.

• A két februári ülés közötti időszak alatt már alakult is konk-
rét beruházás, mégpedig utakra vonatkozóan. Hol tart most ez 
a dolog?

Még mindig nagyon sok belterületi utca van, amelyik nem ren-
delkezik szilárd burkolattal, ezért úgy döntöttünk, megterveztet-
jük nagy részüket. Filozófiánknak megfelelően nem egy-egy utca 
tervezését kezdtük meg, hanem csomagban kértünk árajánlatot, 
olyan utcákra, melyek közművekkel ellátottak és rendezett a sza-
bályozásuk. Az Északi lakóövezet burkolatlan utcái, valamint a 
Szent Imre, Csendbiztos és Budai utca által határolt terület útjai 
kerültek ebbe a csomagba. A beérkezett ajánlatok alátámasztot-
ták a gondolatmenetünket, hogy a csomagban való terveztetés 
fajlagos költsége lényegesen alacsonyabb, mint ha egyesével ter-
veztetnénk.

• Még januárban hirdettek eredményt szemétszállítás-ügyben.  
Ugye, két cég pályázott, a Depónia és a Vertikál. Utóbbi pályá-
zata érvénytelennek bizonyult, azonban megtámadták a dön-
tést. Mi történt azóta?

A hulladékszállítási közbeszerzés kiértékelésénél a közbeszerzé-
si törvény értelmében a Vertikál kizárásra kellett kerüljön,  mert 
az illegálisan lerakott hulladék elszállítására irreálisan alacsony 
árat adott meg, így a Depónia lett kihirdetve győztesnek. Ezt a 
döntést megtámadta a Vertikál a közbeszerzési döntőbizottság-
nál, ezért nem kötöttünk szerződést egyelőre a Depóniával. A 
jogi procedúra lezárásáig a Zöld Bicske – aki a Vertikállal kon-
zorciumban pályázott – végzi továbbra is a hulladékszállítást a 
korábbiakkal azonos rendszer szerint.

• Felmerült egy új bölcsőde megépítésének lehetősége. Miről 
van szó pontosan?

 Bízunk benne, hogy a bölcsődeépítési programot folytatja a kor-
mány, de az ezen való induláshoz engedélyes tervekre van szük-
ség. Jelenleg ilyen tervei nincsenek a városnak. 2006-ban készült 
egy terv, de ez mind méretében, mind a helyszín tekintetében 
nem aktuális már és a szabályozások is változtak azóta, ezért 
egy új bölcsőde terveztetéséről döntöttünk. Védőnői és bölcsődei 
adatok alapján egy 4 csoportszobás épületben gondolkodunk az 
Akácfa közben, a volt okmányiroda helyén. Erre kértünk be aján-
latokat, azzal a kikötéssel, hogy a tervezésre szűkös idő korlátot 
szabtunk, az engedélyes tervnek április végéig kell elkészülni.

• Viszonylag távlati terv ez egyelőre… addig a jelenlegi böl-
csőde ki tudja elégíteni az igényeket vagy már most kevés a fé-
rőhely?

Egyre nehezebben tudja kiszolgálni az igényeket a jelenlegi böl-
csőde a rendelkezésre álló férőhelyekkel. Sok családnak segítség 
lenne, ha például a munkába való korábbi visszatérést tudnánk 
támogatni a gyermekek bölcsődei elhelyezésével. Sokan most is 
más településre vagy magán intézményekbe hordják gyermekü-
ket, esetleg családi összefogással próbálják megoldani a felügye-
letet, ami megterhelő lehet. Jelenleg is sokan jelentkeznének, 
akik az előzetes érdeklődés után, megtudva, hogy nincs szabad 
férőhely nem is adnak be jelentkezést, így elutasításra sem kerül-
nek. Ez az oka, hogy a korábbi statisztikák azt mutatták, hogy 
elegendő ennyi férőhely a városnak.

• Milyen lépéseket tett az önkormányzat a koronavírus jár-
ványügyi veszély megelőzése érdekében?

Az önkormányzat intézményei teljes kapacításukat a vírus 
megfkezésének szolgálatába állították. Biztosítjuk azoknak a 
gyerekeknek az elhelyezését, akiknek a szülei a vírus megféke-
zésében tevékenyen részt vesznek vagy munkahelyük megtartása 
érdekében igényelték a bölcsődei, óvodai elhelyezést. Hangsú-
lyosan odafigyelünk az idősebb generációra is. Önkormányza-
tunk felkészült, a lakosságot folyamatosan tájékoztatjuk.

Palkovics Mária

INTERJÚ DR. FETTER ÁDÁM 
POLGÁRMESTERREL 

keretösszeget határoztunk meg a beruházási és a fejlesztési alap 
számára. Csupán azt a politikát szeretnénk követni, hogy az inf-
rastruktúra fejlesztéseket nem önkormányzati vagyon értékesí-
téséből kívánjuk finanszírozni, ahhoz pályázati lehetőségeket 
szeretnénk igénybe venni, valamit egy szigorú, feszes adópolitika 
által teremtve meg a hozzá szükséges fedezetet. Ezen tényezők 
függvényében fogjuk a későbbiekben konkretizálni a tervezett 
beruházásokat. A költségvetés tervezésénél figyelembe kellett 
továbbá venni az előző évek kötelezettségvállalásait is, illetve a 
kormányzat által meghozott kötelező érvényű rendelkezéseket, 
amelyek jelentős mértékben befolyásolták a tervezés során a 
mozgásteret. 

• Nagy vonalakban beszéljünk kicsit a konkrét változásokról 
(bevételi, kiadási oldal)!

A 2020. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzat 3,76 milliárd Ft. 
Ez az összeg magában foglalja az önkormányzati fenntartású in-
tézmények költségvetését is. Röviden összefoglalva a változásokat, 
a bevételi oldalon a működési célú támogatás bár az elmúlt évhez 
képest növekedett, de ez a hozzá kapcsolódó feladatok növeke-
désével együtt járó szükségszerű növekedésnek tudható be. Ami 
kihangsúlyozandó, hogy bár örömteli hír, hogy vállalkozásaink 
adóerő-képessége az elmúlt években növekedett, sajnos azonban 
a központi költségvetés helyi vállalkozások teljesítményéhez iga-
zodó elvonási rendelkezései miatt ezt támogatáselvonásként kell 
önkormányzatunknak megélnie,  és a jövőben ezzel számolnia. 
Felhalmozási bevételekben van csökkenés az elmúlt évekhez ké-
pest, tekintettel arra, hogy további ingatlanértékesítést nem kí-
vánunk tervezni, illetve konkrét pályázati forrás nem volt ismert 
a tervezés időszakában, emiatt a pályázati bevétel sem szerepel 
a tervszámok között. A kiadási oldalon a beruházások összege 
csökkent, ugyanakkor a dologi kiadások növekedtek, ami azzal 
magyarázható, hogy a beruházásokra tartalékot képeztünk és nem 
konkrét feladatok jelentek meg a költségvetés soraiban, másrészt 
a struktúraváltásokhoz kapcsolódó egyszeri kiadások és a hosszú 
távú beruházásokat megalapozó terveztetési költségek idén jelen-
nek meg a dologi tételek között. Szintén növekedtek a személyi 
kiadások többek között a hivatalnál a központi kormányzat mi-
nimálbér növelésére vonatkozó rendelkezései, valamint a korábbi 
testület azon vállalása miatt, hogy a köztisztviselői illetményalapot 
a köztisztviselői törvényben meghatározottakhoz képest 20%-kal 
magasabb összegben állapította meg 2019. január 01. napjától kez-
dődően. Az önkormányzat személyi kiadásaira tervezett összegek 
is emelkedtek az elmúlt időszakhoz képest, mert ezzel teremtettük 
meg a költségvetésben egy struktúra- és egyben szemléletváltás le-
hetőségét a díjazási rendszerben, melynek részleteiről majd a ké-
sőbbiekben számolunk be.

• Ahogy elhangzott az ülésen, az idén a hangsúly a tervezésen 
van. Mit jelent ez pontosan?

KEDVES OLVASÓINK!

Pilisvörösvár Önkormányzata járványügyi megelőzés cél-

jából március 10-étől az elkövetkező időszak nagyobb kö-

zösséget érintő rendezvényeit bizonytalan ideig nem tartja 

meg. A városban tervezett márciusi rendezvények elmarad-

nak, az áprilisi programokról jelenleg még nem rendelke-

zünk pontos információkkal, de ezzel kapcsolatban érde-

mes figyelni az internetet és érdeklődni a szervezőknél. 

Lapunk – havilapként – a koronavírussal kapcsolatban 

nem tud naprakész információkat közölni, hiszen a hely-

zet napról napra változik. Megértésüket köszönjük!

A szerkesztőség
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Finta Balázs körzeti megbízott  
és Forgács Péter őrsparancsnok-helyettes

ÖNKORMÁNYZAT

2020. FEBRUÁR 11. 
Elkészült az idei költségvetés

Elfogadta a képviselő-testület a 2020-as év 
költségvetését. Az államtól az idei költség-
vetési törvény alapján az önkormányzat 
működésének általános támogatásaként át-
menetileg a tavalyinál alacsonyabb összegű 
bevétel került megállapításra. Az egyik oka 
ennek az, hogy növekedett az adóerő-ké-
pesség. A másik, hogy az idei költségvetési 
törvény az általános önkormányzati válasz-
tások miatti átmeneti szabályt állapított 
meg, miszerint 2020 januárjában és feb-
ruárjában az önkormányzatok a Magyar-
ország 2019-es központi költségvetéséről 
szóló törvény szerint megállapított önkor-
mányzati hivatal működésének támogatása 
figyelembevételével részesülnek támoga-
tásban. Összességében 1 067 409 000 forint 

ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEK
működési támogatásra számíthat a város, 
a magánszemélyek kommunális adója a 
2019-es bevétellel közel azonos összegben, 
82 000 000 forinttal szerepel a költségve-
tésben, a helyi iparűzési adó 611 890 000, 
közhatalmi bevételként 758 650 000 forint 
várható. A költségvetés további részleteiről 
a polgármesterrel készült interjúban olvas-
hatnak. (3/2020. rendelet – 9 igen, 2 nem)

KÖTET alapszabályának  
módosítása

A Pilisi KÖTET Egyesület január 23-án 
taggyűlést tartott, melynek során aktua-
lizálták az egyesület alapszabályát (Tár-
sulási Megállapodás). A főbb módosítá-
sok a következők voltak: megválasztották 
az egyesület elnökének Poppréné Révay 
Gyöngyit, alelnökeinek dr. Szente Kál-
mánt és Csicsmanczai Tamás Józsefnét. 
Ezek mellett változás, hogy belépett az 
egyesületbe Csobánka Község Önkor-
mányzata, a tagdíj mértékét pedig 15 fo-
rint/lakos összegben állapították meg. Az 
egyesület titkára dr. Peller György, Pilis-
szentiván jegyzője lett.  (18/2020. határo-
zat – 11 igen)

Kistérségi társulási szándék  
és SECAP készítés

A Fenntartható Energia és Klíma Akció-
terv (SECAP) objektív, statisztikai és tény-
adatokon alapuló áttekintést nyújt a tele-
pülések számára a különböző szektorok 

(önkormányzati létesítmények, lakosság, 
közlekedés stb.) energiafogyasztásáról és 
szén-dioxid-kibocsátásáról. 

A megújuló energiaforrások kiaknázá-
sát mind a hazai, mind az európai uniós 
energiapolitika támogatja. Az európai 
uniós támogatási konstrukciók pályázati 
kiírásai esetében 2021-től már nem előny, 
hanem feltétel lesz, hogy az önkormányzat 
rendelkezzen energiastratégiával. Janu-
ár 6-án polgármesteri egyeztetésre került 
sor Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Solymár, 
Pilisszántó, Piliscsaba település polgár-
mestereinek részvételével. A megbeszélés 
tárgya az önfenntartó kistérségre vonatko-
zó térségi önkormányzati együttműködés, 
valamint egy SECAP tanulmány elkészí-
tése volt. A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy támogatja a SECAP elkészítését. 
(19/2020. határozat – 11 igen)

Módosult  
a szociális rendelet

Módosította a képviselő-testület a szociális 
támogatásokról szóló rendeletet. A módo-
sítás szerint lakhatási támogatás akkor ad-
ható, ha a háztartásban élők egy főre jutó 
jövedelme nem haladja meg több személy 
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200%-át, egyedül 
élő esetén a 300%-át, bizonyos esetekben 
350%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás 
elismert havi költsége a háztartás havi 
összjövedelmének 20%-át eléri vagy meg-
haladja. 

Gyógyszertámogatásra az a pilisvörös-
vári lakcímmel rendelkező személy jogo-
sult, akinek a családjában az egy főre eső 
jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150%-át, egyedül élő esetében 300%-át és 
vagyona nincs. Ezek mellett döntött a tes-
tület a születési támogatás és a természet-
beni születési támogatás nyújtásáról, mely-
nek részleteiről és feltételeiről a 4. oldalon 
olvashatnak. (4/2020. rendelet – 11 igen)

Bővült a civil szervezetek  
támogatási köre

Módosította a képviselő-testület a pilisvö-
rösvári társadalmi szervezetek pénzbeli 
támogatásáról szóló rendeletet. E szerint 
a támogatható társadalmi szervezetek 
köre kibővült az olyan nonprofit gazdasá-
gi társaságokkal, melyek tevékenységük-
kel a vörösvári polgárok javát szolgálják. 
(5/2020. rendelet – 11 igen)

Partnerkapcsolati terv

Elkészült az idei év partnerkapcsolati 
terve. Májusban egy 4 fős önkormány-
zati delegáció utazik Gröbenzellbe, a 
Festwochéra, majd július végén kerül sor 
a szokásos TRINA rendezvényre, ezúttal 
Gerstettenben. Az eseményre a zeneiskola 
20 fős csoportja és egy 3-4 fős önkormány-
zati delegáció utazik. Várhatóan augusztus 
elején rendezik meg a Borszéki Napokat, 
melyre szintén 4 fős önkormányzati kül-
döttség utazik, majd a partnervárosok 
képviselői érkeznek a Vörösvári Napokra. 
Szintén augusztusban egy nemzetközi 
ifjúsági tábort szervez a Schiller gimná-
zium, melyre ugyancsak érkeznek testvér-
városi vendégek. Októberben egy 4 fős ön-
kormányzati küldöttség és a Heimatwerk 
tagjai utaznak Gerstettenbe, a német egy-
ség napjára. A partnerkapcsolati terv meg-
valósítására 1,8 millió forintot tervezett be 
a testület. (20/2020. határozat – 11 igen)

Intézkedések a temetőben

A köztemetőben lévő urnaparcellában je-
lenleg még 3 db szabad urnasír van, ezért 
új urnasírok kiépítésére van szükség. A 
műszaki osztály felmérte a lehetőségeket 
és megállapította, hogy a köztemető nyu-
gati oldalán futó kerítés melletti zöldfe-
lület lenne a legalkalmasabb új parcella 
kijelölésére. Az ülésen tehát az urnapar-
cella kijelöléséről és a lejárt urnafülkék 
újrahasznosításáról hozott határozatot a 
képviselő-testület. A lezárásra kerülő te-
metkezési helyekről szóló hirdetményt a 
29. oldalon olvashatják. (21/2020. határozat 
– 11 igen, 22/2020. határozat – 11 igen)

2020. FEBRUÁR 27. 
Szerződés  
a körzeti megbízottakkal

Városunk közbiztonságának növelése ér-
dekében a képviselő-testület településőr-
segédfelügyelői feladatok ellátására szóló 
megbízási szerződést kötött a két pilisvö-
rösvári körzeti megbízottal 2019. december 
1-jétől 3 hónap határozott időre, havonta 
fejenként 30 órában. Ezek a szerződések 

A városi honlap fejlesztése

Az új városvezetés a fiatalos lendületet 
tűzte ki célul. Ezt a vonalat követve a 
városi honlap megjelenésén, arculatán is 
szeretnének változtatni, hiszen ez az a 
felület, amelyen az internet segítségével 
képet kaphat a városról az érdeklődő. A 
külső megjelenésen kívül indokolt a hon-
lap fejlesztése, korszerűsítése, figyelembe 
véve a felhasználók szokásait, a felkeresett 
tartalmakat, előtérbe helyezve az informá-
ciók könnyű megtalálásának biztosítását. 
A honlap arculatfrissítésével kapcsolatban 
január folyamán árajánlatkérési felhívás 
jelent meg a honlapon, a megadott határ-
időig 9 ajánlat érkezett be. Összességében 
a legjobb ajánlatot az Okosváros Kft. adta. 
(30/2020, határozat – 10 igen, 1 nem, 1 tar-
tózkodás)

Bútorok és eszközök  
a szakrendelőbe

Eredményt hirdetett a képviselő-testület 
az Egészséges Budapest Program kere-
tében a szakrendelő részére informatikai 
eszközök és bútorok beszállítóinak kivá-
lasztására indított árajánlatkérés tárgyá-
ban. A pályázat keretében a közbeszer-
zésen kívüli informatikai eszközök és 

február végén lejártak, és a pozitív tapasz-
talatokra való tekintettel március 1-jétől új 
szerződés megkötéséről döntött az önkor-
mányzat ugyanezen feladatok ellátására, 
2020. december 31-ig tartó határozott idő-
re. (25/2020. határozat – 12 igen)

Városi applikáció
Az árajánlatkérési eljárás lebonyolítása után 
döntött a képviselő-testület a városi appliká-
ció bevezetéséről, ezzel a modern kor adta 
eszközök és megoldások kihasználásával 
új lehetőséget adnak a lakosság és az ön-
kormányzat/polgármesteri hivatal közötti 
információközlésre. A bevezetés célja a hi-
babejelentések terén a hatékonyság növelése, 
a gyors kommunikáció, a nyomon követhe-
tőség, a lakosság komfortérzetének növelése, 
valamint egyéb területen pedig a fontos és 
hasznos információk gyors elérésének biz-
tosítása.

Az applikáció legfontosabb funkciója a 
lakossági bejelentések (rövid szöveges üze-
net, fénykép), melyekről  az ügyintéző ér-
tesítést kap. Az intézkedést követően pedig  
az ügyfél automatikusan értesül az ügye 
állapotáról és végül válaszüzenetet kap. Az 
alkalmazáson belül további funkciók is elér-
hetők lesznek (pl. közérdekű információk a 
városról, programnaptár, kérdőívek a lako-
sok véleményének megismerése érdekében, 
ebédbefizetési program elérése). Határidő-
ig 9 árajánlat érkezett, összeségében a leg-
kedvezőbb ajánlatot a Globomax Kft. adta, 
aki az Appentum Kft. által kifejlesztett al-
kalmazás értékesítője. A képviselő-testület 
megszavazta a városi applikáció bevezetését, 
és felkérte a polgármestert a szerződéskötés-
re. (29/2020. határozat – 12 igen)

berendezések beszerzése érdekében aján-
latkérés lebonyolítására idén került sor.  
A rendelkezésre álló összegnél összesen 
bruttó 2 909 260 forinttal magasabb ösz-
szeg kell az informatika és bútor beszer-
zésére, illetve a közbeszerzési szakaszra 
bruttó 9 685 062 forint, azaz összesen 
bruttó 12 594 325 forint önrész pótlásra 
van szükség a pályázatban foglaltak meg-
valósításához. A döntés alapján 5 céggel 
köt szerződést az önkormányzat a külön-
böző eszközök (fénymásoló, nyomtató, 
winchester, orvosi székek, irodabútorok) 
beszerzésére. A beruházás fedezete 126 
821 946 forint a már megkötött szerződé-
sekre, valamint 11 836 368 forint rendel-
kezésre áll, a pályázat megvalósításához 
szükséges 1 416 984 forintot pedig átcso-
portosítják a tartalékkeretből. (31/2020. 
határozat – 12 igen)
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Finta Balázs körzeti megbízott  
és Forgács Péter őrsparancsnok-helyettes

ÖNKORMÁNYZAT

2020. FEBRUÁR 11. 
Elkészült az idei költségvetés

Elfogadta a képviselő-testület a 2020-as év 
költségvetését. Az államtól az idei költség-
vetési törvény alapján az önkormányzat 
működésének általános támogatásaként át-
menetileg a tavalyinál alacsonyabb összegű 
bevétel került megállapításra. Az egyik oka 
ennek az, hogy növekedett az adóerő-ké-
pesség. A másik, hogy az idei költségvetési 
törvény az általános önkormányzati válasz-
tások miatti átmeneti szabályt állapított 
meg, miszerint 2020 januárjában és feb-
ruárjában az önkormányzatok a Magyar-
ország 2019-es központi költségvetéséről 
szóló törvény szerint megállapított önkor-
mányzati hivatal működésének támogatása 
figyelembevételével részesülnek támoga-
tásban. Összességében 1 067 409 000 forint 

ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEK
működési támogatásra számíthat a város, 
a magánszemélyek kommunális adója a 
2019-es bevétellel közel azonos összegben, 
82 000 000 forinttal szerepel a költségve-
tésben, a helyi iparűzési adó 611 890 000, 
közhatalmi bevételként 758 650 000 forint 
várható. A költségvetés további részleteiről 
a polgármesterrel készült interjúban olvas-
hatnak. (3/2020. rendelet – 9 igen, 2 nem)

KÖTET alapszabályának  
módosítása

A Pilisi KÖTET Egyesület január 23-án 
taggyűlést tartott, melynek során aktua-
lizálták az egyesület alapszabályát (Tár-
sulási Megállapodás). A főbb módosítá-
sok a következők voltak: megválasztották 
az egyesület elnökének Poppréné Révay 
Gyöngyit, alelnökeinek dr. Szente Kál-
mánt és Csicsmanczai Tamás Józsefnét. 
Ezek mellett változás, hogy belépett az 
egyesületbe Csobánka Község Önkor-
mányzata, a tagdíj mértékét pedig 15 fo-
rint/lakos összegben állapították meg. Az 
egyesület titkára dr. Peller György, Pilis-
szentiván jegyzője lett.  (18/2020. határo-
zat – 11 igen)

Kistérségi társulási szándék  
és SECAP készítés

A Fenntartható Energia és Klíma Akció-
terv (SECAP) objektív, statisztikai és tény-
adatokon alapuló áttekintést nyújt a tele-
pülések számára a különböző szektorok 

(önkormányzati létesítmények, lakosság, 
közlekedés stb.) energiafogyasztásáról és 
szén-dioxid-kibocsátásáról. 

A megújuló energiaforrások kiaknázá-
sát mind a hazai, mind az európai uniós 
energiapolitika támogatja. Az európai 
uniós támogatási konstrukciók pályázati 
kiírásai esetében 2021-től már nem előny, 
hanem feltétel lesz, hogy az önkormányzat 
rendelkezzen energiastratégiával. Janu-
ár 6-án polgármesteri egyeztetésre került 
sor Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Solymár, 
Pilisszántó, Piliscsaba település polgár-
mestereinek részvételével. A megbeszélés 
tárgya az önfenntartó kistérségre vonatko-
zó térségi önkormányzati együttműködés, 
valamint egy SECAP tanulmány elkészí-
tése volt. A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy támogatja a SECAP elkészítését. 
(19/2020. határozat – 11 igen)

Módosult  
a szociális rendelet

Módosította a képviselő-testület a szociális 
támogatásokról szóló rendeletet. A módo-
sítás szerint lakhatási támogatás akkor ad-
ható, ha a háztartásban élők egy főre jutó 
jövedelme nem haladja meg több személy 
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200%-át, egyedül 
élő esetén a 300%-át, bizonyos esetekben 
350%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás 
elismert havi költsége a háztartás havi 
összjövedelmének 20%-át eléri vagy meg-
haladja. 

Gyógyszertámogatásra az a pilisvörös-
vári lakcímmel rendelkező személy jogo-
sult, akinek a családjában az egy főre eső 
jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150%-át, egyedül élő esetében 300%-át és 
vagyona nincs. Ezek mellett döntött a tes-
tület a születési támogatás és a természet-
beni születési támogatás nyújtásáról, mely-
nek részleteiről és feltételeiről a 4. oldalon 
olvashatnak. (4/2020. rendelet – 11 igen)

Bővült a civil szervezetek  
támogatási köre

Módosította a képviselő-testület a pilisvö-
rösvári társadalmi szervezetek pénzbeli 
támogatásáról szóló rendeletet. E szerint 
a támogatható társadalmi szervezetek 
köre kibővült az olyan nonprofit gazdasá-
gi társaságokkal, melyek tevékenységük-
kel a vörösvári polgárok javát szolgálják. 
(5/2020. rendelet – 11 igen)

Partnerkapcsolati terv

Elkészült az idei év partnerkapcsolati 
terve. Májusban egy 4 fős önkormány-
zati delegáció utazik Gröbenzellbe, a 
Festwochéra, majd július végén kerül sor 
a szokásos TRINA rendezvényre, ezúttal 
Gerstettenben. Az eseményre a zeneiskola 
20 fős csoportja és egy 3-4 fős önkormány-
zati delegáció utazik. Várhatóan augusztus 
elején rendezik meg a Borszéki Napokat, 
melyre szintén 4 fős önkormányzati kül-
döttség utazik, majd a partnervárosok 
képviselői érkeznek a Vörösvári Napokra. 
Szintén augusztusban egy nemzetközi 
ifjúsági tábort szervez a Schiller gimná-
zium, melyre ugyancsak érkeznek testvér-
városi vendégek. Októberben egy 4 fős ön-
kormányzati küldöttség és a Heimatwerk 
tagjai utaznak Gerstettenbe, a német egy-
ség napjára. A partnerkapcsolati terv meg-
valósítására 1,8 millió forintot tervezett be 
a testület. (20/2020. határozat – 11 igen)

Intézkedések a temetőben

A köztemetőben lévő urnaparcellában je-
lenleg még 3 db szabad urnasír van, ezért 
új urnasírok kiépítésére van szükség. A 
műszaki osztály felmérte a lehetőségeket 
és megállapította, hogy a köztemető nyu-
gati oldalán futó kerítés melletti zöldfe-
lület lenne a legalkalmasabb új parcella 
kijelölésére. Az ülésen tehát az urnapar-
cella kijelöléséről és a lejárt urnafülkék 
újrahasznosításáról hozott határozatot a 
képviselő-testület. A lezárásra kerülő te-
metkezési helyekről szóló hirdetményt a 
29. oldalon olvashatják. (21/2020. határozat 
– 11 igen, 22/2020. határozat – 11 igen)

2020. FEBRUÁR 27. 
Szerződés  
a körzeti megbízottakkal

Városunk közbiztonságának növelése ér-
dekében a képviselő-testület településőr-
segédfelügyelői feladatok ellátására szóló 
megbízási szerződést kötött a két pilisvö-
rösvári körzeti megbízottal 2019. december 
1-jétől 3 hónap határozott időre, havonta 
fejenként 30 órában. Ezek a szerződések 

A városi honlap fejlesztése

Az új városvezetés a fiatalos lendületet 
tűzte ki célul. Ezt a vonalat követve a 
városi honlap megjelenésén, arculatán is 
szeretnének változtatni, hiszen ez az a 
felület, amelyen az internet segítségével 
képet kaphat a városról az érdeklődő. A 
külső megjelenésen kívül indokolt a hon-
lap fejlesztése, korszerűsítése, figyelembe 
véve a felhasználók szokásait, a felkeresett 
tartalmakat, előtérbe helyezve az informá-
ciók könnyű megtalálásának biztosítását. 
A honlap arculatfrissítésével kapcsolatban 
január folyamán árajánlatkérési felhívás 
jelent meg a honlapon, a megadott határ-
időig 9 ajánlat érkezett be. Összességében 
a legjobb ajánlatot az Okosváros Kft. adta. 
(30/2020, határozat – 10 igen, 1 nem, 1 tar-
tózkodás)

Bútorok és eszközök  
a szakrendelőbe

Eredményt hirdetett a képviselő-testület 
az Egészséges Budapest Program kere-
tében a szakrendelő részére informatikai 
eszközök és bútorok beszállítóinak kivá-
lasztására indított árajánlatkérés tárgyá-
ban. A pályázat keretében a közbeszer-
zésen kívüli informatikai eszközök és 

február végén lejártak, és a pozitív tapasz-
talatokra való tekintettel március 1-jétől új 
szerződés megkötéséről döntött az önkor-
mányzat ugyanezen feladatok ellátására, 
2020. december 31-ig tartó határozott idő-
re. (25/2020. határozat – 12 igen)

Városi applikáció
Az árajánlatkérési eljárás lebonyolítása után 
döntött a képviselő-testület a városi appliká-
ció bevezetéséről, ezzel a modern kor adta 
eszközök és megoldások kihasználásával 
új lehetőséget adnak a lakosság és az ön-
kormányzat/polgármesteri hivatal közötti 
információközlésre. A bevezetés célja a hi-
babejelentések terén a hatékonyság növelése, 
a gyors kommunikáció, a nyomon követhe-
tőség, a lakosság komfortérzetének növelése, 
valamint egyéb területen pedig a fontos és 
hasznos információk gyors elérésének biz-
tosítása.

Az applikáció legfontosabb funkciója a 
lakossági bejelentések (rövid szöveges üze-
net, fénykép), melyekről  az ügyintéző ér-
tesítést kap. Az intézkedést követően pedig  
az ügyfél automatikusan értesül az ügye 
állapotáról és végül válaszüzenetet kap. Az 
alkalmazáson belül további funkciók is elér-
hetők lesznek (pl. közérdekű információk a 
városról, programnaptár, kérdőívek a lako-
sok véleményének megismerése érdekében, 
ebédbefizetési program elérése). Határidő-
ig 9 árajánlat érkezett, összeségében a leg-
kedvezőbb ajánlatot a Globomax Kft. adta, 
aki az Appentum Kft. által kifejlesztett al-
kalmazás értékesítője. A képviselő-testület 
megszavazta a városi applikáció bevezetését, 
és felkérte a polgármestert a szerződéskötés-
re. (29/2020. határozat – 12 igen)

berendezések beszerzése érdekében aján-
latkérés lebonyolítására idén került sor.  
A rendelkezésre álló összegnél összesen 
bruttó 2 909 260 forinttal magasabb ösz-
szeg kell az informatika és bútor beszer-
zésére, illetve a közbeszerzési szakaszra 
bruttó 9 685 062 forint, azaz összesen 
bruttó 12 594 325 forint önrész pótlásra 
van szükség a pályázatban foglaltak meg-
valósításához. A döntés alapján 5 céggel 
köt szerződést az önkormányzat a külön-
böző eszközök (fénymásoló, nyomtató, 
winchester, orvosi székek, irodabútorok) 
beszerzésére. A beruházás fedezete 126 
821 946 forint a már megkötött szerződé-
sekre, valamint 11 836 368 forint rendel-
kezésre áll, a pályázat megvalósításához 
szükséges 1 416 984 forintot pedig átcso-
portosítják a tartalékkeretből. (31/2020. 
határozat – 12 igen)
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Megszűnik a jegyzők építésügyi ható-
sági hatásköre. Az építésügyi hatósá-
gi feladatokat 2020. március 1-jétől a 
kormányhivatalok látják el, így az ed-
dig a polgármesteri hivatal részeként 
működő építéshatósági osztály már a 
kormányhivatalhoz tartozik. Február 
27-én a városházán az önkormányzat 
és a polgármesteri hivatal képviselői el-
köszöntek a pilisvörösvári építéshatósá-
gi osztály dolgozóitól, és megköszönték 
az osztály eddigi munkáját.

Az építéshatósági ügyek intézé-
se az átszervezés alatt is folyamatos, 
és az építéshatósági osztály továbbra 
is ugyanazon a helyszínen, a Puskin 
utca 8. szám alatt működik. A változás 
a szervezeti felépítést érinti, azonban 
nem ez az egyetlen, ami módosult 2020 
márciusától. Alapjaiban változik meg 
az építésügyi hatósági eljárás: ezentúl 
egyfokú lesz az engedélyezés, és a kor-
mányhivatal döntésével szemben már 
csak közigazgatási peres eljárást lehet 
indítani.

Huzamosabb ideig közterületen tárolt gépjárműveket szállított el a köztereület-felügyelet 
februárban több helyszínről. A közterületen huzamosabb ideig tárolt járművek – akár 
üzemképesek, akár nem – akadályozzák a forgalmat, gátolják a parkolók takarítását, za-
varják a közlekedőket és az ott lakókat, és a városképet is rontják. Pilisvörösvár Város Ön-
kormányzatának 8/2017. (II. 27.) rendelete szabályozza, hogy egy jármű legfeljebb 8 napig 
parkolhat közterületen mozdítás nélkül.

Február 26-án két olyan gépjárművet szállítottak el, amelyek hónapok óta foglalták a 
közterületet. A tulajdonosok a korábban elhelyezett írásos figyelmeztetéseket figyelmen kí-
vül hagyták. A vasútállomás parkolójából egy sötétkék Ford Escortot, a Deák Ferenc utcá-
ból pedig egy fehér Mazda kishaszongépjárművet vittek el. 

A külterületi Ivó utca lakosai összefogtak, hogy rendbe tegyék szilárd burkolat nélküli utcá-
jukat. Az önkormányzattól azt kérték, hogy biztosítsanak mart aszfaltot számukra, a zúza-
lék széthordását és terítését pedig maguk vállalták. 

Február 7-én reggel megérkezett három platós autónyi, mintegy nyolc és fél tonna zúza-
lék, amelyet az utca három pontján borítottak le. Az utcabeliek még aznap szétterítették a 
kiszállított zúzalékot, fiatalok és idősek is talicskáztak. Dr. Fetter Ádám polgármester üdvö-
zölte és példaértékűnek nevezte a kezdeményezést, a hasonló kéréseknek az önkormányzat 
örömmel tesz eleget – mondta el.

KÜLTERÜLETI ÚTJAVÍTÁS LAKOSSÁGI 
ÖSSZEFOGÁSSAL

VÁLTOZÁS AZ 
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI 
FELADATOKNÁL

ELSZÁLLÍTOTT GÉPJÁRMŰVEK

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS:  
MEGAKADT A  
SZOLGÁLTATÓVÁLTÁS
Tisztelt Lakosok!

Korábban tájékoztattuk Önöket ar-
ról, hogy várhatóan már márciustól 
magasabb szintű hulladékszállítási 
közszolgáltatást tudunk biztosítani a 
városban azzal, hogy március 1-jétől 
a közbeszerzési eljárásban nyertesnek 
hirdetett Depónia Nonprofit Kft.-vel 
kötünk szerződést a kommunális és 
szelektív hulladék elszállítására. A 
szolgáltatói közbeszerzés eredményét 
azonban megtámadta egy másik aján-
lattevő, a Vertikál Nonprofit Zrt., aki 
a Zöld Bicske Nonprofit Kft. konzor-
ciumi partnere. Az eljárás felülvizs-
gálatának befejeztéig az eddigi köz-
szolgáltató, a Zöld Bicske Kft. végzi 
a hulladékszállítást, az eddig megszo-
kott rendben.

A fejleményekről a városi internetes 
felületeken haladéktalanul tájékoztat-
ni fogjuk Önöket.

Dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző

KUTYAÜRÜLÉK-GYŰJTŐ EDÉNYEK 
A NAGY-TÓ KÖRÜL

A Nagy-tó körüli futópálya és sétány mentén 
februárban négy darab kutyaürülék-gyűjtő 
edényt helyeztetett ki az önkormányzat.

A kutyasétáltatásra vonatkozó szabályo-
kat a közösségi együttélésről szóló önkor-
mányzati rendelet szabályozza. A rendelet 
megszabja, hogy közterületen az állat ürü-
lékének feltakarításáról a kutyasétáltatónak 
kell gondoskodnia. Mivel a tó körül sokan 
járnak kutyával, az oszlopokra helyezett, 
kutyás ábrával ellátott gyűjtőedények jó 
szolgálatot fognak tenni.

Az ülésen hozott rendeletek 

3/2020. (II. 12.) rendelet – Pilisvörösvár 
Város Önkormányzata 2020. évi költség-
vetéséről

4/2020. (II. 12.) rendelet – A pénzbeli és 
természetbeni szociális támogatásokról 
szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

5/2020. (II. 12.) rendelet – A pilisvö-
rösvári társadalmi szervezetek pénzbeli 
támogatásának módjáról szóló 19/2010. 
(XI. 15.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról

Egyéb határozatok

17/2020. határozat – Az Áht. 29/A. § sze-
rinti, Pilisvörösvár Város Önkormányza-
ta fizetési kötelezettségeinek a 2020. évi 
költségvetési évet követő három évre vár-
ható összegének elfogadásáról

23/2020. határozat – Berényi Ildikó köz-
alkalmazotti jogviszonyának közös meg-
egyezéssel történő megszüntetéséről

26/2020. határozat – A Művészetek Háza 
– Kulturális Központ és Városi Könyv-
tár, Pilisvörösvár közművelődési és köz-
gyűjteményi tevékenységéről szóló 2019. 
évi beszámolójának és 2020. évi munka-
tervének jóváhagyásáról 

27/2020. határozat – Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának Szakorvosi Rende-
lőintézete 2019. évi szakmai beszámoló-
jának és 2020. évi munkatervének jóvá-
hagyásáról

28/2020. határozat – A Medico Care Bt. 
2020. 02. 19. napján benyújtott telep-
hely-bejegyzési kérelméről

38/2020. határozat – A képviselő-testület 
2020. évi munkatervének elfogadásáról

39/2020. határozat – A polgármester 
2020. évi szabadságolási ütemtervének 
elfogadásáról

41/2020. határozat – A 137/2019. (IX. 
19.) Kt. sz. határozatának visszavonásáról

42/2020. határozat – Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő 
Pilisvörösvár 2666 hrsz-ú ingatlan 155 
m2 nagyságú részének használatba adá-
sáról és használati díjának megállapítá-
sáról

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

Új bölcsőde épülhet

Pilisvörösvár önkormányzatának már régóta 
tervei között szerepel a bölcsődei ellátás fej-
lesztése a városban. 2006-ban a Csikós Mi-
hály Építészirodája Kft. készített tervet egy 
7 csoportos bölcsődeépületre, mely jogerős 
építési engedélyt is kapott. Az épület terve-
zett helyszíne a ma is használt piac területe, 
vagyis a Széchenyi tagóvoda és a Solymári 
utca közötti terület. Az engedélyes tervvel 
az önkormányzat pályázaton is elindult 
2008-ban, de sikertelenül. Az építési enge-
dély azóta lejárt. Legutóbb 2018 őszén hir-
detett a Pénzügyminisztérium bölcsődeépí-
tési pályázatot, de elsősorban a Pest megyén 
kívül eső településekre. Az akkori pályázati 
feltételek nem voltak kedvezőek, így Pilis-
vörösvár nem indult a pályázaton. Jelenleg 
is szándék a bölcsődei ellátás fejlesztése, vi-
szont nincs jogerős építési engedélyes terv. 
Felmerült egy másik lehetséges helyszín 
erre a funkcióra, az Akácfa köznél fekvő, 
szintén 100%-ban önkormányzati tulajdo-
nú telek, a 3714/2 hrsz.-ú ingatlan, a volt 
okmányiroda és parkoló területe. A telek 
méretében, tájolásában, közművesítettség 
tekintetében jól kihasználható lenne erre 
a célra. Ezért február 20-án ajánlatkérési 
felhívást küldött ki a hivatal több tervező-
nek és a honlapon is meghirdette a pályá-
zatot. A felhívásban árajánlatot kértek az 
Akácfa köznél lévő, 3200 m2-es ingatlanra 
4 csoportszobás bölcsődeépület tervezé-
sére. A legjobb ajánlatot a bölcsődeépítési 
engedélyezési tervdokumentációjának el-
készítésére a Csikós Terv Építésziroda Kft. 
adta,   bruttó 3 378 200 forint tervezési díjjal 
, így vele kötnek szerződést. Emellett jóvá-
hagyták a tervezéshez szükséges geodéziai 
felmérés összegét, bruttó 200 000 forint ere-
jéig. (A bölcsődéről további részleteket a pol-
gármesteri interjúban olvashatnak.) (32/2020. 
határozat – 12 igen)

Belterületi utak tervezése

Az északi lakókörzet 8 utcájában részben 
már megvalósultak a szilárd burkolatú utak, 
illetve vannak engedélyes tervek (pl. Béke 
utca folytatása). Azonban vannak olyan 
utcák, melyek egyre sűrűbben beépültek, 
de nincs megoldva a burkolásuk és vízel-
vezetésük. Hasonló a helyzet az iparterület 
melletti lakóövezetnél, ahol a Csendbiztos 
utcára már van engedélyes terv, de a gyűj-
tőútként funkcionáló Szent Imre utca és az 
oda bekötő többi út szilárd burkolat megol-
dásra vár. Ezek miatt január 28-án ajánlat-
kérési felhívást tett közzé az önkormányzat 
a  következő belterületi utak kivitelezésre is 
alkalmas engedélyes terveinek elkészítésére: 
az Ohmüllner Márton utca teljes szakasza 
(hozzávetőleg 180 méter), a Mindszenty 
József utca teljes szakasza (hozzávetőleg 
280 méter), a Madarász Viktor utca teljes 
szakasza (hozzávetőleg 740 méter), a Réthy 

Zoltán utca teljes szakasza (hozzávetőleg 
240 méter), a Freiäcker utca teljes szaka-
sza (hozzávetőleg 300 méter), az Egressy 
Béni utca teljes szakasza (hozzávetőleg 260 
méter), a Vajda János utca teljes szakasza 
(hozzávetőleg 200 méter), a Szent Imre utca 
teljes szakasza (hozzávetőleg 500 méter) és 
a Kölcsey Ferenc utca teljes szakasza (hoz-
závetőleg 160 méter). Az ajánlatkérésre 10 
tervezőiroda küldött pályázatot. A legked-
vezőbb ajánlatot a Nóvia-Net Építőmérnöki 
Tervező Kft. adta, így őt bízzák meg a 9 db 
belterületi utca szilárd burkolatúvá építésé-
hez szükséges tervdokumentáció elkészíté-
sével, bruttó 8 064 500 forint tervezési díjjal. 
(További részleteket a polgármesteri interjúban 
olvashatnak.) (33/2020. határozat – 12 igen)

Önrész biztosítása a sporttelep 
lelátó lefedéséhez

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
PUFC kérelmére biztosítja az önkormány-
zat tulajdonában álló sporttelepen a lelátó 
lefedéséhez és a nézőtér ülőkékkel történő 
ellátásához, valamint az öntözőrendszer 
kiépítéséhez – TAO pályázat keretében – 
szükséges önrészt 4 800 000 forint erejéig. A 
PUFC sikeres pályázata esetén ez a sportte-
lepen kb. 15 800 000 forint értékű fejlesztést 
jelentene.  (34/2020. határozat – 12 igen)

Civil szervezetek támogatása

A költségvetési rendelet szerint a pilisvörös-
vári társadalmi szervezetek részére 2020-
ban támogatásként kiosztható keret ösz-
szesen 14 750 000 forint. Önkormányzati 
támogatásra az idén összesen 20 pilisvörös-
vári székhelyű társadalmi szervezet nyújtott 
be igényt. Az idén először nyújtott be támo-
gatási igényt az Oxigén Úszó- és Sportsuli 
Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a 
Fiatal és Vidám Retró Társaság Közéleti 
Egyesület a Rozmaring Hagyományőrző 
Tánccsoporttal együtt. A civil szervezetek-
kel minden esetben támogatási szerződést 
köt az önkormányzat, illetve a támogatások-
kal a szervezeteknek el is kell számolniuk 
(36/2020. határozat – 9 igen, 3 nem)

A Helyi Szociálpolitikai  
Kerekasztal tagjai

A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai 
korábban a Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság (SZEB) képviselő tagjai voltak. A 
helyhatósági választást követően a bizottság 
tagjai változtak, ezért szükséges új tagokat 
választani a Helyi Szociálpolitikai Kerek-
asztalba is. A döntés értelmében a kerekasz-
tal elnöke Mátrahegyi Erzsébet lett, tagjai 
pedig dr. Fetter Gábor, dr. Lehrer Anita, 
dr. Manhertz József Dávid és Kovács Er-
zsébet, szociálpolitikai ügyintéző lettek. 
(37/2020. határozat – 12 igen)
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Megszűnik a jegyzők építésügyi ható-
sági hatásköre. Az építésügyi hatósá-
gi feladatokat 2020. március 1-jétől a 
kormányhivatalok látják el, így az ed-
dig a polgármesteri hivatal részeként 
működő építéshatósági osztály már a 
kormányhivatalhoz tartozik. Február 
27-én a városházán az önkormányzat 
és a polgármesteri hivatal képviselői el-
köszöntek a pilisvörösvári építéshatósá-
gi osztály dolgozóitól, és megköszönték 
az osztály eddigi munkáját.

Az építéshatósági ügyek intézé-
se az átszervezés alatt is folyamatos, 
és az építéshatósági osztály továbbra 
is ugyanazon a helyszínen, a Puskin 
utca 8. szám alatt működik. A változás 
a szervezeti felépítést érinti, azonban 
nem ez az egyetlen, ami módosult 2020 
márciusától. Alapjaiban változik meg 
az építésügyi hatósági eljárás: ezentúl 
egyfokú lesz az engedélyezés, és a kor-
mányhivatal döntésével szemben már 
csak közigazgatási peres eljárást lehet 
indítani.

Huzamosabb ideig közterületen tárolt gépjárműveket szállított el a köztereület-felügyelet 
februárban több helyszínről. A közterületen huzamosabb ideig tárolt járművek – akár 
üzemképesek, akár nem – akadályozzák a forgalmat, gátolják a parkolók takarítását, za-
varják a közlekedőket és az ott lakókat, és a városképet is rontják. Pilisvörösvár Város Ön-
kormányzatának 8/2017. (II. 27.) rendelete szabályozza, hogy egy jármű legfeljebb 8 napig 
parkolhat közterületen mozdítás nélkül.

Február 26-án két olyan gépjárművet szállítottak el, amelyek hónapok óta foglalták a 
közterületet. A tulajdonosok a korábban elhelyezett írásos figyelmeztetéseket figyelmen kí-
vül hagyták. A vasútállomás parkolójából egy sötétkék Ford Escortot, a Deák Ferenc utcá-
ból pedig egy fehér Mazda kishaszongépjárművet vittek el. 

A külterületi Ivó utca lakosai összefogtak, hogy rendbe tegyék szilárd burkolat nélküli utcá-
jukat. Az önkormányzattól azt kérték, hogy biztosítsanak mart aszfaltot számukra, a zúza-
lék széthordását és terítését pedig maguk vállalták. 

Február 7-én reggel megérkezett három platós autónyi, mintegy nyolc és fél tonna zúza-
lék, amelyet az utca három pontján borítottak le. Az utcabeliek még aznap szétterítették a 
kiszállított zúzalékot, fiatalok és idősek is talicskáztak. Dr. Fetter Ádám polgármester üdvö-
zölte és példaértékűnek nevezte a kezdeményezést, a hasonló kéréseknek az önkormányzat 
örömmel tesz eleget – mondta el.

KÜLTERÜLETI ÚTJAVÍTÁS LAKOSSÁGI 
ÖSSZEFOGÁSSAL

VÁLTOZÁS AZ 
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI 
FELADATOKNÁL

ELSZÁLLÍTOTT GÉPJÁRMŰVEK

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS:  
MEGAKADT A  
SZOLGÁLTATÓVÁLTÁS
Tisztelt Lakosok!

Korábban tájékoztattuk Önöket ar-
ról, hogy várhatóan már márciustól 
magasabb szintű hulladékszállítási 
közszolgáltatást tudunk biztosítani a 
városban azzal, hogy március 1-jétől 
a közbeszerzési eljárásban nyertesnek 
hirdetett Depónia Nonprofit Kft.-vel 
kötünk szerződést a kommunális és 
szelektív hulladék elszállítására. A 
szolgáltatói közbeszerzés eredményét 
azonban megtámadta egy másik aján-
lattevő, a Vertikál Nonprofit Zrt., aki 
a Zöld Bicske Nonprofit Kft. konzor-
ciumi partnere. Az eljárás felülvizs-
gálatának befejeztéig az eddigi köz-
szolgáltató, a Zöld Bicske Kft. végzi 
a hulladékszállítást, az eddig megszo-
kott rendben.

A fejleményekről a városi internetes 
felületeken haladéktalanul tájékoztat-
ni fogjuk Önöket.

Dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző

KUTYAÜRÜLÉK-GYŰJTŐ EDÉNYEK 
A NAGY-TÓ KÖRÜL

A Nagy-tó körüli futópálya és sétány mentén 
februárban négy darab kutyaürülék-gyűjtő 
edényt helyeztetett ki az önkormányzat.

A kutyasétáltatásra vonatkozó szabályo-
kat a közösségi együttélésről szóló önkor-
mányzati rendelet szabályozza. A rendelet 
megszabja, hogy közterületen az állat ürü-
lékének feltakarításáról a kutyasétáltatónak 
kell gondoskodnia. Mivel a tó körül sokan 
járnak kutyával, az oszlopokra helyezett, 
kutyás ábrával ellátott gyűjtőedények jó 
szolgálatot fognak tenni.

Az ülésen hozott rendeletek 

3/2020. (II. 12.) rendelet – Pilisvörösvár 
Város Önkormányzata 2020. évi költség-
vetéséről

4/2020. (II. 12.) rendelet – A pénzbeli és 
természetbeni szociális támogatásokról 
szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

5/2020. (II. 12.) rendelet – A pilisvö-
rösvári társadalmi szervezetek pénzbeli 
támogatásának módjáról szóló 19/2010. 
(XI. 15.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról

Egyéb határozatok

17/2020. határozat – Az Áht. 29/A. § sze-
rinti, Pilisvörösvár Város Önkormányza-
ta fizetési kötelezettségeinek a 2020. évi 
költségvetési évet követő három évre vár-
ható összegének elfogadásáról

23/2020. határozat – Berényi Ildikó köz-
alkalmazotti jogviszonyának közös meg-
egyezéssel történő megszüntetéséről

26/2020. határozat – A Művészetek Háza 
– Kulturális Központ és Városi Könyv-
tár, Pilisvörösvár közművelődési és köz-
gyűjteményi tevékenységéről szóló 2019. 
évi beszámolójának és 2020. évi munka-
tervének jóváhagyásáról 

27/2020. határozat – Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának Szakorvosi Rende-
lőintézete 2019. évi szakmai beszámoló-
jának és 2020. évi munkatervének jóvá-
hagyásáról

28/2020. határozat – A Medico Care Bt. 
2020. 02. 19. napján benyújtott telep-
hely-bejegyzési kérelméről

38/2020. határozat – A képviselő-testület 
2020. évi munkatervének elfogadásáról

39/2020. határozat – A polgármester 
2020. évi szabadságolási ütemtervének 
elfogadásáról

41/2020. határozat – A 137/2019. (IX. 
19.) Kt. sz. határozatának visszavonásáról

42/2020. határozat – Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő 
Pilisvörösvár 2666 hrsz-ú ingatlan 155 
m2 nagyságú részének használatba adá-
sáról és használati díjának megállapítá-
sáról

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

Új bölcsőde épülhet

Pilisvörösvár önkormányzatának már régóta 
tervei között szerepel a bölcsődei ellátás fej-
lesztése a városban. 2006-ban a Csikós Mi-
hály Építészirodája Kft. készített tervet egy 
7 csoportos bölcsődeépületre, mely jogerős 
építési engedélyt is kapott. Az épület terve-
zett helyszíne a ma is használt piac területe, 
vagyis a Széchenyi tagóvoda és a Solymári 
utca közötti terület. Az engedélyes tervvel 
az önkormányzat pályázaton is elindult 
2008-ban, de sikertelenül. Az építési enge-
dély azóta lejárt. Legutóbb 2018 őszén hir-
detett a Pénzügyminisztérium bölcsődeépí-
tési pályázatot, de elsősorban a Pest megyén 
kívül eső településekre. Az akkori pályázati 
feltételek nem voltak kedvezőek, így Pilis-
vörösvár nem indult a pályázaton. Jelenleg 
is szándék a bölcsődei ellátás fejlesztése, vi-
szont nincs jogerős építési engedélyes terv. 
Felmerült egy másik lehetséges helyszín 
erre a funkcióra, az Akácfa köznél fekvő, 
szintén 100%-ban önkormányzati tulajdo-
nú telek, a 3714/2 hrsz.-ú ingatlan, a volt 
okmányiroda és parkoló területe. A telek 
méretében, tájolásában, közművesítettség 
tekintetében jól kihasználható lenne erre 
a célra. Ezért február 20-án ajánlatkérési 
felhívást küldött ki a hivatal több tervező-
nek és a honlapon is meghirdette a pályá-
zatot. A felhívásban árajánlatot kértek az 
Akácfa köznél lévő, 3200 m2-es ingatlanra 
4 csoportszobás bölcsődeépület tervezé-
sére. A legjobb ajánlatot a bölcsődeépítési 
engedélyezési tervdokumentációjának el-
készítésére a Csikós Terv Építésziroda Kft. 
adta,   bruttó 3 378 200 forint tervezési díjjal 
, így vele kötnek szerződést. Emellett jóvá-
hagyták a tervezéshez szükséges geodéziai 
felmérés összegét, bruttó 200 000 forint ere-
jéig. (A bölcsődéről további részleteket a pol-
gármesteri interjúban olvashatnak.) (32/2020. 
határozat – 12 igen)

Belterületi utak tervezése

Az északi lakókörzet 8 utcájában részben 
már megvalósultak a szilárd burkolatú utak, 
illetve vannak engedélyes tervek (pl. Béke 
utca folytatása). Azonban vannak olyan 
utcák, melyek egyre sűrűbben beépültek, 
de nincs megoldva a burkolásuk és vízel-
vezetésük. Hasonló a helyzet az iparterület 
melletti lakóövezetnél, ahol a Csendbiztos 
utcára már van engedélyes terv, de a gyűj-
tőútként funkcionáló Szent Imre utca és az 
oda bekötő többi út szilárd burkolat megol-
dásra vár. Ezek miatt január 28-án ajánlat-
kérési felhívást tett közzé az önkormányzat 
a  következő belterületi utak kivitelezésre is 
alkalmas engedélyes terveinek elkészítésére: 
az Ohmüllner Márton utca teljes szakasza 
(hozzávetőleg 180 méter), a Mindszenty 
József utca teljes szakasza (hozzávetőleg 
280 méter), a Madarász Viktor utca teljes 
szakasza (hozzávetőleg 740 méter), a Réthy 

Zoltán utca teljes szakasza (hozzávetőleg 
240 méter), a Freiäcker utca teljes szaka-
sza (hozzávetőleg 300 méter), az Egressy 
Béni utca teljes szakasza (hozzávetőleg 260 
méter), a Vajda János utca teljes szakasza 
(hozzávetőleg 200 méter), a Szent Imre utca 
teljes szakasza (hozzávetőleg 500 méter) és 
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Önrész biztosítása a sporttelep 
lelátó lefedéséhez

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
PUFC kérelmére biztosítja az önkormány-
zat tulajdonában álló sporttelepen a lelátó 
lefedéséhez és a nézőtér ülőkékkel történő 
ellátásához, valamint az öntözőrendszer 
kiépítéséhez – TAO pályázat keretében – 
szükséges önrészt 4 800 000 forint erejéig. A 
PUFC sikeres pályázata esetén ez a sportte-
lepen kb. 15 800 000 forint értékű fejlesztést 
jelentene.  (34/2020. határozat – 12 igen)

Civil szervezetek támogatása

A költségvetési rendelet szerint a pilisvörös-
vári társadalmi szervezetek részére 2020-
ban támogatásként kiosztható keret ösz-
szesen 14 750 000 forint. Önkormányzati 
támogatásra az idén összesen 20 pilisvörös-
vári székhelyű társadalmi szervezet nyújtott 
be igényt. Az idén először nyújtott be támo-
gatási igényt az Oxigén Úszó- és Sportsuli 
Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a 
Fiatal és Vidám Retró Társaság Közéleti 
Egyesület a Rozmaring Hagyományőrző 
Tánccsoporttal együtt. A civil szervezetek-
kel minden esetben támogatási szerződést 
köt az önkormányzat, illetve a támogatások-
kal a szervezeteknek el is kell számolniuk 
(36/2020. határozat – 9 igen, 3 nem)

A Helyi Szociálpolitikai  
Kerekasztal tagjai

A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai 
korábban a Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság (SZEB) képviselő tagjai voltak. A 
helyhatósági választást követően a bizottság 
tagjai változtak, ezért szükséges új tagokat 
választani a Helyi Szociálpolitikai Kerek-
asztalba is. A döntés értelmében a kerekasz-
tal elnöke Mátrahegyi Erzsébet lett, tagjai 
pedig dr. Fetter Gábor, dr. Lehrer Anita, 
dr. Manhertz József Dávid és Kovács Er-
zsébet, szociálpolitikai ügyintéző lettek. 
(37/2020. határozat – 12 igen)
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MÁV LAKOSSÁGI FÓRUM
Fejlesztések és menetrend
Az este 6 órakor kezdődő fórumra nemcsak 
Vörösvárról érkeztek az érdeklődők, hanem 
eljött néhány környékbeli település polgár-
mestere, Csenger-Zalán Zsolt országgyű-
lési képviselő és a szomszédos települések 
lakosai is. A megjelenteket Biber Anett, a 
MÁV-csoport szóvivője köszöntötte. A MÁV 
Zrt. részéről Kiss Gábor pályavasúti területi 
igazgató volt jelen, míg a MÁV Start Zrt.-t 
Szalai Dániel menetrend-tervezési vezető 
képviselte. Elsőként Kiss Gábor mondott né-
hány szót az esztergomi vasútvonal kapcsán 
megvalósult fejlesztésekről. Elmondta, hogy 
az elmúlt időszakban nemcsak a vasútvonal 
épült át, hanem megújultak az állomásépü-
letek, P+R parkolók létesültek, megújult 
az infrastruktúrához kapcsolódó forgalom-
irányítás, és ezen a vonalon is villamos von-
tatással közlekednek a személyszállító vo-
natok. Kiss Gábor hozzátette, hogy a MÁV 
tervei között szerepel ezen a vonalon további 
P+R parkoló építése, melyekhez már enge-
délyes tervekkel rendelkeznek. Terv még új 
jegyautomaták telepítése és a MÁV appliká-
ció fejlesztése. Elmondta, hogy a munkatár-
sak védelme érdekében testkamerákat kaptak 
a jegyvizsgálók, de hozzátette, hogy a foko-
zatosan bevezetendő központi irányítással az 
állomásokon dolgozóknak nem lesz szüksé-
ge erre, hiszen a központi irányítással jelen-
tősen lecsökken a személyzet száma.

Szalai Dániel elsőként az utasszám di-
namikus növekedéséről beszélt, arról, hogy 
egyre többen költöznek az agglomerációba, 
és nagy az igény arra, hogy vonattal tudja-
nak a fővárosba közlekedni. Az egyik nagy 
menetrendi fejlesztésként emelte ki az éjsza-
kai járatok bevezetését. 2019 decembere óta 
él a jelenlegi menetrendi struktúra, az órán-
kénti 3 pár vonat helyett 4 pár közlekedik, 
zónázó, gyorsított, illetve személyvonatok. 
Elmondta, hogy a Budapest-Nyugati pálya-
udvarra beérkező vonalon – az állomáson 
és az át nem épített szakaszon – kapacitás-
problémákkal küzdenek, ezért ezen a vona-
lon óránként 2 pár vonatnál nem tud többet 
közlekedtetni a MÁV. Hozzátette, hogy a 
MÁV Start Zrt. a menetrend elkészítését 
az Innovációs és Technológia Minisztéri-
um megbízásából közszolgálatóként végzi, 
és jelenleg forráshiánnyal is küzdenek. Ki-
emelte, hogy a térség közlekedésének fontos 
lábazata a Volánnal és az egyéb – pl. ön-
kormányzati – buszos megoldásokkal való 
együttműködés, ennek javítása, fejlesztése 
tervezés alatt áll. Ehhez a tarifális átjárható-
ságot is biztosítani kell, azaz azt, hogy egyet-
len bérlettel lehessen bejutni az elővárosok-
ból a fővárosba. Prezentációja végén Szalai 
Dániel a környezetvédelemmel kapcsolatos 
további fejlesztési tervekről, projektekről be-
szélt, és arról, hogy az infrastruktúra fejlesz-
tése terén mi lenne a budapesti célállapot. 

Itt a tervek között szerepel a vasút előváro-
si és városi szerepének növelése, a kritikus 
szakaszok felújítása, a déli körvasút projekt 
megvalósítása, új megállóhelyek létesítése, a 
repülőtéri kiágazás megvalósítása és a keleti 
kapcsolat létrehozása.

Lakossági kérdések – a teljesség 
igénye nélkül
A vasúttársaság képviselői minden lakossá-
gi kérdésre igyekeztek választ adni, kérdé-
sekben pedig nem volt hiány. Felvetődött a 
buszok érkezése és a vonatok indulásának 
jobb összehangolása, de a legtöbben azt 
kifogásolták, hogy vannak olyan megállók, 
ahol nem áll meg minden vonat. Ilyen pl. 
a vörösvári Szabadságliget megálló. Az itt 
történő megállás az új menetrendi struktú-
rában nem megoldható a zónázó és gyor-
sított vonatokkal a Nyugati pályaudvar 
kapacitáshiánya miatt – mondták el a kép-
viselők. Lakossági kérdés volt továbbá a Pi-
lisvörösvár állomáson lévő büfé ügye, mely 
évek óta üresen áll, és lenne szándék egy 
színvonalas kiszolgálóegység létrehozásá-
ra, jelenleg azonban a kérdésben peres ügy 
zajlik. Míg ez nem zárul le, a MÁV nem 
tud lépni, de Kiss Gábor ígéretet tett az 
érdeklődőnek arra, hogy megosztja vele az 
üggyel kapcsolatos legfrissebb információ-
kat. Felmerült továbbá Vörösvárbánya állo-
más akadálymentesítettségének szükséges-

Lakossági fórumot tartottak a 
MÁV képviselői március 2-án a 
Művészetek Házában. A rövid elő-
adások témái a vasúti fejlesztések 
és a menetrend voltak, majd a la-
kossági kérdések megválaszolására 
is sor került.

sége, amihez – a válasz szerint – jelenleg 
nem áll rendelkezésre anyagi forrás. 

Sokan érkeztek Piliscsabáról, akik 
szintén azért szólaltak fel, mert Pi-
liscsabán sem minden megálló-
ban áll meg minden vonat – például 
Magdolnavölgyben és Klotildligeten –, 
és ez jelentősen megnehezíti a bejutást. 
Szalai Dániel elmondta, hogy Piliscsaba 
és Angyalföld között ez azért van, mert 
kicsi a pályasebesség – azaz bizonyos 
szakaszokon csak egy pályán közleked-
hetnek a vonatok –, és így nem lehetséges 
több megállás. Hozzátette, hogy ezzel 
számoltak a menetrend kialakításakor, 
és bár jó az irány, hogy gyorsabban lehet 
bejutni, de ezek a megállóhelyek az új 
struktúra vesztesei. Hozzátette, hogy a 3 
pár vonat már kevés volt az utasoknak, 
sőt az óránkénti 4 pár is csúcsidőben 
gyakorlatilag tele van. Az egyértelmű 
megoldás további infrastruktúrafejlesztés 
lenne. A lakosok egy része szerint az új 
menetrend kialakítása előtt jól működött 
a közelkedés, megállt Szabadságligeten, 
Klotildligeten és Magdolnavölgyben, így 
azt javasolták, hogy állítsák vissza ezt. 
Ezzel azonban ismét növekedne a me-
netidő, márpedig a menetidő csökkené-
se az Európai Unió által finanszírozott 
fejlesztések egyik feltétele volt. A lakosok 
azt is hozzátették, hogy azzal, hogy az 
említett helyeken nem áll meg a vonat, 
30 percről 50 percre növekedett a menet-
idő Budapestre. Szalai Dániel elmondta, 
hogy ismerik a problémát, de a jelenlegi 
menetrendstruktúra mellett nem lehet-
séges, hogy ezeken a megállóhelyeken is 
megálljon a vonat. Azt javasolta a lako-
soknak, hogy ezzel az igénnyel közvetle-
nül az illetékes minisztériumhoz kell for-
dulni. Az esemény végén Csenger-Zalán 
Zsolt országgyűlési képviselő kiemelte, 
hogy mindenképp olyan megoldást kell 
találni, ami a térségben élőknek megfelel, 
ehhez kérte a MÁV képviselőinek a segít-
ségét, és felajánlotta, hogy segít eljuttatni 
a minisztériumnak a kéréseket, észre-
vételeket egy mindenkinek jó megoldás 
érdekében.

A lakossági fórum végig kulturált 
hangnemben zajlott, az esemény közel 
két és fél órán át tartott. A teljes felvétel 
megtekinthető a PilisTV honlapján és 
YouTube-csatornáján. 

Palkovics Mária

ÚJ ESZKÖZÖK  
A SZAKRENDELŐBEN
Február 24-én megérkezett a Szakorvosi Rendelőintézet új digitális röntgengépe. A 
DRGEM GXR-SD típusú, padlórögzítésű, kétdetektoros gép üzembe helyezését a 
szállítást követő napon megkezdték, miután a röntgen szakrendelő új padlóburkola-
ta elkészült. Leszállították a felvételek tárolásához, feldolgozásához, továbbításához 
szükséges PACS rendszert is, így a telepítés és üzembe helyezés után sor került a gép 
használatának oktatására is.

Emellett megérkezett és üzembe helyezték a kardiológiai és a radiológiai ultrahang-
készülékeket, valamint a gégészeti mikroszkópot és gégészeti széket is.

vorosvarihirek.hu
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szállítást követő napon megkezdték, miután a röntgen szakrendelő új padlóburkola-
ta elkészült. Leszállították a felvételek tárolásához, feldolgozásához, továbbításához 
szükséges PACS rendszert is, így a telepítés és üzembe helyezés után sor került a gép 
használatának oktatására is.

Emellett megérkezett és üzembe helyezték a kardiológiai és a radiológiai ultrahang-
készülékeket, valamint a gégészeti mikroszkópot és gégészeti széket is.

vorosvarihirek.hu
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• 16 évet töltött a közigazgatásban, itt 
Vörösváron. Miért döntött úgy, hogy nem 
folytatja tovább? 

A februári polgármesteri interjúban már 
megjelent, hogy januárban kértem pol-
gármester urat, aki a munkáltatóm, hogy 
jogviszonyomat közös megegyezéssel 
szüntessük meg. Hosszú út vezetett a 
döntésem megszületéséig, de tény, hogy 
az utóbbi hónapokban megerősödött ben-
nem a szándék a változtatás iránt. Bár nem 
a legfőbb indokom, de egy ideje már úgy 
éreztem, hogy a jegyzői munkakör mono-
tonná vált, jó lenne új kihívásokat keresni, 
ezáltal megújulni. A döntésemnek tehát, 
bár nagyon sok körülményt mérlegeltem, 
inkább érzelmi és személyes indokai vol-
tak. Éreztem, hogy már nem megy tovább, 
és hogy megérett az idő a változásra.

• Összességében hogy emlékszik vissza a 
hivatalban eltöltött évekre? 

Hálás vagyok, hogy megadatott nekem, 
hogy ilyen hosszú és szép időszakon ke-
resztül Pilisvörösvár jegyzője legyek. Sok 
szép pillanatra emlékszem, kihívásokkal 
teli, hosszú időszakra. Nagyon fiatalon, 
a jogi egyetem után, talán egyéves mun-
katapasztalattal a hátam mögött kaptam 
a megtisztelő felkérést, hogy legyek Pi-
lisvörösváron hivatalvezető. Egy hosszú 
tanulási, szervezetépítési, nagyon kreatív 

munkafolyamat indult meg, amiből én 
leginkább a lázas munkára emlékszem. A 
véget nem érő feladatokra, a megoldandó 
problémákra, a sok konfliktusra, az állan-
dó készültségre. Talán érezhető a szava-
imból, hogy ez a megbízatás áldás és teher 
is volt egyidejűleg. Könnyített és nehezí-
tett is a helyzetemen, hogy pilisvörösvári 
lakos vagyok.

Nagy örömmel töltött el, hogy a tizen-
hat év alatt számtalan területen kipróbál-
hattam magam, hogy nem emlékszem 
olyan nehézségre, amelyet ne tudtunk 
volna megoldani, hogy rendszeresen ke-
restek bennünket más településekről, 
hogy hogyan tudunk egyes feladatokat 
ilyen sikeresen megoldani, mint például 
a főzőkonyha üzemeltetése. A leginkább 
azon projekteket élveztem, ahol korábban 
kiszervezett, tehát vállalkozások által vég-
zett szolgáltatásokat szerveztünk vissza, 
költséghatékonyan és magasabb színvo-
nalon láttuk el a feladatokat a visszaszer-
vezés után. Ilyen projektből szerencsére 
akadt bőven.

Öröm és megtiszteltetés volt együtt 
dolgozni a hivatali apparátussal, az in-
tézményvezetőkkel és intézményi dolgo-
zókkal. A hivatalban dolgozók egy nagy 
családot alkotnak, akik szívükön viselik 
Pilisvörösvár fejlődését, közszolgálatként, 
hivatásként élik meg a köztisztviselői 
jogviszonyt, nem csak egyszerű munka-

helyként. Oka van, hogy pont ebben a 
hivatalban dolgoznak. A munkatársak 
támogatása, áldozatos munkája, biztatása 
nélkül nem tudtam volna eredményeket 
elérni. Hálás vagyok, hogy ilyen szakmai 
csapattal dolgozhattam, és nyugodt szív-
vel lépek tovább, mert tudom, hogy szak-
mailag magas színvonalon teljesítenek, és 
hogy emberileg is minden körülmény kö-
zött helytállnak. Nagyon sokat tanultam 
tőlük és mellettük. Köszönöm támogatá-
sukat, és munkájukhoz sok erőt és további 
sok sikert kívánok. Az intézményvezetők 
és intézményi dolgozók mellett köszö-
nettel tartozom a város lakosságának is. 
Mindig úgy éreztem, hogy támogatják és 
értékelik a munkánkat.

•Vannak már tervek a jövőre? Marad a 
közszférában vagy más területen próbál-
ná ki magát? 

Terveim nem voltak, annyira lekötött és 
minden erőmet felemésztette a napi ope-
ratív ügyek intézése, hogy gondolni sem 
mertem arra, hogy van élet a hivatalon 
túl is. De igaz az a mondás, hogy ha egy 
ajtó bezárul, akkor egy másik kinyílik. Azt 
biztosan tudtam, hogy a következő mun-
kahelyem nem a közigazgatásban lesz, új 
kihívásokra, feladatokra, új környezetre 
van szükségem. Nagyon megtisztelő és 
megerősítő volt az a sok ajánlat és felké-
rés, amellyel megtaláltak, de úgy éreztem, 
hogy mást szeretnék. Nagyon rövid idő 
alatt eldőlt, hogy egy pihenéssel és tölte-
kezéssel teli átmeneti időszak után, amely 
alatt rendezem a korábban elhanyagolt 
ügyeimet, a magánszférában folytatom, 
nagyvállalati környezetben. 

• Az utóbbi időszak sűrű volt… Vannak 
olyan tervek, amelyek nem munkával, 
hanem inkább pihenéssel, családdal kap-
csolatosak?

Igen, ezek a legfontosabb terveim. A csalá-
dom nem volt könnyű helyzetben a mun-
kaköröm miatt. Azt a sok energiát, amit 
a munkámba fektettem, a szeretteimtől 
vettem el. Van mit pótolnom, és most na-
gyon élvezem ezt a családdal töltött idő-
szakot. Felszabadító érzés úgy kimenni 
az utcára, hogy én most már egy három-
gyermekes anyuka vagyok, aki nem felel 
a kátyúkért, a közvilágítási hibákért vagy 
bármilyen egyéb önkormányzati ügyért. 
Az új munkahelyem kiválasztásakor első 
szempont volt, hogy össze tudjam egyez-
tetni a magánéletemet az új feladatokkal. 
Fontos, hogy a munka után is legyen erőm 
és kedvem esti mesét olvasni a gyerekek-
nek. Igen, a családom az egyik nyertese a 
jogviszony megszüntetésével kapcsolatos 
döntésemnek, és nagyon remélem, hogy 
ez hosszú távon is így marad.  

Palkovics Mária

Ahogy arról már korábban beszá-
moltunk, távozott a polgármesteri 
hivatal éléről dr. Krupp Zsuzsanna 
jegyző. Távozása előtt még egy utol-
só beszélgetésre kértük jegyző asz-
szonyt, amelyben kérdeztük a dön-
tés okairól és a jövőbeni terveiről is.

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

ELADÓ ÖNKORMÁNYZATI 
ÉPÍTÉSI TELKEK

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, 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

Tájékoztató adófizetésről Felhívás magánszemélyek 
kommunális adójával  

kapcsolatos adatbejelentési 
kötelezettségekre

Ezúton tájékoztatom tisztelt adózóinkat, hogy a 2020. I. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommu-
nális adója és gépjárműadó befizetésének határideje 2020. március 16.
A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási megbízásokat az adóívvel együtt március hónap elején kézbesí-
tettük Önöknek.
Befizetéseiket átutalással is teljesíthetik az alábbi, Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett számla-
számokra:

Iparűzési adó beszedési számla:  14100024-11787949-30000001
Gépjárműadó beszedési számla:  14100024-11787949-31000004
Talajterhelési díj számla:  14100024-11787949-32000007
Bírság számla:  14100024-11787949-37000002
Késedelmi pótlék számla:  14100024-11787949-38000005
Egyéb bevételek beszedési számla:  14100024-11787949-39000008
Idegen bevételek beszedési számla:  14100024-11787949-40000002
Magánszemélyek kommunális adója: 14100024-11787949-42000008
Idegenforgalmi adó beszedési számla: 14100024-11787949-13000008

Kérjük, szíveskedjenek figyelni a befizetési határidő pontos betartására, ellenkező esetben késedelmi 
pótlék kerül felszámításra. Felhívom a hátralékkal rendelkező adózóink figyelmét, hogy hivatalunk 
jogosult a lejárt tartozás összegére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér-, 
illetve nyugdíjletiltást, gépjármű forgalomból való kivonást, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jel-
zálogbejegyzést indítani.
A gazdálkodó szervezeteknek és az egyéni vállalkozóknak az elektronikus ügyintézés a helyi adóügyekben is kötelező, 
ezért az idei évtől számukra minden értesítőt elektronikusan küld meg a hivatal az adózó ügyfélkapujára. 
A számlanyitásra nem kötelezett egyéni vállalkozók az idei év második félévétől már az adóértesítőt és a jövő évtől 
a gépjárműadó határozatokat is csak elektronikus úton fogják megkapni. Akinek a jövőben az adó kiegyenlítéséhez 
csekkre lesz szüksége, az előre egyeztetett időpontban a hivatal adócsoportjában átveheti, vagy az info@pilisvorosvar.
hu e-mail-címen megigényelheti. 
Az elektronikus ügyintézés jelentősen csökkenti mind az adminisztrációs terheket, mind a személyi kiadásokat, vala-
mint a csekk, a posta és a nyomtatás költségeit. 
Előre is köszönjük fegyelmezett adófizetői magatartását, mellyel hozzájárul városunk működési és fejlesztési kiadá-
sainak finanszírozásához.

Dr. Udvarhelyi István Gergely, jegyző

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.

Dr. Udvarhelyi István Gergely, jegyző

A magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban 
felhívom tisztelt adózóink figyelmét, hogy amennyiben a 
kommunális adófizetési kötelezettség alá tartozó ingatlan 
eladásra, vételre, öröklésre, ajándékozásra, kisajátításra, 
telekalakításra, összevonásra kerül, úgy azt a polgármesteri 
hivatal adócsoportjához, az Adatbejelentés a magánszemé-
lyek kommunális adójáról nyomtatványon be kell jelenteni.

A tulajdonosok körében történő személyi változásokat, 
illetve a vagyoni értékű jog jogosítottjai körében bekövetkező 
személyi változásokat szintén be kell jelenteni. 

Amennyiben a kommunális adó alanyának (tulajdo-
nosként vagy vagyoni értékű jog jogosultjaként) lakóhelye 
megváltozik, úgy azt kérjük a polgármesteri hivatal adócso-
portjához a változást követő 15 napon belül – a hivatkozott 
nyomtatványon – bejelenteni szíveskedjenek.

Az adókötelezettség keletkezésére, változására vagy 
megszűnésére okot adó körülményt és annak időpontját az 
adatbejelentés nyomtatvány IV., V., illetve VI. pontjában tud-
ják jelölni. 

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

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

Kérdéseikkel a polgármesteri hivatal adócsoportjához for-
dulhatnak a 26/330-233-as telefonszámon a 108, 109, 110, 
111-es mellékeken.

Dr. Udvarhelyi István Gergely, jegyző

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI
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• 16 évet töltött a közigazgatásban, itt 
Vörösváron. Miért döntött úgy, hogy nem 
folytatja tovább? 

A februári polgármesteri interjúban már 
megjelent, hogy januárban kértem pol-
gármester urat, aki a munkáltatóm, hogy 
jogviszonyomat közös megegyezéssel 
szüntessük meg. Hosszú út vezetett a 
döntésem megszületéséig, de tény, hogy 
az utóbbi hónapokban megerősödött ben-
nem a szándék a változtatás iránt. Bár nem 
a legfőbb indokom, de egy ideje már úgy 
éreztem, hogy a jegyzői munkakör mono-
tonná vált, jó lenne új kihívásokat keresni, 
ezáltal megújulni. A döntésemnek tehát, 
bár nagyon sok körülményt mérlegeltem, 
inkább érzelmi és személyes indokai vol-
tak. Éreztem, hogy már nem megy tovább, 
és hogy megérett az idő a változásra.

• Összességében hogy emlékszik vissza a 
hivatalban eltöltött évekre? 

Hálás vagyok, hogy megadatott nekem, 
hogy ilyen hosszú és szép időszakon ke-
resztül Pilisvörösvár jegyzője legyek. Sok 
szép pillanatra emlékszem, kihívásokkal 
teli, hosszú időszakra. Nagyon fiatalon, 
a jogi egyetem után, talán egyéves mun-
katapasztalattal a hátam mögött kaptam 
a megtisztelő felkérést, hogy legyek Pi-
lisvörösváron hivatalvezető. Egy hosszú 
tanulási, szervezetépítési, nagyon kreatív 

munkafolyamat indult meg, amiből én 
leginkább a lázas munkára emlékszem. A 
véget nem érő feladatokra, a megoldandó 
problémákra, a sok konfliktusra, az állan-
dó készültségre. Talán érezhető a szava-
imból, hogy ez a megbízatás áldás és teher 
is volt egyidejűleg. Könnyített és nehezí-
tett is a helyzetemen, hogy pilisvörösvári 
lakos vagyok.

Nagy örömmel töltött el, hogy a tizen-
hat év alatt számtalan területen kipróbál-
hattam magam, hogy nem emlékszem 
olyan nehézségre, amelyet ne tudtunk 
volna megoldani, hogy rendszeresen ke-
restek bennünket más településekről, 
hogy hogyan tudunk egyes feladatokat 
ilyen sikeresen megoldani, mint például 
a főzőkonyha üzemeltetése. A leginkább 
azon projekteket élveztem, ahol korábban 
kiszervezett, tehát vállalkozások által vég-
zett szolgáltatásokat szerveztünk vissza, 
költséghatékonyan és magasabb színvo-
nalon láttuk el a feladatokat a visszaszer-
vezés után. Ilyen projektből szerencsére 
akadt bőven.

Öröm és megtiszteltetés volt együtt 
dolgozni a hivatali apparátussal, az in-
tézményvezetőkkel és intézményi dolgo-
zókkal. A hivatalban dolgozók egy nagy 
családot alkotnak, akik szívükön viselik 
Pilisvörösvár fejlődését, közszolgálatként, 
hivatásként élik meg a köztisztviselői 
jogviszonyt, nem csak egyszerű munka-

helyként. Oka van, hogy pont ebben a 
hivatalban dolgoznak. A munkatársak 
támogatása, áldozatos munkája, biztatása 
nélkül nem tudtam volna eredményeket 
elérni. Hálás vagyok, hogy ilyen szakmai 
csapattal dolgozhattam, és nyugodt szív-
vel lépek tovább, mert tudom, hogy szak-
mailag magas színvonalon teljesítenek, és 
hogy emberileg is minden körülmény kö-
zött helytállnak. Nagyon sokat tanultam 
tőlük és mellettük. Köszönöm támogatá-
sukat, és munkájukhoz sok erőt és további 
sok sikert kívánok. Az intézményvezetők 
és intézményi dolgozók mellett köszö-
nettel tartozom a város lakosságának is. 
Mindig úgy éreztem, hogy támogatják és 
értékelik a munkánkat.

•Vannak már tervek a jövőre? Marad a 
közszférában vagy más területen próbál-
ná ki magát? 

Terveim nem voltak, annyira lekötött és 
minden erőmet felemésztette a napi ope-
ratív ügyek intézése, hogy gondolni sem 
mertem arra, hogy van élet a hivatalon 
túl is. De igaz az a mondás, hogy ha egy 
ajtó bezárul, akkor egy másik kinyílik. Azt 
biztosan tudtam, hogy a következő mun-
kahelyem nem a közigazgatásban lesz, új 
kihívásokra, feladatokra, új környezetre 
van szükségem. Nagyon megtisztelő és 
megerősítő volt az a sok ajánlat és felké-
rés, amellyel megtaláltak, de úgy éreztem, 
hogy mást szeretnék. Nagyon rövid idő 
alatt eldőlt, hogy egy pihenéssel és tölte-
kezéssel teli átmeneti időszak után, amely 
alatt rendezem a korábban elhanyagolt 
ügyeimet, a magánszférában folytatom, 
nagyvállalati környezetben. 

• Az utóbbi időszak sűrű volt… Vannak 
olyan tervek, amelyek nem munkával, 
hanem inkább pihenéssel, családdal kap-
csolatosak?

Igen, ezek a legfontosabb terveim. A csalá-
dom nem volt könnyű helyzetben a mun-
kaköröm miatt. Azt a sok energiát, amit 
a munkámba fektettem, a szeretteimtől 
vettem el. Van mit pótolnom, és most na-
gyon élvezem ezt a családdal töltött idő-
szakot. Felszabadító érzés úgy kimenni 
az utcára, hogy én most már egy három-
gyermekes anyuka vagyok, aki nem felel 
a kátyúkért, a közvilágítási hibákért vagy 
bármilyen egyéb önkormányzati ügyért. 
Az új munkahelyem kiválasztásakor első 
szempont volt, hogy össze tudjam egyez-
tetni a magánéletemet az új feladatokkal. 
Fontos, hogy a munka után is legyen erőm 
és kedvem esti mesét olvasni a gyerekek-
nek. Igen, a családom az egyik nyertese a 
jogviszony megszüntetésével kapcsolatos 
döntésemnek, és nagyon remélem, hogy 
ez hosszú távon is így marad.  

Palkovics Mária

Ahogy arról már korábban beszá-
moltunk, távozott a polgármesteri 
hivatal éléről dr. Krupp Zsuzsanna 
jegyző. Távozása előtt még egy utol-
só beszélgetésre kértük jegyző asz-
szonyt, amelyben kérdeztük a dön-
tés okairól és a jövőbeni terveiről is.

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

ELADÓ ÖNKORMÁNYZATI 
ÉPÍTÉSI TELKEK

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, 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

Tájékoztató adófizetésről Felhívás magánszemélyek 
kommunális adójával  

kapcsolatos adatbejelentési 
kötelezettségekre

Ezúton tájékoztatom tisztelt adózóinkat, hogy a 2020. I. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommu-
nális adója és gépjárműadó befizetésének határideje 2020. március 16.
A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási megbízásokat az adóívvel együtt március hónap elején kézbesí-
tettük Önöknek.
Befizetéseiket átutalással is teljesíthetik az alábbi, Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett számla-
számokra:

Iparűzési adó beszedési számla:  14100024-11787949-30000001
Gépjárműadó beszedési számla:  14100024-11787949-31000004
Talajterhelési díj számla:  14100024-11787949-32000007
Bírság számla:  14100024-11787949-37000002
Késedelmi pótlék számla:  14100024-11787949-38000005
Egyéb bevételek beszedési számla:  14100024-11787949-39000008
Idegen bevételek beszedési számla:  14100024-11787949-40000002
Magánszemélyek kommunális adója: 14100024-11787949-42000008
Idegenforgalmi adó beszedési számla: 14100024-11787949-13000008

Kérjük, szíveskedjenek figyelni a befizetési határidő pontos betartására, ellenkező esetben késedelmi 
pótlék kerül felszámításra. Felhívom a hátralékkal rendelkező adózóink figyelmét, hogy hivatalunk 
jogosult a lejárt tartozás összegére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér-, 
illetve nyugdíjletiltást, gépjármű forgalomból való kivonást, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jel-
zálogbejegyzést indítani.
A gazdálkodó szervezeteknek és az egyéni vállalkozóknak az elektronikus ügyintézés a helyi adóügyekben is kötelező, 
ezért az idei évtől számukra minden értesítőt elektronikusan küld meg a hivatal az adózó ügyfélkapujára. 
A számlanyitásra nem kötelezett egyéni vállalkozók az idei év második félévétől már az adóértesítőt és a jövő évtől 
a gépjárműadó határozatokat is csak elektronikus úton fogják megkapni. Akinek a jövőben az adó kiegyenlítéséhez 
csekkre lesz szüksége, az előre egyeztetett időpontban a hivatal adócsoportjában átveheti, vagy az info@pilisvorosvar.
hu e-mail-címen megigényelheti. 
Az elektronikus ügyintézés jelentősen csökkenti mind az adminisztrációs terheket, mind a személyi kiadásokat, vala-
mint a csekk, a posta és a nyomtatás költségeit. 
Előre is köszönjük fegyelmezett adófizetői magatartását, mellyel hozzájárul városunk működési és fejlesztési kiadá-
sainak finanszírozásához.

Dr. Udvarhelyi István Gergely, jegyző

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.

Dr. Udvarhelyi István Gergely, jegyző

A magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban 
felhívom tisztelt adózóink figyelmét, hogy amennyiben a 
kommunális adófizetési kötelezettség alá tartozó ingatlan 
eladásra, vételre, öröklésre, ajándékozásra, kisajátításra, 
telekalakításra, összevonásra kerül, úgy azt a polgármesteri 
hivatal adócsoportjához, az Adatbejelentés a magánszemé-
lyek kommunális adójáról nyomtatványon be kell jelenteni.

A tulajdonosok körében történő személyi változásokat, 
illetve a vagyoni értékű jog jogosítottjai körében bekövetkező 
személyi változásokat szintén be kell jelenteni. 

Amennyiben a kommunális adó alanyának (tulajdo-
nosként vagy vagyoni értékű jog jogosultjaként) lakóhelye 
megváltozik, úgy azt kérjük a polgármesteri hivatal adócso-
portjához a változást követő 15 napon belül – a hivatkozott 
nyomtatványon – bejelenteni szíveskedjenek.

Az adókötelezettség keletkezésére, változására vagy 
megszűnésére okot adó körülményt és annak időpontját az 
adatbejelentés nyomtatvány IV., V., illetve VI. pontjában tud-
ják jelölni. 

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

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

Kérdéseikkel a polgármesteri hivatal adócsoportjához for-
dulhatnak a 26/330-233-as telefonszámon a 108, 109, 110, 
111-es mellékeken.

Dr. Udvarhelyi István Gergely, jegyző

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI
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VÁROSGONDNOKSÁG

 

Február folyamán több alkalommal 
takarított a városgondnokság eltö-
mődött vízelvezetőket és lefedett 

árkokat, melyekben felhalmozódott a 
hordalék. A Kálvária utcában a híd utáni 
vízelvezetők és szikkasztó takarításához 
munkagépet béreltek, s mintegy 13 m3 

hordalékot szállítottak el a helyszínről. A 
Kisfaludy utca páros oldalán az utca fel-
jebb lévő szakaszán kb. 30 méter hosszan 
a nyílt vízelvezető árkot az ingatlantulaj-
donosok befedték annak érdekében, hogy 
az ingatlanuk előtti parkolást biztosítani 
tudják. Ezen hosszú szakaszba azonban 
nem építettek be tisztító és hordalékfo-
gó rácsokat, ezért a hulladék és hordalék 
ebbe a tisztíthatatlan szakaszba szorult, 
ami mostanra teljesen megakadályozta a 
víz továbbjutását. A burkolt árokszakaszt 
a DMRV szakemberei Woma célgép se-
gítségével (nagy nyomású vízsugárral) 
nem tudták tisztítani, mivel annak feje 
beszorult a törmelék közé. A fedett árkot 
végül fel kellett bontani. Többéves prob-
léma oldódott meg a Tavasz utca és Nyár 
utca közötti szakaszon is. A kapubeállók 

KÖNYVAJÁNLÓ
Ane Riel: Fenyőgyanta   
A regény a veszteségtől 
való görcsös félelemről, a 
meghasonlottságról szól, 
valamint arról, mit jelent 
a szeretet – egy beteg 
elme nézőpontjából.

Fábián Janka:  
A könyvárus lány  

A tizenéves Julcsi az 
ötvenes évek Budapestjén 
nő fel, egyetlen örömet az 

olvasás jelenti számára.  
Az ötvenhatos forradalom 

után végül egy amerikai 
kisvárosban köt ki.

 

Barak Dávid:  
Elásott igazság  
A könyv fikció és legen-
dák nélkül, tényszerűen 
és hitelesen mutatja be 
a világ legnagyobb nyílt 
színi maffialeszámolását 
1999-ből.

Stefan Ahnhem:  
Mínusz 18   

Egy piros BMW a 
vízbe hajt. A volánnál 

egy dúsgazdag férfi ül, 
akiről kiderül, hogy 

halott, s két hónapig egy 
mélyhűtőládában  

tárolták a testét.

Grecsó Krisztián:  
Magamról többet
Hogyan alakítják a 
történeteink azt, akik 
vagyunk? A verseskötet 
erre a kérdésre keresi a 
választ. 

Az aktuális új könyvekről 
itt lehet tájékozódni: 

www.pvvarkonyvtar.hu/uj-konyveink

MUNKÁBAN  
A KERTÉSZETI CSOPORT

K özeleg a tavasz, a kertészeti csoport folyamatosan végzi az előre betervezett 
munkákat. A heti kétszeri (a Budai út, Fő utca, Hősök tere, Szent Flórián 
tér, Templom tér, Vásár tér, Szent János tér, Görgey vasúti lépcső helyszí-

neket érintő) rendszeres takarításon kívül többek között a következő feladatokat 
végezték el a csoport munkatársai februárban. Folytatták a Fő utcai növényágyá-
sok, ládás fák rendbetételét (metszés, gyomlálás, zöldhulladék elszállítása). A régi 
Muttnyánszky szakiskolánál legallyazták a platánfasort (5 m3), összegyűjtötték a 
lombot és elszállították a zöldhulladékot (2 m3). A Sas utcában a viharkárok miatti 
takarítás, a kidőlt, megrongálódott fák kivágása, gallyazása adott rendkívüli felada-
tot. A Kacsa-tó melletti sportpályán a városgondnoksággal közösen kivágtak három 
megrongálódott fát, a rönköket elszállították és letárolták (kb. 45–50 m3).

A viharos szél után a Búcsú téren is akadt teendő (takarítás, víznyelő rács tisz-
títása). A Kápolna utca 129. előtt kivágtak és elszállítottak egy kiszáradt nyírfát. 
A Kacsa-tó sportpályája melletti menekülő útvonalat megtisztították, a nyesedéket 
elszállították. Rendbe tették a Lahmkruam parkot, sövénynyírást és gallyazást vé-
geztek, melynek során 18 m3 zöldhulladékot szállítottak el. A Vásár téri iskolánál 
az épület homlokzatát érintő ágakat eltávolították. A Dózsa György utcában egy fa 
ágai már kitakarták a közterületi lámpát, korlátozták a világítást, ezért itt is gallya-
zást végeztek, a munka során 3 m3 zöldhulladék keletkezett. A viharos széllökések 
miatt a Kacsa tónál meghasadt egy fa, a leszakadt vezérágat a héten eltávolították, 
itt mintegy 8 m3 zöldhulladék keletkezett. Az Útőrháznál a vihar következtében 
kidőlt egy fa, ezt a tűzoltóság feldarabolta, majd a kertészeti csoport a hatalmas fa-
rönköket elszállítható állapotúra vágta és elszállította a 12 m3 gallyat, 4 m3 hasznos 
fát, valamint 3 m3 rönköt.

vorosvarihirek.hu

Eltömődött árkokat tisztított ki és kidőlt közlekedési táblákat állított  
helyre a városgondnokság február folyamán. Rövid összefoglalónkat  

olvashatják a munkálatokról.

alatti árok kitisztításában a Pilisvörösvári 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület segített, akik 
nagy nyomású fecskendővel át tudták lőni 
a hordalékot. A városgondnokság a Kisfa-
ludy utca 55. előtt lévő, tönkrement víz-
elvezető árkot 10 méteren becsövezéssel 
javította, az előtte és utána lévő szakaszt 
takarította. 

A Görgey utca elején már körülbelül 
négy különböző kivitelezésű, gyártmányú 
pollert helyeztek ki, mindig pótolva a ki-
döntötteket. A tél folyamán a városgond-
nokság legyártott 28 parkolásgátló osz-
lopot, melyből első ütemben az utca első 
szakaszán, a legkritikusabb részen 14-et 
helyeztek ki. Kidöntött, lekopott KRESZ-
táblákat is helyreállítottak az Attila utca 
elején, a Babilon téren, a Szakorvosi Ren-
delőnél és az Eperjesi utcában (mindkét 
oldalon).

A városgondnokság takarította a Nagy-
tó körüli futópálya gumiburkolatát és a sé-
tány aszfaltjárdáját, valamint az útszegély 
melletti hordalékot is eltávolították. Több 
helyen végeztek szegély melletti murvafel-
töltést is. Ezeken a helyszíneken a padkák 

mellett olyan szintkülönbségek alakultak 
ki, melyek már veszélyesek is lehetnek a 
gépjárművezetők és kerékpárosok számá-
ra. A Vágóhíd utcából a volt Gyakikerten 
keresztül a patak feletti átjárón egyre ne-
hezebb volt gépkocsival közlekedni. A 
patakon túl az út egy lakóházhoz vezet, 
ezért az átjárót javítani kellett. A meder-
ben és a meder mentén kinőtt fák eltávolí-
tása kézi erővel nem volt lehetséges, ezért 
ezt és a patakmeder hordalékának kotrá-
sát is munkagép segítségével végezték el.

vorosvarihirek.hu

FELHÍVÁS

Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy 
amennyiben ingatlanuk előtt vízelve-
zető árok van, azt semmilyen célból 
(pl. gyalogos vagy autóbejáró) ne te-
messék be anélkül, hogy előtte gon-
doskodnának a vízelvezetésről. 

A Városi Könyvtár  
a rendkívüli helyzetre való tekintettel 

március 16-tól bizonytalan ideig  
zárva tart!
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Kisfaludy utca páros oldalán az utca fel-
jebb lévő szakaszán kb. 30 méter hosszan 
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léma oldódott meg a Tavasz utca és Nyár 
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KÖNYVAJÁNLÓ
Ane Riel: Fenyőgyanta   
A regény a veszteségtől 
való görcsös félelemről, a 
meghasonlottságról szól, 
valamint arról, mit jelent 
a szeretet – egy beteg 
elme nézőpontjából.

Fábián Janka:  
A könyvárus lány  

A tizenéves Julcsi az 
ötvenes évek Budapestjén 
nő fel, egyetlen örömet az 

olvasás jelenti számára.  
Az ötvenhatos forradalom 

után végül egy amerikai 
kisvárosban köt ki.

 

Barak Dávid:  
Elásott igazság  
A könyv fikció és legen-
dák nélkül, tényszerűen 
és hitelesen mutatja be 
a világ legnagyobb nyílt 
színi maffialeszámolását 
1999-ből.

Stefan Ahnhem:  
Mínusz 18   

Egy piros BMW a 
vízbe hajt. A volánnál 

egy dúsgazdag férfi ül, 
akiről kiderül, hogy 

halott, s két hónapig egy 
mélyhűtőládában  

tárolták a testét.

Grecsó Krisztián:  
Magamról többet
Hogyan alakítják a 
történeteink azt, akik 
vagyunk? A verseskötet 
erre a kérdésre keresi a 
választ. 

Az aktuális új könyvekről 
itt lehet tájékozódni: 

www.pvvarkonyvtar.hu/uj-konyveink

MUNKÁBAN  
A KERTÉSZETI CSOPORT

K özeleg a tavasz, a kertészeti csoport folyamatosan végzi az előre betervezett 
munkákat. A heti kétszeri (a Budai út, Fő utca, Hősök tere, Szent Flórián 
tér, Templom tér, Vásár tér, Szent János tér, Görgey vasúti lépcső helyszí-

neket érintő) rendszeres takarításon kívül többek között a következő feladatokat 
végezték el a csoport munkatársai februárban. Folytatták a Fő utcai növényágyá-
sok, ládás fák rendbetételét (metszés, gyomlálás, zöldhulladék elszállítása). A régi 
Muttnyánszky szakiskolánál legallyazták a platánfasort (5 m3), összegyűjtötték a 
lombot és elszállították a zöldhulladékot (2 m3). A Sas utcában a viharkárok miatti 
takarítás, a kidőlt, megrongálódott fák kivágása, gallyazása adott rendkívüli felada-
tot. A Kacsa-tó melletti sportpályán a városgondnoksággal közösen kivágtak három 
megrongálódott fát, a rönköket elszállították és letárolták (kb. 45–50 m3).

A viharos szél után a Búcsú téren is akadt teendő (takarítás, víznyelő rács tisz-
títása). A Kápolna utca 129. előtt kivágtak és elszállítottak egy kiszáradt nyírfát. 
A Kacsa-tó sportpályája melletti menekülő útvonalat megtisztították, a nyesedéket 
elszállították. Rendbe tették a Lahmkruam parkot, sövénynyírást és gallyazást vé-
geztek, melynek során 18 m3 zöldhulladékot szállítottak el. A Vásár téri iskolánál 
az épület homlokzatát érintő ágakat eltávolították. A Dózsa György utcában egy fa 
ágai már kitakarták a közterületi lámpát, korlátozták a világítást, ezért itt is gallya-
zást végeztek, a munka során 3 m3 zöldhulladék keletkezett. A viharos széllökések 
miatt a Kacsa tónál meghasadt egy fa, a leszakadt vezérágat a héten eltávolították, 
itt mintegy 8 m3 zöldhulladék keletkezett. Az Útőrháznál a vihar következtében 
kidőlt egy fa, ezt a tűzoltóság feldarabolta, majd a kertészeti csoport a hatalmas fa-
rönköket elszállítható állapotúra vágta és elszállította a 12 m3 gallyat, 4 m3 hasznos 
fát, valamint 3 m3 rönköt.

vorosvarihirek.hu

Eltömődött árkokat tisztított ki és kidőlt közlekedési táblákat állított  
helyre a városgondnokság február folyamán. Rövid összefoglalónkat  

olvashatják a munkálatokról.

alatti árok kitisztításában a Pilisvörösvári 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület segített, akik 
nagy nyomású fecskendővel át tudták lőni 
a hordalékot. A városgondnokság a Kisfa-
ludy utca 55. előtt lévő, tönkrement víz-
elvezető árkot 10 méteren becsövezéssel 
javította, az előtte és utána lévő szakaszt 
takarította. 

A Görgey utca elején már körülbelül 
négy különböző kivitelezésű, gyártmányú 
pollert helyeztek ki, mindig pótolva a ki-
döntötteket. A tél folyamán a városgond-
nokság legyártott 28 parkolásgátló osz-
lopot, melyből első ütemben az utca első 
szakaszán, a legkritikusabb részen 14-et 
helyeztek ki. Kidöntött, lekopott KRESZ-
táblákat is helyreállítottak az Attila utca 
elején, a Babilon téren, a Szakorvosi Ren-
delőnél és az Eperjesi utcában (mindkét 
oldalon).

A városgondnokság takarította a Nagy-
tó körüli futópálya gumiburkolatát és a sé-
tány aszfaltjárdáját, valamint az útszegély 
melletti hordalékot is eltávolították. Több 
helyen végeztek szegély melletti murvafel-
töltést is. Ezeken a helyszíneken a padkák 

mellett olyan szintkülönbségek alakultak 
ki, melyek már veszélyesek is lehetnek a 
gépjárművezetők és kerékpárosok számá-
ra. A Vágóhíd utcából a volt Gyakikerten 
keresztül a patak feletti átjárón egyre ne-
hezebb volt gépkocsival közlekedni. A 
patakon túl az út egy lakóházhoz vezet, 
ezért az átjárót javítani kellett. A meder-
ben és a meder mentén kinőtt fák eltávolí-
tása kézi erővel nem volt lehetséges, ezért 
ezt és a patakmeder hordalékának kotrá-
sát is munkagép segítségével végezték el.

vorosvarihirek.hu

FELHÍVÁS

Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy 
amennyiben ingatlanuk előtt vízelve-
zető árok van, azt semmilyen célból 
(pl. gyalogos vagy autóbejáró) ne te-
messék be anélkül, hogy előtte gon-
doskodnának a vízelvezetésről. 

A Városi Könyvtár  
a rendkívüli helyzetre való tekintettel 

március 16-tól bizonytalan ideig  
zárva tart!
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Idén 9. alkalommal rendezték meg az asszonybált a Művészetek Házában. Az esemény-
nek évről évre nagyobb sikere van, és idén is sok férfi gondolta úgy, hogy márpedig nekik 
ott a helyük, ahol a hölgyek mulatnak. És mivel ez egyszerűen nem megoldható, hát 

idén is nőnek öltöztek, fokozva ezzel a vidám hangulatot. Persze, a megmérettetés sem ma-
radt el, a zsűrinek nem volt könnyű dolga, de végül megszületett az idei év „királynője” és 
„udvarhölgyei”. A második udvarhölgy a Spanyolországból érkezett Paloma lett, az első ud-
varhölgy pedig a gésa. A koronát a 4 tagból álló balett-táncosok kapták meg, akik rózsaszín 
tütüjükben igazán kitettek magukért. Különdíjat kapott Heidi és családja és a Bergländer 
Buam zenekar tagjai, akik szintén női ruhát húztak magukra, és estig húzták a talpalávalót 
a lelkes hölgyeknek… és az uraknak is.

PM

Február végén került sor a Gradus 
Óvoda hagyományos farsangi mu-
latságára. A megérkezés, egymás 

jelmezének megcsodálása után a gyerekek 
összegyűltek és két produkcióval lepték 
meg szüleiket, családtagjaikat. Ezt kö-
vetően az óvoda dolgozói kedveskedtek 
az összegyűlt közönségnek egy produk-
cióval. Természetesen az est fénypontja, 
a legizgalmasabb része, a tombola sem 
maradhatott ki. Számos ajándék gyűlt 
össze, melyeket a gyermekek szülei és 
helyi vállalkozók, egyesületek ajánlottak 
fel az óvoda részére. A bál zárása előtt a 
Picuri Muri Zenekar lépett fel, akiket az 
óvodában már többször vendégül láttak a 
gyerekek, és akik mint mindig, most is jól 
megtáncoltatták az aprónépet. 

Köszönjük a támogatást: Cser Holz Fa 
Kft., Pető Klaudia Gyógymasszőr, Gulyás 
Szilvia Harmatcsepp Masszázs, András 
Nikolett Kozmetika, Adri Köröm, Sza-
mos Marcipán Kft., La Raza Gyarmatáru, 
Pulver Meister Kft., Krausz Mezőgazda-
sági Üzlet, Mesterhús Kft., Óra-Ékszer 
kiskereskedés, Szontágné Wenczl Móni-
ka, Fun Factory, Sváb Pékség, Rosenhof 
Lovastanya, Krisztina Esküvőiruha-
kölcsönző, Bustya Piroska, Bartl Péter, 
PUFC – Bilau Csaba, Lámuló Farm, 
ReBa Kávézó.

Jakucs Claudia 
Fotó: Kayser Ágota
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CZIFFRA EMLÉKEST 
A ZENEISKOLÁBAN

Szerencsésnek mondhatják magukat 
a Széchenyi utcai ovisok, mert erdő- 
és mezőjárás során, tapasztalat útján 

tanulhatnak. Az elmúlt években a szoká-
sos óvodai programokon túl – az óvoda 
Eszterlánc Alapítványa támogatásával – egy 
szép ívű, jól felépített tematikus programso-
rozaton veszünk részt, minden évszakban a 
zöld ünnepekhez kapcsolódóan. Van benne 
nyomolvasás, madárgyűrűzés, madárodú és 
tojás megfigyelése, madárkalács készítése 
és vízvizsgálat. Többször végigkövettük a 
békák kifejlődését, megszerettünk talajlakó 
és „nem szeretem” állatokat. Mindezt zö-
mében terepi foglalkozások és kirándulások 
keretein belül, mert hisszük, hogy az ilyen 
saját élmény adhat igazán mély benyomást. 
Óvodánk évek óta jó kapcsolatot ápol a 
Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
munkatársaival. Becsei Kati és Menráth 
Réka, vagy ahogy a gyerekek kedvesen em-
legetik őket, „madaras Réka néni” és „bo-
garas Kati néni” játékosan segítenek abban, 
hogy a természet szeretete maradandó ér-
tékként épüljön be a gyermekek személyi-
ségébe.

Úgy gondoljuk, hogy a természetben 
megélt, élőlényekkel kapcsolatos élmények 
nagy formáló erővel bírnak. Az itt megszer-

2020. február 18-án, kedden este rendezték 
meg a Cziffra Emlékestet, melyen a mű-
vész nevét viselő zeneiskola tanárai ze-
néltek. Az idei rendezvényt Siklósi Nóra 
és Tácsik Zsuzsanna szervezték. Az ese-
ményt hosszas készülődés előzte meg, a 
koncert előtti hetekben a zeneiskola pár 

zett tapasztalatokat a pedagógusok beépí-
tik, nevelésük során felhasználják, és előké-
szítik a következő kirándulás témáját.

Csodálatos élmény a gyerekeknek, ami-
kor a madárgyűrűzés után a kezükben tar-
tott madár szívverését érezhetik, mielőtt 
útjára bocsátják. Vagy belekukucskálhatnak 
a kihelyezett odúkba és megcsodálhatják az 
apró tojásokat, vagy ha szerencséjük van, 
az apró pelyhes fiókákat is. Kipróbálhatják 
a béka-karórát, mikroszkóp alatt vizsgál-
hatják a tóból kis hálókkal gyűjtött apró 
élőlényeket, majd visszaengedhetik azokat. 
Csillogó szemmel várják a nemzeti parkos 
lányok hátizsákjából elkerülő kincseket, tol-
lakat, tojásokat, állatbőröket. Ilyenformán 
a gyermekek ösztönös kíváncsiságát és az 
érzelmi kötődést kihasználva csepegtetjük 
beléjük a felelősségvállalás igényét a környe-
zetünk felé. És ha még ez sem lenne elég, 
Kati néni természetvédő szakkört szervezett 
a kíváncsi kis természetbúvárainknak, ahol 
még inkább elmélyülhetnek a témában.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a termé-
szetjárás közös élményét a szülőkkel, nagy-
szülőkkel és már iskolássá cseperedett volt 
ovisainkkal is megoszthatjuk. Családias, jó 
hangulatú kirándulásokat szervezünk min-
den évszakban egy-egy szombat délelőtt, 

VASDIPLOMÁS 
PEDAGÓGUST 
KÖSZÖNTÜNK

Meséljen pár szót magáról! Úgy tudom, 
nem vörösvári születésű.

1933-ban egy Rába-parti kis faluban szü-
lettem. Négyen voltunk lánytestvérek, 
szüleim megélhetését a föld, az állatok 
biztosították. Általános iskolába is Rába-
sebesen jártam.

Hogyan lett pedagógus?

1949-ben felvettek a Pápai Tanítóképzőbe, 
ahol 1953-ban végeztem. Tanulmányaim 
ideje alatt az iskola kollégiumában laktam, 
ahogy mi mondtuk, a „zárdában”, mivel 
itt apácák felügyeltek ránk, ellenőrizték a 
tanulásunkat, az előrehaladásunkat. Ab-
ban az időben úgy volt, hogy az érettségi-
vel együtt megkaptuk a tanítói képesítést 

is, de gyakorlatra kellett mennünk, hogy 
képesített tanítónők lehessünk. Én Révfü-
löpre, egy Balaton-parti faluba kerültem. 
Az egy év gyakorlat után, 1954-ben sike-
resen letettem a képesítő vizsgámat, meg-
szereztem az oklevelemet. Ha jól belegon-
dolok, ez már több mint 65 éve történt.

Hogyan alakult a továbbiakban a pálya-
futása?

Az oklevelem megszerzését követően a 
révfülöpi általános iskolában tanítottam 
harmadik, negyedik osztályos gyerekeket, 
egészen 1974-ig. Munkámat mindig igye-
keztem tudásomnak megfelelően, lelkiisme-
retesen végezni.

Mikor, hogyan került Vörösvárra?

Férjemet áthelyezték az Ásványbánya Vál-
lalat központjába, amely Pilisvörösváron 
volt, s mi a gyerekekkel 1974-ben követtük 
őt. Így lettünk vörösvári lakosok. A Vásár 
Téri Általános Iskolában kezdtem el dol-
gozni Csonka József igazgató úr irányítása 
alatt. 1975-ben összevonták a két általános 
iskolát Sebők Dezső irányításával. Mivel 
az alsósok a Vásár térre jártak, nekem nem 
kellett iskolát váltanom. Egészen nyugdíjba 
vonulásomig dolgoztam ebben az óriási is-
kolában. Emlékszem, olyan sok gyerek volt, 
s annyira szűkében voltunk a tantermeknek, 
hogy délelőtt és délután is volt tanítás. Mind 
tanárnak, mind gyereknek nagyon fárasztó 
volt ez. Mikor elértem a nyugdíjba vonulás 
időpontját, még néhány évet rádolgoztam, 
mielőtt aztán 1990-ben végleg nyugdíjba 
mentem.

Pedagógusként több évtizeden keresztül 
végzett lelkiismeretes munkájáért milyen 
elismerésekben részesült?

Főnökeim mindig értékelték, elismerték a 
munkám, így aztán az évek során 1974-ben 
az Oktatásügy Kiváló Dolgozója lettem, 
1988-ban Kiváló Munkáért kitüntetést, 
1990-ben Pedagógus Szolgálati Emlékér-
met, 2014-ben a Széchenyi István Egyetem 
Apáczai Csere János Karának Aranydiplo-
mája elismeréseket kaptam. 

Gratulálok az elismeréshez és jó egészsé-
get kívánok!

Lewin

Krizsán Pálné, Marika néni idén februárban kapta meg a Széchenyi Ist-
ván Egyetem Apáczai Csere János Karának vasdiplomáját. Ennek kap-
csán kérdeztük pályájáról.

felfedezzük a környék természeti szépsé-
geit, vagy madárgyűrűzésen veszünk részt, 
s eközben alkalmunk nyílik jobban megis-
merni egymást.

Szeretnénk a következő években is 
hangsúlyt fektetni arra, hogy a gyermekek 
olyan saját élményt és tapasztalatot szerez-
hessenek, amely hozzásegíti őket ahhoz, 
hogy a jövő természetszerető és -védő em-
berei legyenek. Hisszük, hogy ez csak úgy 
lehetséges, ha a gyermek megérti azt, hogy 
ő is befolyásolni tudja környezetét.

Széchenyi utcai óvoda

perces filmekben mutatta be a közösségi 
médiában, milyen lelkesen készülnek a 
pedagógusok. A darabválasztás, a közös 
próbák vidám hangulatban zajlottak a vi-
deók tanulsága szerint. 

Az emlékest annál komolyabban telt. 
A folyosón, majd a teremben is izgatott 

várakozás érződött a jelenlévőkön. Nem 
hiába, a koncert lenyűgözte a közönséget. 
A teremben a légy zümmögését is hallani 
lehetett, olyan feszült figyelemmel kísérte 
a hallgatóság a művészek sokszor virtu-
óz játékát. Ismert (Sosztakovics-kerin-
gő, Borne Carmen-fantázia, vagy Freddie 
Mercury Bohém rapszódiája) és kevésbé 
ismert (Vivaldi g moll furulyaversenye, 
Horovitz Sonatinája, Piazzola Tél Buenos 
Airesben című műve) darabok váltakoztak, 
az elején megszólaló téliesebb, komorabb, 
csendes darabokat követték az egyre vidá-
mabb, tavaszt köszöntő dallamok. Egy ős-
bemutatónak is tanúi lehettünk: Oláhné 
Szabó Anita Siklósi Nóra kíséretében adta 
elő saját szerzeményét, a Körhintát.

Örülhetünk és büszkék lehetünk rá, 
hogy gyermekeinket olyan zenetanárok 
tanítják, akik egy ilyen csodálatos koncert-
tel örvendeztették meg városunkat. 

Az emlékest fellépői: Fehér Nóra, 
Horváth Krisztina, Oláhné Szabó Anita, 
Őrfi Gabriella, Siklósi Nóra, Szilágyiné 
Deák Anita, Tácsik Zsuzsanna, Demeter 
László, Apollónia György, Boros Sándor, 
Kozek Balázs, Málnai József, Szerémi 
Márkó, Szlovencsák Péter, Zubor Imre.
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CZIFFRA EMLÉKEST 
A ZENEISKOLÁBAN

Szerencsésnek mondhatják magukat 
a Széchenyi utcai ovisok, mert erdő- 
és mezőjárás során, tapasztalat útján 

tanulhatnak. Az elmúlt években a szoká-
sos óvodai programokon túl – az óvoda 
Eszterlánc Alapítványa támogatásával – egy 
szép ívű, jól felépített tematikus programso-
rozaton veszünk részt, minden évszakban a 
zöld ünnepekhez kapcsolódóan. Van benne 
nyomolvasás, madárgyűrűzés, madárodú és 
tojás megfigyelése, madárkalács készítése 
és vízvizsgálat. Többször végigkövettük a 
békák kifejlődését, megszerettünk talajlakó 
és „nem szeretem” állatokat. Mindezt zö-
mében terepi foglalkozások és kirándulások 
keretein belül, mert hisszük, hogy az ilyen 
saját élmény adhat igazán mély benyomást. 
Óvodánk évek óta jó kapcsolatot ápol a 
Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
munkatársaival. Becsei Kati és Menráth 
Réka, vagy ahogy a gyerekek kedvesen em-
legetik őket, „madaras Réka néni” és „bo-
garas Kati néni” játékosan segítenek abban, 
hogy a természet szeretete maradandó ér-
tékként épüljön be a gyermekek személyi-
ségébe.

Úgy gondoljuk, hogy a természetben 
megélt, élőlényekkel kapcsolatos élmények 
nagy formáló erővel bírnak. Az itt megszer-

2020. február 18-án, kedden este rendezték 
meg a Cziffra Emlékestet, melyen a mű-
vész nevét viselő zeneiskola tanárai ze-
néltek. Az idei rendezvényt Siklósi Nóra 
és Tácsik Zsuzsanna szervezték. Az ese-
ményt hosszas készülődés előzte meg, a 
koncert előtti hetekben a zeneiskola pár 

zett tapasztalatokat a pedagógusok beépí-
tik, nevelésük során felhasználják, és előké-
szítik a következő kirándulás témáját.

Csodálatos élmény a gyerekeknek, ami-
kor a madárgyűrűzés után a kezükben tar-
tott madár szívverését érezhetik, mielőtt 
útjára bocsátják. Vagy belekukucskálhatnak 
a kihelyezett odúkba és megcsodálhatják az 
apró tojásokat, vagy ha szerencséjük van, 
az apró pelyhes fiókákat is. Kipróbálhatják 
a béka-karórát, mikroszkóp alatt vizsgál-
hatják a tóból kis hálókkal gyűjtött apró 
élőlényeket, majd visszaengedhetik azokat. 
Csillogó szemmel várják a nemzeti parkos 
lányok hátizsákjából elkerülő kincseket, tol-
lakat, tojásokat, állatbőröket. Ilyenformán 
a gyermekek ösztönös kíváncsiságát és az 
érzelmi kötődést kihasználva csepegtetjük 
beléjük a felelősségvállalás igényét a környe-
zetünk felé. És ha még ez sem lenne elég, 
Kati néni természetvédő szakkört szervezett 
a kíváncsi kis természetbúvárainknak, ahol 
még inkább elmélyülhetnek a témában.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a termé-
szetjárás közös élményét a szülőkkel, nagy-
szülőkkel és már iskolássá cseperedett volt 
ovisainkkal is megoszthatjuk. Családias, jó 
hangulatú kirándulásokat szervezünk min-
den évszakban egy-egy szombat délelőtt, 

VASDIPLOMÁS 
PEDAGÓGUST 
KÖSZÖNTÜNK

Meséljen pár szót magáról! Úgy tudom, 
nem vörösvári születésű.

1933-ban egy Rába-parti kis faluban szü-
lettem. Négyen voltunk lánytestvérek, 
szüleim megélhetését a föld, az állatok 
biztosították. Általános iskolába is Rába-
sebesen jártam.

Hogyan lett pedagógus?

1949-ben felvettek a Pápai Tanítóképzőbe, 
ahol 1953-ban végeztem. Tanulmányaim 
ideje alatt az iskola kollégiumában laktam, 
ahogy mi mondtuk, a „zárdában”, mivel 
itt apácák felügyeltek ránk, ellenőrizték a 
tanulásunkat, az előrehaladásunkat. Ab-
ban az időben úgy volt, hogy az érettségi-
vel együtt megkaptuk a tanítói képesítést 

is, de gyakorlatra kellett mennünk, hogy 
képesített tanítónők lehessünk. Én Révfü-
löpre, egy Balaton-parti faluba kerültem. 
Az egy év gyakorlat után, 1954-ben sike-
resen letettem a képesítő vizsgámat, meg-
szereztem az oklevelemet. Ha jól belegon-
dolok, ez már több mint 65 éve történt.

Hogyan alakult a továbbiakban a pálya-
futása?

Az oklevelem megszerzését követően a 
révfülöpi általános iskolában tanítottam 
harmadik, negyedik osztályos gyerekeket, 
egészen 1974-ig. Munkámat mindig igye-
keztem tudásomnak megfelelően, lelkiisme-
retesen végezni.

Mikor, hogyan került Vörösvárra?

Férjemet áthelyezték az Ásványbánya Vál-
lalat központjába, amely Pilisvörösváron 
volt, s mi a gyerekekkel 1974-ben követtük 
őt. Így lettünk vörösvári lakosok. A Vásár 
Téri Általános Iskolában kezdtem el dol-
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alatt. 1975-ben összevonták a két általános 
iskolát Sebők Dezső irányításával. Mivel 
az alsósok a Vásár térre jártak, nekem nem 
kellett iskolát váltanom. Egészen nyugdíjba 
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volt ez. Mikor elértem a nyugdíjba vonulás 
időpontját, még néhány évet rádolgoztam, 
mielőtt aztán 1990-ben végleg nyugdíjba 
mentem.

Pedagógusként több évtizeden keresztül 
végzett lelkiismeretes munkájáért milyen 
elismerésekben részesült?

Főnökeim mindig értékelték, elismerték a 
munkám, így aztán az évek során 1974-ben 
az Oktatásügy Kiváló Dolgozója lettem, 
1988-ban Kiváló Munkáért kitüntetést, 
1990-ben Pedagógus Szolgálati Emlékér-
met, 2014-ben a Széchenyi István Egyetem 
Apáczai Csere János Karának Aranydiplo-
mája elismeréseket kaptam. 

Gratulálok az elismeréshez és jó egészsé-
get kívánok!

Lewin
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pedagógusok. A darabválasztás, a közös 
próbák vidám hangulatban zajlottak a vi-
deók tanulsága szerint. 

Az emlékest annál komolyabban telt. 
A folyosón, majd a teremben is izgatott 

várakozás érződött a jelenlévőkön. Nem 
hiába, a koncert lenyűgözte a közönséget. 
A teremben a légy zümmögését is hallani 
lehetett, olyan feszült figyelemmel kísérte 
a hallgatóság a művészek sokszor virtu-
óz játékát. Ismert (Sosztakovics-kerin-
gő, Borne Carmen-fantázia, vagy Freddie 
Mercury Bohém rapszódiája) és kevésbé 
ismert (Vivaldi g moll furulyaversenye, 
Horovitz Sonatinája, Piazzola Tél Buenos 
Airesben című műve) darabok váltakoztak, 
az elején megszólaló téliesebb, komorabb, 
csendes darabokat követték az egyre vidá-
mabb, tavaszt köszöntő dallamok. Egy ős-
bemutatónak is tanúi lehettünk: Oláhné 
Szabó Anita Siklósi Nóra kíséretében adta 
elő saját szerzeményét, a Körhintát.

Örülhetünk és büszkék lehetünk rá, 
hogy gyermekeinket olyan zenetanárok 
tanítják, akik egy ilyen csodálatos koncert-
tel örvendeztették meg városunkat. 

Az emlékest fellépői: Fehér Nóra, 
Horváth Krisztina, Oláhné Szabó Anita, 
Őrfi Gabriella, Siklósi Nóra, Szilágyiné 
Deák Anita, Tácsik Zsuzsanna, Demeter 
László, Apollónia György, Boros Sándor, 
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Minden szülőt, akinek 5-6 év kö-
rüli gyermeke van, az a kérdés 
tart lázban, hogy vajon iskola-

alkalmas-e gyermeke. Az idő előtt isko-
lapadba erőltetett gyermeket kudarcok 
érhetik, ami tönkreteheti az önbecsülését, 
az iskolás éveket, és az életben való bol-
dogulás esélyét is csökkentheti. Az óvónők 
természetesen segítséget nyújtanak, ha 
hozzájuk fordulunk, de gyakran már egy-
két évvel korábban felmerül a kérdés, mi 
szülőként tudunk-e hozzátenni valamit 
az iskolaérettséghez. A válasz egyértel-
műen igen, sőt az óvoda csak kiegészíti 
a családi nevelést. Persze nem feltétlenül 
azzal teszünk jót, ha minden délután fel-
adatlapokat oldatunk meg csemeténkkel, 
vagy állandóan társasjátékozunk, de ha rá 
figyelve minél többet együtt vagyunk vele, 
ráhangolódunk, az már fél siker. Bihari 
Nóra, az Óbudai Szent Péter és Pál Sza-
lézi Óvoda tagintézmény-vezetője segített 
összeszedni, mire kell figyelnünk iskolaal-
kalmasság terén.

Fizikai fejlettség, egyensúlyérzék  
és finommozgás
Elengedhetetlen, hogy az iskolába készü-
lő gyermeknek kellő ereje legyen, hiszen 
a tanulás teljesen más megterhelést je-
lent, mint a szaladgálás a játszótéren. Ha 

ISKOLAÉRETTÉ VÁLÁS

Az iskolakezdés körüli teendők nemcsak a gyerekeknek, hanem a szü-
lőknek is kihívást jelentenek. Sokszor nem vagyunk teljesen meggyő-
ződve arról, kellően érett-e gyermekünk arra, hogy iskolapadba üljön. 
Ezzel a cikkel szeretnénk egyrészt eloszlatni a bizonytalanságokat, más-
részt fogódzót adni azoknak a szülőknek, akiknek a gyermeke még egy-
két évig biztosan az óvodában marad.

gyenge testalkatú, súlya, magassága jóval 
a korának megfelelő alatt van, nemcsak a 
táskát nem fogja elbírni, de azt a fizikai 
megterhelést sem, amit az iskola jelent. 

Az is fontos, hogy a gyermek mozgása 
legyen rendezett: legyen képes összehan-
golni a mozdulatait, tudjon lábujjhegyre 
állni, egy lábon állni, tudjon a fején kisebb 
tárgyat vagy párnát egyensúlyozni. Jó tud-
ni, hogy a biciklizés is fejleszti az egyen-
súlyérzéket, de megteszi egy kis játszótéri 
ugrálás, labdázás otthon vagy játékos ver-
senyek a nappaliban. Vegyük elő a régi, jól 
bevált építőkockát, amit évtizedek óta any-
nyira szeretnek a gyerekek, vagy a Jengát, 
ami amellett, hogy nagyon mulatságos já-
ték, fejlesztő hatással is bír. 

Régóta köztudott, hogy az elsős csuk-
lója még nem alkalmas a betűkerekítésre, 
ám mivel a tananyag szerint szeptember-
ben az írást is elkezdik tanulni, jó, ha már 
fejlett a gyerek finommozgása. Ebben segít 
a színezés, homokozás, gyurmázás, papír-
tépkedés, ollóval vágás és egyéb kézműves 
tevékenységek. De játszhatunk velük „ha-
mupipőkéset” is: a bab, lencse, rizs, köles 
válogatása nagyon fejlesztő hatású. Kérjük 
meg, hogy pakolja át a lencsét vagy a rizst 
egy keskeny szájú üvegbe: ehhez komoly 
figyelem és koncentráció szükséges. Bár 
szinte lehetetlen fűzős cipőt kapni ilyen 
korú gyermek számára, fontos a cipőkötés 

megtanulása is, ami szintén a finommozgás 
fejlődését segíti elő.

Mire iskolába megy csemeténk, ki kell, 
hogy alakuljon a domináns oldal, vagyis a 
jobb-, illetve balkezesség. Sok kínlódástól 
óvjuk meg a gyermeket, ha nagycsoportos 
korára már megtanulja a helyes ceruzafo-
gást, és nem rögzül mélyen a helytelen.

Beszéd és figyelem
Az iskolaérett gyermekre jellemző, hogy be-
széde érthető, és képes magát jól kifejezni, 
akár összetett mondatokban is. Ennek kiala-
kításához fontosak a versek, mondókák, éne-
kek, ezeket már óvodáskor előtt lehet együtt 
mondani. Jó, ha a gyermek ismeri a több-ke-
vesebb fogalmát és a számokat egytől tízig, 
mire elkezdi az iskolát. Ezeket az óvodában 
sokat gyakorolják. Általában ekkorra ismeri 
az irányokat, az évszakokat és a napszako-
kat, tudja a lakcímét és a szülei nevét.

Természetesen nem kell tudnia a gye-
reknek 45 percig koncentrálnia, ezt el sem 
várják az elsős tanítók, de 25-30 percet jó, 
ha tudnak figyelni. Egy nagycsoportosnak 
már tudnia kell befejezni azt, amit elkezdett. 
A szabályjátékok, mint a memóriajátékok, 
társasjátékok, illetve a rajzolás, színezés ezt 
mind elősegíti. Ha egy rajzfilmet a tévében 
végig tud nézni, az sajnos semmit sem jelent 
iskolaalkalmasság szempontjából. Meséltes-
sük el vele, hogy mit ebédelt az óvodában, 
milyen játékkal és mit játszott, vagy ha volt 
meseolvasás, mesélje el nekünk, miről szólt 
a mese.

Szociális és érzelmi érettség
Hiába okos egy gyerek, és akár már ötévesen 
kiválóan elvégzi az iskolaérettségi teszteket, 
nem csak ez számít. Fontos, hogy hogyan 
tud kapcsolódni kortársaihoz, illetve a fel-
nőttekhez: tud-e együttműködni velük, 
alapvető szabályokat be tud-e tartani, és 
van-e némi önfegyelme, feladattudata, ku-
darctűrő képessége. Ne hagyjuk, hogy min-
dig ő nyerjen a játékokban, meg kell tanulnia 
azt is, ha más jobb nála valamiben. Legyen 
önkontrollja az érzelmei kifejezésében is. 
Ha túl hevesen fejezi ki őket, vagy gyakran 
megsértődik, akkor még nem elég érett a 
személyisége. Legyenek otthon is szabályok, 
amit lehetőség szerint mindig tartassunk be 
vele. Bízzunk rá apróbb feladatokat: segítsen 
a terítésben, a teregetésben, ruhahajtogatás-
ban, vagy legyen az ő feladata valamelyik 
háziállat etetése. Engedjük, hogy minél több 
dolgot önállóan, a segítségünk nélkül végez-
zen el.   

A legfontosabb, hogy bármilyen elmara-
dása is van gyermekünknek, szeressük na-
gyon, és tudjuk elfogadni olyannak, amilyen. 
A pedagógusok segítenek a gyermek diffe-
renciált fejlesztésében, de a stabil érzelmi 
hátteret – ami minden fejlődés alapja – csak 
mi, szülők tudjuk biztosítani.

Komáromi-B. Hajnalka

Zu den in Werischwar kaum bekann-
ten Tatsachen aus der Vergangen-
heit der Stadt gehört ein mit dem 

16. Januar 1959 in Werischwar datierter 
und an den Demokratischen Verband der 
Deutschen Werktätigen in Ungarn (Mag-
yarországi Német Dolgozók Demokrati-
kus Szövetsége) adressierter deutschspra-
chiger Brief, den die beiden Lehrer Sámuel 
Szarka und György Hidas verfasst hatten. 
Es handelt sich dabei um einen sehr muti-
gen und hellsichtigen Brief, der es verdient 
in Erinnerung gerufen zu werden, da man 
zu Recht auf ihn stolz sein kann.

Den Hintergrund des Briefes stellt die 
Veröffentlichung der ungarndeutschen 
Wochenzeitung „Neue Zeitung“ seit 1957 
dar. Sie war nach dem Zweiten Weltkrieg 
nicht die erste deutschsprachige Zeitung 
die in Ungarn für die Ungarndeutschen 
herausgegeben worden war, denn zuvor 
gab es die Zeitung „Freies Leben“, die in 
den Jahren 1954-1956 zuerst monatlich, 
dann wöchentlich erschien, aber innerhalb 
der angepeilten Leserschaft kaum auf Ge-
genliebe stieß, denn der Inhalt des Blattes 
war zu einem Großteil nichts anderes als 
politische Propaganda des Regimes. Mit 
der „Neuen Zeitung“ hofften die Verant-
wortlichen der damaligen Kulturpolitik 
auf ein größeres Echo unter den Ungarn-
deutschen. Die Zielsetzung war eindeutig 
eine politische, noch 1962 hieß es über die 
„Neue Zeitung“ in einem internen Bericht 
des Bildungsministeriums über die Na-
tionalitätenzeitungen Ungarns: „A Neue 
Zeitung politikai értékelésénél abból a 
kérdésből kell kiindulnunk, hogy hogyan 
segíti elő a felszabadulás utáni években 
erősen visszahúzódó német (sváb) nem-
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zetiségű dolgozók közeledését a társadal-
mi-politikai tevékenységhez, mennyire 
aktivizálja őket a gyakorlati munkában 
való részvételre. [Bei der politischen Be-
wertung der Neuen Zeitung müssen wir 
von der Frage ausgehen, auf welche Weise 
sie die Annäherung der sich in den Jahren 
nach der Befreiung stark zurückziehen-
den Werktätigen deutscher (schwäbischer) 
fördert, inwieweit sie zur Teilnahme an 
der praktischen Arbeit aktivisiert.]“ Man 
musste damals auch resümieren, dass die 
Zielstellung nicht erreicht wurde und es 
wurden jetzt auch eine Reihe von Gründen 
aufgeführt, die bereits drei Jahre zuvor in 
dem erwähnten Brief von Sámuel Szarka 
und György Hidas angesprochen worden 
waren.

In dem Brief ging es konkret um die 
Frage, warum die „Neue Zeitung“ in We-
rischwar kaum gekauft und gelesen wurde. 
Der Wahrheit entsprechend sprachen die 
Verfasser direkt die Gründe für die Unbe-
liebtheit der Zeitung aus, was angesichts 
der damaligen politischen Situation, in der 
die Ungarndeutschen nur formal gleichbe-
rechtigte Bürger des Landes und noch in 
vielerlei Hinsicht Benachteiligungen aus-
gesetzt waren, eine mutige Tat war.
Im Brief hieß es:
„1. Die Zeitung ist von Woche zu Woche ein-
töniger geworden, und löste die auf sie gesetz-
ten Hoffnungen nicht ein.
2. Einige Kinder sagten Folgendes:
a. Mein Großvater sagte, dass dieses die Über-
tragung von „Népszabadság“ ins Deutsche sei. 
Darauf bin ich nicht neugierig.
b. Weil es in ihr ja keine die ländlichen Bau-
ern interessierende populärwissenschaftliche 
Artikel gibt.

c. Es gibt viele Fremdwörter drinnen, und 
wir verstehen diese nicht. Das schreiben 
keine Schwaben, weil es in ihr so lange 
verschachtelte Sätze gibt, dass ich vergesse, 
was am Anfang stand, bis ich zum Satzende 
komme, und so kann ich es wieder von vorne 
anfangen.
3. Dem „Népszabadság“ vernehmen sie die 
täglichen Ereignisse, und sie sind eher auf 
schöne Geschichten, Märchen, geographische 
Beschreibungen und auf schmackhafte Arti-
kel neugierig. […] Es wäre wünschenswert, 
Fortsetzungsromane zu veröffentlichen, die 
heutige Probleme thematisieren. Z.B. die 
Ausgesiedelten, deutsch-ungarische Freund-
schaften in den Siedlergemeinden. Das 
Deutschtum und unser heutiges wirtschaftli-
ches Leben, die heldenhafte Standhaftigkeit 
der deutschen Bergleute in den Bergwerken, 
positive, negative Typen. Erzählungen über 
ähnliche Themenkreise.“

Das in diesem Brief Ausgeführte hat 
sich erst viele Jahre später auf die „Neue 
Zeitung“ ausgewirkt, doch zeigt ein Ver-
gleich des Briefes aus 1959 und des bereits 
erwähnten 1962er Berichtes über die Na-
tionalitätenzeitungen, wie genau Sámuel 
Szarka und György Hidas die problema-
tischen Seiten der ungarndeutschen Wo-
chenzeitung diagnostiziert haben.

Besonders bemerkenswert aber der 
Mut der beiden Verfasser, denn man darf 
nicht vergessen, in welcher Zeit und un-
ter welchen Umständen sie es wagten, 
deutliche Kritik an einem Produkt der 
ungarischen Staatspartei zu äußern: Die 
politische Kontrolle der Partei war damals 
allumfassend und bis zum Dezember 
1960 gab es in Ungarn noch Hinrichtun-
gen von Teilnehmern am Volksaufstand 
von 1956, weshalb damals sich niemand 
sicher fühlen konnte, ob eine geäußer-
te Kritik – so wahr und richtig sie auch 
sein mochte – sich im Nachhinein nicht 
als eine Gefährdung der eigenen (berufli-
chen) Existenz herausstellen würde.

Dr. Gábor Kerekes – Dr. Márta Müller

EGY BÁTOR LEVÉL

Alig ismert Pilisvörösváron az a tény, 

hogy 1959-ben Szarka Sámuel és Hi-

das György tanárok közös német nyelvű 

levelükben arra a felvetésre, hogy miért 

nem fogy jobban Pilisvörösváron a Neue 

Zeitung című német nyelvű hetilap, 

bátor – és találó – kritikát fogalmaz-

tak meg. A jelenből visszatekintve az is 

megállapítható, hogy az újság pár évvel 

később több szempontból is az általuk 

ajánlott irányban változott meg.
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Minden szülőt, akinek 5-6 év kö-
rüli gyermeke van, az a kérdés 
tart lázban, hogy vajon iskola-

alkalmas-e gyermeke. Az idő előtt isko-
lapadba erőltetett gyermeket kudarcok 
érhetik, ami tönkreteheti az önbecsülését, 
az iskolás éveket, és az életben való bol-
dogulás esélyét is csökkentheti. Az óvónők 
természetesen segítséget nyújtanak, ha 
hozzájuk fordulunk, de gyakran már egy-
két évvel korábban felmerül a kérdés, mi 
szülőként tudunk-e hozzátenni valamit 
az iskolaérettséghez. A válasz egyértel-
műen igen, sőt az óvoda csak kiegészíti 
a családi nevelést. Persze nem feltétlenül 
azzal teszünk jót, ha minden délután fel-
adatlapokat oldatunk meg csemeténkkel, 
vagy állandóan társasjátékozunk, de ha rá 
figyelve minél többet együtt vagyunk vele, 
ráhangolódunk, az már fél siker. Bihari 
Nóra, az Óbudai Szent Péter és Pál Sza-
lézi Óvoda tagintézmény-vezetője segített 
összeszedni, mire kell figyelnünk iskolaal-
kalmasság terén.

Fizikai fejlettség, egyensúlyérzék  
és finommozgás
Elengedhetetlen, hogy az iskolába készü-
lő gyermeknek kellő ereje legyen, hiszen 
a tanulás teljesen más megterhelést je-
lent, mint a szaladgálás a játszótéren. Ha 

ISKOLAÉRETTÉ VÁLÁS

Az iskolakezdés körüli teendők nemcsak a gyerekeknek, hanem a szü-
lőknek is kihívást jelentenek. Sokszor nem vagyunk teljesen meggyő-
ződve arról, kellően érett-e gyermekünk arra, hogy iskolapadba üljön. 
Ezzel a cikkel szeretnénk egyrészt eloszlatni a bizonytalanságokat, más-
részt fogódzót adni azoknak a szülőknek, akiknek a gyermeke még egy-
két évig biztosan az óvodában marad.

gyenge testalkatú, súlya, magassága jóval 
a korának megfelelő alatt van, nemcsak a 
táskát nem fogja elbírni, de azt a fizikai 
megterhelést sem, amit az iskola jelent. 

Az is fontos, hogy a gyermek mozgása 
legyen rendezett: legyen képes összehan-
golni a mozdulatait, tudjon lábujjhegyre 
állni, egy lábon állni, tudjon a fején kisebb 
tárgyat vagy párnát egyensúlyozni. Jó tud-
ni, hogy a biciklizés is fejleszti az egyen-
súlyérzéket, de megteszi egy kis játszótéri 
ugrálás, labdázás otthon vagy játékos ver-
senyek a nappaliban. Vegyük elő a régi, jól 
bevált építőkockát, amit évtizedek óta any-
nyira szeretnek a gyerekek, vagy a Jengát, 
ami amellett, hogy nagyon mulatságos já-
ték, fejlesztő hatással is bír. 

Régóta köztudott, hogy az elsős csuk-
lója még nem alkalmas a betűkerekítésre, 
ám mivel a tananyag szerint szeptember-
ben az írást is elkezdik tanulni, jó, ha már 
fejlett a gyerek finommozgása. Ebben segít 
a színezés, homokozás, gyurmázás, papír-
tépkedés, ollóval vágás és egyéb kézműves 
tevékenységek. De játszhatunk velük „ha-
mupipőkéset” is: a bab, lencse, rizs, köles 
válogatása nagyon fejlesztő hatású. Kérjük 
meg, hogy pakolja át a lencsét vagy a rizst 
egy keskeny szájú üvegbe: ehhez komoly 
figyelem és koncentráció szükséges. Bár 
szinte lehetetlen fűzős cipőt kapni ilyen 
korú gyermek számára, fontos a cipőkötés 

megtanulása is, ami szintén a finommozgás 
fejlődését segíti elő.

Mire iskolába megy csemeténk, ki kell, 
hogy alakuljon a domináns oldal, vagyis a 
jobb-, illetve balkezesség. Sok kínlódástól 
óvjuk meg a gyermeket, ha nagycsoportos 
korára már megtanulja a helyes ceruzafo-
gást, és nem rögzül mélyen a helytelen.

Beszéd és figyelem
Az iskolaérett gyermekre jellemző, hogy be-
széde érthető, és képes magát jól kifejezni, 
akár összetett mondatokban is. Ennek kiala-
kításához fontosak a versek, mondókák, éne-
kek, ezeket már óvodáskor előtt lehet együtt 
mondani. Jó, ha a gyermek ismeri a több-ke-
vesebb fogalmát és a számokat egytől tízig, 
mire elkezdi az iskolát. Ezeket az óvodában 
sokat gyakorolják. Általában ekkorra ismeri 
az irányokat, az évszakokat és a napszako-
kat, tudja a lakcímét és a szülei nevét.

Természetesen nem kell tudnia a gye-
reknek 45 percig koncentrálnia, ezt el sem 
várják az elsős tanítók, de 25-30 percet jó, 
ha tudnak figyelni. Egy nagycsoportosnak 
már tudnia kell befejezni azt, amit elkezdett. 
A szabályjátékok, mint a memóriajátékok, 
társasjátékok, illetve a rajzolás, színezés ezt 
mind elősegíti. Ha egy rajzfilmet a tévében 
végig tud nézni, az sajnos semmit sem jelent 
iskolaalkalmasság szempontjából. Meséltes-
sük el vele, hogy mit ebédelt az óvodában, 
milyen játékkal és mit játszott, vagy ha volt 
meseolvasás, mesélje el nekünk, miről szólt 
a mese.

Szociális és érzelmi érettség
Hiába okos egy gyerek, és akár már ötévesen 
kiválóan elvégzi az iskolaérettségi teszteket, 
nem csak ez számít. Fontos, hogy hogyan 
tud kapcsolódni kortársaihoz, illetve a fel-
nőttekhez: tud-e együttműködni velük, 
alapvető szabályokat be tud-e tartani, és 
van-e némi önfegyelme, feladattudata, ku-
darctűrő képessége. Ne hagyjuk, hogy min-
dig ő nyerjen a játékokban, meg kell tanulnia 
azt is, ha más jobb nála valamiben. Legyen 
önkontrollja az érzelmei kifejezésében is. 
Ha túl hevesen fejezi ki őket, vagy gyakran 
megsértődik, akkor még nem elég érett a 
személyisége. Legyenek otthon is szabályok, 
amit lehetőség szerint mindig tartassunk be 
vele. Bízzunk rá apróbb feladatokat: segítsen 
a terítésben, a teregetésben, ruhahajtogatás-
ban, vagy legyen az ő feladata valamelyik 
háziállat etetése. Engedjük, hogy minél több 
dolgot önállóan, a segítségünk nélkül végez-
zen el.   

A legfontosabb, hogy bármilyen elmara-
dása is van gyermekünknek, szeressük na-
gyon, és tudjuk elfogadni olyannak, amilyen. 
A pedagógusok segítenek a gyermek diffe-
renciált fejlesztésében, de a stabil érzelmi 
hátteret – ami minden fejlődés alapja – csak 
mi, szülők tudjuk biztosítani.

Komáromi-B. Hajnalka

Zu den in Werischwar kaum bekann-
ten Tatsachen aus der Vergangen-
heit der Stadt gehört ein mit dem 

16. Januar 1959 in Werischwar datierter 
und an den Demokratischen Verband der 
Deutschen Werktätigen in Ungarn (Mag-
yarországi Német Dolgozók Demokrati-
kus Szövetsége) adressierter deutschspra-
chiger Brief, den die beiden Lehrer Sámuel 
Szarka und György Hidas verfasst hatten. 
Es handelt sich dabei um einen sehr muti-
gen und hellsichtigen Brief, der es verdient 
in Erinnerung gerufen zu werden, da man 
zu Recht auf ihn stolz sein kann.

Den Hintergrund des Briefes stellt die 
Veröffentlichung der ungarndeutschen 
Wochenzeitung „Neue Zeitung“ seit 1957 
dar. Sie war nach dem Zweiten Weltkrieg 
nicht die erste deutschsprachige Zeitung 
die in Ungarn für die Ungarndeutschen 
herausgegeben worden war, denn zuvor 
gab es die Zeitung „Freies Leben“, die in 
den Jahren 1954-1956 zuerst monatlich, 
dann wöchentlich erschien, aber innerhalb 
der angepeilten Leserschaft kaum auf Ge-
genliebe stieß, denn der Inhalt des Blattes 
war zu einem Großteil nichts anderes als 
politische Propaganda des Regimes. Mit 
der „Neuen Zeitung“ hofften die Verant-
wortlichen der damaligen Kulturpolitik 
auf ein größeres Echo unter den Ungarn-
deutschen. Die Zielsetzung war eindeutig 
eine politische, noch 1962 hieß es über die 
„Neue Zeitung“ in einem internen Bericht 
des Bildungsministeriums über die Na-
tionalitätenzeitungen Ungarns: „A Neue 
Zeitung politikai értékelésénél abból a 
kérdésből kell kiindulnunk, hogy hogyan 
segíti elő a felszabadulás utáni években 
erősen visszahúzódó német (sváb) nem-
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zetiségű dolgozók közeledését a társadal-
mi-politikai tevékenységhez, mennyire 
aktivizálja őket a gyakorlati munkában 
való részvételre. [Bei der politischen Be-
wertung der Neuen Zeitung müssen wir 
von der Frage ausgehen, auf welche Weise 
sie die Annäherung der sich in den Jahren 
nach der Befreiung stark zurückziehen-
den Werktätigen deutscher (schwäbischer) 
fördert, inwieweit sie zur Teilnahme an 
der praktischen Arbeit aktivisiert.]“ Man 
musste damals auch resümieren, dass die 
Zielstellung nicht erreicht wurde und es 
wurden jetzt auch eine Reihe von Gründen 
aufgeführt, die bereits drei Jahre zuvor in 
dem erwähnten Brief von Sámuel Szarka 
und György Hidas angesprochen worden 
waren.

In dem Brief ging es konkret um die 
Frage, warum die „Neue Zeitung“ in We-
rischwar kaum gekauft und gelesen wurde. 
Der Wahrheit entsprechend sprachen die 
Verfasser direkt die Gründe für die Unbe-
liebtheit der Zeitung aus, was angesichts 
der damaligen politischen Situation, in der 
die Ungarndeutschen nur formal gleichbe-
rechtigte Bürger des Landes und noch in 
vielerlei Hinsicht Benachteiligungen aus-
gesetzt waren, eine mutige Tat war.
Im Brief hieß es:
„1. Die Zeitung ist von Woche zu Woche ein-
töniger geworden, und löste die auf sie gesetz-
ten Hoffnungen nicht ein.
2. Einige Kinder sagten Folgendes:
a. Mein Großvater sagte, dass dieses die Über-
tragung von „Népszabadság“ ins Deutsche sei. 
Darauf bin ich nicht neugierig.
b. Weil es in ihr ja keine die ländlichen Bau-
ern interessierende populärwissenschaftliche 
Artikel gibt.

c. Es gibt viele Fremdwörter drinnen, und 
wir verstehen diese nicht. Das schreiben 
keine Schwaben, weil es in ihr so lange 
verschachtelte Sätze gibt, dass ich vergesse, 
was am Anfang stand, bis ich zum Satzende 
komme, und so kann ich es wieder von vorne 
anfangen.
3. Dem „Népszabadság“ vernehmen sie die 
täglichen Ereignisse, und sie sind eher auf 
schöne Geschichten, Märchen, geographische 
Beschreibungen und auf schmackhafte Arti-
kel neugierig. […] Es wäre wünschenswert, 
Fortsetzungsromane zu veröffentlichen, die 
heutige Probleme thematisieren. Z.B. die 
Ausgesiedelten, deutsch-ungarische Freund-
schaften in den Siedlergemeinden. Das 
Deutschtum und unser heutiges wirtschaftli-
ches Leben, die heldenhafte Standhaftigkeit 
der deutschen Bergleute in den Bergwerken, 
positive, negative Typen. Erzählungen über 
ähnliche Themenkreise.“

Das in diesem Brief Ausgeführte hat 
sich erst viele Jahre später auf die „Neue 
Zeitung“ ausgewirkt, doch zeigt ein Ver-
gleich des Briefes aus 1959 und des bereits 
erwähnten 1962er Berichtes über die Na-
tionalitätenzeitungen, wie genau Sámuel 
Szarka und György Hidas die problema-
tischen Seiten der ungarndeutschen Wo-
chenzeitung diagnostiziert haben.

Besonders bemerkenswert aber der 
Mut der beiden Verfasser, denn man darf 
nicht vergessen, in welcher Zeit und un-
ter welchen Umständen sie es wagten, 
deutliche Kritik an einem Produkt der 
ungarischen Staatspartei zu äußern: Die 
politische Kontrolle der Partei war damals 
allumfassend und bis zum Dezember 
1960 gab es in Ungarn noch Hinrichtun-
gen von Teilnehmern am Volksaufstand 
von 1956, weshalb damals sich niemand 
sicher fühlen konnte, ob eine geäußer-
te Kritik – so wahr und richtig sie auch 
sein mochte – sich im Nachhinein nicht 
als eine Gefährdung der eigenen (berufli-
chen) Existenz herausstellen würde.

Dr. Gábor Kerekes – Dr. Márta Müller
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Alig ismert Pilisvörösváron az a tény, 

hogy 1959-ben Szarka Sámuel és Hi-

das György tanárok közös német nyelvű 

levelükben arra a felvetésre, hogy miért 

nem fogy jobban Pilisvörösváron a Neue 

Zeitung című német nyelvű hetilap, 

bátor – és találó – kritikát fogalmaz-

tak meg. A jelenből visszatekintve az is 

megállapítható, hogy az újság pár évvel 

később több szempontból is az általuk 

ajánlott irányban változott meg.
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FRAU, WEIB VAGY DAME?
NÉMET–MAGYAR NYELVI SAROK

A ki németül tanul, az már a legelső németórák egyikén megismeri a „Frau” szót. 
Első jelentése a ‘nőnemű felnőtt‘. Ez a szó azonban nemcsak felnőtt női személyt 
jelöl, hanem feleséget és úrnőt is („sie ist meine Frau”, „die Frau des Hauses”). 

Sőt, a „-chen” kicsinyítő képzővel ellátott alakját a „Herrchen” mintájára („Frauchen”) 
női kutyatulajdonosok megnevezésére is használják („Wo ist dein Frauchen?”). Végül, 
de nem utolsósorban „Frau” előtaggal szólítjuk meg a fiatalabb és idősebb nőket („Frau 
Meier”). A hajadonoknak járó „Fräulein” alakot (Nyugat-)Németországban 1972 óta 
nem használják megszólításként hivatalos levelezésekben. Köznyelvi használatának ke-
rülését azzal szokták a tanárok is indokolni, hogy az „asszonyka” jelentés lekicsinylően 
hat. De mit gondolnak a „Fräulein”-nal kapcsolatban igazából a németek? Egy 2008-as 
felmérésből kiderül, hogy a megkérdezetteknek csak 7%-a tartja ezt a megszólítást elve-
tendőnek, a maradék 93%-nak egyik fele még mindig (!) használja a „Fräulein”-t, a másik 
fele bár nem használja, de nem is tartja csúnyának. A középfelnémetben (1050–1350) a 
„frouwe” szót nem felnőtt nőkre használták (arra a „Weib” szolgált), hanem nemesasszo-
nyokra. A „Fräulein”-t pedig értelemszerűen a nemesek leányaira.

„Frau” előtaggal létezett még egy szó, amivel a 16–18. században nőket jelöltek: a 
„Frauenzimmer”. Eredetileg az „úrnő lakosztályát” jelentette, majd a lakosztályban szol-
gáló udvarhölgyekre tevődött át „nő” jelentéssel. A „Frauenzimmer” a 19. század óta csak 
ironikus vagy lekezelő jelentéssel bír.

A „Weib” a mai hétköznapi beszélt nyelvben pejoratív értelemeben („hysterisches 
Weib”) vagy vicces szóhasználatban („tolles Weib”) szokott előfordulni. A „Weib” va-
lószínűleg régibb szó, mint a „Frau”, mert már a 8. században dokumentált az alakja 
(„Wib”), egy évszázaddal korábban, mint a „Frau”. Ez a „Wib” az az alak, amelynek ro-
kona az angol „wife”, sőt a „woman” is („wifmann” = „Weibsmensch”). Ennek is létezik 
kicsinyítő képzős alakja, nem is egy, hanem mindjárt kettő: „Weiblein” és „Weibchen”. 
Ám vigyázzunk, mikor melyiket használjuk, mert kellemetlenségünk is származhat egy 
meggondolatlan cseréből. A „Weiblein” ’apró termetű, idős asszony’-t, valamint viccesen 
’nő’-t jelent („kleines Weiblein”, „hier wohnen Männlein und Weiblein”). A „Weibchen” 
viszont ’nőnemű állat’-ot. A „Weib” szó produktív volta ebben még nem merül ki. Van 
ugyanis egy olyan változata, amit elsősorban a délnémet nyelvjárások (a vörösvári is) őriz-
nek: a „Weibsbild” („schmuckes Weibsbild”). Ez a szóösszetétel („Weibes Bilde”) a 15. 
században alakult ki, ma archaikusnak hat, ’asszony’-t jelent.

Mi a helyzet a dámákkal? A „Dame” szó nem német eredetű, hanem latin („domina”, 
’úrnő’). A német nyelvbe a 16. században mégsem a latinból, hanem a franciából érkezett. 
A 17. századtól használatos polgárasszonyokra is, azok kultivált, finom, kellemes szemé-
lyét hivatott kifejezni.

Köszönjük a kérdés felvetését a Sváb törzsasztal tagjainak.

Dr. Kerekes Gábor – Dr. Müller Márta

• Mikor és milyen alapcéllal alakult meg 
a társaság?

Bő egy évvel ezelőtt Imre atya egy ausztriai 
utat szervezett, melyen több nyugdíj előtt 
álló és viszonylag fiatal nyugdíjas vett részt. 
Itt a beszélgetések során fogalmazódott 
meg az igény egy új egyesület létrehozá-
sára. Fő szempontként a korcsoportokon 
túlmutató közösségépítést határoztuk meg. 
Alapcéljaink között megtalálható a sport, 
az egészségmegóvás, a hagyományok őr-
zése, a kulturális, tudományos, szakmai és 
a közéleti információk mindenki számára 
érthető módon történő továbbítása.

• Hány tagot számlál az egyesület?

Az indulás első évében az alapító tagok 
(11 fő) a konkrét szervezési és népszerű-
sítési feladatokat látták el. Elindítottuk 
Facebook-oldalunkat, és az első lépéseket 
is megtettük egy honlap elkészítése felé. 
Az idei esztendő elején a taglétszámunk 
háromszorosára emelkedett, szerencsére 
folyamatos az érdeklődők száma. A tagok 
mind vörösváriak, illetve egy házaspár nem 
itt lakik, de itt éli hagyományszerető kul-
turális életét, több vörösvári egyesület tag-
jaként.

• Van-e valamiféle rendszeresség, amely 
alapján a klubon belüli közösségi élet 
működik?
Nemrég kaptunk teret alapcéljaink támo-
gatására azzal, hogy a Művészetek Háza 
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pénteki napokon 17–19 óra között ingye-
nes teremhasználatot biztosít számunkra 
– ahogy a városunkban működő többi civil 
szervezet számára is. Ezzel klubéletünk is 
lendületet kapott, elindítottuk a tájékoz-
tató és ismeretterjesztő előadások szerve-
zését, a témákról és időpontokról kellő tá-
jékoztatást fogunk adni a jövőben is több 
csatornán. Emellett már jó ideje heti rend-
szerességgel – hétfői napokon 14 órától – 
városi sétát tartunk. Településünknek és 
környezetének más-más részeit járjuk be, 
egyrészt a mozgás érdekében, másrészt az 
urbanizációs változásokat szemlélve. Ezek 
vidám, beszélgetős séták, mindenkit, aki 
csatlakozni vágyik, tagságtól függetlenül 
nagy szeretettel látunk!

• Miként indult tavaly a programszerve-
zés?

Kicsit távolabbról kezdem a történetet. 
Nem lehet kétség arra vonatkozóan, hogy 
egy civil szervezet közéleti céljainak eléré-
sében támogatókat keres. A tavalyi ilyen 
jellegű, egyben szerény kérésünket az ak-
kori önkormányzat – arra hivatkozva, hogy 
egyesületünk a civil szervezetek támogatá-
sáról szóló testületi döntés után alakult – 
elutasította, így a rendezvényeink szerve-
zéséhez szükséges termek, terek nem álltak 
rendelkezésünkre. A főzés-sütéshez kap-
csolódó hagyományápoló elképzeléseinket 
nagyon szerettük volna bevezetni a közös 
karácsonyi bejglisütéssel indítva. Végül ka-

rácsony előtt hat héttel sikerült elérni ezt a 
célunkat, és az önkormányzat biztosított 
nekünk helyszínt – minden előírás és jog-
szabály szigorú betartása mellett – a városi 
főzőkonyha támogatásával.

• Milyen jellegű programok voltak eddig 
a társaságban?

A színházlátogatásokat még nem említet-
tük. Több színházzal építünk kapcsolatot, 
keressük a kedvezményes lehetőségeket, 
ezek is jól alakulnak. A hátrányos sorsú 
gyermekeknek farsangi fánkot sütött négy 
tagunk, a saját receptjük szerint, és nagy 
örömmel vettünk részt a fiatalok farsan-
gi bálján. Őket az év során is figyelemmel 
kísérjük és támogatjuk. Rozmaring tánc-
csoportunk a tavalyi évben két alkalommal 
lépett fel a Szent Erzsébet Otthon idősei 
kérésére, ezt a hagyományt örömmel visz-
szük tovább. Ott voltunk a tavalyi TEVÖ-
napon a tánccsoporttal, és a főzőversenyen 
is részt vettünk. Rozmaring csoportunk 
tavaly több alkalommal a városi rendezvé-
nyeken is fellépett, és természetesen ez az 
idei évben is így lesz. Ezen kívül tánccso-
portunk indul a március 14-ei X. Országos 
Nyugdíjas Ki mit tud? elődöntő versenyén, 
a népek tánca és zenéje kategóriában, és a 
programok között szerepel a május 10-ei 
Karcagi Fesztiválon való részvétel. Utóbbi 
egy táncos fellépés lesz a karcagi strandon, 
ide is várjuk szeretettel az érdeklődőket.

• Említette a tudományos, szakmai kép-
zést, mint a társaság egyik célját.

Mire ez az újságcikk megjelenik, már hir-
detjük a számítástechnikai és okostelefon 
használatát elősegítő oktatást, két szakma-
ilag képzett fiatal támogatásával. Minden 
korosztályt érintik ezek az ingyenes oktatá-
sok, melyek természetesen tagsági viszonytól 
függetlenek. Az első alkalommal – március 
20-án, 17–19 óráig – az okostelefonok hasz-
nálatával ismerkedhetünk a Művészetek 
Háza második emeleti civil termében. Szer-
vezés alatt áll – és hamarosan beindítjuk az 

egészségmegőrző programunk keretében 
– korunk egyik tabutémáját, ami valójá-
ban már fiatalabb korosztályokat is érint, 
ez pedig az inkontinencia kérdése. Szak-
értő előadó támogatásával ismerhetik meg 
az érdeklődők az okokat és a gyógymódo-
kat. Ehhez a programunkhoz intimtornát 
is szervezünk. Programjainkat egyéb-
ként folyamatosan hirdetjük Facebook-
oldalunkon, plakátokon, a Művészetek 
Háza oldalán, és a Vörösvári Újság és a 
PilisTV által nyújtott lehetőségeket is kö-
szönettel fogadjuk.

• Apropó Facebook. Az oldalukat átol-
vasva látható, hogy a közösségépítés mel-
lett az egyik fontos program a részben 
már említett közös sütés.

Mint már érintettük, a sütésekhez (hama-
rosan kiterjesztjük főzőtanfolyamra is) a 
városi főzőkonyhát korlátozással használ-
hatjuk. A bejglisütés decemberben már itt 
történt, a farsangi csörögefánk sütésére 
technikai okok miatt egy tagunk korábbi 
üzletében került sor. Mint az a hirdetések-
ben is olvasható volt, a sütés hozzávalóit 
a résztvevők hozzák magukkal, egyesüle-
tünk tagjai pedig a tapasztalataikat adják 
át. Amit a résztvevők megsütöttek, azt 
nagy örömmel hazavitték családjuknak. 
Mindkét sütésnél kipróbáltuk, hogy a ha-
gyományos receptek hozzávalóit hogyan 
tudjuk kiváltani a reformkonyha által ja-
vasolt hozzávalókkal. E két kísérletünk 
a bejgli és a csörögefánk esetében töké-
letesen sikerült, mindez megerősítette a 
továbbfejlesztés ötletét a főzőtanfolyam 
irányába. Hamarosan jelentkezünk eb-
ben a témában is. Addig pedig megszer-
vezzük a húsvéti kalácssütést, erre vonat-
kozóan minden információ rövid időn 
belül várható. Érdemes figyelni Facebook-
oldalunkat, és telefonon is elérhetők va-
gyunk. A lakosság többsége ismer már 
minket, így könnyen ránk lehet találni.

Kókai Márton

Variációk a nők megnevezésére  
a német nyelvben

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

ELADÓ ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELEK

Pilisvörösvár, Csobánkai u. 3/a

Ár: 18 400 000 Ft

    

640 m2 alapterületű, belterületi, üres épí-
tési 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 hom-
lokzatmagassággal családi ház építhető az 
ingatlanra.
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FRAU, WEIB VAGY DAME?
NÉMET–MAGYAR NYELVI SAROK

A ki németül tanul, az már a legelső németórák egyikén megismeri a „Frau” szót. 
Első jelentése a ‘nőnemű felnőtt‘. Ez a szó azonban nemcsak felnőtt női személyt 
jelöl, hanem feleséget és úrnőt is („sie ist meine Frau”, „die Frau des Hauses”). 

Sőt, a „-chen” kicsinyítő képzővel ellátott alakját a „Herrchen” mintájára („Frauchen”) 
női kutyatulajdonosok megnevezésére is használják („Wo ist dein Frauchen?”). Végül, 
de nem utolsósorban „Frau” előtaggal szólítjuk meg a fiatalabb és idősebb nőket („Frau 
Meier”). A hajadonoknak járó „Fräulein” alakot (Nyugat-)Németországban 1972 óta 
nem használják megszólításként hivatalos levelezésekben. Köznyelvi használatának ke-
rülését azzal szokták a tanárok is indokolni, hogy az „asszonyka” jelentés lekicsinylően 
hat. De mit gondolnak a „Fräulein”-nal kapcsolatban igazából a németek? Egy 2008-as 
felmérésből kiderül, hogy a megkérdezetteknek csak 7%-a tartja ezt a megszólítást elve-
tendőnek, a maradék 93%-nak egyik fele még mindig (!) használja a „Fräulein”-t, a másik 
fele bár nem használja, de nem is tartja csúnyának. A középfelnémetben (1050–1350) a 
„frouwe” szót nem felnőtt nőkre használták (arra a „Weib” szolgált), hanem nemesasszo-
nyokra. A „Fräulein”-t pedig értelemszerűen a nemesek leányaira.

„Frau” előtaggal létezett még egy szó, amivel a 16–18. században nőket jelöltek: a 
„Frauenzimmer”. Eredetileg az „úrnő lakosztályát” jelentette, majd a lakosztályban szol-
gáló udvarhölgyekre tevődött át „nő” jelentéssel. A „Frauenzimmer” a 19. század óta csak 
ironikus vagy lekezelő jelentéssel bír.

A „Weib” a mai hétköznapi beszélt nyelvben pejoratív értelemeben („hysterisches 
Weib”) vagy vicces szóhasználatban („tolles Weib”) szokott előfordulni. A „Weib” va-
lószínűleg régibb szó, mint a „Frau”, mert már a 8. században dokumentált az alakja 
(„Wib”), egy évszázaddal korábban, mint a „Frau”. Ez a „Wib” az az alak, amelynek ro-
kona az angol „wife”, sőt a „woman” is („wifmann” = „Weibsmensch”). Ennek is létezik 
kicsinyítő képzős alakja, nem is egy, hanem mindjárt kettő: „Weiblein” és „Weibchen”. 
Ám vigyázzunk, mikor melyiket használjuk, mert kellemetlenségünk is származhat egy 
meggondolatlan cseréből. A „Weiblein” ’apró termetű, idős asszony’-t, valamint viccesen 
’nő’-t jelent („kleines Weiblein”, „hier wohnen Männlein und Weiblein”). A „Weibchen” 
viszont ’nőnemű állat’-ot. A „Weib” szó produktív volta ebben még nem merül ki. Van 
ugyanis egy olyan változata, amit elsősorban a délnémet nyelvjárások (a vörösvári is) őriz-
nek: a „Weibsbild” („schmuckes Weibsbild”). Ez a szóösszetétel („Weibes Bilde”) a 15. 
században alakult ki, ma archaikusnak hat, ’asszony’-t jelent.

Mi a helyzet a dámákkal? A „Dame” szó nem német eredetű, hanem latin („domina”, 
’úrnő’). A német nyelvbe a 16. században mégsem a latinból, hanem a franciából érkezett. 
A 17. századtól használatos polgárasszonyokra is, azok kultivált, finom, kellemes szemé-
lyét hivatott kifejezni.

Köszönjük a kérdés felvetését a Sváb törzsasztal tagjainak.

Dr. Kerekes Gábor – Dr. Müller Márta

• Mikor és milyen alapcéllal alakult meg 
a társaság?

Bő egy évvel ezelőtt Imre atya egy ausztriai 
utat szervezett, melyen több nyugdíj előtt 
álló és viszonylag fiatal nyugdíjas vett részt. 
Itt a beszélgetések során fogalmazódott 
meg az igény egy új egyesület létrehozá-
sára. Fő szempontként a korcsoportokon 
túlmutató közösségépítést határoztuk meg. 
Alapcéljaink között megtalálható a sport, 
az egészségmegóvás, a hagyományok őr-
zése, a kulturális, tudományos, szakmai és 
a közéleti információk mindenki számára 
érthető módon történő továbbítása.

• Hány tagot számlál az egyesület?

Az indulás első évében az alapító tagok 
(11 fő) a konkrét szervezési és népszerű-
sítési feladatokat látták el. Elindítottuk 
Facebook-oldalunkat, és az első lépéseket 
is megtettük egy honlap elkészítése felé. 
Az idei esztendő elején a taglétszámunk 
háromszorosára emelkedett, szerencsére 
folyamatos az érdeklődők száma. A tagok 
mind vörösváriak, illetve egy házaspár nem 
itt lakik, de itt éli hagyományszerető kul-
turális életét, több vörösvári egyesület tag-
jaként.

• Van-e valamiféle rendszeresség, amely 
alapján a klubon belüli közösségi élet 
működik?
Nemrég kaptunk teret alapcéljaink támo-
gatására azzal, hogy a Művészetek Háza 
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pénteki napokon 17–19 óra között ingye-
nes teremhasználatot biztosít számunkra 
– ahogy a városunkban működő többi civil 
szervezet számára is. Ezzel klubéletünk is 
lendületet kapott, elindítottuk a tájékoz-
tató és ismeretterjesztő előadások szerve-
zését, a témákról és időpontokról kellő tá-
jékoztatást fogunk adni a jövőben is több 
csatornán. Emellett már jó ideje heti rend-
szerességgel – hétfői napokon 14 órától – 
városi sétát tartunk. Településünknek és 
környezetének más-más részeit járjuk be, 
egyrészt a mozgás érdekében, másrészt az 
urbanizációs változásokat szemlélve. Ezek 
vidám, beszélgetős séták, mindenkit, aki 
csatlakozni vágyik, tagságtól függetlenül 
nagy szeretettel látunk!

• Miként indult tavaly a programszerve-
zés?

Kicsit távolabbról kezdem a történetet. 
Nem lehet kétség arra vonatkozóan, hogy 
egy civil szervezet közéleti céljainak eléré-
sében támogatókat keres. A tavalyi ilyen 
jellegű, egyben szerény kérésünket az ak-
kori önkormányzat – arra hivatkozva, hogy 
egyesületünk a civil szervezetek támogatá-
sáról szóló testületi döntés után alakult – 
elutasította, így a rendezvényeink szerve-
zéséhez szükséges termek, terek nem álltak 
rendelkezésünkre. A főzés-sütéshez kap-
csolódó hagyományápoló elképzeléseinket 
nagyon szerettük volna bevezetni a közös 
karácsonyi bejglisütéssel indítva. Végül ka-

rácsony előtt hat héttel sikerült elérni ezt a 
célunkat, és az önkormányzat biztosított 
nekünk helyszínt – minden előírás és jog-
szabály szigorú betartása mellett – a városi 
főzőkonyha támogatásával.

• Milyen jellegű programok voltak eddig 
a társaságban?

A színházlátogatásokat még nem említet-
tük. Több színházzal építünk kapcsolatot, 
keressük a kedvezményes lehetőségeket, 
ezek is jól alakulnak. A hátrányos sorsú 
gyermekeknek farsangi fánkot sütött négy 
tagunk, a saját receptjük szerint, és nagy 
örömmel vettünk részt a fiatalok farsan-
gi bálján. Őket az év során is figyelemmel 
kísérjük és támogatjuk. Rozmaring tánc-
csoportunk a tavalyi évben két alkalommal 
lépett fel a Szent Erzsébet Otthon idősei 
kérésére, ezt a hagyományt örömmel visz-
szük tovább. Ott voltunk a tavalyi TEVÖ-
napon a tánccsoporttal, és a főzőversenyen 
is részt vettünk. Rozmaring csoportunk 
tavaly több alkalommal a városi rendezvé-
nyeken is fellépett, és természetesen ez az 
idei évben is így lesz. Ezen kívül tánccso-
portunk indul a március 14-ei X. Országos 
Nyugdíjas Ki mit tud? elődöntő versenyén, 
a népek tánca és zenéje kategóriában, és a 
programok között szerepel a május 10-ei 
Karcagi Fesztiválon való részvétel. Utóbbi 
egy táncos fellépés lesz a karcagi strandon, 
ide is várjuk szeretettel az érdeklődőket.

• Említette a tudományos, szakmai kép-
zést, mint a társaság egyik célját.

Mire ez az újságcikk megjelenik, már hir-
detjük a számítástechnikai és okostelefon 
használatát elősegítő oktatást, két szakma-
ilag képzett fiatal támogatásával. Minden 
korosztályt érintik ezek az ingyenes oktatá-
sok, melyek természetesen tagsági viszonytól 
függetlenek. Az első alkalommal – március 
20-án, 17–19 óráig – az okostelefonok hasz-
nálatával ismerkedhetünk a Művészetek 
Háza második emeleti civil termében. Szer-
vezés alatt áll – és hamarosan beindítjuk az 

egészségmegőrző programunk keretében 
– korunk egyik tabutémáját, ami valójá-
ban már fiatalabb korosztályokat is érint, 
ez pedig az inkontinencia kérdése. Szak-
értő előadó támogatásával ismerhetik meg 
az érdeklődők az okokat és a gyógymódo-
kat. Ehhez a programunkhoz intimtornát 
is szervezünk. Programjainkat egyéb-
ként folyamatosan hirdetjük Facebook-
oldalunkon, plakátokon, a Művészetek 
Háza oldalán, és a Vörösvári Újság és a 
PilisTV által nyújtott lehetőségeket is kö-
szönettel fogadjuk.

• Apropó Facebook. Az oldalukat átol-
vasva látható, hogy a közösségépítés mel-
lett az egyik fontos program a részben 
már említett közös sütés.

Mint már érintettük, a sütésekhez (hama-
rosan kiterjesztjük főzőtanfolyamra is) a 
városi főzőkonyhát korlátozással használ-
hatjuk. A bejglisütés decemberben már itt 
történt, a farsangi csörögefánk sütésére 
technikai okok miatt egy tagunk korábbi 
üzletében került sor. Mint az a hirdetések-
ben is olvasható volt, a sütés hozzávalóit 
a résztvevők hozzák magukkal, egyesüle-
tünk tagjai pedig a tapasztalataikat adják 
át. Amit a résztvevők megsütöttek, azt 
nagy örömmel hazavitték családjuknak. 
Mindkét sütésnél kipróbáltuk, hogy a ha-
gyományos receptek hozzávalóit hogyan 
tudjuk kiváltani a reformkonyha által ja-
vasolt hozzávalókkal. E két kísérletünk 
a bejgli és a csörögefánk esetében töké-
letesen sikerült, mindez megerősítette a 
továbbfejlesztés ötletét a főzőtanfolyam 
irányába. Hamarosan jelentkezünk eb-
ben a témában is. Addig pedig megszer-
vezzük a húsvéti kalácssütést, erre vonat-
kozóan minden információ rövid időn 
belül várható. Érdemes figyelni Facebook-
oldalunkat, és telefonon is elérhetők va-
gyunk. A lakosság többsége ismer már 
minket, így könnyen ránk lehet találni.

Kókai Márton

Variációk a nők megnevezésére  
a német nyelvben

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

ELADÓ ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELEK

Pilisvörösvár, Csobánkai u. 3/a

Ár: 18 400 000 Ft

    

640 m2 alapterületű, belterületi, üres épí-
tési 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 hom-
lokzatmagassággal családi ház építhető az 
ingatlanra.
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A pilisi vívók januárban utánpót-
lás profi versenyen indultak. Az 
Olimpici GP Kulcsár Győző Em-

lékversenyt a Vasas Fáy Utcai Sportcent-
rumban rendezték meg, ahová 7 országból 
érkeztek vívók. Egyszerre 26 páston folyt 
a verseny 3 napon át. Egyesületünkből 9 
párbajtőröző indult. Mindannyian szé-
pen helytálltak ebben az erős mezőnyben. 

Bár az esztendő eleje, illetve február 
első hete (ezekről az eredmények-
ről múlt hónapban már beszámol-

tunk) is nagy izgalmak közepette telt el 
a Pilisvörösvári UFC háza táján, a szökő 
hónap többségében visszafogottan telt a 
vörösvári pályán.

VÍVÓEREDMÉNYEK

CSENDES FEBRUÁR

Sóskuti Csenge, Farkas Emma és Wittmann 
Vilmos helyezésükkel újabb pontokat sze-
rezve előrébb léptek az országos ranglistán. 
A legjobb eredményt Botzheim Ádám érte 
el, aki veretlenül került a legjobb nyolc közé 
(66 induló volt a korcsoportjában). Az elő-
döntőben egy Angliából érkezett kisfiútól 
kapott ki, így a 6. helyen végzett. Ezzel az 
eredményével jelenleg az országos ranglista 

3. helyén áll.
Február második hétvégéjén a diákolim-

pián, a Budapest és Pest Megye Párbajtőr 
Verseny megyei döntőjén vettek részt vívó-
palántáink. Egyesületünk 8 vívója (Kovács 
Abigél, Kovács Dániel, Botzheim Ádám – 
Templom téri iskola, Zöld Zsombor, Végh 
Ágoston – Vásár téri iskola, Farkas Emma 
– Palánta iskola, Wittmann Vilmos – Pilis-
szentiváni Német Nemzetiségi Általános Is-
kola, Nagypál Vince – ürömi József Nádor 
Általános Iskola) képviselve lépett pástra.

„A” (korosztályos profi) kategóriában kö-
zülük heten indultak. Legjobb eredmények 
ebben a kategóriában: Farkas Emma 3. hely, 
Botzheim Ádám 5. hely, Wittmann Vilmos 
12. hely. Ezzel az eredményükkel ők beju-
tottak az országos döntőbe, amit májusban 
rendeznek Budapesten, a BOK csarnokban. 

Február végén a Lehetőség a Kitörésre 
Alapítvány Péntek Kupájának újabb fordu-
lójáról is szép eredményekkel térhettek haza 
vívópalántáink. Törpici fiú kategóriában 2. 
lett Botzheim Ádám, 5. helyezett Wittmann 
Vilmos. A gyermek korcsoportban Végh 
Ágoston a 3., Zöld Zsombor a 11. helyet sze-
rezte meg.

Kezdő csoportunk tagjai szeptemberben 
kezdtek el ismerkedni a vívás alapjaival. 
Néhányuk azonban nagyon gyors ütemben 
fejlődött, így kiérdemelték, hogy fegyvert 
kaphassanak és a haladó csoporttal együtt 
folytassák a felkészülést.

Bolvári Boglárka 
Pilisi Sportegyesület

Mindenesetre megemlítendő, hogy az 
ovisok február 12-én, farsang apropóján 
mérték össze egymással tudásukat a Schiller 
gimnázium tornatermében, ahol két cso-
portban két-két pályát igénybe véve rúgták 
a bőrt. A rendezvényről sokan hiányoztak 
betegség miatt, nekik tavasszal lesz még le-

hetőségük bepótolni az izgalmakat. A meg-
mérettetés végén minden résztvevő érmet, 
csokit és hűtőmágnest vihetett haza.

Az idősebbek részére február derekán 
felkészülő mérkőzésekre került sor. A fel-
nőtt csapat estében múlt hónapban már 
beszámoltunk a Hidegkúti Nagypályás 
Torna részeredményeiről. Az utolsó mér-
kőzést február 16-án játszották a fiúk a 
házigazda ellen, akik három góllal bélelték 
ki a vörösvári hálót. Sajnos így három–egy 
arányban kikaptunk, a csapat pedig a hato-
dik helyen fejezte be a tornát.

Március elsején, a felkészülési időszak el-
múltával az U16 és a felnőtt csapat is belevá-
gott a tavaszi pontvadászatba. Az utánpótlás 
nem bírt a korban és fizikai erőnlétben fel-
készültebb ellenfelével, ám a felnőttek győ-
zelmet arattak Nagymaroson, ahol Braun 
Benjámin mesterhármasával zsebelték be a 
mérkőzést.

KM

EREDMÉNYEK:

U16: BIATORBÁGY – PUFC (7:1)

Felnőtt: Nagymaros – PUFC (1:3)

FONTOS: a vörösvári tűzoltókat 
kizárólag a 105-ös vagy a 112-es 
telefonszámon lehet riasztani!

Finta Balázs r. törzsőrmester  
pilisvörösvári körzeti megbízott 

szolgálati száma: 06-70-400-7202

Kohlhoffer Rudolf r. törzsőrmester  
pilisvörösvári körzeti megbízott 

szolgálati száma: 06-20-489-6707

Közúti balesetek
Január 22-én a 10-es számú főút 22. kilomé-
terszelvényénél (Terranova-bejárat) az árok-
ba csúszott egy személygépkocsi. Rajunk 
áramtalanította a járművet és az autómentő 
megérkezéséig a helyszínen maradt. Szemé-
lyi sérülés nem történt. 

Január 27-én két személygépkocsi ütközött 
össze a Csokonai és a Tavasz utca sarkánál. 
Az ütközés következtében az egyik jármű 
fának csapódott. A balesetben egy személy 
szenvedett sérülést, akit a mentők kórházba 
szállítottak. Rajunk áramtalanította a jármű-
veket. A kárelhárítás során két fát is ki kellett 
vágni.

Február 16-án ugyancsak a 10-es számú főút 
22. kilométerszelvényénél borult fel és csú-
szott az árokba egy személygépkocsi. Sze-
mélyi sérülés szerencsére nem történt. Ra-
junk az autót kerekeire állította. A műszaki 
mentés idejére teljes útzár volt érvényben. 

Február 23-án a Budai út és a Bányakápolna 
utca sarkánál ütközött össze két személygép-
kocsi. Személyi sérülés nem történt, és az 
anyagi kár sem volt jelentős. Rajunk kivonult 
a helyszínre, de beavatkozásunkra nem volt 
szükség. 

Tűzesetek
Január 28-án a Zrínyi utcából kéménytűz 
miatt kaptunk riasztást. A helyszínen azon-
ban kiderült, hogy a tulajdonos a kéményt 
tisztította. A kéményt hőkamerával átvizs-
gáltuk, de beavatkozásra nem volt szükség.

Február 2-án a Csokonai utca egyik családi 
házában a tűzhelyen hagyott olaj gyulladt 
meg és okozott tüzet a konyhában. A tulaj-
donos poroltó segítségével a lángokat kiérke-
zésünk előtt eloltotta. A helyszín átvizsgálása 
után rajunk bevonult telephelyére.

A PILISVÖRÖSVÁRI ÖNKÉNTES  
TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI

Február 29-én az Orgona közből kaptunk 
hívást kéménytűz miatt. A helyszínre érve 
azt tapasztaltuk, hogy a kémény kétméte-
res lángokkal égett. Rajunk a tüzet poroltó 
segítségével eloltotta, a kazánból az éghető 
anyagokat eltávolította, majd az időközben 
kiérkezett fővárosi egységekkel közösen a ké-
ményt megtisztította és visszahűtötte. Tűzol-
tóink a tűzeset elhárítása során légzőkészü-
lékben dolgoztak.

Fakidőlések
A februári viharos időjárás sok munkát adott 
tűzoltóinknak. Február 4-én egy használa-
ton kívüli távközlési oszlop tört el és dőlt rá 
egy garázsra az Árpád utcában.  Ugyanezen 
a napon az erős szél megrongálta a Posta 
épületének világító logóját, veszélyeztetve a 
járókelőket. 11-én a körforgalom közelében 
egy megdőlt fa útra belógó két ága veszélyez-
tette a közlekedést. 16-án a 10-es úton Pilis-
csaba és Pilisvörösvár között két veszélyesen 
kettéhasadt fát távolítottunk el az út mellől. 
24-én az Útőrház utcában döntött ki a vihar 
egy húszméteres fát. A fa több vezetéket is le-
szakítva keresztben feküdt az úton, teljesen 
elzárva az utcát. A közvilágítás a városban 
sok helyütt órákra megszűnt.

Az említett helyszíneken rajunk kézi erővel 
és motoros láncfűrész segítségével szüntette 
meg a forgalmi akadályt és hárította el a ve-
szélyhelyzetet.

Segítség a városgondnokságnak
Február 26-án segítettünk a városgondnok-
ság szakembereinek a Kisfaludy utcában az 
eltömődött vízelvezető árok fedett szakasza-
inak kitisztításában. Rajunk nagy nyomású 
fecskendővel lőtte át a hordalékot.

Riaszthatóság
Egyesületünk 2020-ban eddig összesen 909 
órán keresztül volt rádión riasztható. Ebből 
364 órán át nappal és 545 órán át éjszaka.

Pilisvörösvári  
Önkéntes  

Tűzoltó Egyesület

Fotó: PÖTE

KÖZBIZTONSÁG

ELADÓ  
ÖNKORMÁNYZATI TELEK

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. 

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYE

Beiskolázási körzetek  
2020/2021-es tanév

Az Érdi Tankerületi Központ által a 2020/2021-es 
tanévre meghatározott általános iskolai körzet-
határok részletes utcajegyzéke megtalálható a 
www.pilisvorosvar.hu honlapon az Aktuális 
rovatban.

Dr. Udvarhelyi István Gergely 
jegyző

A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal  
felvételre keres határozatlan időre 

ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐI  
FELADATOK ELLÁTÁSÁRA 

 1 fő köztisztviselő munkatársat.

Feladatok: • adónemek ellenőrzése • adó- és 
értékbizonyítványok kiállítása • iparűzési adó-
val, gépjárműadóval kapcsolatos ügyintézés • 
idegenforgalmi adóval kapcsolatos helyettesí-
tési feladatok ellátása • behajtási intézkedések 
foganatosítása

Elvárások: • felsőoktatásban szerzett gaz-
daságtudományi, közszolgálati, műszaki me-
nedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi szak-
képzettség; vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és gazdaságtudományi, statisz-
tikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, 
illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés

VAGY  • gazdasági középiskolai végzettség; 
vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudo-
mányi, statisztikai, banki ügyintézői, informati-
kai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens 
szakképesítés

Önéletrajzát leadhatja  
személyesen ügyfélszolgálatunkon:  

2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1., 
E-mailben elküldheti: 

kovacs.rita@pilisvorosvar.hu

Érdeklődni lehet 
Dandó-Kovács Rita HR referensnél 
Tel.: 06-26-330-233/120-as mellék
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A pilisi vívók januárban utánpót-
lás profi versenyen indultak. Az 
Olimpici GP Kulcsár Győző Em-

lékversenyt a Vasas Fáy Utcai Sportcent-
rumban rendezték meg, ahová 7 országból 
érkeztek vívók. Egyszerre 26 páston folyt 
a verseny 3 napon át. Egyesületünkből 9 
párbajtőröző indult. Mindannyian szé-
pen helytálltak ebben az erős mezőnyben. 

Bár az esztendő eleje, illetve február 
első hete (ezekről az eredmények-
ről múlt hónapban már beszámol-

tunk) is nagy izgalmak közepette telt el 
a Pilisvörösvári UFC háza táján, a szökő 
hónap többségében visszafogottan telt a 
vörösvári pályán.

VÍVÓEREDMÉNYEK

CSENDES FEBRUÁR

Sóskuti Csenge, Farkas Emma és Wittmann 
Vilmos helyezésükkel újabb pontokat sze-
rezve előrébb léptek az országos ranglistán. 
A legjobb eredményt Botzheim Ádám érte 
el, aki veretlenül került a legjobb nyolc közé 
(66 induló volt a korcsoportjában). Az elő-
döntőben egy Angliából érkezett kisfiútól 
kapott ki, így a 6. helyen végzett. Ezzel az 
eredményével jelenleg az országos ranglista 

3. helyén áll.
Február második hétvégéjén a diákolim-

pián, a Budapest és Pest Megye Párbajtőr 
Verseny megyei döntőjén vettek részt vívó-
palántáink. Egyesületünk 8 vívója (Kovács 
Abigél, Kovács Dániel, Botzheim Ádám – 
Templom téri iskola, Zöld Zsombor, Végh 
Ágoston – Vásár téri iskola, Farkas Emma 
– Palánta iskola, Wittmann Vilmos – Pilis-
szentiváni Német Nemzetiségi Általános Is-
kola, Nagypál Vince – ürömi József Nádor 
Általános Iskola) képviselve lépett pástra.

„A” (korosztályos profi) kategóriában kö-
zülük heten indultak. Legjobb eredmények 
ebben a kategóriában: Farkas Emma 3. hely, 
Botzheim Ádám 5. hely, Wittmann Vilmos 
12. hely. Ezzel az eredményükkel ők beju-
tottak az országos döntőbe, amit májusban 
rendeznek Budapesten, a BOK csarnokban. 

Február végén a Lehetőség a Kitörésre 
Alapítvány Péntek Kupájának újabb fordu-
lójáról is szép eredményekkel térhettek haza 
vívópalántáink. Törpici fiú kategóriában 2. 
lett Botzheim Ádám, 5. helyezett Wittmann 
Vilmos. A gyermek korcsoportban Végh 
Ágoston a 3., Zöld Zsombor a 11. helyet sze-
rezte meg.

Kezdő csoportunk tagjai szeptemberben 
kezdtek el ismerkedni a vívás alapjaival. 
Néhányuk azonban nagyon gyors ütemben 
fejlődött, így kiérdemelték, hogy fegyvert 
kaphassanak és a haladó csoporttal együtt 
folytassák a felkészülést.

Bolvári Boglárka 
Pilisi Sportegyesület

Mindenesetre megemlítendő, hogy az 
ovisok február 12-én, farsang apropóján 
mérték össze egymással tudásukat a Schiller 
gimnázium tornatermében, ahol két cso-
portban két-két pályát igénybe véve rúgták 
a bőrt. A rendezvényről sokan hiányoztak 
betegség miatt, nekik tavasszal lesz még le-

hetőségük bepótolni az izgalmakat. A meg-
mérettetés végén minden résztvevő érmet, 
csokit és hűtőmágnest vihetett haza.

Az idősebbek részére február derekán 
felkészülő mérkőzésekre került sor. A fel-
nőtt csapat estében múlt hónapban már 
beszámoltunk a Hidegkúti Nagypályás 
Torna részeredményeiről. Az utolsó mér-
kőzést február 16-án játszották a fiúk a 
házigazda ellen, akik három góllal bélelték 
ki a vörösvári hálót. Sajnos így három–egy 
arányban kikaptunk, a csapat pedig a hato-
dik helyen fejezte be a tornát.

Március elsején, a felkészülési időszak el-
múltával az U16 és a felnőtt csapat is belevá-
gott a tavaszi pontvadászatba. Az utánpótlás 
nem bírt a korban és fizikai erőnlétben fel-
készültebb ellenfelével, ám a felnőttek győ-
zelmet arattak Nagymaroson, ahol Braun 
Benjámin mesterhármasával zsebelték be a 
mérkőzést.

KM

EREDMÉNYEK:

U16: BIATORBÁGY – PUFC (7:1)

Felnőtt: Nagymaros – PUFC (1:3)

FONTOS: a vörösvári tűzoltókat 
kizárólag a 105-ös vagy a 112-es 
telefonszámon lehet riasztani!

Finta Balázs r. törzsőrmester  
pilisvörösvári körzeti megbízott 

szolgálati száma: 06-70-400-7202

Kohlhoffer Rudolf r. törzsőrmester  
pilisvörösvári körzeti megbízott 

szolgálati száma: 06-20-489-6707

Közúti balesetek
Január 22-én a 10-es számú főút 22. kilomé-
terszelvényénél (Terranova-bejárat) az árok-
ba csúszott egy személygépkocsi. Rajunk 
áramtalanította a járművet és az autómentő 
megérkezéséig a helyszínen maradt. Szemé-
lyi sérülés nem történt. 

Január 27-én két személygépkocsi ütközött 
össze a Csokonai és a Tavasz utca sarkánál. 
Az ütközés következtében az egyik jármű 
fának csapódott. A balesetben egy személy 
szenvedett sérülést, akit a mentők kórházba 
szállítottak. Rajunk áramtalanította a jármű-
veket. A kárelhárítás során két fát is ki kellett 
vágni.

Február 16-án ugyancsak a 10-es számú főút 
22. kilométerszelvényénél borult fel és csú-
szott az árokba egy személygépkocsi. Sze-
mélyi sérülés szerencsére nem történt. Ra-
junk az autót kerekeire állította. A műszaki 
mentés idejére teljes útzár volt érvényben. 

Február 23-án a Budai út és a Bányakápolna 
utca sarkánál ütközött össze két személygép-
kocsi. Személyi sérülés nem történt, és az 
anyagi kár sem volt jelentős. Rajunk kivonult 
a helyszínre, de beavatkozásunkra nem volt 
szükség. 

Tűzesetek
Január 28-án a Zrínyi utcából kéménytűz 
miatt kaptunk riasztást. A helyszínen azon-
ban kiderült, hogy a tulajdonos a kéményt 
tisztította. A kéményt hőkamerával átvizs-
gáltuk, de beavatkozásra nem volt szükség.

Február 2-án a Csokonai utca egyik családi 
házában a tűzhelyen hagyott olaj gyulladt 
meg és okozott tüzet a konyhában. A tulaj-
donos poroltó segítségével a lángokat kiérke-
zésünk előtt eloltotta. A helyszín átvizsgálása 
után rajunk bevonult telephelyére.

A PILISVÖRÖSVÁRI ÖNKÉNTES  
TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI

Február 29-én az Orgona közből kaptunk 
hívást kéménytűz miatt. A helyszínre érve 
azt tapasztaltuk, hogy a kémény kétméte-
res lángokkal égett. Rajunk a tüzet poroltó 
segítségével eloltotta, a kazánból az éghető 
anyagokat eltávolította, majd az időközben 
kiérkezett fővárosi egységekkel közösen a ké-
ményt megtisztította és visszahűtötte. Tűzol-
tóink a tűzeset elhárítása során légzőkészü-
lékben dolgoztak.

Fakidőlések
A februári viharos időjárás sok munkát adott 
tűzoltóinknak. Február 4-én egy használa-
ton kívüli távközlési oszlop tört el és dőlt rá 
egy garázsra az Árpád utcában.  Ugyanezen 
a napon az erős szél megrongálta a Posta 
épületének világító logóját, veszélyeztetve a 
járókelőket. 11-én a körforgalom közelében 
egy megdőlt fa útra belógó két ága veszélyez-
tette a közlekedést. 16-án a 10-es úton Pilis-
csaba és Pilisvörösvár között két veszélyesen 
kettéhasadt fát távolítottunk el az út mellől. 
24-én az Útőrház utcában döntött ki a vihar 
egy húszméteres fát. A fa több vezetéket is le-
szakítva keresztben feküdt az úton, teljesen 
elzárva az utcát. A közvilágítás a városban 
sok helyütt órákra megszűnt.

Az említett helyszíneken rajunk kézi erővel 
és motoros láncfűrész segítségével szüntette 
meg a forgalmi akadályt és hárította el a ve-
szélyhelyzetet.

Segítség a városgondnokságnak
Február 26-án segítettünk a városgondnok-
ság szakembereinek a Kisfaludy utcában az 
eltömődött vízelvezető árok fedett szakasza-
inak kitisztításában. Rajunk nagy nyomású 
fecskendővel lőtte át a hordalékot.

Riaszthatóság
Egyesületünk 2020-ban eddig összesen 909 
órán keresztül volt rádión riasztható. Ebből 
364 órán át nappal és 545 órán át éjszaka.

Pilisvörösvári  
Önkéntes  

Tűzoltó Egyesület

Fotó: PÖTE

KÖZBIZTONSÁG

ELADÓ  
ÖNKORMÁNYZATI TELEK

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. 

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYE

Beiskolázási körzetek  
2020/2021-es tanév

Az Érdi Tankerületi Központ által a 2020/2021-es 
tanévre meghatározott általános iskolai körzet-
határok részletes utcajegyzéke megtalálható a 
www.pilisvorosvar.hu honlapon az Aktuális 
rovatban.

Dr. Udvarhelyi István Gergely 
jegyző

A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal  
felvételre keres határozatlan időre 

ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐI  
FELADATOK ELLÁTÁSÁRA 

 1 fő köztisztviselő munkatársat.

Feladatok: • adónemek ellenőrzése • adó- és 
értékbizonyítványok kiállítása • iparűzési adó-
val, gépjárműadóval kapcsolatos ügyintézés • 
idegenforgalmi adóval kapcsolatos helyettesí-
tési feladatok ellátása • behajtási intézkedések 
foganatosítása

Elvárások: • felsőoktatásban szerzett gaz-
daságtudományi, közszolgálati, műszaki me-
nedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi szak-
képzettség; vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és gazdaságtudományi, statisz-
tikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, 
illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés

VAGY  • gazdasági középiskolai végzettség; 
vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudo-
mányi, statisztikai, banki ügyintézői, informati-
kai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens 
szakképesítés

Önéletrajzát leadhatja  
személyesen ügyfélszolgálatunkon:  

2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1., 
E-mailben elküldheti: 

kovacs.rita@pilisvorosvar.hu

Érdeklődni lehet 
Dandó-Kovács Rita HR referensnél 
Tel.: 06-26-330-233/120-as mellék
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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.

 Hirdetmény
Ezúton értesítem a tisztelt lakosságot, hogy Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2020. (II. 11.) Kt. 
számú határozatában foglaltaknak megfelelően, a temetőkről és 
a temetkezésről szóló 145/1999. (X. 01.) Kormányrendelet szerint 
a városi köztemetőben elhelyezkedő, az alábbiakban feltüntetett 
temetési helyeket 2020. augusztus 31-i határidővel az 
önkormányzat lezárja, mivel azok határidőn belül nem kerültek 
újra megváltásra.
Urnafülkék: 4UF/1/2, 4UF/2/10, 4UF/2/4, 4UF/2/6, 4UF/2/8, 
4UF/2/9, 4UF/3/6, 4UF/3/7, 5UF/3/9

Dr. Udvarhelyi István Gergely, jegyző

Elhunytak:
02.02.  Barabás Attila, 60 év   
 Madách u. 9.

02.10.  Nick László, 53 év    
 Nagyváradi u. 15.

02.11.  Fritz Teréz, 82 év 
 Petőfi S. u. 7.  

02.13.  özv. Müller Jánosné 
 szül. Halmschláger Anna, 86 év 
 Szent Erzsébet u. 46. 

02.16.  Breier Gábor, 60 év    
 Kápolna u. 106.

02.21.  Dr. Keszthelyi Emil György, 87 év 
 Kálvária u. 7.  

02.21.  Huber Jakabné 
 szül. Hasenfratz Borbála, 89 év 
 Dózsa Gy. u. 3.

 

Köszönjük, hogy az újságot árusítják:

Megszülettek: 

02.04. Németh Ákos 
 Apa: Németh Ottó   
 Anya: Gröschl Katalin

02.24. Haluk Félix 
 Apa: Haluk Márton 
 Anya: Bazsó Mónika

02.25. Scheller-Wieszt Aliz 
 Apa: Scheller Tibor 
 Anya: Wieszt Andrea

Köszönetnyilvánítás

Fogadják hálás köszönetünket mindazok, akik 
imádságukkal, jelenlétükkel osztoztak gyá-
szunkban február 28-án, dr. Keszthelyi Emil 
temetésén és a hálaadó szentmisén!

Dr. Keszthelyi Emilné és családja

Pontosítás  
a polgármesteri interjú kapcsán
A Vörösvári Újság februári száma interjút 
közöl a polgármesterrel, Változások az in-
tézmények élén címmel. Arra a kérdésre, 
hogy a Szakorvosi Rendelőintézet veze-
tőjének kinevezését miért vonták vissza, a 
polgármester válasza az volt, hogy ennek a 
döntésnek a hátterében kizárólag szakmai 
indokok voltak.

A továbbiakban kifejti, hogy olyan új ve-
zetőt képzelnek el az intézmény élén, aki 
fejleszteni képes az intézményt, a szakor-
vosi ellátást, bővíti az elérhető rendelések 
számát, hosszabb rendelési időket alakít ki, 
lehetővé teszi, hogy a laboreredmények a 
mintavétel napján elérhetőek legyenek or-
vosok és betegek számára. Megítélése sze-
rint számos fejlesztési lehetőség maradt el 
az elmúlt 10 évben, pl. egynapos sebészet, 
helyben elérhető infúziós kezelés.

A fenti megállapításokkal kapcsolatban 
szeretném kifejteni álláspontomat. A cikk 
olvasója ugyanis a válaszadás alapján azt 
gondolhatja, hogy az eltávolított vezető 
ezekre nem volt képes.

2011. május 2-tól 2020. február 12-ig, 
nem egészen 9 évig vezettem a Szakorvosi 
Rendelőintézetet. Ezalatt számos fejlesztést 
hajtottunk végre. Megoldottuk az akadály-
mentesítést, külső szigetelést és nyílászárók 
cseréjét, az Egészséges Budapest Program 
keretében sikerrel pályáztunk és elnyertünk 
130 millió forintot eszközfejlesztésre. Az új, 
korszerű vizsgálóeszközök telepítése febru-
árban történt. Országszerte, de különösen 
vidéken minden szakmát érintő orvoshiány 
van. Ennek megoldása túlmutat egy intéz-
ményvezető lehetőségein.

A laborvizsgálatok az EESZT-n ke-
resztül orvosok és betegek számára a 
mintavétel napján elérhetőek, ehhez a 
rendszerhez az intézet és a háziorvosok 
is csatlakoztak 2017. november 1-jén. Az 
infúziós kezelések helyben elérhetőek, 
jelenleg is zajlanak, orvosi javaslatra, asz-
szisztensi felügyelettel.

Egynapos sebészet kialakítására számos 
alkalommal tettem javaslatot, 2016-ban be-
adott pályázatomban is szerepel, valamint 
a háziorvosi rendelők felújítása kapcsán is 
jeleztem ennek szükségességét. Az előző 
városvezetés ezt az elképzelésemet nem 
támogatta. Tekintettel arra, hogy az intéz-
mény NEAK finanszírozása csupán a mű-
ködést biztosítja, ilyen mértékű beruházást 
csakis a fenntartó önkormányzat tud kivi-
telezni, amennyiben van rá elhatározása, 
és az anyagi keret rendelkezésére áll.

Dr. Surjánné dr. Tóth Margit 
A Pilisvörösvári Szakorvosi Rendelőintézet  

volt igazgatója

Válasz dr. Surjánné  
dr. Tóth Margit pontosítására

A város jelenlegi vezetése valóban másfé-
le együttműködést képzel el a Szakorvosi 
Rendelő vezetése és az önkormányzat kö-
zött, mint ami eddig volt, a döntés egyik 
oka ez. Mindemellett elismerjük azokat 
az eredményeket, melyeket doktornő a 
pontosításban felsorolt, és ezúton kö-
szönjük a munkáját, amit a Pilisvörösvári 
Szakorvosi Rendelőintézet élén az elmúlt 
9 évben végzett.
Köszönettel:

Dr. Fetter Ádám polgármester

Köszönetnyilvánítás
A Pilisvörösvári Nyugdíjasklub köszönetét 
fejezi ki az alábbi vállalkozóknak és szemé-
lyeknek, hogy támogatták a klub farsangi és 
locsolóbáli rendezvényeit:
Kulcs gyógyszertár, Molnár Sándor kő-
faragó mester, Szamos Marcipán Kft., 
Halmschláger Trade, Margit ékszer, Ká-
véház, Krausz mezőgazdasági kisáru-
ház, Schreck kárpitos, Sberbank, Kreisz 
elektrobolt, Wipi cukrászda, Müller autó-
mosó, Gazdakör étterem, Aranyló fogadó, 
Stube, Gondola pizzéria, Müller festék-
bolt, Citromos élelmiszerbolt, Kontra Já-
nos, Braun Ági, Müller és Izsák elektrobolt, 
Krivinger zöldséges, Jean Pierre virágos, 
Dvorán elektrobolt, Benu gyógyszertár, 
Fetter György fodrász, Kreisz István, Allianz 
biztosító, valamint Peller Ani, Rein József és 
Halmschláger Erzsi magánszemélyek. Vé-
gül az ismeretlen felajánlóknak is megkö-
szönjük a támogatásukat!  

A klub vezetősége

Amilyen szerényen és csendesen élt, úgy ment el 
szerető családja gondoskodása köréből a szak-
ma kiváló ismerője, Keszthelyi főorvos úr. A 
végzés után megszerzett belgyógyász szakorvo-
si képesítéssel néhány évig Piliscsév háziorvo-
saként tevékenykedett, majd az Orvosszakértői 
Intézet belgyógyász szakorvosi bizottságában 
szakértői tevékenységet folytatott. Nyugdíj-
ba vonulása után szakmai aktivitását elhagyva 
csupán családjának élt. Felesége, gyermekei és 
unokái körében teltek nyugdíjas évei. Katolikus 
közösségünk nap mint nap találkozhatott vele a 
plébániatemplomban vagy Budapesten, a pesti 
ferencesek templomában, ahol majdnem min-
dennap részt vett a szertartásokon. 

Most hetek óta üres volt a helyi plébánia-
templomban megszokott helye, meleg, barát-

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

HIRDETÉSI DÍJAK 
A VÖRÖSVÁRI ÚJSÁGBAN

A hirdetések grafikai tervezését  
is vállaljuk a hirdetési díj 30%-áért.

Az árak ÁFA-val együtt értendők.
apróhirdetés (max. 200 karakter): 500 Ft

Pilisvörösvár az interneten:
pilisvorosvar.hu,   

vorosvariujsag.pilisvorosvar.hu 
vorosvarihirek.hu

Házasságot kötöttek:
Kovács Blanka és Spiegelberger Zoltán   

2020.02.22.

Zólyomi Zsuzsanna és Fogarasy Balázs  
2020.03.06. 

DR. KESZTHELYI EMIL 1932–2020
ságos tekintete már nem köszön vissza. Sokan 
vagyunk, akik szeretettel emlékezünk rá. Pél-
damutató, imádságos élete mindnyájunknak 
tanulság.

Isten veled, Emil, a viszontlátásra odaát! 
Őszinte barátsággal:

Dr. Hidas István
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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.

 Hirdetmény
Ezúton értesítem a tisztelt lakosságot, hogy Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2020. (II. 11.) Kt. 
számú határozatában foglaltaknak megfelelően, a temetőkről és 
a temetkezésről szóló 145/1999. (X. 01.) Kormányrendelet szerint 
a városi köztemetőben elhelyezkedő, az alábbiakban feltüntetett 
temetési helyeket 2020. augusztus 31-i határidővel az 
önkormányzat lezárja, mivel azok határidőn belül nem kerültek 
újra megváltásra.
Urnafülkék: 4UF/1/2, 4UF/2/10, 4UF/2/4, 4UF/2/6, 4UF/2/8, 
4UF/2/9, 4UF/3/6, 4UF/3/7, 5UF/3/9

Dr. Udvarhelyi István Gergely, jegyző

Elhunytak:
02.02.  Barabás Attila, 60 év   
 Madách u. 9.

02.10.  Nick László, 53 év    
 Nagyváradi u. 15.

02.11.  Fritz Teréz, 82 év 
 Petőfi S. u. 7.  

02.13.  özv. Müller Jánosné 
 szül. Halmschláger Anna, 86 év 
 Szent Erzsébet u. 46. 

02.16.  Breier Gábor, 60 év    
 Kápolna u. 106.

02.21.  Dr. Keszthelyi Emil György, 87 év 
 Kálvária u. 7.  

02.21.  Huber Jakabné 
 szül. Hasenfratz Borbála, 89 év 
 Dózsa Gy. u. 3.

 

Köszönjük, hogy az újságot árusítják:

Megszülettek: 

02.04. Németh Ákos 
 Apa: Németh Ottó   
 Anya: Gröschl Katalin

02.24. Haluk Félix 
 Apa: Haluk Márton 
 Anya: Bazsó Mónika

02.25. Scheller-Wieszt Aliz 
 Apa: Scheller Tibor 
 Anya: Wieszt Andrea

Köszönetnyilvánítás

Fogadják hálás köszönetünket mindazok, akik 
imádságukkal, jelenlétükkel osztoztak gyá-
szunkban február 28-án, dr. Keszthelyi Emil 
temetésén és a hálaadó szentmisén!

Dr. Keszthelyi Emilné és családja

Pontosítás  
a polgármesteri interjú kapcsán
A Vörösvári Újság februári száma interjút 
közöl a polgármesterrel, Változások az in-
tézmények élén címmel. Arra a kérdésre, 
hogy a Szakorvosi Rendelőintézet veze-
tőjének kinevezését miért vonták vissza, a 
polgármester válasza az volt, hogy ennek a 
döntésnek a hátterében kizárólag szakmai 
indokok voltak.

A továbbiakban kifejti, hogy olyan új ve-
zetőt képzelnek el az intézmény élén, aki 
fejleszteni képes az intézményt, a szakor-
vosi ellátást, bővíti az elérhető rendelések 
számát, hosszabb rendelési időket alakít ki, 
lehetővé teszi, hogy a laboreredmények a 
mintavétel napján elérhetőek legyenek or-
vosok és betegek számára. Megítélése sze-
rint számos fejlesztési lehetőség maradt el 
az elmúlt 10 évben, pl. egynapos sebészet, 
helyben elérhető infúziós kezelés.

A fenti megállapításokkal kapcsolatban 
szeretném kifejteni álláspontomat. A cikk 
olvasója ugyanis a válaszadás alapján azt 
gondolhatja, hogy az eltávolított vezető 
ezekre nem volt képes.

2011. május 2-tól 2020. február 12-ig, 
nem egészen 9 évig vezettem a Szakorvosi 
Rendelőintézetet. Ezalatt számos fejlesztést 
hajtottunk végre. Megoldottuk az akadály-
mentesítést, külső szigetelést és nyílászárók 
cseréjét, az Egészséges Budapest Program 
keretében sikerrel pályáztunk és elnyertünk 
130 millió forintot eszközfejlesztésre. Az új, 
korszerű vizsgálóeszközök telepítése febru-
árban történt. Országszerte, de különösen 
vidéken minden szakmát érintő orvoshiány 
van. Ennek megoldása túlmutat egy intéz-
ményvezető lehetőségein.

A laborvizsgálatok az EESZT-n ke-
resztül orvosok és betegek számára a 
mintavétel napján elérhetőek, ehhez a 
rendszerhez az intézet és a háziorvosok 
is csatlakoztak 2017. november 1-jén. Az 
infúziós kezelések helyben elérhetőek, 
jelenleg is zajlanak, orvosi javaslatra, asz-
szisztensi felügyelettel.

Egynapos sebészet kialakítására számos 
alkalommal tettem javaslatot, 2016-ban be-
adott pályázatomban is szerepel, valamint 
a háziorvosi rendelők felújítása kapcsán is 
jeleztem ennek szükségességét. Az előző 
városvezetés ezt az elképzelésemet nem 
támogatta. Tekintettel arra, hogy az intéz-
mény NEAK finanszírozása csupán a mű-
ködést biztosítja, ilyen mértékű beruházást 
csakis a fenntartó önkormányzat tud kivi-
telezni, amennyiben van rá elhatározása, 
és az anyagi keret rendelkezésére áll.

Dr. Surjánné dr. Tóth Margit 
A Pilisvörösvári Szakorvosi Rendelőintézet  

volt igazgatója

Válasz dr. Surjánné  
dr. Tóth Margit pontosítására

A város jelenlegi vezetése valóban másfé-
le együttműködést képzel el a Szakorvosi 
Rendelő vezetése és az önkormányzat kö-
zött, mint ami eddig volt, a döntés egyik 
oka ez. Mindemellett elismerjük azokat 
az eredményeket, melyeket doktornő a 
pontosításban felsorolt, és ezúton kö-
szönjük a munkáját, amit a Pilisvörösvári 
Szakorvosi Rendelőintézet élén az elmúlt 
9 évben végzett.
Köszönettel:

Dr. Fetter Ádám polgármester

Köszönetnyilvánítás
A Pilisvörösvári Nyugdíjasklub köszönetét 
fejezi ki az alábbi vállalkozóknak és szemé-
lyeknek, hogy támogatták a klub farsangi és 
locsolóbáli rendezvényeit:
Kulcs gyógyszertár, Molnár Sándor kő-
faragó mester, Szamos Marcipán Kft., 
Halmschláger Trade, Margit ékszer, Ká-
véház, Krausz mezőgazdasági kisáru-
ház, Schreck kárpitos, Sberbank, Kreisz 
elektrobolt, Wipi cukrászda, Müller autó-
mosó, Gazdakör étterem, Aranyló fogadó, 
Stube, Gondola pizzéria, Müller festék-
bolt, Citromos élelmiszerbolt, Kontra Já-
nos, Braun Ági, Müller és Izsák elektrobolt, 
Krivinger zöldséges, Jean Pierre virágos, 
Dvorán elektrobolt, Benu gyógyszertár, 
Fetter György fodrász, Kreisz István, Allianz 
biztosító, valamint Peller Ani, Rein József és 
Halmschláger Erzsi magánszemélyek. Vé-
gül az ismeretlen felajánlóknak is megkö-
szönjük a támogatásukat!  

A klub vezetősége

Amilyen szerényen és csendesen élt, úgy ment el 
szerető családja gondoskodása köréből a szak-
ma kiváló ismerője, Keszthelyi főorvos úr. A 
végzés után megszerzett belgyógyász szakorvo-
si képesítéssel néhány évig Piliscsév háziorvo-
saként tevékenykedett, majd az Orvosszakértői 
Intézet belgyógyász szakorvosi bizottságában 
szakértői tevékenységet folytatott. Nyugdíj-
ba vonulása után szakmai aktivitását elhagyva 
csupán családjának élt. Felesége, gyermekei és 
unokái körében teltek nyugdíjas évei. Katolikus 
közösségünk nap mint nap találkozhatott vele a 
plébániatemplomban vagy Budapesten, a pesti 
ferencesek templomában, ahol majdnem min-
dennap részt vett a szertartásokon. 

Most hetek óta üres volt a helyi plébánia-
templomban megszokott helye, meleg, barát-

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

HIRDETÉSI DÍJAK 
A VÖRÖSVÁRI ÚJSÁGBAN

A hirdetések grafikai tervezését  
is vállaljuk a hirdetési díj 30%-áért.

Az árak ÁFA-val együtt értendők.
apróhirdetés (max. 200 karakter): 500 Ft

Pilisvörösvár az interneten:
pilisvorosvar.hu,   

vorosvariujsag.pilisvorosvar.hu 
vorosvarihirek.hu

Házasságot kötöttek:
Kovács Blanka és Spiegelberger Zoltán   

2020.02.22.

Zólyomi Zsuzsanna és Fogarasy Balázs  
2020.03.06. 

DR. KESZTHELYI EMIL 1932–2020
ságos tekintete már nem köszön vissza. Sokan 
vagyunk, akik szeretettel emlékezünk rá. Pél-
damutató, imádságos élete mindnyájunknak 
tanulság.

Isten veled, Emil, a viszontlátásra odaát! 
Őszinte barátsággal:

Dr. Hidas István
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A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felvételre keres határozatlan időre 

BERUHÁZÓI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
1 fő köztisztviselő munkatársat.

Feladatok:  • önkormányzati beruházások előkészítése • beruházások pénz-
ügyi igényének felmérése • folyamatban lévő beruházások ellenőrzése • be-
ruházásokkal kapcsolatos lakossági bejelentések kivizsgálása

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

Önéletrajzát személyesen leadhatja ügyfélszolgálatunkon: 
2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. 

E-mailben elküldheti: kovacs.rita@pilisvorosvar.hu 

Érdeklődni lehet: Dandó-Kovács Rita HR referensnél  
Tel.: 26-330-233/120-as mellék, e-mail: HR@pilisvorosvar.hu
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FOGORVOSI ASSZISZTENS  
munkatársat keresünk.

Elvárásaink:
• jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készség

• csapatmunkában való kiváló alkalmazkodás
• maximális higiéniai ismeretek

• kommunikációs szintű angol nyelvtudás

Előny:
• dentálhigiéniai végzettség

• szájsebészeten szerzett tapasztalat
• angol vagy egyéb nyelvek középfokú ismerete.

A munkavégzés  
vegyesen délelőtti vagy délutáni műszakban van,  

kialakított munkarendben.

Fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével 
az allas@breierdental.hu e-mail címre várjuk.
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OPERATÍV EGYEZTETÉS  
AZ INTÉZMÉNYVEZETŐKKEL

INTÉZKEDÉSEK  
AZ ÓVODÁKRÓL  

ÉS A BÖLCSŐDÉRŐL

SZAKORVOSI  
RENDELŐINTÉZET 

RENDKÍVÜLI 
ZÁRVATARTÁSOK

MINDENKIRE ÉRVÉNYES ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK

TÁJÉKOZTATÓ

Az Operatív Törzs és Orbán Viktor miniszterelnök úr által tett 
bejelentésekre tekintettel március 14. délelőttre operatív egyez-
tetésre hívtam az intézményvezetőket és a polgári védelem he-
lyi képviselőit a Városházára. A vörösváriakat érintő legfonto-
sabb tudnivalók az alábbiak:

Jelenleg nem tudunk fertőzött személyről Pilisvörösváron, és 
házi karanténba se került senki.

Kérem a szülőket, és javaslom, hogy a fertőzésveszély megelő-
zése érdekében aki tudja, tartsa otthon gyermekét. Egyelőre 
nem zár be az önkormányzati fenntartású pilisvörösvári böl-
csőde és az óvodák. Az intézményvezetők a mai naptól kezdve 
egyeztetnek a szülőkkel a gyermekek elhelyezésével kapcsola-
tosan, rövid úton, a megadott elérhetőségeken. A fertőtlenítés, 
szellőztetés az intézményekben folyamatosan megoldott.

A kormány döntése értelmében országszerte bezárnak az isko-
lák és digitális oktatásra térnek át, ahol lehetséges.

A városi főzőkonyha nem zár be, az óvodásokat és a Napos Ol-
dal szociális otthont szolgálja ki. A külsős étkezők kiszolgálása 
is változatlan marad egyelőre.

Március 16-tól a polgármesteri hivatal kizárólag elektronikus 
úton és telefonon tart ügyfélfogadást.

A Szakorvosi Rendelőintézetben egyszerre 1 beteg tartózkod-
hat bent az orvosi rendelőben, kint a várótermekben folyama-
tos a szellőztetés, fertőtlenítés.

A Napos Oldal Szociális Központban az idős nappali és a fo-
gyatékos nappali ellátás, továbbá a családlátogatás és a szemé-
lyes ügyfélfogadás március 16-tól szünetel. A bentlakás tovább-
ra is üzemel, látogatási tilalom van érvényben.

Az összes intézményben felfüggesztettük a civil, sport- és kul-
turális foglalkozásokat.

A Művészetek Háza színháztermi programjai április végéig el-
maradnak, az ezt követő időszakról később születik döntés. A 
városi könyvtár március 16-tól zárva tart.

A Vörösvári Hírek Facebook-oldala összegzi az intézményi 
közleményeket, a friss hírekért érdemes követni az oldalt.

Kérem, segítsék egymást, figyeljenek oda szomszédaikra, külö-
nös tekintettel az idősekre!

Kérem és köszönöm a pilisvörösváriaknak a veszélyhelyzet ál-
tal megkövetelt, felelősségtudatos együttműködését!

Dr. Fetter Ádám 
polgármester

Az óvoda és a bölcsőde közintézmény, melyek dolga szakszerű-
en segíteni a vörösvári családokat, különösen egyedülálló vagy 
közfeladatot ellátó szülők esetén.

Az intézményvezetők a március 14. délelőtti operatív egyezte-
tést követően felmérték, hány család igényli gyermeke elhelye-
zését és ellátását.

A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 270 gyermeke kö-
zül 13 gyermek családja jelezte, hogy szüksége van a közösség 
segítségére. A Pilisvörösvári Tipegő Bölcsődében is van olyan 
szülő, aki egészségügyi szakterületen azért dolgozik, hogy a 
közösségünket fenyegető járványügyi veszélyhelyzetet meg-
szüntesse, ezért számára is biztosítjuk gyermeke megfelelő el-
helyezését. A Ligeti Cseperedő Óvodában 30 gyermek számára 
kértek óvodai ellátást.

Látható tehát, hogy a városi intézmények további működésé-
re szükség van, ezzel is csökkentve a szülők terheit. Minden 
munkatársunk azon dolgozik, hogy az érintett családok szá-
mára minden segítséget megadhassunk.

Köszönöm minden vörösvári polgár közreműködését!

Dr. Fetter Ádám 
polgármester

A járványügyi veszély miatt március 16-tól fokozott szigorí-
tások léptek életbe a Pilisvörösvári Szakorvosi Rendelőinté-
zetben és telephelyein (fizikoterápia, solymári szakrendelés, 
védőnői szolgálat). Ez érvényes a felnőtt és gyerek háziorvosi 
rendelésekre, fogászati ellátásra, szakrendelésekre is.

A labort érintő változásokról külön adunk tájékoztatást.

A tervezett egészségügyi ellátás csak akkor kerül elvégzésre, 
ha arra sürgős szükség miatt (életveszély vagy tartós egész-
ségkárosodás elkerülése érdekében) kerül sor!

Receptért, táppénzes papírért (keresőképtelenséget igazoló 
papír), beutalóért se induljanak el az orvoshoz. Mindenképp 
egyeztessenek előtte telefonon az orvossal/asszisztensnővel. 
Sajnos ez azokban az esetekben is érvényes, ha hónapok óta 
vártak a vizsgálatok időpontjára.

Felnőtt háziorvosok:

http://pilisvorosvar.hu/vorosvari/felnott-haziorvosok/
Gyerekorvosok:
http://pilisvorosvar.hu/vorosvari/gyermek-haziorvosok/
Szakorvosi rendelések központi telefonszámai:
26/330-422
26/330-027
26/330-303
26/530-249
26/530-248

Kérjük ezekről a változásokról értesítsék idős hozzátartozó-
ikat, szomszédaikat, Facebookot nem használó ismerőseiket 
is. A helyszínen piros figyelmeztető táblákat helyeztek ki.

Megértésüket és segítségüket köszönjük!

Dr. Fetter Ádám 
polgármester

Március 21-től zárva a pilisvörösvári piac. A kereskedőkkel az 
önkormányzati hivatal felveszi a kapcsolatot. Köszönjük meg-
értésüket!

Játszóterek, sportpályák, Lahmkruam park zárvatartása

A helyzetre való tekintettel és a megelőzés érdekében a pilisvö-
rösvári játszóterek, sportpályák és a Lahmkruam park határo-
zatlan ideig zárva tartanak.

Korlátozott parkolási rendszer bevezetésének elhalasztása

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel A parkoló tár-
csával működő, korlátozott időtartamú parkolási rendszer kiala-
kításáról szóló, 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet április 
1-jén hatályba lép, de a rendelkezések alkalmazását határozat-
lan ideig elhalasztotta a polgármesteri hivatal.  

Zárva tartanak az NKM ügyfélszolgálatai

Az NKM ügyfelei és kollégái egészségének, biztonságának 
megóvása érdekében, az új típusú koronavírus további terje-
désének megakadályozása céljából személyes ügyfélszolgálati 
irodái további rendelkezésig zárva tartanak. Az ügyfeleiket arra 
kérik, hogy ezen időszakban válasszák a teljes kapacitással mű-
ködő online ügyfélszolgálatot, mobilapplikációt, telefonos ügy-
félszolgálatot vagy juttassák el megkeresésüket írásban a társa-
ság e-mail- és postacímére. Az intézkedés érinti a pilisvörösvári 
ügyfélszolgálatot is, mely eddig a postán, a Fő út 64. alatt volt 
elérhető hétfő délután és szerda délelőtt. 

https://www.nkmenergia.hu/aram/pages/
index.jsp

Dr. Fetter Ádám polgármester

Kérjük, segítsék ki egymást az emberek, figyeljenek oda 
szomszédaikra, különös tekintettel az idősekre!
Kerüljék azokat a helyeket, ahol sokan vannak, különösen a zárt 
tereket, a csoportos rendezvényeket, és lehetőség szerint a tömeg-
közlekedést!
Kerüljék az érintkezést lázas betegekkel, vagy olyan hozzátartozó-
val, aki köhög, tüsszög, lázas!
Gyakran és alaposan mossanak kezet, szappannal és vízzel!
Szellőztessenek gyakran!
Egyenek sok gyümölcsöt, zöldséget és vitamindús ételeket, figyel-
jenek a folyadékpótlásra.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a járványügyi helyzetre 
tekintettel, annak megelőzése érdekében 2020. március 16-tól 
visszavonásig a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal kizárólag 
elektronikus úton és telefonon tart ügyfélfogadást. 

A polgármesteri hivatal elektronikus elérhetősége: info@
pilisvorosvar.hu

Telefonszáma: 06-26-330-233

A beadványokat, leveleket, kérelmeket a hivatal postai úton vagy 
a hivatal bejárata melletti ablakban elhelyezett gyűjtődobozba 
fogadja.

Anyakönyvi ügyekben minden esetben telefonos egyeztetés 
szükséges a 06-26-330-233/138-as melléken.

Adóügyek intézése: 
• gépjárműadó és talajterhelési díj ügyintézés – 108-as mellék
• kommunális adó ügyintézés – 110-es mellék
• iparűzési adó és idegenforgalmi adó ügyintézés – 111-es mel-
lék
• köztartozás igazolás – 109-es mellék

Kérem és köszönöm a pilisvörösváriaknak a veszélyhelyzet által 
megkövetelt, felelősségtudatos együttműködését!

Dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző

TÁJÉKOZTATÓ A KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATBAN

Ha tüneteik vannak (például láz, száraz köhögés, izomfájdalom), 
akkor ne személyesen menjenek a háziorvoshoz, hanem telefonon 
hívják a háziorvosukat!
http://pilisvorosvar.hu/vorosvari/felnott-haziorvosok/
Minden nap friss és hiteles információt a koronavirus.gov.hu ol-
dalon és a https://www.facebook.com/pg/kormanyzat felületen 
olvashatnak, a legfrissebb helyi hírekről pedig a Vörösvári Hí-
rek Facebook-oldalán értesülhetnek (https://www.facebook.com/
vorosvarihirek/). Kérjük, kerüljék a nem hiteles információk meg-
osztását.
Vigyázzunk egymásra! Kérjük mindenki felelős hozzáállását és a 
kiadott javaslatok, rendelkezések betartását!
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OPERATÍV EGYEZTETÉS  
AZ INTÉZMÉNYVEZETŐKKEL

INTÉZKEDÉSEK  
AZ ÓVODÁKRÓL  

ÉS A BÖLCSŐDÉRŐL

SZAKORVOSI  
RENDELŐINTÉZET 

RENDKÍVÜLI 
ZÁRVATARTÁSOK

MINDENKIRE ÉRVÉNYES ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK

TÁJÉKOZTATÓ

Az Operatív Törzs és Orbán Viktor miniszterelnök úr által tett 
bejelentésekre tekintettel március 14. délelőttre operatív egyez-
tetésre hívtam az intézményvezetőket és a polgári védelem he-
lyi képviselőit a Városházára. A vörösváriakat érintő legfonto-
sabb tudnivalók az alábbiak:

Jelenleg nem tudunk fertőzött személyről Pilisvörösváron, és 
házi karanténba se került senki.

Kérem a szülőket, és javaslom, hogy a fertőzésveszély megelő-
zése érdekében aki tudja, tartsa otthon gyermekét. Egyelőre 
nem zár be az önkormányzati fenntartású pilisvörösvári böl-
csőde és az óvodák. Az intézményvezetők a mai naptól kezdve 
egyeztetnek a szülőkkel a gyermekek elhelyezésével kapcsola-
tosan, rövid úton, a megadott elérhetőségeken. A fertőtlenítés, 
szellőztetés az intézményekben folyamatosan megoldott.

A kormány döntése értelmében országszerte bezárnak az isko-
lák és digitális oktatásra térnek át, ahol lehetséges.

A városi főzőkonyha nem zár be, az óvodásokat és a Napos Ol-
dal szociális otthont szolgálja ki. A külsős étkezők kiszolgálása 
is változatlan marad egyelőre.

Március 16-tól a polgármesteri hivatal kizárólag elektronikus 
úton és telefonon tart ügyfélfogadást.

A Szakorvosi Rendelőintézetben egyszerre 1 beteg tartózkod-
hat bent az orvosi rendelőben, kint a várótermekben folyama-
tos a szellőztetés, fertőtlenítés.

A Napos Oldal Szociális Központban az idős nappali és a fo-
gyatékos nappali ellátás, továbbá a családlátogatás és a szemé-
lyes ügyfélfogadás március 16-tól szünetel. A bentlakás tovább-
ra is üzemel, látogatási tilalom van érvényben.

Az összes intézményben felfüggesztettük a civil, sport- és kul-
turális foglalkozásokat.

A Művészetek Háza színháztermi programjai április végéig el-
maradnak, az ezt követő időszakról később születik döntés. A 
városi könyvtár március 16-tól zárva tart.

A Vörösvári Hírek Facebook-oldala összegzi az intézményi 
közleményeket, a friss hírekért érdemes követni az oldalt.

Kérem, segítsék egymást, figyeljenek oda szomszédaikra, külö-
nös tekintettel az idősekre!

Kérem és köszönöm a pilisvörösváriaknak a veszélyhelyzet ál-
tal megkövetelt, felelősségtudatos együttműködését!

Dr. Fetter Ádám 
polgármester

Az óvoda és a bölcsőde közintézmény, melyek dolga szakszerű-
en segíteni a vörösvári családokat, különösen egyedülálló vagy 
közfeladatot ellátó szülők esetén.

Az intézményvezetők a március 14. délelőtti operatív egyezte-
tést követően felmérték, hány család igényli gyermeke elhelye-
zését és ellátását.

A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 270 gyermeke kö-
zül 13 gyermek családja jelezte, hogy szüksége van a közösség 
segítségére. A Pilisvörösvári Tipegő Bölcsődében is van olyan 
szülő, aki egészségügyi szakterületen azért dolgozik, hogy a 
közösségünket fenyegető járványügyi veszélyhelyzetet meg-
szüntesse, ezért számára is biztosítjuk gyermeke megfelelő el-
helyezését. A Ligeti Cseperedő Óvodában 30 gyermek számára 
kértek óvodai ellátást.

Látható tehát, hogy a városi intézmények további működésé-
re szükség van, ezzel is csökkentve a szülők terheit. Minden 
munkatársunk azon dolgozik, hogy az érintett családok szá-
mára minden segítséget megadhassunk.

Köszönöm minden vörösvári polgár közreműködését!

Dr. Fetter Ádám 
polgármester

A járványügyi veszély miatt március 16-tól fokozott szigorí-
tások léptek életbe a Pilisvörösvári Szakorvosi Rendelőinté-
zetben és telephelyein (fizikoterápia, solymári szakrendelés, 
védőnői szolgálat). Ez érvényes a felnőtt és gyerek háziorvosi 
rendelésekre, fogászati ellátásra, szakrendelésekre is.

A labort érintő változásokról külön adunk tájékoztatást.

A tervezett egészségügyi ellátás csak akkor kerül elvégzésre, 
ha arra sürgős szükség miatt (életveszély vagy tartós egész-
ségkárosodás elkerülése érdekében) kerül sor!

Receptért, táppénzes papírért (keresőképtelenséget igazoló 
papír), beutalóért se induljanak el az orvoshoz. Mindenképp 
egyeztessenek előtte telefonon az orvossal/asszisztensnővel. 
Sajnos ez azokban az esetekben is érvényes, ha hónapok óta 
vártak a vizsgálatok időpontjára.

Felnőtt háziorvosok:

http://pilisvorosvar.hu/vorosvari/felnott-haziorvosok/
Gyerekorvosok:
http://pilisvorosvar.hu/vorosvari/gyermek-haziorvosok/
Szakorvosi rendelések központi telefonszámai:
26/330-422
26/330-027
26/330-303
26/530-249
26/530-248

Kérjük ezekről a változásokról értesítsék idős hozzátartozó-
ikat, szomszédaikat, Facebookot nem használó ismerőseiket 
is. A helyszínen piros figyelmeztető táblákat helyeztek ki.

Megértésüket és segítségüket köszönjük!

Dr. Fetter Ádám 
polgármester

Március 21-től zárva a pilisvörösvári piac. A kereskedőkkel az 
önkormányzati hivatal felveszi a kapcsolatot. Köszönjük meg-
értésüket!

Játszóterek, sportpályák, Lahmkruam park zárvatartása

A helyzetre való tekintettel és a megelőzés érdekében a pilisvö-
rösvári játszóterek, sportpályák és a Lahmkruam park határo-
zatlan ideig zárva tartanak.

Korlátozott parkolási rendszer bevezetésének elhalasztása

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel A parkoló tár-
csával működő, korlátozott időtartamú parkolási rendszer kiala-
kításáról szóló, 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet április 
1-jén hatályba lép, de a rendelkezések alkalmazását határozat-
lan ideig elhalasztotta a polgármesteri hivatal.  

Zárva tartanak az NKM ügyfélszolgálatai

Az NKM ügyfelei és kollégái egészségének, biztonságának 
megóvása érdekében, az új típusú koronavírus további terje-
désének megakadályozása céljából személyes ügyfélszolgálati 
irodái további rendelkezésig zárva tartanak. Az ügyfeleiket arra 
kérik, hogy ezen időszakban válasszák a teljes kapacitással mű-
ködő online ügyfélszolgálatot, mobilapplikációt, telefonos ügy-
félszolgálatot vagy juttassák el megkeresésüket írásban a társa-
ság e-mail- és postacímére. Az intézkedés érinti a pilisvörösvári 
ügyfélszolgálatot is, mely eddig a postán, a Fő út 64. alatt volt 
elérhető hétfő délután és szerda délelőtt. 

https://www.nkmenergia.hu/aram/pages/
index.jsp

Dr. Fetter Ádám polgármester

Kérjük, segítsék ki egymást az emberek, figyeljenek oda 
szomszédaikra, különös tekintettel az idősekre!
Kerüljék azokat a helyeket, ahol sokan vannak, különösen a zárt 
tereket, a csoportos rendezvényeket, és lehetőség szerint a tömeg-
közlekedést!
Kerüljék az érintkezést lázas betegekkel, vagy olyan hozzátartozó-
val, aki köhög, tüsszög, lázas!
Gyakran és alaposan mossanak kezet, szappannal és vízzel!
Szellőztessenek gyakran!
Egyenek sok gyümölcsöt, zöldséget és vitamindús ételeket, figyel-
jenek a folyadékpótlásra.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a járványügyi helyzetre 
tekintettel, annak megelőzése érdekében 2020. március 16-tól 
visszavonásig a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal kizárólag 
elektronikus úton és telefonon tart ügyfélfogadást. 

A polgármesteri hivatal elektronikus elérhetősége: info@
pilisvorosvar.hu

Telefonszáma: 06-26-330-233

A beadványokat, leveleket, kérelmeket a hivatal postai úton vagy 
a hivatal bejárata melletti ablakban elhelyezett gyűjtődobozba 
fogadja.

Anyakönyvi ügyekben minden esetben telefonos egyeztetés 
szükséges a 06-26-330-233/138-as melléken.

Adóügyek intézése: 
• gépjárműadó és talajterhelési díj ügyintézés – 108-as mellék
• kommunális adó ügyintézés – 110-es mellék
• iparűzési adó és idegenforgalmi adó ügyintézés – 111-es mel-
lék
• köztartozás igazolás – 109-es mellék

Kérem és köszönöm a pilisvörösváriaknak a veszélyhelyzet által 
megkövetelt, felelősségtudatos együttműködését!

Dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző

TÁJÉKOZTATÓ A KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATBAN

Ha tüneteik vannak (például láz, száraz köhögés, izomfájdalom), 
akkor ne személyesen menjenek a háziorvoshoz, hanem telefonon 
hívják a háziorvosukat!
http://pilisvorosvar.hu/vorosvari/felnott-haziorvosok/
Minden nap friss és hiteles információt a koronavirus.gov.hu ol-
dalon és a https://www.facebook.com/pg/kormanyzat felületen 
olvashatnak, a legfrissebb helyi hírekről pedig a Vörösvári Hí-
rek Facebook-oldalán értesülhetnek (https://www.facebook.com/
vorosvarihirek/). Kérjük, kerüljék a nem hiteles információk meg-
osztását.
Vigyázzunk egymásra! Kérjük mindenki felelős hozzáállását és a 
kiadott javaslatok, rendelkezések betartását!



INDIÁNOK  
A TEMPLOM TÉREN

Február 21-én tartották a Templom téri alsó tagozatosok farsangját az iskola tornater-
mében. Idén a jelmezek fő témája az „indián” volt, így nem csoda, hogy főleg indián 
lányokat és fiúkat láthattunk. De persze nem maradhattak el a szuperhősök, a király-
lányok, a cicák és egyéb kreatív jelmezek sem, a lényeg pedig az volt, hogy mindenki 
jól érezze magát. Az esemény a Pink Panther Akrobatikus Rock and Roll tánccsoport 
bemutatójával kezdődött, majd egyenként felvonultak a jelmezbe öltözött osztályok. 
Voltak vidám ügyességi játékok, közös tánc, és a kiszebábu segítségével remélhetőleg 
sikerült a telet is elűzni.

PM


