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ESEMÉNYEK2

KEDVES OLVASÓK!

Ettől a hónaptól egy kicsit más Vörösvári 
Újságot foghatnak kezükbe, hiszen 2018 
májusától a teljes lap színes lett, reméljük, 

elnyeri olvasóink tetszését. Témáinkkal továbbra 
is igyekszünk minél átfogóbb képet adni váro
sunk életéről. Az igazán színes események pedig 
valóban méltó helyet kapnak. Ilyen színes ese
mény volt az elmúlt hónapban a májusfaállítás 
és a majális, a költészet napja, a wehrheimi de
legáció vörösvári látogatása, a tavaszváró koncert 
vagy akár a Művészeti Iskolák Találkozója.

Beszámolunk az elmúlt időszak fejlesztése
iről, többek között arról is, hogy határidőre el
készült a Puskin utcai parkoló és két új út a te
metőben. Interjút olvashatnak Wieszt Máriával, 
a Vásár téri iskola tanárával, aki a közelmúltban 
Kreisz Katalindíjat kapott, és megmutatjuk azt 
a sváb mondókákat tartalmazó könyvet, amely 
nemrégiben jelent meg, sportrovatunkban pedig 
többek között a Pilisben való lovaglásról találnak 
összeállítást.

Természetesen a közérdekű hírek, informáci
ók és programajánlatok sem maradtak ki ebben a 
hónapban sem. Kellemes időtöltést kívánunk az 
olvasáshoz!

Palkovics Mária

Juhász Gyula:

Május
Vén harcos én, ma békét hirdetek,
Virággal verve meg a szíveket.
Egy új kiáltványt írok s érezem,
Hogy ez az ige egyszer tett leszen:
Ember, légy végre ember újra már,
Ne ordas farkas és halálmadár!
Nem bús robot, de boldog munka kell,
Melynél a szív bízó taktusra ver.
Új szent szövetség kösse össze mind
Embertestvérek jó reményeit!
Ez áldott föld ne temető legyen,
De kert, amely több jóságot terem!
Ember, magyar, ma még élő halott,
Legyen majális minden egy napod!
Vén harcos én, ma békét hirdetek:
Legyen szerelmünk már a szeretet!

Már hagyomány, hogy Pilisvörösvár 
Német Nemzetiségi Önkormány
zata szervezésében minden év 

április utolsó napján felállítják a májusfát 
városunk Fő terén, a Polgármesteri Hivatal 
előtt. Így volt ez idén is, és szerencsére az 
időjárás is kedvezett a vidám rendezvény
nek. Idén is nagyon sokan jöttek el, megtelt 
a tér. A megjelenteket Szabóné Bogár Erika 
köszöntötte, majd az ünnepi műsor követ
kezett. Először a Nosztalgia Dalkör énekelt 

néhány dalt, majd a Széchenyi utcai óvoda 
ovisai adtak egy rövid műsort, őket a Temp
lom téri iskolások tánca követte, majd a Pi
lisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüt
tes gyermek, ifjú és felnőtt csoportja táncolt. 

MÁJUSFAÁLLÍTÁS

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

KÖSZÖNET 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi 
Önkormányzata ezúton is köszöni a 
Tácsik Pékség felajánlását.

A hangulat akkor érte el tetőfokát, mi
kor a Werischwarer Heimatwerk férfitagjai 
bevonultak, vállukon a hatalmas május
fával. Mielőtt felállították volna, szalagot 
kötöttek rá a gyerekek, és felkerült a fa 
törzsére a város címere is. Ezután követ
kezett a felállítás, ami nem kis csapatmun
kát igényelt. A Heimatwerk csapatában 
azonban mindenki tudta a dolgát, kötelet 
húztak, feszítettek és néhány perc múlva a 
helyére is került a fa, miközben a Német 
Nemzetiségi Fúvószenekar gondoskodott 
az alkalomhoz illő zenei aláfestésről. Mi
után a májusfa a helyére került, még egy 
ideig beszélgettek az emberek a téren, utá
na mindenki hazatért. A májusfa azonban 
ott maradt, és egy egész hónapon át díszíti 
városunk Fő terét.

Palkovics Mária
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Lejárt sírhelyeken lévő  
síremlékek elbontása  

A képviselőtestület először 2013ban, 
majd 2017ben ismét döntött arról, hogy 
a városi köztemetőben elhelyezkedő azon 
temetési helyeket, amelyek nem kerültek 
újra megváltásra, lezárja. 

A korábbi döntés alapján az önkor
mányzat a 2016os év folyamán a 3as 
parcellában elbontatta az azon temetési 
helyeken lévő síremlékeket, amelyeket a 
2013. évi határozatában lezárt. Idén a ko

rábbi határozatból fennmaradó, a temető 
1–9. parcelláiban szétszórtan elhelyezke
dő 41 db dupla és 12 db szimpla sírhely, 
valamint a 2017. évi határozat szerint a 
16os (a gyermeksíremlékhely alatti) par
cellában található 108 db gyereksír kerül 
elbontásra.

A Flott Copia Kft. 2 367 280 Ft össze
gért vállalta a képviselőtestületi határoza
tok alapján felszámolt temetési helyeken 
lévő síremlékek elbontását és elszállítását. 
A munkakezdés időpontja: 2018. április 
30., befejezési határidő: 2018. június 30. 

A síremlékek elszállítása után terep
rendezés következik, mely után ezek a te
metési helyek újra betemethetők lesznek. 
Erre szükség is van, mert a városi közte
mető nyugati részében található parcel
lák már beteltek. Az újrahasznosításra 
előkészített régi parcellák újra kiosztása 
és használatbavétele a Gardenworks Kft. 
által készített és az önkormányzat által 
2017 áprilisában elfogadott „Pilisvörös
vár városi köztemető kertépítészeti tervei” 
alapján történik majd.

Új növények  
a Manhertz Erzsébet téren

A Manhertz Erzsébet tér szélén, az út és 
a járda közötti ágyásban tűztövis bokrok 
voltak, s ez a szúrós növény annyira meg
nőtt az évek során, hogy már akadályozta 
a beláthatóságot a Szent Erzsébet utcáról 
a Pilisszántó irányába történő kikanyaro
dás során. További probléma volt, hogy a 
tűztövis bokrok gondozásakor óhatatlanul 
az úttestre jutnak tövisek, amelyeknek az 
összetakarítása igen nehéz, s ha véletlenül 
az úttesten marad egyegy tövis, akkor az 
defektet okozhat az arra közlekedő autók

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG

Tartaléklistára került  
az önkormányzat  
csapadékvíz-elvezetési pályázata

2017 augusztusában az önkormányzat 
pályázatot nyújtott be a Nemzetgazdasá
gi Minisztériumhoz a Mátyás király utca 
és a Nagytó között egy zárt csapadék
csatornaszakasz, valamint a Tódűlő
ben egy záportározó megépítésére a Pest 
megye területén a települések önkormány-
zati tulajdonban lévő felszíni csapadék-

HÍREK

ben lévő szilárd burkolatú utak kátyúi
nak javítása.  Az útjavítást a Black Gold 
Group Kft. végezte. Összesen 38 utcában 
volt szükség az útburkolat javítására, a ja
vítások 286,5 m2nyi felületre terjedtek ki.

pálya műfűszőnyegének márciusi cse
réje után, folytatva a megújítást, most 
nemcsak a pálya három oldalára került 
új labdafogó háló, hanem a pálya fölé 
is.  Az újításként felszerelt felső háló 
megakadályozza, hogy a labda a játszó
tér vagy a szomszédos telek irányában 
hagyja el a pályát. A háló beszerzésére 
a PUFC és az önkormányzat együttmű
ködésével került sor, a háló felszerelését 
a városgondnokság munkatársai végez
ték el április 12én. Fontos tudnivaló, 
hogy a kis műfüves pályát csak gyerme
kek használhatják, 14 éves korig. Fel
nőttek csak abban az esetben léphetnek 
a pályára, ha 8 évesnél fiatalabb gyerme
kük kísérőjeként érkeznek. Fontos tudni 
még azt is, hogy stoplis cipő használata 
nem megengedett a műfüves pályán.

40 év és 4 hónap a Vörösvári 
Könyvtár szolgálatában

Április 25én délelőtt a Városi Könyv
tárban kis ünnepségre gyűltek össze a 
régiúj kollégák, az intézmény és a vá
ros vezetése, hogy nyugdíjba vonulása 
alkalmából köszöntsék Angeli Mártát, 
a Városi Könyvtár munkatársát, aki 
40 év és 4 hónap után fejezte be aktív 
könyvtárosi pályafutását. (Angeli Márta 

1978. január 1je óta dolgozott a Városi 
Könyvtár szolgálatában.)

A kis összejövetelen először Varga 
Máté Benedek, a könyvtár szakmai ve
zetője búcsúzott néhány szóval nyugdíj
ba vonuló kolléganőjétől, majd Gromon 
István polgármester úr mondott köszön
tőt, végül Berényi Ildikó, a Művészetek 
Háza igazgató asszonya köszönte meg 
Angeli Márta áldozatos munkáját.

Nyári igazgatási szünet  
a Pilisvörösvári  

PolgármeSteri Hivatalban

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYE

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Város Polgárait és 
minden kedves ügyfelünket, hogy Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Képvi-
selő-testület 11/2018. (I. 25.) Kt. sz. határozatában fog-
laltak szerint a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 2018. 
évi munkarendjében 

2018. június 25. napjától 
2018. június 29. napjáig (5 munkanap), 

valamint 2018. augusztus 13. (búcsúhétfő) 

napjára igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási 
szünet bevezetésére az éves szabadságok kiadása és a 
költséghatékony működés érdekében volt szükség.

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

Pilisvörösvár, 2018. május 7.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

víz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a 
települési vízgazdálkodás korszerűsítésének 
támogatása c. pályázati kiírásra. 

A projekt keretében a Szent János pa
taknak a Nagytó fölötti szakaszán egy 
265 méter hosszú csapadékvízelvezető 
rendszer készülne, valamint a Tódűlő
ben, a viadukt mögött egy 6500 m3 kapa
citású csapadékvíztározó kerülne kiala
kításra. A két létesítmény elkészítésére a 
tervezői költségbecslés alapján összessé
gében 143 983 710 Ft összegű támogatást 
igényelt az önkormányzat.  

A pályázati felhívásra a vörösvárival 
együtt összesen 48 pályázatot küldtek be. 
A 4 milliárd forintos pályázati keretösz
szeg – melyet a jelentős túligénylés mi
att 230 millió forinttal megemeltek – 26 
Pest megyei önkormányzat között került 
szétosztásra. 5 település – köztük Pilis
vörösvár – a támogatási keret kimerülése 
miatt tartaléklistára került, teljes java
solt támogatási összeggel. 17 pályázatot 
elutasítottak. Mivel a vörösvári pályázat 
tartaléklistára került, még van némi esély 
a későbbi pozitív elbírálásra.

nak. Fentiek miatt április második felében 
az önkormányzat a tövises növényzetet el
távolította, és a kertészeti csoport munka
társai új talajtakaróval, virágzó növények
kel ültették be a Pilisszántó felé vezető út 
melletti zöld szigetet.

Egynyári növények színesítik a 
város főbb közterületeit

Május első hetétől mintegy 7500 tő vi
rágzó egynyári növény színesíti városunk 
közterületeit. A virágok telepítését az ön
kormányzat megbízásából egy ajánlatké
rési eljárás alapján kiválasztott külsős cég 
végezte. Az ágyások előkészítése az idén is 
a polgármesteri hivatal kertészeti csoport
jának feladata volt, mint ahogy a beülte
tett növények gondozása is. A kiültetett 
virágzó egynyáriak között találunk petú
niát, büdöskét, bojtocskát, paprikavirágot, 
hamvaskát és futó petúniát is. A virágzó 
egynyáriak a Hősök terét, a Vásár teret, a 
Fő utca egyes részeit, a házasságkötő terem 
udvarát, a 10es úti körforgalmat, illetve a 
Fő teret színesítik majd egész nyáron. 

Virágzó magnóliák  
az Egészségház udvarában

Az Attila utcai egészségház udvarán az 
elmúlt évtizedek során a korábban oda 
ültetett tuják annyira megnőttek és eltere
bélyesedtek, hogy az udvar nagyobb részét 
elfoglalták, és szinte teljesen beárnyékolták. 
Az épület tavalyi energetikai felújítása után 

az önkormányzat most kertészetileg meg
újította az intézmény udvarát is. A korábbi 
tuják helyére két fehér, valamint egy vilá

gos és egy sötét rózsaszínű magnólia bokor 
került. A növényeket a kertészeti csoport 
ültette a tavaszi munkálatok keretében, s a 
magnóliák virágai a tavaszi napsugaraknak 
köszönhetően hamar meg is mutatták ma
gukat. Az új növények ezentúl minden év 
tavaszán színesebbé teszik majd az Egész
ségház kertjét, amelyet a kertészeti csoport 
munkatársai szépen ki is takarítottak. 

HIRDETÉS FELVÉTEL 

A VÖRÖSVÁRI ÚJSÁGBA: 

ujsag@pilisvorosvar.hu 

06/30-228-0262


MARCSI BUTIK 

Solymár, Turista u 9.  
Tel: 06 26 / 361 248

 Nyári ruhák nagy választékban 
kaphatóak, akciós áron, amíg a 

készlet tart! 
Nyitvatartás:  

H: zárva, K-P: 14-19-ig,  
Szo: 9-14-ig

Tavaszi útkátyúzások

A hosszúra nyúlt tél során az időjárás 
jelentősen rongálta városunk szilárd bur
kolatú útjait. Az útkárok felmérése és a 
kivitelező kiválasztása után áprilisban 
megtörtént az önkormányzati kezelés

Elkészült a murvás utak  
tavaszi javítása 

A szilárd burkolatú (aszfaltos és 
viacoloros) utak tavaszi javítása után el
készült a murvás utak kátyúzása is. A 
téli útkárok felmérése után az útjavítá
sok április 23án kezdődtek, és május 
első hetében fejeződtek be. Az utak javí

tását az önkormányzat megbízásából az 
ajánlatkérési eljárásban legjobb ajánla
tot adó Pilis Logistic Kft. végezte el. 24 
utcában, 872 m2nyi területen végeztek 
murvás kátyúzást, emellett 8 helyszínen, 
4790 m2nyi felületen javították az utakat 
gréderezéssel, és 241 m2nyi útfelületet ja
vítottak mart aszfalttal.  A murvás utak ta
vaszi kátyúzása 4 422 331 forintba került.

Felső labdafogó háló  
a kis műfüves pálya fölött

A városi sporttelepen lévő kis műfüves 
focipálya és a mellette lévő játszótér 
2009es átadása óta gyakran előfordult, 
hogy a kis műfüves pályáról elrúgott lab
da a játszótéren landolt. A kis műfüves 
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Lejárt sírhelyeken lévő  
síremlékek elbontása  

A képviselőtestület először 2013ban, 
majd 2017ben ismét döntött arról, hogy 
a városi köztemetőben elhelyezkedő azon 
temetési helyeket, amelyek nem kerültek 
újra megváltásra, lezárja. 

A korábbi döntés alapján az önkor
mányzat a 2016os év folyamán a 3as 
parcellában elbontatta az azon temetési 
helyeken lévő síremlékeket, amelyeket a 
2013. évi határozatában lezárt. Idén a ko

rábbi határozatból fennmaradó, a temető 
1–9. parcelláiban szétszórtan elhelyezke
dő 41 db dupla és 12 db szimpla sírhely, 
valamint a 2017. évi határozat szerint a 
16os (a gyermeksíremlékhely alatti) par
cellában található 108 db gyereksír kerül 
elbontásra.

A Flott Copia Kft. 2 367 280 Ft össze
gért vállalta a képviselőtestületi határoza
tok alapján felszámolt temetési helyeken 
lévő síremlékek elbontását és elszállítását. 
A munkakezdés időpontja: 2018. április 
30., befejezési határidő: 2018. június 30. 

A síremlékek elszállítása után terep
rendezés következik, mely után ezek a te
metési helyek újra betemethetők lesznek. 
Erre szükség is van, mert a városi közte
mető nyugati részében található parcel
lák már beteltek. Az újrahasznosításra 
előkészített régi parcellák újra kiosztása 
és használatbavétele a Gardenworks Kft. 
által készített és az önkormányzat által 
2017 áprilisában elfogadott „Pilisvörös
vár városi köztemető kertépítészeti tervei” 
alapján történik majd.

Új növények  
a Manhertz Erzsébet téren

A Manhertz Erzsébet tér szélén, az út és 
a járda közötti ágyásban tűztövis bokrok 
voltak, s ez a szúrós növény annyira meg
nőtt az évek során, hogy már akadályozta 
a beláthatóságot a Szent Erzsébet utcáról 
a Pilisszántó irányába történő kikanyaro
dás során. További probléma volt, hogy a 
tűztövis bokrok gondozásakor óhatatlanul 
az úttestre jutnak tövisek, amelyeknek az 
összetakarítása igen nehéz, s ha véletlenül 
az úttesten marad egyegy tövis, akkor az 
defektet okozhat az arra közlekedő autók

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG

Tartaléklistára került  
az önkormányzat  
csapadékvíz-elvezetési pályázata

2017 augusztusában az önkormányzat 
pályázatot nyújtott be a Nemzetgazdasá
gi Minisztériumhoz a Mátyás király utca 
és a Nagytó között egy zárt csapadék
csatornaszakasz, valamint a Tódűlő
ben egy záportározó megépítésére a Pest 
megye területén a települések önkormány-
zati tulajdonban lévő felszíni csapadék-

HÍREK

ben lévő szilárd burkolatú utak kátyúi
nak javítása.  Az útjavítást a Black Gold 
Group Kft. végezte. Összesen 38 utcában 
volt szükség az útburkolat javítására, a ja
vítások 286,5 m2nyi felületre terjedtek ki.

pálya műfűszőnyegének márciusi cse
réje után, folytatva a megújítást, most 
nemcsak a pálya három oldalára került 
új labdafogó háló, hanem a pálya fölé 
is.  Az újításként felszerelt felső háló 
megakadályozza, hogy a labda a játszó
tér vagy a szomszédos telek irányában 
hagyja el a pályát. A háló beszerzésére 
a PUFC és az önkormányzat együttmű
ködésével került sor, a háló felszerelését 
a városgondnokság munkatársai végez
ték el április 12én. Fontos tudnivaló, 
hogy a kis műfüves pályát csak gyerme
kek használhatják, 14 éves korig. Fel
nőttek csak abban az esetben léphetnek 
a pályára, ha 8 évesnél fiatalabb gyerme
kük kísérőjeként érkeznek. Fontos tudni 
még azt is, hogy stoplis cipő használata 
nem megengedett a műfüves pályán.

40 év és 4 hónap a Vörösvári 
Könyvtár szolgálatában

Április 25én délelőtt a Városi Könyv
tárban kis ünnepségre gyűltek össze a 
régiúj kollégák, az intézmény és a vá
ros vezetése, hogy nyugdíjba vonulása 
alkalmából köszöntsék Angeli Mártát, 
a Városi Könyvtár munkatársát, aki 
40 év és 4 hónap után fejezte be aktív 
könyvtárosi pályafutását. (Angeli Márta 

1978. január 1je óta dolgozott a Városi 
Könyvtár szolgálatában.)

A kis összejövetelen először Varga 
Máté Benedek, a könyvtár szakmai ve
zetője búcsúzott néhány szóval nyugdíj
ba vonuló kolléganőjétől, majd Gromon 
István polgármester úr mondott köszön
tőt, végül Berényi Ildikó, a Művészetek 
Háza igazgató asszonya köszönte meg 
Angeli Márta áldozatos munkáját.

Nyári igazgatási szünet  
a Pilisvörösvári  

PolgármeSteri Hivatalban

A POLGÁRMESTERI  
HIVATAL KÖZLEMÉNYE

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Város Polgárait és 
minden kedves ügyfelünket, hogy Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Képvi-
selő-testület 11/2018. (I. 25.) Kt. sz. határozatában fog-
laltak szerint a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 2018. 
évi munkarendjében 

2018. június 25. napjától 
2018. június 29. napjáig (5 munkanap), 

valamint 2018. augusztus 13. (búcsúhétfő) 

napjára igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási 
szünet bevezetésére az éves szabadságok kiadása és a 
költséghatékony működés érdekében volt szükség.

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

Pilisvörösvár, 2018. május 7.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

víz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a 
települési vízgazdálkodás korszerűsítésének 
támogatása c. pályázati kiírásra. 

A projekt keretében a Szent János pa
taknak a Nagytó fölötti szakaszán egy 
265 méter hosszú csapadékvízelvezető 
rendszer készülne, valamint a Tódűlő
ben, a viadukt mögött egy 6500 m3 kapa
citású csapadékvíztározó kerülne kiala
kításra. A két létesítmény elkészítésére a 
tervezői költségbecslés alapján összessé
gében 143 983 710 Ft összegű támogatást 
igényelt az önkormányzat.  

A pályázati felhívásra a vörösvárival 
együtt összesen 48 pályázatot küldtek be. 
A 4 milliárd forintos pályázati keretösz
szeg – melyet a jelentős túligénylés mi
att 230 millió forinttal megemeltek – 26 
Pest megyei önkormányzat között került 
szétosztásra. 5 település – köztük Pilis
vörösvár – a támogatási keret kimerülése 
miatt tartaléklistára került, teljes java
solt támogatási összeggel. 17 pályázatot 
elutasítottak. Mivel a vörösvári pályázat 
tartaléklistára került, még van némi esély 
a későbbi pozitív elbírálásra.

nak. Fentiek miatt április második felében 
az önkormányzat a tövises növényzetet el
távolította, és a kertészeti csoport munka
társai új talajtakaróval, virágzó növények
kel ültették be a Pilisszántó felé vezető út 
melletti zöld szigetet.

Egynyári növények színesítik a 
város főbb közterületeit

Május első hetétől mintegy 7500 tő vi
rágzó egynyári növény színesíti városunk 
közterületeit. A virágok telepítését az ön
kormányzat megbízásából egy ajánlatké
rési eljárás alapján kiválasztott külsős cég 
végezte. Az ágyások előkészítése az idén is 
a polgármesteri hivatal kertészeti csoport
jának feladata volt, mint ahogy a beülte
tett növények gondozása is. A kiültetett 
virágzó egynyáriak között találunk petú
niát, büdöskét, bojtocskát, paprikavirágot, 
hamvaskát és futó petúniát is. A virágzó 
egynyáriak a Hősök terét, a Vásár teret, a 
Fő utca egyes részeit, a házasságkötő terem 
udvarát, a 10es úti körforgalmat, illetve a 
Fő teret színesítik majd egész nyáron. 

Virágzó magnóliák  
az Egészségház udvarában

Az Attila utcai egészségház udvarán az 
elmúlt évtizedek során a korábban oda 
ültetett tuják annyira megnőttek és eltere
bélyesedtek, hogy az udvar nagyobb részét 
elfoglalták, és szinte teljesen beárnyékolták. 
Az épület tavalyi energetikai felújítása után 

az önkormányzat most kertészetileg meg
újította az intézmény udvarát is. A korábbi 
tuják helyére két fehér, valamint egy vilá

gos és egy sötét rózsaszínű magnólia bokor 
került. A növényeket a kertészeti csoport 
ültette a tavaszi munkálatok keretében, s a 
magnóliák virágai a tavaszi napsugaraknak 
köszönhetően hamar meg is mutatták ma
gukat. Az új növények ezentúl minden év 
tavaszán színesebbé teszik majd az Egész
ségház kertjét, amelyet a kertészeti csoport 
munkatársai szépen ki is takarítottak. 
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A VÖRÖSVÁRI ÚJSÁGBA: 

ujsag@pilisvorosvar.hu 
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MARCSI BUTIK 

Solymár, Turista u 9.  
Tel: 06 26 / 361 248

 Nyári ruhák nagy választékban 
kaphatóak, akciós áron, amíg a 

készlet tart! 
Nyitvatartás:  

H: zárva, K-P: 14-19-ig,  
Szo: 9-14-ig

Tavaszi útkátyúzások

A hosszúra nyúlt tél során az időjárás 
jelentősen rongálta városunk szilárd bur
kolatú útjait. Az útkárok felmérése és a 
kivitelező kiválasztása után áprilisban 
megtörtént az önkormányzati kezelés

Elkészült a murvás utak  
tavaszi javítása 

A szilárd burkolatú (aszfaltos és 
viacoloros) utak tavaszi javítása után el
készült a murvás utak kátyúzása is. A 
téli útkárok felmérése után az útjavítá
sok április 23án kezdődtek, és május 
első hetében fejeződtek be. Az utak javí

tását az önkormányzat megbízásából az 
ajánlatkérési eljárásban legjobb ajánla
tot adó Pilis Logistic Kft. végezte el. 24 
utcában, 872 m2nyi területen végeztek 
murvás kátyúzást, emellett 8 helyszínen, 
4790 m2nyi felületen javították az utakat 
gréderezéssel, és 241 m2nyi útfelületet ja
vítottak mart aszfalttal.  A murvás utak ta
vaszi kátyúzása 4 422 331 forintba került.

Felső labdafogó háló  
a kis műfüves pálya fölött

A városi sporttelepen lévő kis műfüves 
focipálya és a mellette lévő játszótér 
2009es átadása óta gyakran előfordult, 
hogy a kis műfüves pályáról elrúgott lab
da a játszótéren landolt. A kis műfüves 
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• A legutóbbi ülésen a képviselő-tes-
tület kiválasztotta azt a szakértő céget, 
akik elkészítik majd a Kézilabda Sport-
kör által építeni tervezett sportcsarnok 
ügyében az összehasonlító tanulmány-
tervet a két felmerült helyszínre (Búcsú 
tér, illetve a leendő tanuszoda melletti 
sportcentrumi terület). Ki lett a kivá-
lasztott cég, és mikorra fog elkészülni a 
tanulmányterv?

A 2018. február 26án megindított és 
április 26án lezárult nyílt árajánlatkérési 
eljárás nyertese a TRILIT Építészeti és 
Konstrukciós Iroda Kft. lett. Az áraján
latkérésben feltételül szabtuk, hogy az 
árajánlatadó vagy annak megnevezett 
alvállalkozója rendelkezzen településter
vezési jogosultsággal és építész tervezői 
jogosultsággal, továbbá legyen köztük 
olyan gazdasági szakember, aki már ké
szített épületre vonatkozó megvalósítha
tósági tanulmánytervet. A TRILIT Kft. 
mindezekkel rendelkezik, s a cég által 
benyújtott portfólió, a projektbe bevonni 
tervezett szakemberek és a cég referenciái 
alapján valószínűsíthető, hogy a pályázó 
az összehasonlító megvalósíthatósági ta
nulmánytervet szakszerűen el tudja majd 
készíteni.

A szerződést a nyertes tervezőcéggel 
még nem írtuk alá, így a pontos végha
táridőt nem tudom megmondani, de a 
folyamatban lévő egyeztetések alapján a 
komplett megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítéséhez várhatóan nagyságrendi
leg három hónapra lesz szükség.
• Az ülésen az is szóba került, hogy a 
Kézilabda Sportkör újra beadta a sport-
csarnokra vonatkozó építési engedély-
kérelmet a Búcsú térre. Ha a szakértői 
vélemény esetleg a másik helyszínre 
voksol, lesz lehetőség módosításra?
A Pilisvörösvári Kézilabda Sportkör elő
ször 2017. április 19én nyújtott be építési 
engedélykérelmet a Szentendrei Járási 
Hivatal Építésügyi Osztályához a Búcsú 
téri önkormányzati tulajdonú ingatlanon 
történő sportcsarnoképítésre. A hivatal az 
építési engedélyt 2017. július 5én meg
adta, de a határozat ellen Kőrössy János 
önkormányzati képviselő 2017. augusz
tus 3án két magánszemély képviseleté
ben, mint meghatalmazott, jogorvoslati 
kérelmet terjesztett elő, s a fellebbezés 
következtében az építési engedély nem 
emelkedett jogerőre.

Az ügyben másodfokon eljáró Pest 
Megyei Kormányhivatal megvizsgálta 

a fellebbezést, és 2017. szeptember 20
án határozatában elutasította az építési 
engedély iránti kérelmet azzal az in
doklással, hogy a Búcsú tér délnyugati 
telekhatárán a szabályozási tervben ki
jelölt 3 méter széles gyalogút nem került 
kialakításra, így az építési tevékenységgel 
érintett telek nem rendezett, az épített 
környezet alakításáról és védelméről szó
ló törvényben meghatározott telek fogal
mának nem felel meg, ezért a gyalogút 
ingatlannyilvántartásba történő bejegy
zéséig épület nem helyezhető el rajta. 

A kormányhivatali határozat alapján 
az önkormányzat 2017. november 22én 
elindította a Búcsú tér szélén haladó köz
útrész leosztására vonatkozó eljárást, s 
az eljárás eredményeként a telekalakítási 
engedély 2017. december 19én jogerőre 
emelkedett, így az akadály elhárult, és 
a Kézilabda Sportkör újra benyújthatta 
a Szentendrei Járási Hivatal Építésügyi 
Osztályához az építési engedélykérelmet. 
Ez azért volt nagyon fontos, mert a TAO
pályázat beadásának a határideje 2018. 
május 2., s a pályázat elbírálásáig – mely
nek várható ideje 2018 augusztusa – a 
Kézilabda Sportkörnek rendelkeznie kell 
a hatályos építési engedéllyel. 

INTERJÚ GROMON ISTVÁN POLGÁRMESTERREL

SPORTCSARNOK,  
SÉTÁNY ÉS FUTÓPÁLYA,
UTAK, JÁRDÁK ÉS PARKOLÓK,
RENDELŐFELÚJÍTÁS

Amennyiben sikeres lesz a TAO
pályázat, de közben a megvalósíthatósá
gi tanulmány alapján az önkormányzat 
megváltoztatná a korábbi döntését, és egy 
új helyszínt jelölne ki a beruházás meg
valósítására, akkor a támogatótól hely
színmódosítást kellene kérni. Hogy ezt 
a kérelmet elfogadnáke, azt nem tudom 
megjósolni. 

• A tanuszoda ugyan nem önkormány-
zati beruházás, hanem állami, de szintén 
hasonlóan nagy súlyú projekt. Hol tart 
jelenleg ennek a beruházásnak az előké-
szítése?

A Nemzeti Sportközpontok elkészíttette 
a pilisvörösvári tanuszoda építési engedé
lyezési terveit, a Pest Megyei Kormányhi
vatal Szentendrei Járási Hivatala Építés
ügyi Osztálya pedig kiadta a tanuszoda 
építési engedélyét, ami 2018. április 11én 
jogerőre is emelkedett. Az építési enge
dély birtokában megkezdődhet a tényle
ges beruházás előkészítése. A beruházó a 
Nemzeti Sportközpontok lesz, s a tavaly 
augusztusban előre jelzett megvalósítá
si prognosztizáció szerint az uszodának 
2019 júniusára kell elkészülnie.

• Többször leírtuk már, hogy az idei év 
legnagyobb önkormányzati beruházása a 
Nagy-tó körüli sétány és futópálya kiala-
kítása. Hogy áll ennek a projektnek az 
előkészítése?

A képviselőtestület 2018. március 1jén 
döntött a kivitelező kiválasztására vonat
kozó közbeszerzési eljárás elindításáról. 
Az eljárás jelenleg folyamatban van, s ha 
sikeres lesz, akkor a képviselőtestület 
a május 31i ülésen kihirdetheti a nyer
test, aztán következhet a szerződéskötés, 
a munkaterület átadása és a kivitelezé
si munkák megkezdése. Jó hír, hogy a 
projekt építési engedélyköteles részére, a 
Harcsa utcai útkorrekcióra az építési en
gedély május 10én megérkezett, így ez a 
feltétel is adott már a munkakezdéshez. 
A közbeszerzési ajánlati felhívás szerint 
a kivitelezés teljesítési véghatárideje a 
munkaterület átadásától számított 120 
naptári nap, tehát ha minden jól megy, 
akkor a sétány és futópálya körülbelül ok
tóber közepérevégére készülhet el.

• Közben a városban már most is jelen-
tős fejlesztések zajlanak, sőt május 7-én, 
hétfőn már két új létesítmény műszaki 
átadás-átvételére is sort került. Melyek 
ezek a projektek?

A képviselőtestület rögtön a 2018. évi 
költségvetés elfogadása után, március 
1jén döntött a Puskin utca 8. szám alat
ti parkoló burkolására, a Szent Erzsébet 
köz burkolására és a temetőben két újabb 
útszakasz megépítésére vonatkozó köz
beszerzés kiírásáról. A közbeszerzési el
járás eredményes lefolytatása után pedig 
rögtön meg is kezdődtek a kivitelezési 
munkálatok.

A Puskin utca 8. szám alatti, eddig 
murvás parkoló szilárd burkolatának 
építése március 26án kezdődött meg, és 
május 4én fejeződött be, a műszaki át
adásra május 7én, hétfőn délelőtt került 
sor. A beruházás keretében a 2012ben ki
alakított, mintegy 800 m2 területű murvás 
parkolót szilárd burkolattal láttuk el, így 
33 szabványos méretű parkolóhelyet ala
kítottunk ki, a gyalogosok számára pedig 
az udvar középvonalában egy összekötő 
járdát építettünk a parkolóból a Házas
ságkötő terem és a Járási Hivatal felé. 

Az új parkoló három intézmény: a Pol
gármesteri Hivatal (építéshatósági osztály, 
házasságkötő terem), a járási hivatal (ben
ne a kormányablak) és a posta ügyfelei 
számára biztosít kulturált és kényelmes 
parkolási lehetőséget. A saját forrásból 
megvalósult parkolóépítés bruttó 11 130 
788 Ftba került. A parkoló környéke ha
marosan tovább szépül majd a kialakított 
zöldszigetek füvesítésével, a tervezett fa
ültetésekre pedig ősszel kerül majd sor.

A temetőben a korábbi évek temetői út
építéseit folytatva most a főbejárat útjának 
északi irányban történő meghosszabbítása, 
valamint a 15. és a 17. parcellák között le
menő út megépítése történt meg. A főbejá
rati szilárd burkolatú út 50 méterrel hosz
szabbodott meg, a 15. és 17. parcella között 
pedig 70 m hosszon épült szilárd burkolatú 
út. A két új útszakasz bruttó 4 825 009 fo
rintba került.

A Szent Erzsébet közben még tartanak 
a kivitelezési munkálatok. Itt a kivitele
zés április 18án (szerdán) kezdődött, és 
szerződés szerinti ideje 30 nap. A beru
házás keretében teljesen megújul a Szent 
Erzsébet köz: a régi, töredezett és hiányos 
burkolat helyett új viacolor díszburkola
tot kap teljes hosszában és szélességében, 
valamint átépítésre kerül a Szent Erzsé
bet utcára való kicsatlakozás is. Ennek a 
szintén sajáterős fejlesztésnek a költsége 
bruttó 12 090 400 forint.

• Hamarosan pedig újabb beruházások 
kezdődhetnek, hiszen további négy pro-
jektre van folyamatban közebszerzési el-
járás. Melyek ezek?

A képviselőtestület a március 1jei ülésen 
további négy kiviteli közbeszerzési eljá
rás megindításáról döntött, s biztosította 
a fedezet. Az első projekt az Iskola utca 
felújítása a Hősök terétől a plébániával 
szemközti közig, útpályaszélesítéssel; a 
második a Bányatelepi buszmegálló és a 
Kodály utca közötti szakaszon, a 10. sz. 
főút szélén az úttal párhuzamos parkoló 
és járda kialakítása; a harmadik a Tavasz 
utcai járda felújítása a páros oldalon, a 
Kisfaludy utcától a Dugonics utcáig; a 
negyedik beruházás pedig a Szent István 
utca elejének csapadékelvezetése lesz, a 
Mozi köz és Városház köz között. Ezekre 
a kivitelezésekre a közbeszerzési eljárások 
folyamatban vannak, jó esetben május 

végére le is zárulhatnak, s a szerződéskö
tések után megkezdődhetnek majd a kivi
telezések.

Van még egyébként egy ötödik projekt 
is, mert március 28án döntött a képviselő
testület a háziorvosi rendelők és a hozzájuk 
tartozó vizesblokkok felújítása kivitelező
jének kiválasztására vonatkozó közbeszer
zési eljárás megindításáról is, ami jelenleg 
folyamatban van. Ehhez a több mint 42 
millió forintos projekthez a Nemzetgazda
sági Minisztériumtól 22 332 223 Ft támo
gatást nyertünk. Nagy feladat lesz ennek a 
projektnek a lebonyolítása, mert a rendelők 
és a hozzájuk tartozó vizesblokkok felújí
tása közben is biztosítanunk kell majd a 
Szakorvosi Rendelő és a háziorvosi rende
lők folyamatos működését. Ezt úgy tudjuk 
majd megoldani, hogy a gyermekorvosok 
a felújítások idejére az Attila utcai egész
ségházba költöznek, a háziorvosok pedig 
az udvaron felállítandó konténerépületben 
rendelnek majd a kivitelezés ideje alatt.

• És közben egy újabb pályázati lehe-
tőség is adódott, amelynek sikere esetén 
egy új, harmadik háziorvosi rendelőt is 
kialakíthatnak a szakrendelő épületé-
ben. Milyen elképzelések vannak ezzel 
kapcsolatban?

2018. április 16án a helyi önkormányzato
kért felelős miniszter az államháztartásért 
felelős miniszterrel közösen pályázatot 
hirdetett – többek között – egészségügyi 
alapellátást szolgáló épületek vagy helyi
ségek infrastrukturális fejlesztésére, fel
újítására. A pályázatot 2018. május 2án 
16 óráig lehetett benyújtani.

Mi egy harmadik háziorvosi rendelő 
kialakítására nyújtottunk be pályázatot, 
orvosi és nővérszobával, váróval, személy
zeti WCvel, mosdóval, öltözővel, vetkő
zőfülkével és férfinői mosdóhelyiséggel. 
Az új háziorvosi rendelő a szakrendelő 
alagsorában valósulna meg, a gyermek
orvosi rendelő mellett, a jelenleg ott lévő 
helyiségek (raktár, öltöző, kazánház stb.) 
átalakításával. 

Ha nyernénk a pályázaton, akkor a 
harmadik rendelő kialakításával egy hosz
szú évek óta fennálló probléma oldódna 
meg. Az egyik első emeleti háziorvosi 
rendelőben ugyanis jelenleg 3 háziorvos 
dolgozik, s a három rendelési időt igen 
nehéz egy napba belezsúfolni. Vannak 
olyan napok, amikor valamelyik orvos
nál torlódnak a betegek, s a következő 
rendelés betegeinek és orvosának várni
uk kell az előző rendelés befejezésére. 
Ha nyerünk a pályázaton, s ki tudjuk 
alakítani a 3. háziorvosi rendelőt az alag
sorban, akkor a továbbiakban a mostani 
háromorvosos rendelőt csak két házior
vos használja majd, így a jelenlegi prob
léma megoldódik.

Palkovics Mária
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• A legutóbbi ülésen a képviselő-tes-
tület kiválasztotta azt a szakértő céget, 
akik elkészítik majd a Kézilabda Sport-
kör által építeni tervezett sportcsarnok 
ügyében az összehasonlító tanulmány-
tervet a két felmerült helyszínre (Búcsú 
tér, illetve a leendő tanuszoda melletti 
sportcentrumi terület). Ki lett a kivá-
lasztott cég, és mikorra fog elkészülni a 
tanulmányterv?

A 2018. február 26án megindított és 
április 26án lezárult nyílt árajánlatkérési 
eljárás nyertese a TRILIT Építészeti és 
Konstrukciós Iroda Kft. lett. Az áraján
latkérésben feltételül szabtuk, hogy az 
árajánlatadó vagy annak megnevezett 
alvállalkozója rendelkezzen településter
vezési jogosultsággal és építész tervezői 
jogosultsággal, továbbá legyen köztük 
olyan gazdasági szakember, aki már ké
szített épületre vonatkozó megvalósítha
tósági tanulmánytervet. A TRILIT Kft. 
mindezekkel rendelkezik, s a cég által 
benyújtott portfólió, a projektbe bevonni 
tervezett szakemberek és a cég referenciái 
alapján valószínűsíthető, hogy a pályázó 
az összehasonlító megvalósíthatósági ta
nulmánytervet szakszerűen el tudja majd 
készíteni.

A szerződést a nyertes tervezőcéggel 
még nem írtuk alá, így a pontos végha
táridőt nem tudom megmondani, de a 
folyamatban lévő egyeztetések alapján a 
komplett megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítéséhez várhatóan nagyságrendi
leg három hónapra lesz szükség.
• Az ülésen az is szóba került, hogy a 
Kézilabda Sportkör újra beadta a sport-
csarnokra vonatkozó építési engedély-
kérelmet a Búcsú térre. Ha a szakértői 
vélemény esetleg a másik helyszínre 
voksol, lesz lehetőség módosításra?
A Pilisvörösvári Kézilabda Sportkör elő
ször 2017. április 19én nyújtott be építési 
engedélykérelmet a Szentendrei Járási 
Hivatal Építésügyi Osztályához a Búcsú 
téri önkormányzati tulajdonú ingatlanon 
történő sportcsarnoképítésre. A hivatal az 
építési engedélyt 2017. július 5én meg
adta, de a határozat ellen Kőrössy János 
önkormányzati képviselő 2017. augusz
tus 3án két magánszemély képviseleté
ben, mint meghatalmazott, jogorvoslati 
kérelmet terjesztett elő, s a fellebbezés 
következtében az építési engedély nem 
emelkedett jogerőre.

Az ügyben másodfokon eljáró Pest 
Megyei Kormányhivatal megvizsgálta 

a fellebbezést, és 2017. szeptember 20
án határozatában elutasította az építési 
engedély iránti kérelmet azzal az in
doklással, hogy a Búcsú tér délnyugati 
telekhatárán a szabályozási tervben ki
jelölt 3 méter széles gyalogút nem került 
kialakításra, így az építési tevékenységgel 
érintett telek nem rendezett, az épített 
környezet alakításáról és védelméről szó
ló törvényben meghatározott telek fogal
mának nem felel meg, ezért a gyalogút 
ingatlannyilvántartásba történő bejegy
zéséig épület nem helyezhető el rajta. 

A kormányhivatali határozat alapján 
az önkormányzat 2017. november 22én 
elindította a Búcsú tér szélén haladó köz
útrész leosztására vonatkozó eljárást, s 
az eljárás eredményeként a telekalakítási 
engedély 2017. december 19én jogerőre 
emelkedett, így az akadály elhárult, és 
a Kézilabda Sportkör újra benyújthatta 
a Szentendrei Járási Hivatal Építésügyi 
Osztályához az építési engedélykérelmet. 
Ez azért volt nagyon fontos, mert a TAO
pályázat beadásának a határideje 2018. 
május 2., s a pályázat elbírálásáig – mely
nek várható ideje 2018 augusztusa – a 
Kézilabda Sportkörnek rendelkeznie kell 
a hatályos építési engedéllyel. 

INTERJÚ GROMON ISTVÁN POLGÁRMESTERREL

SPORTCSARNOK,  
SÉTÁNY ÉS FUTÓPÁLYA,
UTAK, JÁRDÁK ÉS PARKOLÓK,
RENDELŐFELÚJÍTÁS

Amennyiben sikeres lesz a TAO
pályázat, de közben a megvalósíthatósá
gi tanulmány alapján az önkormányzat 
megváltoztatná a korábbi döntését, és egy 
új helyszínt jelölne ki a beruházás meg
valósítására, akkor a támogatótól hely
színmódosítást kellene kérni. Hogy ezt 
a kérelmet elfogadnáke, azt nem tudom 
megjósolni. 

• A tanuszoda ugyan nem önkormány-
zati beruházás, hanem állami, de szintén 
hasonlóan nagy súlyú projekt. Hol tart 
jelenleg ennek a beruházásnak az előké-
szítése?

A Nemzeti Sportközpontok elkészíttette 
a pilisvörösvári tanuszoda építési engedé
lyezési terveit, a Pest Megyei Kormányhi
vatal Szentendrei Járási Hivatala Építés
ügyi Osztálya pedig kiadta a tanuszoda 
építési engedélyét, ami 2018. április 11én 
jogerőre is emelkedett. Az építési enge
dély birtokában megkezdődhet a tényle
ges beruházás előkészítése. A beruházó a 
Nemzeti Sportközpontok lesz, s a tavaly 
augusztusban előre jelzett megvalósítá
si prognosztizáció szerint az uszodának 
2019 júniusára kell elkészülnie.

• Többször leírtuk már, hogy az idei év 
legnagyobb önkormányzati beruházása a 
Nagy-tó körüli sétány és futópálya kiala-
kítása. Hogy áll ennek a projektnek az 
előkészítése?

A képviselőtestület 2018. március 1jén 
döntött a kivitelező kiválasztására vonat
kozó közbeszerzési eljárás elindításáról. 
Az eljárás jelenleg folyamatban van, s ha 
sikeres lesz, akkor a képviselőtestület 
a május 31i ülésen kihirdetheti a nyer
test, aztán következhet a szerződéskötés, 
a munkaterület átadása és a kivitelezé
si munkák megkezdése. Jó hír, hogy a 
projekt építési engedélyköteles részére, a 
Harcsa utcai útkorrekcióra az építési en
gedély május 10én megérkezett, így ez a 
feltétel is adott már a munkakezdéshez. 
A közbeszerzési ajánlati felhívás szerint 
a kivitelezés teljesítési véghatárideje a 
munkaterület átadásától számított 120 
naptári nap, tehát ha minden jól megy, 
akkor a sétány és futópálya körülbelül ok
tóber közepérevégére készülhet el.

• Közben a városban már most is jelen-
tős fejlesztések zajlanak, sőt május 7-én, 
hétfőn már két új létesítmény műszaki 
átadás-átvételére is sort került. Melyek 
ezek a projektek?

A képviselőtestület rögtön a 2018. évi 
költségvetés elfogadása után, március 
1jén döntött a Puskin utca 8. szám alat
ti parkoló burkolására, a Szent Erzsébet 
köz burkolására és a temetőben két újabb 
útszakasz megépítésére vonatkozó köz
beszerzés kiírásáról. A közbeszerzési el
járás eredményes lefolytatása után pedig 
rögtön meg is kezdődtek a kivitelezési 
munkálatok.

A Puskin utca 8. szám alatti, eddig 
murvás parkoló szilárd burkolatának 
építése március 26án kezdődött meg, és 
május 4én fejeződött be, a műszaki át
adásra május 7én, hétfőn délelőtt került 
sor. A beruházás keretében a 2012ben ki
alakított, mintegy 800 m2 területű murvás 
parkolót szilárd burkolattal láttuk el, így 
33 szabványos méretű parkolóhelyet ala
kítottunk ki, a gyalogosok számára pedig 
az udvar középvonalában egy összekötő 
járdát építettünk a parkolóból a Házas
ságkötő terem és a Járási Hivatal felé. 

Az új parkoló három intézmény: a Pol
gármesteri Hivatal (építéshatósági osztály, 
házasságkötő terem), a járási hivatal (ben
ne a kormányablak) és a posta ügyfelei 
számára biztosít kulturált és kényelmes 
parkolási lehetőséget. A saját forrásból 
megvalósult parkolóépítés bruttó 11 130 
788 Ftba került. A parkoló környéke ha
marosan tovább szépül majd a kialakított 
zöldszigetek füvesítésével, a tervezett fa
ültetésekre pedig ősszel kerül majd sor.

A temetőben a korábbi évek temetői út
építéseit folytatva most a főbejárat útjának 
északi irányban történő meghosszabbítása, 
valamint a 15. és a 17. parcellák között le
menő út megépítése történt meg. A főbejá
rati szilárd burkolatú út 50 méterrel hosz
szabbodott meg, a 15. és 17. parcella között 
pedig 70 m hosszon épült szilárd burkolatú 
út. A két új útszakasz bruttó 4 825 009 fo
rintba került.

A Szent Erzsébet közben még tartanak 
a kivitelezési munkálatok. Itt a kivitele
zés április 18án (szerdán) kezdődött, és 
szerződés szerinti ideje 30 nap. A beru
házás keretében teljesen megújul a Szent 
Erzsébet köz: a régi, töredezett és hiányos 
burkolat helyett új viacolor díszburkola
tot kap teljes hosszában és szélességében, 
valamint átépítésre kerül a Szent Erzsé
bet utcára való kicsatlakozás is. Ennek a 
szintén sajáterős fejlesztésnek a költsége 
bruttó 12 090 400 forint.

• Hamarosan pedig újabb beruházások 
kezdődhetnek, hiszen további négy pro-
jektre van folyamatban közebszerzési el-
járás. Melyek ezek?

A képviselőtestület a március 1jei ülésen 
további négy kiviteli közbeszerzési eljá
rás megindításáról döntött, s biztosította 
a fedezet. Az első projekt az Iskola utca 
felújítása a Hősök terétől a plébániával 
szemközti közig, útpályaszélesítéssel; a 
második a Bányatelepi buszmegálló és a 
Kodály utca közötti szakaszon, a 10. sz. 
főút szélén az úttal párhuzamos parkoló 
és járda kialakítása; a harmadik a Tavasz 
utcai járda felújítása a páros oldalon, a 
Kisfaludy utcától a Dugonics utcáig; a 
negyedik beruházás pedig a Szent István 
utca elejének csapadékelvezetése lesz, a 
Mozi köz és Városház köz között. Ezekre 
a kivitelezésekre a közbeszerzési eljárások 
folyamatban vannak, jó esetben május 

végére le is zárulhatnak, s a szerződéskö
tések után megkezdődhetnek majd a kivi
telezések.

Van még egyébként egy ötödik projekt 
is, mert március 28án döntött a képviselő
testület a háziorvosi rendelők és a hozzájuk 
tartozó vizesblokkok felújítása kivitelező
jének kiválasztására vonatkozó közbeszer
zési eljárás megindításáról is, ami jelenleg 
folyamatban van. Ehhez a több mint 42 
millió forintos projekthez a Nemzetgazda
sági Minisztériumtól 22 332 223 Ft támo
gatást nyertünk. Nagy feladat lesz ennek a 
projektnek a lebonyolítása, mert a rendelők 
és a hozzájuk tartozó vizesblokkok felújí
tása közben is biztosítanunk kell majd a 
Szakorvosi Rendelő és a háziorvosi rende
lők folyamatos működését. Ezt úgy tudjuk 
majd megoldani, hogy a gyermekorvosok 
a felújítások idejére az Attila utcai egész
ségházba költöznek, a háziorvosok pedig 
az udvaron felállítandó konténerépületben 
rendelnek majd a kivitelezés ideje alatt.

• És közben egy újabb pályázati lehe-
tőség is adódott, amelynek sikere esetén 
egy új, harmadik háziorvosi rendelőt is 
kialakíthatnak a szakrendelő épületé-
ben. Milyen elképzelések vannak ezzel 
kapcsolatban?

2018. április 16án a helyi önkormányzato
kért felelős miniszter az államháztartásért 
felelős miniszterrel közösen pályázatot 
hirdetett – többek között – egészségügyi 
alapellátást szolgáló épületek vagy helyi
ségek infrastrukturális fejlesztésére, fel
újítására. A pályázatot 2018. május 2án 
16 óráig lehetett benyújtani.

Mi egy harmadik háziorvosi rendelő 
kialakítására nyújtottunk be pályázatot, 
orvosi és nővérszobával, váróval, személy
zeti WCvel, mosdóval, öltözővel, vetkő
zőfülkével és férfinői mosdóhelyiséggel. 
Az új háziorvosi rendelő a szakrendelő 
alagsorában valósulna meg, a gyermek
orvosi rendelő mellett, a jelenleg ott lévő 
helyiségek (raktár, öltöző, kazánház stb.) 
átalakításával. 

Ha nyernénk a pályázaton, akkor a 
harmadik rendelő kialakításával egy hosz
szú évek óta fennálló probléma oldódna 
meg. Az egyik első emeleti háziorvosi 
rendelőben ugyanis jelenleg 3 háziorvos 
dolgozik, s a három rendelési időt igen 
nehéz egy napba belezsúfolni. Vannak 
olyan napok, amikor valamelyik orvos
nál torlódnak a betegek, s a következő 
rendelés betegeinek és orvosának várni
uk kell az előző rendelés befejezésére. 
Ha nyerünk a pályázaton, s ki tudjuk 
alakítani a 3. háziorvosi rendelőt az alag
sorban, akkor a továbbiakban a mostani 
háromorvosos rendelőt csak két házior
vos használja majd, így a jelenlegi prob
léma megoldódik.

Palkovics Mária
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2017-es zárszámadás

Az államháztartásról szóló törvény sze
rint Gromon István polgármester a kép
viselőtestület elé terjesztette a helyi ön
kormányzat 2017. évi költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó zárszámadási 
rendeletének tervezetét. A benyújtott 
zárszámadási beszámoló részletesen be
mutatja az önkormányzat 2017. évi költ
ségvetési előirányzatainak teljesítését, a 

bevételek (köztük az állami támogatá
sok és a helyi adóbevételek) alakulását 
és értékelését, a személyi és dologi ki
adások alakulását és értékelését, a 2017. 
évi fejlesztéseket és felújításokat, a 

2018. ÁPRILIS 26. 
RENDES ÜLÉS
A napirendek tárgyalásának megkezdése 
előtt Gromon István polgármester úr és 

tartalékfelhasználást, a pénzmaradványt 
és a pénzmaradvány változását, az érték
papír és hitelműveletek alakulását, az 
önkormányzati vagyon alakulását. Tar
talmazza az előterjesztés a polgármesteri 
hivatal gazdálkodásáról szóló rövid ösz
szefoglalót, valamint egy összefoglaló ér
tékelést is az intézmények 2017. évi írásos 
beszámolóiról.  A zárszámadási rendeletet 
a testület elfogadta. (7/2018. rendelet – 9 
igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

Igazgatóválasztás  
a Templom téren

A Pilisvörösvári Templom Téri Né
met Nemzetiségi Általános Iskola in
tézményvezetőjének, Breierné Kalmár 
Évának ötéves magasabb vezetői meg
bízatása augusztus 15én lejár, ezért az 
iskola fenntartója, az Érdi Tankerületi 
Központ kiírta az intézmény magasabb 
vezetői feladatainak ellátására szóló pá
lyázatot, melyre egy érvényes pályázat, a 
jelenlegi igazgató pályázata érkezett. Az 
önkormányzati képviselőtestületnek az 

igazgatóválasztásban az iskolák állami 
fenntartásba és működtetésbe vétele óta 
döntési joga nincs, de véleményezési joga 
van, és a képviselők támogatták az igaz
gatónő újabb öt évre szóló kinevezését. 
(53/2018. határozat – 11 igen, 1 nem)

Összehasonlító tanulmányterv 
készül a sportcsarnok lehetséges 
területeire

Még januárban döntött arról a képvise
lőtestület, hogy hivatásos szakértővel 
egy olyan összehasonlító megvalósítha
tósági tanulmányt készíttet, amely szak
értői felelősséggel és tárgyilagossággal a 

ÖNKORMÁNYZATI  
DÖNTÉSEK

lehető legtöbb szempontból megvizsgál
ja a Pilisvörösvári Kézilabda Sportkör 
által építeni tervezett sportcsarnoknak a 
Búcsú téren, illetve az északi lakókörzet
ben kijelölt Sport és Kulturális Központ 
területén való telepítésének előnyeit és 
hátrányait, a lehető legszélesebb szem
pontrendszer alapján. 

Az összehasonlító megvalósítható
sági tanulmány elkészítésére 2018. feb
ruár 26án árajánlatkérést tett közzé az 
önkormányzat a város hivatalos hon
lapján, és három tervezőnek levélben is 
megküldte az árajánlatkérő dokumen
tációt, amely részletesen tartalmazta a 
sportcentrum területén belül a helyszín 
kiválasztásának szempontjait, valamint 
az így kiválasztott helyszín és a Búcsú 
téri helyszín összehasonlításának szem
pontjait, a megvalósíthatóságra való te
kintettel. 

A nyílt pályázatra egyetlen ajánlat 
érkezett, a TRILIT Kft.től, összesen 
bruttó 4 445 000 forintos áron. A testület 
elfogadta az ajánlatot, így ez a cég fogja 
elkészíteni a tanulmányt. (54/2018. hatá-
rozat – 9 igen, 3 nem)

Településrendezési eszközök 
felülvizsgálata

Pilisvörösvár Város településrendezé
si eszközei 2014ben készültek el. Az 
elmúlt három és fél évben a használat 
során összegyűltek olyan témák, ame
lyek megoldása érdekében az eszközök 
javításra, módosításra szorulnak, és be
érkezett néhány tulajdonosi kérelem is. 
A város településrendezési eszközei fe

Pályázat a 3. háziorvosi rendelőre

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2017 
júliusában pályázatot hirdetett a Pest 
megye területén működő önkormány
zati tulajdonú, egészségügyi alapellátást 
nyújtó intézmények fejlesztésének támo
gatására. A képviselőtestület már korábbi 
határozatában döntött arról, hogy pályá
zatot nyújt be a Szakorvosi Rendelőinté
zet egészségügyi alapellátást biztosító he
lyiségei, azaz az első emeleti háziorvosi 
rendelők, az alagsori házi gyermekorvosi 
rendelő, a fogászati rendelő és a hozzá
juk tartozó vizesblokkok és váróhelyisé
gek felújítására. A pályázat sikeres volt, 
a felújításhoz 22 332 223 forint vissza 
nem térítendő támogatást nyert az önkor
mányzat. 

A tervezés közben, az egyeztetések 
során az eredeti elképzelésekhez képest 
további fejlesztési igények merültek fel. 
Ilyen volt pl. a földszinti és a II. emeleti 
vizesblokkok felújítása, a gyermekorvo
si rendelő terasza fölé egy tetőszerkezet 
kiépítése, az akadálymentes közlekedés 
érdekében a rendelőhöz egy rámpa kiala
kítása, továbbá egy új háziorvosi rendelő 
kialakítása (a rendelőben jelenleg napon
ta 3 háziorvos dolgozik, és a rendelési 
időket így nehéz egy napba belezsúfolni). 
A testület a felmerült igények többségét 
támogatta, s a projekt összegét majdnem 
a duplájára, 46,5 millió forintra emelte. A 
harmadik háziorvosi rendelő létrehozása 
azonban újabb további 26 millió forintot 
igényelt volna, így ezt már nem tudta vál
lalni a testület az idei költségvetés terhére. 

Idén áprilisban azonban megjelent egy 
új pályázat, ami ezt mégis lehetővé ten
né. A kiírás szerint a felújítás 100%ban 
önkormányzati tulajdonú ingatlanban 
valósítható meg, maximum 30 000 000 fo
rint támogatási összeggel, 75 százalékos 
támogatottság mellett. A harmadik házi
orvosi rendelő orvosi és nővérszobával, 
váróval, személyzeti WCvel, mosdóval, 
öltözővel, vetkőzőfülkével és férfinői 
mosdóhelyiséggel az alagsorban valósul
na meg, a gyermekorvosi rendelő mellett, 
a jelenleg ott lévő helyiségek (raktár, öl
töző, kazánház stb.) átalakításával, aka
dálymentesen, összesen bruttó 26,5 mil
lió forint értékben. A képviselőtestület 
biztosította a pályázat megvalósulásához 
szükséges bruttó 4 992 355 forint önrészt. 
(56/2018. határozat – 12 igen)

Csendbiztos utca felújítása

A képviselőtestület tagjai márciusban 
döntöttek arról, hogy az önkormányzat 
pályázatot ad be a Nemzetgazdasági Mi
nisztérium által, Pest megye önkormány
zati tulajdonú belterületi útjai szilárd 
burkolattal történő kiépítésének, felújítá
sának és korszerűsítésének támogatására 
kiírt felhívásra, s mivel a tervezői költség

Dr. Schmidt Géza szakértő

Földi Zoltán építészmérnök

Egyéb határozatok:

52/2018. – Az önkormányzati költségveté-
si szervek belső kontrollrendszeréről szóló 
intézményvezetői nyilatkozatainak elfoga-
dásáról

57/2018. – A 2017. évi belső ellenőrzési je-
lentés elfogadásáról

58/2018. – A Vörösvári Újság szervezeti és 
működési szabályzatának módosításáról

59/2018. – A Német Nemzetiségi Önkor-
mányzattal a Német Nemzetiségi Általános 
Iskola fenntartása kapcsán kötendő vagyon-
kezelési szerződésről és a korábbi megálla-
podás megszüntetéséről

60/2018. – A Pilisvörösvári Német Nem-
zetiségi Általános Iskola alapító okiratának 
módosításáról, módosító okiratának elfoga-
dásáról

61/2018. – Pilisvörösvár Város Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivatalának 
Szervezeti és Működési Szabályzata módo-
sításának és egységes szerkezetbe foglalásá-
nak elfogadásáról

Az ülésen hozott rendeletek:

6/2018. – Az önkormányzat 2017. évi költ-
ségvetéséről szóló 3/2017. (II. 13.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról

7/2018. – Pilisvörösvár Város Önkormány-
zata 2017. évi zárszámadásáról

A képviselő-testület által hozott határo-
zatok és rendeletek megtalálhatóak a vá-
rosi honlapon (www.pilisvorosvar.hu / 
Vörösvári vagyok / Önkormányzati doku-
mentumok)

Gregor Sommer, Wehrheim polgármestere

Breierné Kalmár Éva igazgató

Pintér Ferenc településtervező 

becslés szerint az út kiépítésének költsé
ge bruttó 83 775 337 forint volt, a pro
jekthez bruttó 4 188 767 forint önrészt 
biztosítottak.

A pályázat benyújtásához három 
cégtől kért ajánlatot az önkormányzat a 
tervezői költségvetési kiírás alapján, s a 
beérkezett ajánlatok közül a legkedve
zőbb árajánlat is magasabb volt, mint a 
tervezői költségbecslés. A legkedvezőbb 
ajánlat szerint a kivitelezési költség brut
tó 101 948 596 forint, a tervezői költség
becslés és a legkedvezőbb árajánlat között 
tehát 18 173 259 forint volt a különbség. 
A kiírás alapján 95%os a támogatás, így 
a maximális támogatás elnyerése esetén 
az önkormányzatnak 5%os, vagyis bruttó 
5 097 430 forintos önrészre kell biztosíta
ni a fedezetet. Ezért a képviselőtestület a 
Csendbiztos utca felújítására hozott koráb
bi határozatát visszavonta és új határozatot 
hozott, miszerint a projekthez bruttó 5 097 
430 forint önrészt biztosít. (62/2018. hatá-
rozat – 12 igen)

a képviselőtestület tagjai köszöntötték az 
ülés időpontjában városunkban tartózko
dó wehrheimi delegációt. Gregor Sommer 
polgármester úr vezetésével érkezett város
unkba az öttagú testvérvárosi delegáció, 
akik programjuk részeként többek között 
megnézték az önkormányzati képviselő
testületi munkát is.

lülvizsgálatának elkészítéséhez négy ter
vezőirodának küldött el az önkormány
zat árajánlatkérést az év elején, melyek 
közül a legkedvezőbb ajánlatot a KASIB 
Kft. adta, bruttó 9 779 000 Ft forint ér
tékben. Ez volt a legolcsóbb ajánlat, de 
így is közel 5 millió forinttal több, mint 
amennyit a képviselőtestület eredetileg 
erre a célra szánt. Így most a felülvizs
gálat elkészítőjének kiválasztása mellett 
arról is döntés született, hogy biztosítják 
a többletköltséghez a szükséges fedeze
tet. (55/2018. határozat – 9 igen, 1 nem, 2 
tartózkodás)
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2017-es zárszámadás

Az államháztartásról szóló törvény sze
rint Gromon István polgármester a kép
viselőtestület elé terjesztette a helyi ön
kormányzat 2017. évi költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó zárszámadási 
rendeletének tervezetét. A benyújtott 
zárszámadási beszámoló részletesen be
mutatja az önkormányzat 2017. évi költ
ségvetési előirányzatainak teljesítését, a 

bevételek (köztük az állami támogatá
sok és a helyi adóbevételek) alakulását 
és értékelését, a személyi és dologi ki
adások alakulását és értékelését, a 2017. 
évi fejlesztéseket és felújításokat, a 

2018. ÁPRILIS 26. 
RENDES ÜLÉS
A napirendek tárgyalásának megkezdése 
előtt Gromon István polgármester úr és 

tartalékfelhasználást, a pénzmaradványt 
és a pénzmaradvány változását, az érték
papír és hitelműveletek alakulását, az 
önkormányzati vagyon alakulását. Tar
talmazza az előterjesztés a polgármesteri 
hivatal gazdálkodásáról szóló rövid ösz
szefoglalót, valamint egy összefoglaló ér
tékelést is az intézmények 2017. évi írásos 
beszámolóiról.  A zárszámadási rendeletet 
a testület elfogadta. (7/2018. rendelet – 9 
igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

Igazgatóválasztás  
a Templom téren

A Pilisvörösvári Templom Téri Né
met Nemzetiségi Általános Iskola in
tézményvezetőjének, Breierné Kalmár 
Évának ötéves magasabb vezetői meg
bízatása augusztus 15én lejár, ezért az 
iskola fenntartója, az Érdi Tankerületi 
Központ kiírta az intézmény magasabb 
vezetői feladatainak ellátására szóló pá
lyázatot, melyre egy érvényes pályázat, a 
jelenlegi igazgató pályázata érkezett. Az 
önkormányzati képviselőtestületnek az 

igazgatóválasztásban az iskolák állami 
fenntartásba és működtetésbe vétele óta 
döntési joga nincs, de véleményezési joga 
van, és a képviselők támogatták az igaz
gatónő újabb öt évre szóló kinevezését. 
(53/2018. határozat – 11 igen, 1 nem)

Összehasonlító tanulmányterv 
készül a sportcsarnok lehetséges 
területeire

Még januárban döntött arról a képvise
lőtestület, hogy hivatásos szakértővel 
egy olyan összehasonlító megvalósítha
tósági tanulmányt készíttet, amely szak
értői felelősséggel és tárgyilagossággal a 

ÖNKORMÁNYZATI  
DÖNTÉSEK

lehető legtöbb szempontból megvizsgál
ja a Pilisvörösvári Kézilabda Sportkör 
által építeni tervezett sportcsarnoknak a 
Búcsú téren, illetve az északi lakókörzet
ben kijelölt Sport és Kulturális Központ 
területén való telepítésének előnyeit és 
hátrányait, a lehető legszélesebb szem
pontrendszer alapján. 

Az összehasonlító megvalósítható
sági tanulmány elkészítésére 2018. feb
ruár 26án árajánlatkérést tett közzé az 
önkormányzat a város hivatalos hon
lapján, és három tervezőnek levélben is 
megküldte az árajánlatkérő dokumen
tációt, amely részletesen tartalmazta a 
sportcentrum területén belül a helyszín 
kiválasztásának szempontjait, valamint 
az így kiválasztott helyszín és a Búcsú 
téri helyszín összehasonlításának szem
pontjait, a megvalósíthatóságra való te
kintettel. 

A nyílt pályázatra egyetlen ajánlat 
érkezett, a TRILIT Kft.től, összesen 
bruttó 4 445 000 forintos áron. A testület 
elfogadta az ajánlatot, így ez a cég fogja 
elkészíteni a tanulmányt. (54/2018. hatá-
rozat – 9 igen, 3 nem)

Településrendezési eszközök 
felülvizsgálata

Pilisvörösvár Város településrendezé
si eszközei 2014ben készültek el. Az 
elmúlt három és fél évben a használat 
során összegyűltek olyan témák, ame
lyek megoldása érdekében az eszközök 
javításra, módosításra szorulnak, és be
érkezett néhány tulajdonosi kérelem is. 
A város településrendezési eszközei fe

Pályázat a 3. háziorvosi rendelőre

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2017 
júliusában pályázatot hirdetett a Pest 
megye területén működő önkormány
zati tulajdonú, egészségügyi alapellátást 
nyújtó intézmények fejlesztésének támo
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Csendbiztos utca felújítása
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Dr. Schmidt Géza szakértő

Földi Zoltán építészmérnök

Egyéb határozatok:
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intézményvezetői nyilatkozatainak elfoga-
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57/2018. – A 2017. évi belső ellenőrzési je-
lentés elfogadásáról

58/2018. – A Vörösvári Újság szervezeti és 
működési szabályzatának módosításáról

59/2018. – A Német Nemzetiségi Önkor-
mányzattal a Német Nemzetiségi Általános 
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Az ülésen hozott rendeletek:
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Gregor Sommer, Wehrheim polgármestere

Breierné Kalmár Éva igazgató

Pintér Ferenc településtervező 
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vállalási aktivitásának növelése című pályá
zaton. 

Az elnyert összegből a tavalyi év során 
elkészült a Rákóczi utcai óvoda KRESZ
tanpályájának felújítása, valamint a Szé
chenyi utcai tagóvoda udvarának felújí
tása. A Rákóczi utcai óvoda kerítésének 
felújítását tavaly decemberben kezdte 
meg a kivitelezést végző NadiÉpítő Kft. 

a házasságkötő terem és a járási hivatal felé. 
A képviselőtestület tavaly november

ben döntött arról, hogy a Puskin u. 8. sz. 
alatti, önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanon 2012ben kialakított murvás 
parkolót szilárd burkolattal látják el. Az in
gatlan udvara három intézmény: a polgár
mesteri hivatal (építéshatósági osztály, há
zasságkötő terem), a járási hivatal (benne a 
kormányablak) és a posta ügyfelei számára 
biztosít parkolási lehetőséget. A lefolytatott 

A málladozó régi kerítés elbontása után 
zsalukőből új lábazatot készítettek, s erre 
kerültek vissza a felújított, illetve részben 
új kerítéselemek. A felújítások ideje alatt 
az ovisok zavartalanul használhatták az 
udvart. A kivitelező a munkákat határidő
re befejezte, április 11én délelőtt megtör
tént a kerítés műszaki átadása. A felújítás 
bruttó 8 839 137 Ftba került.

VH

közbeszerzési eljárás után, március 26án 
kezdődtek meg és május 4én fejeződtek be 
a Nadi Kft. által végzett kivitelezési mun
kálatok. Az önkormányzati beruházásban, 
saját forrásból megvalósult parkolóépítés 
bruttó 11 130 788 Ftba került. 

A Puskin utcai ingatlan hamarosan to
vább szépül majd a parkolón kívüli terület 
és a kialakított zöldszigetek füvesítésével. A 
tervezett faültetésekre ősszel kerül majd sor.

VH (Fotó: Rimár Ágnes)

  FEJLESZTÉSEK

Az önkormányzat 2017 augusztu
sában 16 739 593 Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyert a Pi

lisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda és 
tagóvodáinak fejlesztésére, az óvodai szol
gáltatások minőségi fejlesztésének meg
valósítása érdekében a Nemzetgazdasági 
Minisztérium által kiírt VEKOP6.1.115 
számú, Kisgyermeket nevelő szülők munka-

A Puskin utca 8. szám alatti eddig 
murvás parkoló szilárd burkolata 
elkészült, az új parkoló műszaki 

átadására május 7én, hétfőn délelőtt ke
rült sor. Az elmúlt egy hónap munkála
tai során az építéshatósági iroda udvarán 
mintegy 800 m2nyi területet szilád bur
kolattal láttak el, így 33 szabványos méretű 
parkolóhelyet alakítottak ki, a gyalogosok 
számára pedig az udvar középvonalában 
egy összekötő járdát építettek a parkolóból 

ELKÉSZÜLT A RÁKÓCZI UTCAI ÓVODA ÚJ KERÍTÉSE ELKÉSZÜLT A PUSKIN UTCAI BURKOLT PARKOLÓ

Felhívás Pilisvörösvár Város Díszpolgára  
és Pilisvörösvárért emlékérem  

adományozásával kapcsolatos javaslattételre

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a város lakos-
ságáért példamutatóan munkálkodó polgárok te-
vékenységének elismerésére a Pilisvörösvár Város 
Díszpolgára cím és Pilisvörösvárért emlékérem ala-
pításáról és adományozásáról szóló 6/1993 (III. 4.) 
önkormányzati rendelete alapján

Pilisvörösvár Város Díszpolgára címet és Pilisvörös-
várért emlékérmet adományoz.

Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím azon pilisvö-
rösvári polgárnak adható, aki:

•  a lakosság szolgálatában (közszolgálatban),

•  a város fejlesztésében,

•  az oktatás-nevelés, közművelődés és egészségügy terén,

 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

•  a város kulturális és sportéletében

hosszú időn keresztül kiemelkedően eredményes, önzet-
len, áldozatos, maradandó munkát végzett.

Pilisvörösvárért emlékérem azoknak a magánsze-
mélyeknek, csoportoknak, egyesületeknek, társa-
dalmi vagy gazdasági szervezeteknek adományoz-
ható, akik vagy amelyek:

•  a város társadalmi, gazdasági, szociális, kulturális és 
sportéletének bármely ágazatában (közigazgatás, ok-
tatás-nevelés, zene, tánc, képzőművészet, irodalom, 
egészségügy, szociális gondozás, tudományos élet, 
testnevelés és sport, közbiztonság, katasztrófavéde-
lem stb.) az adott évben kiemelkedően hasznos mun-
kát végeztek, illetve maradandó eredményt értek el.

Az önkormányzat a hatályos rendelet szerint egy ren-
des és egy posztumusz díszpolgári címet, valamint 
két Pilisvörösvárért emlékérmet adományozhat.

Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és Pilisvörösvá-
rért emlékérem adományozására javaslatot tehet 
bármely helyi egyesület, társadalmi szervezet és 
magánszemély, írásban, rövid indoklással. A javasla-
tot legkésőbb 2018. július 31-ig a polgármesternek 
címezve kell előterjeszteni.

Pilisvörösvár, 2018. május 7.

Gromon István  
polgármester

Május elejére befejeződtek a teme
tőben az április közepén meg
kezdett útépítési munkálatok. Az 

elkészült két új szilárd burkolatú útszakasz 
műszaki átadására május 7én, a Puskin 
utcai parkoló átadása után került sor. A 
korábbi évek temetői útépítéseit folytatva 
tavaly novemberben döntött a képviselő
testület a főbejárat útjának északi irányban 
történő meghosszabbításáról, valamint 
a 15. és a 17. parcellák között lemenő út 
megépítéséről. A saját forrású önkormány
zati beruházás keretében összesen 120 fm 
(50+70 fm) hosszon épült szilárd burko
latú út, 3 méter szélességben, 1020 cmes 
kiselemes térkőburkolattal. A kivitelezési 
munkákat a Nadi Kft. végezte. A két új 
útszakasz bruttó 4 825 009 forintba került.

VH (Fotó: Páva Gábor)

ELKÉSZÜLT A KÉT 
ÚJ SZILÁRD  

BURKOLATÚ  
ÚTSZAKASZ  

A TEMETŐBEN
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korábbi évek temetői útépítéseit folytatva 
tavaly novemberben döntött a képviselő
testület a főbejárat útjának északi irányban 
történő meghosszabbításáról, valamint 
a 15. és a 17. parcellák között lemenő út 
megépítéséről. A saját forrású önkormány
zati beruházás keretében összesen 120 fm 
(50+70 fm) hosszon épült szilárd burko
latú út, 3 méter szélességben, 1020 cmes 
kiselemes térkőburkolattal. A kivitelezési 
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FECSKEFÉSZEK A GYERMEKEKÉRT

A felszólalók sorát Balogh Sándor re
formátus lelkész nyitotta, aki rövid 
áhítattal indította útjára a progra

mot, amely során szólt a gyermekek segíté
sének fontosságáról, az útmutatásról. Szólt 
arról, hogy ez a fiatal korban lefektetett alap 
jelentős segítség lesz majd a gyerekek szá
mára a későbbiekben is.

Őt Gromon István polgármester követte, 
aki köszöntőjében elmondta: nagy örömmel 
érkezett a tanoda nyílt napjára, amelyet már 
harmadik alkalommal látogat meg, mert 
minden olyan közösségnek örül, amely va
lamilyen hasznos cél érdekében munkálko
dik. A Fecskefészek missziója nemcsak azért 
érinti meg lelkileg, mert korábban ő is peda
gógusként dolgozott, hanem azért is, mert 

úgy gondolja, hogy ez a tanoda egy átlagos 
napközivel szemben valami világnézeti 
pluszt, egyfajta lelki fejlődést ad a gyerekek
nek azonkívül, hogy felkészülnek az iskolai 
kihívásokra. A szóban forgó „belső mankó” 
fontos segítség lesz a számukra a nagybetűs 
életben. A polgármester beszédében külön 
méltatta a református egyház abbéli törek
vését, hogy ilyen és hasonló intézményekkel 
segíti a gyerekek életét. Kiemelte: a pedagó
gusok áldozatos munkája és lelkesedése nél

kül az itt tanuló gyerekek sokkal kevesebb 
szeretet kapnának a hétköznapok során.

Harmadikként Pillár Zsófia kapta meg a 
szót, aki a Társadalmi Felzárkózásért Fele
lős Államtitkárság munkatársaként oktatási 
és esélyegyenlőségi programokkal foglalko
zik, s ezen tevékenységekről néhány pél
dán keresztül beszámolt a jelenlévőknek. 
Megköszönte mindenki munkáját, aki a 
hátrányos helyzetű gyerekekért dolgozik. 
Elmondta, hogy 2016–2018 között összesen 
több mint 280 tanoda létesült már az ország
ban. Beszéde végén a gyermekeknek sok si
kert kívánt, majd hozzátette: nagyon fontos 
a fiataloknak megtapasztalni, hogy tanulni 
játszva is lehet!

Őt a házigazda, Nagy Krisztina követte, 
aki a Magyarországi Református Egyház 

berkein belül a társadalmi felzárkózási 
programokat vezeti szerte az országban. 
Vörösváron kiemelt szerepet tölt be, mert 
a Fecskefészek Tanodának a teljes szakmai 
vezetését ellátja. Beszédében röviden elme
sélte a tanoda történetét, majd kitért a helyi 
– HEKStámogatással, az egyházközössé
gi házban működő – BabaMama Klubra, 
amely az idei év februárjától működik, 
Bükkösi Zsófi óvodapedagógus szakmai 
irányítása alatt. A klub keretén belül a hát
rányos helyzetű anyukák és kisgyermekeik 

(akik még nem járnak közoktatási intéz
ménybe) vehetnek részt különféle foglal
kozásokon. A megmozdulás céljai között 
megtalálható az elfogadó légkörre alapuló 
közösségépítés, avagy például a gyakorlati 
tanácsadás. 

A hivatalos program végén került sor a 
Fecskefészek kötelékében dolgozó peda
gógusok bemutatására (Bihari Gabriella, 
Angeli Márta, Jilekné Fleck Szilvia, Juhász 
Dóra, Prahár Andrea), akik vezetésével a 
külsősök belepillanthattak a gyermekek dol
gos hétköznapjaiba is. A rendezvényt baráti 
hangvételű, svédasztalos büfé zárta.

kókai

A Magyarországi Református Egy-
ház európai uniós pályázatot nyert 
a pilisvörösvári tanodaprogram 
segítésére, amelyet a Pilisvörösvá-
ri Református Egyházközösséggel 
együttműködésben valósít meg. 
Ennek lényege, hogy harminc hát-
rányos gyermeknek nyújtanak két 
évig tanulássegítő, hátránykom-
penzáló programokat. A pályázat-
tal megkezdett munka nyitóren-
dezvényére április 26-án került 
sor az egyházközösség gyülekezeti 
termében.

A SPÁJZ A KÖNYVTÁRBAN

A Pilisvörösvári Városi Könyvtár ven
dége volt április ötödikén Saly Noé-
mi író, irodalom és Budapesttörté

nész, muzeológus, pedagógus. Amennyiben 
az olvasónak ismerős a név, az nem véletlen, 
hiszen találkozhat vele rádió és tévéműso
rok szereplőjeként, műfordítóként, a Ma
gyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Mú
zeumban tárlatvezetőként, lehetett tanára 
a középiskolában és a Szegedi Tudomány
egyetemen, ismerheti fordításait, olvashatta 
könyveit, esszéit és cikkeit. Utóbbiak közül 
példának okáért a Magyar Konyhában meg
jelent receptjeit, az általa indított és keresz
telt Spájz című rovatban. 

A Spájz cikkeiből 2017ben könyv szüle
tett, ez a metamorfózis adta a jó hangulatú, 
a nézők aktív részvételével zajló íróolva
só találkozó apropóját. A befőzés technika 
és egyben életmód. A Spájz 85 receptet ad 
közre a szerzőre jellemző ízes pesti polgári 
nyelvezettel, öntömjén illatától mentesen, 

kis plusz információkkal fűszerezve, cso
dák ígérete helyett egyszerűen nagyszerű 
hétköznapi praktikákat mutatva, amiket 
akár nagyanyáinktól is tanulhattunk volna. 
Szerencsés esetben talán tanultuk is, de akár 
új, akár csak ismerős számunkra, amit leírt, 
mindenképpen ízeket és gondolatokat éb
reszt az olvasóban. Mesélő receptjei felkeltik 
az emlékeink közt szunnyadó régi családi 
ebédeket, inspirál, hogy adjuk tovább bará
tainknak, gyerekeinknek, mindenkinek, aki 
csak fogékony lehet erre. Ahogyan ezt Saly 
Noémi teszi a Spájzzal.

Szerencsés időben tisztelte meg a könyv
tárat látogatásával, mert ahogy bevezetőjé
ben írja: „A kötet receptjei az eltehető dol
gok természet adta sorrendjét követik…” 
Azok számára pedig, akik kedvet kaptak a 
könyvet olvasva, vagy a szerzőt hallgatva, a 
tavasz érkeztével itt a lehetőség, hogy a köz
readott ötleteket már idén saját konyhájuk
ban valóra válthassák.

Atól Zig, medvehagymától a déligyü
mölcsökig, kiki saját spájzát gazdagítva. 

Dojcsák Tibor 

2007. december 18-án egy ENSZ-határozat jelölte ki április 2-át az au-
tizmus világnapjának, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet az autiz-
musspektrum-zavarra, amely tízmilliókat érint a Földön.

A térség első autizmus világnapi ren
dezvénye utazó gyógypedagógusok 
és érintett szülők összefogásából 

született meg 2018. április 24én Pilisvö
rösváron. A meghirdetett fórumon szülők, 
védőnők, óvodapedagógusok, tanítók, ta
nárok és gyógypedagógusok vettek részt. A 
programnak a Gradus Egyesület adott ott
hont. Az érkezőket a szervezők által sütött 
sütemények és innivalók fogadták, ezzel is 
segítve a családias légkör megteremtését. 

A rendezvény célja az volt, hogy össze
hozza a szakembereket, és a szakembere
ken kívül a szülőket is meghívja egy olyan 
beszélgetésre, ahol a helyi sajátosságokra és 
problémákra tudnak ránézni az érintett csa
ládok és szakemberek. 

A fórum az alábbi témaköröket jelölte 
meg legfontosabb tennivalónak:
• Út a diagnózisig. Milyen segítséget igé
nyelnek és kapjanak a családok a diagnó
ziskor?
• Integrált oktatás az óvodában és az isko
lában.

A résztvevők által választott témákat ki
sebb csoportokban beszélték át. Megfogal
mazták a legfontosabb problémákat és a jö
vőbeli célokat.

Egy ilyen alkalom arra is alkalmas, hogy 
az autizmust minél jobban megismerjék 
az emberek, beszéljenek róla. Sajnos Ma
gyarországon jelenleg kevés a szakember, 
aki ezzel foglalkozik. A közösségekben lévő 
érintett kisgyerekek egy részét nem viszik 
vizsgálatra a szülők, illetve ha vizsgálatra vi
szik, és diagnózist kap, sokan nem merik ezt 
megmondani az óvodában, iskolában, félve, 
hogy kiteszik őket az intézményből. Egy friss 
felmérés szerint a kiadott diagnózisok csak 
mintegy fele jut el az intézményekig. Ez óri
ási problémát okoz, hisz így a gyerekeknek 
esélyük sincs szakszerű ellátást kapni, és a 
befogadó közösségek is felkészületlenül ta

lálkoznak a problémával. A megoldás hosz
szú távon az inkluzív nevelés elérése, ami
hez viszont sokkal több szakemberre van 
szükség.

A rendezvény programján felül a részt
vevők megtekinthették és belelapozhattak 
azokba a szakkönyvekbe, amelyek segítik a 
szülőket és szakembereket ebben a témában. 
Két asztalt is elfoglalt egy anyuka által készí
tett képi kommunikációs eszköztár, amelyet 
6 éves autista fiának készített az évek során.

A térség utazó gyógypedagógusainak 
nem ez az első tevékenysége ebben a té
makörben. A tavalyi évben gyermekvasutas 
családi kirándulást, nyáron játszótéri prog
ramokat szerveztek az érintett családoknak. 
Mivel egyre több autizmussal érintett gyerek 
integráltan jár óvodába, iskolába, nagyon 
fontos ezeknek a közösségeknek a felkészíté
se, segítése. A gyógypedagógusok osztályok
nak tartanak érzékenyítő órákat, tantestüle
teknek tréningeket.

A résztvevők nagy száma is mutatja, hogy 
igény van az ilyen összefogásokra, közös 
gondolkodásra.

Atzél Réka

FÓRUM AZ AUTIZMUSRÓL
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lálkoznak a problémával. A megoldás hosz
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A rendezvény programján felül a részt
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A résztvevők nagy száma is mutatja, hogy 
igény van az ilyen összefogásokra, közös 
gondolkodásra.

Atzél Réka

FÓRUM AZ AUTIZMUSRÓL
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KŐKERESZT

PARTNERKAPCSOLATBÓL ESKÜVŐ

A minden évben nagy érdeklődéssel 
övezett rendezvényt Gemela Elvi
ra, a kertbarát kör elnöke nyitot

ta meg, köszöntve a kertbarátokat, boros 
gazdákat és a megjelent vendégeket: a 
gyáli, esztergomi, pomázi, dunabogdányi, 
dunaföldvári és budapesti kertbarát körök 
küldöttségeit.

A Piliscsabai utcában álló kőke
resztet Andreas Iflinger és Anna 
Spiegelberger állíttatta 1902ben, 

az idő azonban mély nyomokat hagyott 
rajta. A közelmúltban a keresztet Pilisvö
rösvár Német Nemzetiségi Önkormány
zata az Emberi Erőforrások Minisztériu
mának támogatásával közel másfél millió 
forintból, a StuckManhertz Művészeti 
Kivitelező Kft. segítségével felújíttatta. 
Az ünnepségre érkezőket Sax Ibolya, a 

Sokszor elfordult már, hogy Pilisvörösvár és Gerstetten 
együtt ünnepelt, hiszen a két város között hosszú évek óta 
partnerkapcsolati viszony van, ahogy a két város fúvós

zenekara között is. A közelmúltban azonban igen különleges 
közös eseményt ünnepelhettek. Városunk Német Nemzetiségi 
Fúvószenekara elnökének lánya, Dóra és a gerstetteni fúvósze
nekar zenésze, Tobias összeházasodtak.

A pár Pilisvörösváron, partnerkapcsolati rendezvényen is
merkedett meg, a házasság tehát részben a partnerkapcsolatnak 
köszönhető. Három évig jártak az esküvő előtt, Dóri is dolgo
zott Németországban, Tobias pedig Magyarországon végezte a 
mérnöki gyakorlatát. A polgári esküvőt Gerstettenben tartották 
április 30án, Roland Polascheck polgármester adta össze az 
ifjú párt, a templomi esküvő pedig Pilisvörösváron lesz június 
2án. Az ifjú házasok az esküvő után egy ideig Pilisvörösváron 
élnek majd.

PM

FELLÉPÉS  
A BORVERSENYEN 
A Pilisvörösvári Rozmaring Hagyo
mányőrző Nyugdíjas Tánccsoport 
nagy örömmel tett eleget a Kertbará
tok meghívásának. A házi borverseny 
kulturális programján léptünk fel. 
Igyekeztünk olyan műsort összeállí
tani, amely illeszkedik a borverseny 
programjához. A táncunk végén bor
dallal köszöntöttük a résztvevőket. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy a műso
runkat a közönség is nagyon értékelte.

Köszönjük a meghívást.

Müller Mártonné  
a tánccsoport vezetője

Gromon István polgármester köszöntő 
és elismerő szavai után dr. SzentMiklóssy 
Ferenc, a Kertészek és Kertbarátok Orszá
gos Szövetségének elnöke elismerő ok
leveleket nyújtott át azoknak a vörösvári 
kertbarátoknak, akik a legtöbbet tettek 
a kertbarát kör rendezvényeinek sikeres 
megszervezéséért, lebonyolításáért.

A több mint 130 kört, klubot és 6000 
tagot képviselő ernyőszervezet elnöke 
örömmel mutatta be a vörösvári kert
barátoknak a Növénybarát újság első 
lapszámát. Az új kertészeti folyóiratot – 
amelyet minden kertbarát haszonnal for
gathat – a szövetség negyedévente fogja 
megjelentetni.

Az idei borversenyt a zsűri nevében 
Szauter Gyula értékelte. A népszerű szak
ember elsősorban a vörösborokat dicsérte, 
de általánosságban is nagyon elégedett 
volt a zsűrizett borokkal. Ezt az is mu
tatja, hogy a versenyre nevezett 54 borból 

43at oklevéllel ju
talmazott a zsűri. 

A borversenyen 
23 borász indult 7 

saját termesztésű és 47 vásárolt szőlőből 
készült borral. Ezek megoszlása és értéke
lése kategóriánként a következő volt: Fe
hérbor: 6 bronz, 1 ezüst, 4 arany és 2 nagy 
arany.  Rozébor: 3 bronz, 4 ezüst, 4 arany. 
Siller: 2 bronz. Vörösbor: 7 bronz, 5 ezüst, 
4 arany, 1 nagy arany.

És akkor következzék a legjobb borá
szok névsora, akik arany oklevelet kaptak: 
Drávai Zoltán, Gyarmati József, Hegyi 
Tibor, Herbszt István, Kohlhoffer Zsolt, 
Müller István – Mórócz Endre, Nyágai 
László, Solymosi Attila, Szlatki László, 
Wenczl János. Nagy arany minősítést ér
tek el: Müller István – Mórócz Endre és 
Solymosi Attila. 

A Pekó Józsefvándorserleget, a bor
verseny fődíját az idén a Müller István és 
Mórócz Endre által készített bornak ítélte 
oda a háromtagú zsűri: Maszlag Marian
na (elnök), Szauter Gyula és Dunai Lász
ló. A vándorserleget Müller István vette át 
nagy taps kíséretében.

A díjak átadása után kulturális prog
ram szórakoztatta a kert és borbarát kö
zönséget, melynek keretében felléptek az 
Adenssa Sporttánc Egyesület aranyos és 
tehetséges táncosai az egészen kicsiktől a 
kamasz lányokig. Az idősebb korosztályt 
a Nyugdíjas Klub tánccsoportjai képvisel
ték. A műsor után a Die Ziribarer együt
tes csapott a húrok közé. Rögtön a legelső 
akkordnál felpattant néhány táncospár a 
közönség soraiból a friss polka hangjaira, 
és azután végehossza nem volt a jókedvű 
mulatozásnak... 

Fogarasy Attila

Kedélyes hangulatban, a jól végzett munka utáni örömérzettel eltelve, 
sok dicséretet begyűjtve zajlott le idén a Kovács László Kertbarát Kör 
házi borversenye április 14-én, a zeneiskola/gimnázium nagytermében. 
A versenyzők – rengeteg oklevéllel, köztük 11 arannyal gazdagodva – 
elégedetten dőlhettek volna hátra székükben, de mégsem tették, mert 
az eredményhirdetést és a táncos műsorszámokat követően maguk is 
nyomban a parkettre perdültek és vígan ropták a táncot a Die Ziribarer 
zenekar lendületes muzsikájára.

Pilisvörösvár Német Nemzetiségi 
Önkormányzata közreműködésével 
megújult a Piliscsabai utcában álló 
kőkereszt. A kereszt felújítására a 
nemzetiségi önkormányzat támo-
gatást nyert el az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumától. A kőkeresz-
tet április 27-én ünnepélyes keretek 
között szentelték meg.

PNNÖ elnökhelyettese köszöntötte, és 
röviden ismertette a kereszt történetét.

Az ünnepségen jelen volt Tircsi Richárd, 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadal
mi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság 
Nemzetiségi Főosztályának főosztályve
zetője. A főosztályvezető elmondta, hogy a 
minisztérium az elmúlt 3 évben 61 keresz
tet újíttatott fel, ebből 41et német nemze
tiségi településeknek, közösségeknek, kb. 
22 millió forint értékben.

Gromon István polgármester többek 
között beszélt arról, hogy a sváb ősök a 
város minden ki és bevezető útjánál ke
resztet helyeztek el, mellyel mély vallá

A kereszt felirata magyarra fordítva: 
Ó, legjóságosabb Jézus Krisztus, te, aki meg-

haltál értünk a kereszten, add, hogy keserű 
halálod és szenvedésed ne vesszen kárba a 

lelkeink számára.

sosságukat fejezték ki. Pilisvörösváron 
13 kereszt van a város egykori és mostani 
ki és bevezető útjainál, ezek üdvözlik a 
Vörösvárra érkezőket. A Piliscsabai utcait 
Balla Sándor plébános szentelte meg, az 
ünnepélyes eseményen a Pilisvörösvári 
Nagyboldogasszony Templom Kórusa is 
közreműködött.

Palkovics Mária

Müller István  
a Pekó József-vándorserleggel
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A WEHRHEIMI POLGÁRMESTER NAPLÓJÁBÓL
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Április 25-től 30-ig városunkban tartózkodott kulturális testvérvárosunk, Wehrheim város öttagú delegációja, 
Gregor Sommer polgármester úr vezetésével. A látogatás célja a nemzetiségi iskolákkal való kapcsolatfelvétel, a 
civil egyesületekkel való kapcsolattartás és a jövő évi 35 éves évforduló megünneplésének előkészítése volt. Ké-
pes összeállításunkban Gregor Sommer Facebook-bejegyzéseiből olvashatnak szemelvényeket.

ÁPRILIS 26., 21:19
Zu Gast bei Freunden in Werischwar in Ungarn. Seit nun 34 Jah
ren gibt es diese wunderbare Freundschaft zwischen Wehrheim 
und Werischwar mit den Vereinen, den Gruppen und der Poli
tik. Danke an István Gromon und allen lieben Menschen aus der 
kommunalen Selbstverwaltung für die wunderbare Gastfreund
schaft. Heute konnten wir u.a. an einer Gemeinderatssitzung im 
Rathaus teilnehmen. Weitere Besuche bei der Grundschule sowie 
dem einzigen deutschsprachigen Gymnasium stehen noch auf 
dem Programm. Mit dabei: Sebastian Sommer, Daniel Schmitt, 
Matthias Reiter sowie Claudia und Gregor Sommer.  

ÁPRILIS 27., 15:51
...ich bin gerührt. Spontaner Besuch bei AltBürgermeister István 
Botzheim. Er hat sich so sehr gefreut. Danke, dass wir uns heute 
im Rahmen des Freundschaftsbesuches in Werischwar in Ungarn 
sehen konnten. 

ÁPRILIS 27., 17:13
Einweihung des neuen Kreuzweges in unserer befreundeten 
Gemeinde Werischwar in Ungarn gemeinsam mit Chor, Pfarrer, 
Bürgermeister István Gromon und den Vertretern der Deutschen 
NationalitätenMinderheit, Laszlo Sax u.a. der nächste sehr be
wegende Programmpunkt.

ÁPRILIS 27., 17:37
Nächster Höhepunkt: Besuch der Werischwarer Feuerwehr, dem 
einzigen Freiwilligen Feuerwehrverein in ganz Ungarn. Zsolt Ko
vac hat uns viele Informationen gegeben. Klasse, dass es weiter
hin diese Freiwillige Feuerwehr und die Freundschaft mit unserer 
Freiwilligen Feuerwehr aus unserem Ortsteil Obernhain gibt.

ÁPRILIS 27., 23:32
Besuch bei der Deutschen NationalitätenGrundschule in Weri
schwar/Ungarn (Klasse 1 bis 7) und über 400 Schülern zum lan
desweiten Trachtentag. Es war wirklich beeindruckend die vielen 
Trachten zu sehen, gemeinsam das Lied "Muss i denn..." zu sin

gen und noch einen deutsprachigen Sachkundeunterricht eines 4. 
Schuljahres miterleben zu dürfen.

ÁPRILIS 27., 23:55
...einfach wunderbar. Mit der Wehrheimer Delegation haben wir 
heute das SchillerGymnasium (das einzige deutschsprachige 
Gymnasium von Ungarn) besucht. Und  soll ich sagen: beein
druckend: die Tanzstunde des 7. Schuljahres mit Volkstanz sowie 
der spontane Vortrag des Jungen, der eine ganze Geschichte in 
schwäbischer Mundart vorgetragen hat. Das war so klasse...  

ÁPRILIS 28., 15:54
Heute Besuch mit unseren Freunden aus Werischwar in Ungarn 
und unserer Delegation in Budapest. Eine wunderbare Stadt, tol
les Wetter, viele strahlende Gesichter und ganz viele bleibende po
sitive Eindrücke. Vielen Dank für die Begleitung heute und die 
Übersetzung.  

ÁPRILIS 29., 0:41
Ein schöner Ausklang des Tages in unserer befreundeten Stadt 
Werischwar in Ungarn. Wir besuchten zunächst Terezia Man
herz, die die Freundschaft seit Jahrzehnten positiv begleitet und 

anschließend dann das Rotenburger Brauhaus, in dem die We
rischwarer Burschen klasse Musik spielten. Vielen Dank für die 
Gastfreundschaft an Bürgermeister István Gromon.

ÁPRILIS 29., 14:17
Letzter Tag unserer Wehrheimer Delegation bei den Freunden in 
Werischwar in Ungarn. Besuch der Deutschen Messe. Beeindru
ckend mitzuerleben und gemeinsam die deutschen Lieder zu sin
gen. Das Gespräch mit dem Pfarrer im Anschluss, der Austausch 
und das Foto mit Maria Braun, langjährige Förderin der Freund
schaft, sowie die spontane Einladung des 82jährigen Herrn Man
hertz in seinen Garten mit Verköstigung seines eigenen Weines 
sowie des Zwetschgenschnaps hat uns noch einmal diese gelebte 
und tiefe Freundschaft bestätigt und gezeigt, dass diese von den 
Herzen kommt.

ÁPRILIS 29., 21:14
Abschluss des letzten Tages mit Besuch des PilisAussichtspunktes 
sowie der kleinen Wanderung durch den Nationalpark des PilisGe
birge. Zum Abschluss bleibt nur zu sagen: Köszönöm = Danke  
für die Gastfreundschaft, Bürgermeister István Gromon sowie allen 
Freunden in Werischwar. Wir konnten so viel Herzlichkeit spüren... 
Wir werden die Freundschaft zwischen Werischwar und Wehrheim 
fortsetzen. Bereits im kommenden Jahr  35 Jahre Freundschaft. 
Wir haben unsere Freunde nach Wehrheim eingeladen.  

ÁPRILIS 30., 13:17
Abschlussfoto mit Freunden heute Morgen im Garten der Brauerei 
Rotburger. Einen letzten Kaffee oder ein Busza... Nochmals vie
len Dank für eure Gastfreundschaft. Bis Mai 2019 in Wehrheim. 
Therezia Manhertz war auch zur Verabschiedung gekommen. 
Ebenso wie Zsolt Kovacs und Bürgermeister István Gromon.

 Gregor Sommer Facebook-bejegyzéseiből  
összeállította Lichtneckert Eszter
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ANYÁK ÉS APÁK NAPJA  
A NAPOS OLDAL SZOCIÁLIS KÖZPONTBAN 

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG18

Május első vasárnapján az édes
anyákat köszöntjük. Életkorától 
függetlenül egy anyának min

dig jó érzés, ha az év első májusi vasár
napján, anyák napján megköszönik neki 
szeretető gondoskodását, a családért vál
lalt áldozatos munkáját. A Városi Napos 
Oldal Szociális Központ idősei az anyák 
napját követő hétfőn ünnepelték ezt a je
les napot. 

Május 7én délelőtt Péntek Beáta in
tézményvezető asszony köszöntötte a kis 
közösség tagjait – anyákat és apákat egy
aránt, mivel manapság már sok ország
ban nemcsak az anyákról, hanem június 
harmadik vasárnapján az apákról is meg
emlékeznek. Intézményvezető asszony 
Ratkó József Zsoltár anyámnak s Kosztolá

nyi Dezső Apám című versével köszöntöt
te az intézményben ellátott édesanyákat 
és édesapákat – akik már nemcsak anyák 
és apák, hanem nagymamamák és nagy
papák, sőt némelyikük dédnagymama 
és dédnagypapa is. Az intézményvezető 

VÁROSI MAJÁLIS

Nyári diákmunka program a hivatalban

A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felvételt hirdet 
a 2018. évi nyári diákmunka-programban való rész-
vételre. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium a fővárosi/megyei 
kormányhivatalok foglalkoztatási osztályai megvaló-
sításával „Nyári diákmunka 2018” elnevezéssel mun-
kaerő-piaci programot indított. 

A program célcsoportjába azok a 16-25 év közötti, 
nappali tagozaton, tanulói vagy hallgatói jogviszony-
nyal rendelkező diákok tartoznak, akik nem rendel-
keznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonnyal.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

A programhoz csatlakozás előfeltétele, hogy a nappali 
tagozatos diák a lakó- vagy tartózkodási helye sze-
rint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán 
közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát 
(szükséges dokumentumok: személyes okmányok, 
érvényes diákigazolvány, vagy annak az iskolai ta-
nulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott 
iskolalátogatási igazolás).

A program időtartama: 2018. 06. 18. – 2018. 08. 31.  

Napi munkavégzés időtartama: 4 óra

Jelentkezés határideje: 2018. június 8.

Jelentkezés feltétele: fényképes önéletrajz

Jelentkezés leadása személyesen:  
Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal, Fő tér 1.  

ügyfélszolgálat

A jelentkezéssel kapcsolatban bővebb felvilágosítást 
kérhet Jákliné Komor Szilvia intézményi referensnél a 
26-330-233/129-es telefonszámon vagy e-mailben: 
jakline@pilisvorosvar.hu.

Pilisvörösvár, 2018. 05. 10.

Dr. Krupp Zsuzsanna   
jegyző

beszéde után a fenntartó önkormányzat 
nevében Kimmelné Sziva Mária alpol
gármester asszony néhány személyes 
gondolattal és Dsida Jenő Édesanyám keze 
című versével köszöntötte a jelenlévőket. 

A versbe öntött köszönő és köszöntő 
szavak után a Német Nemzetiségi Óvoda 
Rákóczi utcai óvodásai adták elő vidám 
kis műsorukat. A kicsik kezükben egyegy 
játékbabát fogva adták elő az anyák napi 
műsort, jelképezve azt, hogy kéthárom 
évtized múlva ők is már igazi babákkal 
játszanak majd, ők is anyák és apák lesz
nek, s gyermekeik által sok örömben, bol
dogságban lesz részük. Mert anyának (és 
apának) lenni a legjobb dolog a világon. 

Vörösvári Hírek
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TAVASZVÁRÓ KONCERT 2018

Rengeteg érdeklődő érkezett a ren
dezvényre, amit megtisztelt je
lenlétével Kimmelné Sziva Mária 

alpolgármester asszony és a helyszínt adó 
művészeti iskola igazgatónője, Oláhné 

Szabó Anita is. A közönség soraiban déd
unokákat és dédszülőket egyaránt láthat
tunk, de természetesen a fiatalok és a kö
zépgeneráció is szép számmal képviseltette 
magát. 

A házigazdákon kívül két vendégzene
kar is fellépett a rendkívül színes pilisvö
rösvári zenei palettából. Elsőként a nép
szerű Mini Sramli zenekart hallhatta a 
közönség. A zenekart Kozek Balázs alapí
totta és vezeti, az együttesben fiatal, a jövő 
generációját jelentő gyerekek tolmácsolják 
hitelesen a sváb és német dalokat.

A Mini Sramli műsorát Buzás Bá
lint karnagy vezetésével a házigazda 
Német Nemzetiségi Fúvószenekar fel

Hagyományos Tavaszváró koncertjét tartotta április 15-én vasárnap 
a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar a Cziffra György 
Alapfokú Művészetoktatási Iskola koncerttermében.

lépése követte. Karl Auer Zwischenspiel 
című szerzeménye után Hermann Dostal 
Fliegermarsch című indulója hangzott el. 
A következő műsorszámban három ki
váló trombitás mutathatta meg tudását: 
Feldhoffer János, Tóth Balázs és Zsebe At
tila sziporkázhatott a Trombita galopp elő
adásában. A szólista trombitások még egy 
később elhangzó kompozícióban is bemu
tatkozhattak, Anton Farkas Konzert polka 
című feldolgozásában is volt erre alkalmuk. 

Botzheim Ákos tubás is lehetőséget kapott 
az egyéni megszólalásra a német zene
szerző, Rolf Schneebiegl Der Kellermeister 
című szerzeményében. Felhangzott Jan 
Slabák cseh zeneszerző Nitcsitzká polkája 
is, amit honfitársa, Antonín Zvacek mor
va polkája, a Morgenblüten követett. Az 

Egerland ich grüße dich polka két vokalista 
közreműködésével szólalt meg: Botzheim 
Áron és Schuck Martin énekeltek Frank 
Ecker és Elmar Wolf szerzeményében, 
amelyet a zenekar Franz Watz romániai 
zeneszerző átiratában játszott. Szintén a 
fenti szerzőpáros és a feldolgozást kom
ponáló Frantz Watz műve, a Wenn die 
Blasmusik erklingt polka volt a záródarabot 
megelőző mű. A Nemzetiségi Fúvószene
kar koncertjét egy katonainduló, a katona
ként is szolgáló és az első világháborúban 
hősi halált halt zeneszerző, Rudolf Herzer 
Hoch Heidecksburg című műve zárta. 

Ezután egy vidám előadás következett: 
a fiatalokból álló Pilis Brass Band műso
ra. A könnyedebb, népszerű dalokat és 
filmzenéket is felvonultató blokk egy kis 
közjátékkal kezdődött: szobafestő mun
karuhában jelent meg a karnagy és két 
ütőhangszeres zenésze, majd rövid vicces 
jelenetben a festőnyél helyett a karmes
teri pálca végre a helyére, Kozek Bálint 
kezébe került és elkezdődött a műsor. 
Amerikai és belga szerzők kompozíciói 
után a Dmitrij Sosztakovics által jegyzett, 
a világ legszebb valcerének is nevezett 
Második valcer című zenemű hangzott el. 
Ezt a dallamot mindenki ismeri, rengeteg 
filmben csendül fel a világ minden táján. 
Hallhattuk még a Rocky című film jól is
mert zenéjét és zárásként a vastapssal kí
sért Branauer polkát. 

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Varró Dániel:  
Aki szépen butáskodik  
A népszerű költő humo
ros és szeretetteli írásai 
révén végigkísérhetjük a 
fiatalember apává válásá
nak pillanatképeit. 

Salman Rushdie: 
A Golden ház  

Egy bevándorlócsalád 
tragikus története,  

Amerika elmúlt nyolc 
évének döbbenetes  

látlelete.

Rachel Renee Russell: 
Egy Zizi naplója 10.    
Nikki Maxwell  
bevállalt nyolc kutyát  
egy éjszakára, de a szülei 
elől titkolnia kell. 

 

M. C. Beaton:  
Agatha Raisin  

és a boszorkányszombat      
A legújabb nyomozás 

során egy boszorkányos 
külsejű lakó is gyanúba 

keveredik.
 

Kristina Ohlsson: 
Vétkesek    
Az új skandináv krimi
ben az áldozatok száma 
napról napra nő...

Steven Saylor:  
Caesar trónja    

Martius idusa gyorsan 
közeleg, és legalább  

egy gyilkosságra  
biztosan sor kerül.

Jodi Picoult:  
A tizedik kör
Vajon elége az apa és 
lánya közötti kötelék ah
hoz, hogy a múlt hibáit 
végre elengedjük?

Az aktuális új könyvekről 
itt lehet tájékozódni: 

www.pvvarkonyvtar.hu/uj-konyveink

Tájékoztató magánfőzőknek

Magánfőzés és bérfőzés keretében is lehetőség van 
pálinka előállítására, azonban figyelni kell a jövedé-
ki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény ide vonatko-
zó szabályainak betartására. 

Az alábbiakban a magánfőzés legfontosabb szabá-
lyairól tájékoztatom tisztelt magánfőzőinket: 

Magánfőzésnek minősül a párlatnak a magánfő-
ző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használha-
tó, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlatelőállítás 
céljára kialakított desztillálóberendezésen a magán-
főző által végzett előállítása. 

Magánfőző az a 18. életévét betöltött gyümölcs-
termesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, 
gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készí-
tésére alkalmas, tulajdonában álló desztillálóberen-
dezéssel rendelkezik.

A pálinkafőzés megkezdése előtt párlat adójegyet 
kell igényelnie annak, aki pálinkát szeretne házilag 
előállítani. Párlat adójegyet az igényelhet az állami 
adó- és vámhatóságtól, aki rendelkezik desztilláló 
berendezéssel és azt a lakóhely szerint illetékes 
önkormányzat adócsoportjánál bejelentette, azaz 
regisztrált magánfőző. A magánfőző desztillálóbe-
rendezésének bejelentésével kapcsolatban az ön-
kormányzati adóhatóság jár el. 

A párlat adójegy igénylése és rendelkezésre bocsátá-
sa az igénylő választása szerint történhet papír ala-
pon vagy elektronikusan, a lakóhely szerint illetékes 
állami adó- és vámhatóságnál a „NAV_J27 – Magán-
főző párlat adójegy megrendelése” nyomtatványon, 
a párlat előállítását megelőzően. Az állami adó- és 
vámhatóság a párlat adójegy értékének megfizeté-
sét követően bocsátja az igénylő rendelkezésére.

A párlat adójegy az 1 liter magánfőzött párlat után 
a 700 Ft jövedéki adó megfizetését, illetve az 1 liter 
42 térfogatszázalékos pálinka eredetét igazolja. Első 
alkalommal 5 párlat adójegyet kell igényelni, éves 
szinten viszont maximum 86 igényelhető. Ameny-
nyiben egy háztartásban több magánfőző él, úgy az 
általuk előállított mennyiségek egybe számítandók 
és nem haladhatják meg a 86 litert. 

A bővebb tájékoztató, a párlatjegy megrende-
léséhez szükséges NAV_J27-es nyomtatvány 
és kitöltési útmutató adócsoportunknál ügyfélfo-
gadási időben vagy a hivatal földszintjén található 
ügyfélszolgálaton is beszerezhető. Kérdéseikkel a 
polgármesteri hivatal adócsoportjához fordulhatnak 
a 26/330-233-as telefonszámon a 108, 109, 110, 
111-es mellékeken.

Dr. Krupp Zsuzsanna   
jegyző

Ezutén meglepetésként a Pilisvö
rösvári Fúvószenekar képviselője át
nyújtotta 50 000 forintos támogatását a 
TRINA nemzetközi zenei projekt foly
tatásához a zeneiskola igazgatónőjének, 
Oláhné Szabó Anitának. A tavaszváró 
délután zárásaként közösen adta elő 
a Német Nemzetiségi Fúvószenekar 
és a Pilis Brass Band Kozek Bálint ve
zénylésével Norbert Galle Böhmischer 
Traum című polkáját, majd Buzás Bá
lint karnaggyal Marco Beyer Löhlbacher 
Musikanten polkáját. Természetesen a 
hálás közönség az utolsó dalt visszatap
solta, majd hatalmas ovációval búcsúz
tatták a fellépőket.
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Rengeteg érdeklődő érkezett a ren
dezvényre, amit megtisztelt je
lenlétével Kimmelné Sziva Mária 

alpolgármester asszony és a helyszínt adó 
művészeti iskola igazgatónője, Oláhné 

Szabó Anita is. A közönség soraiban déd
unokákat és dédszülőket egyaránt láthat
tunk, de természetesen a fiatalok és a kö
zépgeneráció is szép számmal képviseltette 
magát. 

A házigazdákon kívül két vendégzene
kar is fellépett a rendkívül színes pilisvö
rösvári zenei palettából. Elsőként a nép
szerű Mini Sramli zenekart hallhatta a 
közönség. A zenekart Kozek Balázs alapí
totta és vezeti, az együttesben fiatal, a jövő 
generációját jelentő gyerekek tolmácsolják 
hitelesen a sváb és német dalokat.

A Mini Sramli műsorát Buzás Bá
lint karnagy vezetésével a házigazda 
Német Nemzetiségi Fúvószenekar fel

Hagyományos Tavaszváró koncertjét tartotta április 15-én vasárnap 
a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar a Cziffra György 
Alapfokú Művészetoktatási Iskola koncerttermében.

lépése követte. Karl Auer Zwischenspiel 
című szerzeménye után Hermann Dostal 
Fliegermarsch című indulója hangzott el. 
A következő műsorszámban három ki
váló trombitás mutathatta meg tudását: 
Feldhoffer János, Tóth Balázs és Zsebe At
tila sziporkázhatott a Trombita galopp elő
adásában. A szólista trombitások még egy 
később elhangzó kompozícióban is bemu
tatkozhattak, Anton Farkas Konzert polka 
című feldolgozásában is volt erre alkalmuk. 

Botzheim Ákos tubás is lehetőséget kapott 
az egyéni megszólalásra a német zene
szerző, Rolf Schneebiegl Der Kellermeister 
című szerzeményében. Felhangzott Jan 
Slabák cseh zeneszerző Nitcsitzká polkája 
is, amit honfitársa, Antonín Zvacek mor
va polkája, a Morgenblüten követett. Az 

Egerland ich grüße dich polka két vokalista 
közreműködésével szólalt meg: Botzheim 
Áron és Schuck Martin énekeltek Frank 
Ecker és Elmar Wolf szerzeményében, 
amelyet a zenekar Franz Watz romániai 
zeneszerző átiratában játszott. Szintén a 
fenti szerzőpáros és a feldolgozást kom
ponáló Frantz Watz műve, a Wenn die 
Blasmusik erklingt polka volt a záródarabot 
megelőző mű. A Nemzetiségi Fúvószene
kar koncertjét egy katonainduló, a katona
ként is szolgáló és az első világháborúban 
hősi halált halt zeneszerző, Rudolf Herzer 
Hoch Heidecksburg című műve zárta. 

Ezután egy vidám előadás következett: 
a fiatalokból álló Pilis Brass Band műso
ra. A könnyedebb, népszerű dalokat és 
filmzenéket is felvonultató blokk egy kis 
közjátékkal kezdődött: szobafestő mun
karuhában jelent meg a karnagy és két 
ütőhangszeres zenésze, majd rövid vicces 
jelenetben a festőnyél helyett a karmes
teri pálca végre a helyére, Kozek Bálint 
kezébe került és elkezdődött a műsor. 
Amerikai és belga szerzők kompozíciói 
után a Dmitrij Sosztakovics által jegyzett, 
a világ legszebb valcerének is nevezett 
Második valcer című zenemű hangzott el. 
Ezt a dallamot mindenki ismeri, rengeteg 
filmben csendül fel a világ minden táján. 
Hallhattuk még a Rocky című film jól is
mert zenéjét és zárásként a vastapssal kí
sért Branauer polkát. 

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Varró Dániel:  
Aki szépen butáskodik  
A népszerű költő humo
ros és szeretetteli írásai 
révén végigkísérhetjük a 
fiatalember apává válásá
nak pillanatképeit. 

Salman Rushdie: 
A Golden ház  

Egy bevándorlócsalád 
tragikus története,  

Amerika elmúlt nyolc 
évének döbbenetes  

látlelete.

Rachel Renee Russell: 
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Nikki Maxwell  
bevállalt nyolc kutyát  
egy éjszakára, de a szülei 
elől titkolnia kell. 
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Kristina Ohlsson: 
Vétkesek    
Az új skandináv krimi
ben az áldozatok száma 
napról napra nő...

Steven Saylor:  
Caesar trónja    

Martius idusa gyorsan 
közeleg, és legalább  

egy gyilkosságra  
biztosan sor kerül.

Jodi Picoult:  
A tizedik kör
Vajon elége az apa és 
lánya közötti kötelék ah
hoz, hogy a múlt hibáit 
végre elengedjük?

Az aktuális új könyvekről 
itt lehet tájékozódni: 

www.pvvarkonyvtar.hu/uj-konyveink

Tájékoztató magánfőzőknek

Magánfőzés és bérfőzés keretében is lehetőség van 
pálinka előállítására, azonban figyelni kell a jövedé-
ki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény ide vonatko-
zó szabályainak betartására. 

Az alábbiakban a magánfőzés legfontosabb szabá-
lyairól tájékoztatom tisztelt magánfőzőinket: 

Magánfőzésnek minősül a párlatnak a magánfő-
ző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használha-
tó, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlatelőállítás 
céljára kialakított desztillálóberendezésen a magán-
főző által végzett előállítása. 

Magánfőző az a 18. életévét betöltött gyümölcs-
termesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, 
gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készí-
tésére alkalmas, tulajdonában álló desztillálóberen-
dezéssel rendelkezik.

A pálinkafőzés megkezdése előtt párlat adójegyet 
kell igényelnie annak, aki pálinkát szeretne házilag 
előállítani. Párlat adójegyet az igényelhet az állami 
adó- és vámhatóságtól, aki rendelkezik desztilláló 
berendezéssel és azt a lakóhely szerint illetékes 
önkormányzat adócsoportjánál bejelentette, azaz 
regisztrált magánfőző. A magánfőző desztillálóbe-
rendezésének bejelentésével kapcsolatban az ön-
kormányzati adóhatóság jár el. 

A párlat adójegy igénylése és rendelkezésre bocsátá-
sa az igénylő választása szerint történhet papír ala-
pon vagy elektronikusan, a lakóhely szerint illetékes 
állami adó- és vámhatóságnál a „NAV_J27 – Magán-
főző párlat adójegy megrendelése” nyomtatványon, 
a párlat előállítását megelőzően. Az állami adó- és 
vámhatóság a párlat adójegy értékének megfizeté-
sét követően bocsátja az igénylő rendelkezésére.

A párlat adójegy az 1 liter magánfőzött párlat után 
a 700 Ft jövedéki adó megfizetését, illetve az 1 liter 
42 térfogatszázalékos pálinka eredetét igazolja. Első 
alkalommal 5 párlat adójegyet kell igényelni, éves 
szinten viszont maximum 86 igényelhető. Ameny-
nyiben egy háztartásban több magánfőző él, úgy az 
általuk előállított mennyiségek egybe számítandók 
és nem haladhatják meg a 86 litert. 

A bővebb tájékoztató, a párlatjegy megrende-
léséhez szükséges NAV_J27-es nyomtatvány 
és kitöltési útmutató adócsoportunknál ügyfélfo-
gadási időben vagy a hivatal földszintjén található 
ügyfélszolgálaton is beszerezhető. Kérdéseikkel a 
polgármesteri hivatal adócsoportjához fordulhatnak 
a 26/330-233-as telefonszámon a 108, 109, 110, 
111-es mellékeken.

Dr. Krupp Zsuzsanna   
jegyző

Ezutén meglepetésként a Pilisvö
rösvári Fúvószenekar képviselője át
nyújtotta 50 000 forintos támogatását a 
TRINA nemzetközi zenei projekt foly
tatásához a zeneiskola igazgatónőjének, 
Oláhné Szabó Anitának. A tavaszváró 
délután zárásaként közösen adta elő 
a Német Nemzetiségi Fúvószenekar 
és a Pilis Brass Band Kozek Bálint ve
zénylésével Norbert Galle Böhmischer 
Traum című polkáját, majd Buzás Bá
lint karnaggyal Marco Beyer Löhlbacher 
Musikanten polkáját. Természetesen a 
hálás közönség az utolsó dalt visszatap
solta, majd hatalmas ovációval búcsúz
tatták a fellépőket.
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ZÖLDBE BORULT SZÍVEK

ÖSSZMŰVÉSZETI 
KAVALKÁD

És ez szinte mind meg is jelent a 
Cziffra György Alapfokú Művészeti 
Iskola koncerttermében és előteré

ben, hiszen a klasszikusoktól a népzenén át 
egészen a hatvanas évek beatzenéjéig a mu
zsika számos műfaja felcsendült az április 
20i koncerten. De nemcsak a zenei műfajok, 
hanem a képzőművészeti ágak és alkotások 
széles skálájával is találkozhattak az iskolába 
érkezők.

Hétköznapinak semmiféleképpen 
nem mondható ír zenei estre és 
táncházra került sor április 21

én este a Művészetek Házában Világok 
tánca, táncok világa címen. A különféle 
ír, skót vagy amerikai dallamokat (több 
esetben kiegészítve magyar motívumok
kal) Magyarország egyik leghosszabb 
ideje működő, hagyományos ír zenét ját
szó zenekara, a Greenfields szolgáltatta. 

Repertoárjukból nem hiányozhattak a 
klasszikus témák, így például a kocsmai 
hangulat, a whisky szeretete, a szerelmes 
balladák, az elvándorlás vagy a katona
élet hétköznapjai. Ahogy az köztudomá
sú, az írek bizony nem a legszomorúbb 
népség, bármennyire is hányattatott a 
történelmük, így az est során sem akadt 
ok a szomorkodásra. Az elhangzott té
telek között olyan klasszikusok is szere
peltek, mint a Whiskey in the jar vagy a 
hazánkban Baj van a részeg tengerésszel 
néven ismert nóta. 

Az előadás színvonalát a zenészek ma
gas fokú zenei képzettségén s a belőlük 
áradó zeneszereteten kívül két táncosnak 
a hagyományos – nem pedig a tévéből 
ismert – ír és skót néptánci elemekkel ki
egészített előadása fokozta. Így telt el a 
koncert első fele, amely során a zenekar 
többször tapsolásra, illetőleg éneklésre 
biztatta a nagyérdeműt. A rendezvény 
végén a két táncos segítségével az érdek
lődők belekóstolhattak az ír táncvirtusba, 
így gyakorlatilag megtelt a színházterem 
színpad előtti „küzdőtere”.

Úgy gondolom, az est végére minden
ki feltöltődhetett lelkileg, s az ír hangu
lattól jó értelemben „megrészegedve”, 
szívében egy cseppnyi zöld szelettel tér
hetett haza. 

KoMa

„A szavak nem mindig képesek elvégezni azt a munkát, amelyre szüksé-
günk van. Zene kell ott, ahol a szavak kudarcot vallanak.” Ezzel a találó 
idézettel nyitotta meg az V. Művészeti Iskolák Találkozóját Sárközi Márta 
tankerületi igazgató, kiegészítve azzal, hogy a zene mellett kell még tánc, 
dráma és képzőművészet is. 

Gromon István polgármester köszön
tőjében kiemelte, hogy a Cziffra György 
Alapfokú Művészeti Iskola a néhány évvel 
ezelőtti fenntartóváltás mellett is továbbviszi 
azt a színvonalat, amelyet az évtizedek alatt 
megalapoztak, és büszke arra, hogy zászlós
hajó a környék művészeti oktatásában.

A tankerületben folyamatosan bővül a 
művészeti oktatás – mondta megnyitójá
ban Sárközi Márta, az Érdi Tankerületi 
Központ igazgatója –, hiszen például az 
idén Herceghalmon létrehozott új mű
vészeti iskola mellett a remények szerint 
jövőre Pilisszántón is megoldódik a mű
vészeti oktatás. Az új intézményeken túl
menően pedig újabb tanszakok is várják 
a növendékeket, hiszen a cél minél több 
gyerekkel megismertetni és megszerettetni 
a művészeteket. 

A közel másfél órás koncerten Sóskút, 
Üröm, Pilisborosjenő, Pilisszentiván, Érd, 
Törökbálint, Herceghalom, Piliscsaba, va
lamint természetesen Pilisvörösvár művé
szeti iskolái képviseltették magukat. A szóló 
produkciók mellett többféle kamara felállás 
is színpadra lépett: így volt tanár és tanítvá
nya fúvós, illetve gitárduó, gitár és fuvola 
trió, sőt fuvola kvintett is, továbbá két kórus, 
cselló és citerazenekari előadás. A házigaz
da iskola növendékei is több produkcióban 
szerepeltek, hiszen kórusuk mellett Maizl 
Emese zongora és Czető Szabolcs harmo
nikajátékát is hallhattuk, az iskola vonósze

nekarában pedig maga az igazgató, Oláhné 
Szabó Anita is játszott.

És ha már Sárközi Márta egy Rothfuss
idézettel nyitotta a koncertet, akkor zárjuk 
mi is azzal: „A dalok kiválasztják az órá
jukat és az évszakukat. Ha bádoghangot 
hallasz, annak megvan az oka. A dallam a 
szívedből származik, és sáros kútból nem 
lehet tiszta vizet meríteni. Hagynod kell, 
hogy a hordalék leülepedjen, különben úgy 
fog csörömpölni a zenéd, mint a repedt ha
rang.” Nos, az biztos, hogy az V. Művészeti 
Iskolák Találkozóján minden csengően 
tisztán szólt. 

Olasz-Hartyányi Nikoletta

A tankerületi szintre bővült eseményen 
10 iskola és több mint 100 gyerek lépett szín
padra. Elsőként a piliscsabai Páduai Szent 
Antal Iskola első osztályosokból álló Arany
alma néptánccsoportja adta elő műsorát, akik 
Egyedem, begyedem bú című népi játék válo
gatásukkal megalapozták a jó hangulatot.
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egészen a hatvanas évek beatzenéjéig a mu
zsika számos műfaja felcsendült az április 
20i koncerten. De nemcsak a zenei műfajok, 
hanem a képzőművészeti ágak és alkotások 
széles skálájával is találkozhattak az iskolába 
érkezők.

Hétköznapinak semmiféleképpen 
nem mondható ír zenei estre és 
táncházra került sor április 21

én este a Művészetek Házában Világok 
tánca, táncok világa címen. A különféle 
ír, skót vagy amerikai dallamokat (több 
esetben kiegészítve magyar motívumok
kal) Magyarország egyik leghosszabb 
ideje működő, hagyományos ír zenét ját
szó zenekara, a Greenfields szolgáltatta. 

Repertoárjukból nem hiányozhattak a 
klasszikus témák, így például a kocsmai 
hangulat, a whisky szeretete, a szerelmes 
balladák, az elvándorlás vagy a katona
élet hétköznapjai. Ahogy az köztudomá
sú, az írek bizony nem a legszomorúbb 
népség, bármennyire is hányattatott a 
történelmük, így az est során sem akadt 
ok a szomorkodásra. Az elhangzott té
telek között olyan klasszikusok is szere
peltek, mint a Whiskey in the jar vagy a 
hazánkban Baj van a részeg tengerésszel 
néven ismert nóta. 

Az előadás színvonalát a zenészek ma
gas fokú zenei képzettségén s a belőlük 
áradó zeneszereteten kívül két táncosnak 
a hagyományos – nem pedig a tévéből 
ismert – ír és skót néptánci elemekkel ki
egészített előadása fokozta. Így telt el a 
koncert első fele, amely során a zenekar 
többször tapsolásra, illetőleg éneklésre 
biztatta a nagyérdeműt. A rendezvény 
végén a két táncos segítségével az érdek
lődők belekóstolhattak az ír táncvirtusba, 
így gyakorlatilag megtelt a színházterem 
színpad előtti „küzdőtere”.

Úgy gondolom, az est végére minden
ki feltöltődhetett lelkileg, s az ír hangu
lattól jó értelemben „megrészegedve”, 
szívében egy cseppnyi zöld szelettel tér
hetett haza. 

KoMa

„A szavak nem mindig képesek elvégezni azt a munkát, amelyre szüksé-
günk van. Zene kell ott, ahol a szavak kudarcot vallanak.” Ezzel a találó 
idézettel nyitotta meg az V. Művészeti Iskolák Találkozóját Sárközi Márta 
tankerületi igazgató, kiegészítve azzal, hogy a zene mellett kell még tánc, 
dráma és képzőművészet is. 

Gromon István polgármester köszön
tőjében kiemelte, hogy a Cziffra György 
Alapfokú Művészeti Iskola a néhány évvel 
ezelőtti fenntartóváltás mellett is továbbviszi 
azt a színvonalat, amelyet az évtizedek alatt 
megalapoztak, és büszke arra, hogy zászlós
hajó a környék művészeti oktatásában.

A tankerületben folyamatosan bővül a 
művészeti oktatás – mondta megnyitójá
ban Sárközi Márta, az Érdi Tankerületi 
Központ igazgatója –, hiszen például az 
idén Herceghalmon létrehozott új mű
vészeti iskola mellett a remények szerint 
jövőre Pilisszántón is megoldódik a mű
vészeti oktatás. Az új intézményeken túl
menően pedig újabb tanszakok is várják 
a növendékeket, hiszen a cél minél több 
gyerekkel megismertetni és megszerettetni 
a művészeteket. 

A közel másfél órás koncerten Sóskút, 
Üröm, Pilisborosjenő, Pilisszentiván, Érd, 
Törökbálint, Herceghalom, Piliscsaba, va
lamint természetesen Pilisvörösvár művé
szeti iskolái képviseltették magukat. A szóló 
produkciók mellett többféle kamara felállás 
is színpadra lépett: így volt tanár és tanítvá
nya fúvós, illetve gitárduó, gitár és fuvola 
trió, sőt fuvola kvintett is, továbbá két kórus, 
cselló és citerazenekari előadás. A házigaz
da iskola növendékei is több produkcióban 
szerepeltek, hiszen kórusuk mellett Maizl 
Emese zongora és Czető Szabolcs harmo
nikajátékát is hallhattuk, az iskola vonósze

nekarában pedig maga az igazgató, Oláhné 
Szabó Anita is játszott.

És ha már Sárközi Márta egy Rothfuss
idézettel nyitotta a koncertet, akkor zárjuk 
mi is azzal: „A dalok kiválasztják az órá
jukat és az évszakukat. Ha bádoghangot 
hallasz, annak megvan az oka. A dallam a 
szívedből származik, és sáros kútból nem 
lehet tiszta vizet meríteni. Hagynod kell, 
hogy a hordalék leülepedjen, különben úgy 
fog csörömpölni a zenéd, mint a repedt ha
rang.” Nos, az biztos, hogy az V. Művészeti 
Iskolák Találkozóján minden csengően 
tisztán szólt. 

Olasz-Hartyányi Nikoletta

A tankerületi szintre bővült eseményen 
10 iskola és több mint 100 gyerek lépett szín
padra. Elsőként a piliscsabai Páduai Szent 
Antal Iskola első osztályosokból álló Arany
alma néptánccsoportja adta elő műsorát, akik 
Egyedem, begyedem bú című népi játék válo
gatásukkal megalapozták a jó hangulatot.
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• Hogy jött létre ez a kötet?

Kerekes Gábor: A vörösvári nemzetiségi 
óvodák pedagógusai éveken keresztül gyűj
tötték azokat a Vörösváron közszájon forgó 
német nyelvű mondókákat, kiszámolókat és 
közmondásokat, amelyeket az óvodai nem
zetiségi német nyelvi foglalkozásokon fel 
tudtak használni. Az évek során összegyűlt 
anyagot egy mappába rendezték, és az ösz
szeállított mappával megkeresték Gromon 
István polgármestert, hogy segítsen az ösz

szegyűjtött anyag megjelentetésben. Polgár
mester úr minket kért meg arra, hogy lek
toráljuk és kiadásra előkészítsük az anyagot.

• Miért csak a mondókákat adták ki végül?

K. G.: A kézirat sok olyan mondókát, dalt, 
játékot is tartalmazott, amit nem a vörösvári 
hagyományból, hanem más forrásokból, 
könyvekből, foglalkoztató füzetekből gyűj
töttek. A szerkesztési munkánk egyik lépése 
az volt, hogy a szerzői és kiadói joggal védett 

TAVASZI NEMZETISÉGI PROGRAMOK 
A NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODÁBAN 

A Pilisvörösvári Német Nem
zetiségi Óvodában minden év 
novemberében nemzetiségi hét 

keretében elevenednek meg azok a régi 
szokások és hagyományok, melyekkel a 
gyermekek már csak itt, az óvodában is
merkedhetnek meg. Az óvoda pedagógu
sainak a hagyományok megőrzésével és 
továbbadásával szembeni elkötelezettsé
gét mutatja, hogy a sok színes programot 
már nem tudták egy hétbe belesűríteni. 
Ezért ettől az évtől kezdve nemcsak ősz
szel, hanem tavasszal is megrendezésre 
kerül mindhárom tagóvodában a nem
zetiségi hét.

Április 9től minden napra jutott 
valamilyen tevékenység, amelyeken 
keresztül régi mesterségeket ismerhet
tek meg, próbálhattak ki az óvodások. 
Hétfőn a gyerekek kis fazekasokká vál
tak: agyagtálak készítésén szorgoskod

szövegeket elkülönítsük a jogtiszta szöve
gektől.
Müller Márta: A kézirat ezenkívül elsősor
ban német köznyelven írt anyagokból állt, 
ezért szét kellett válogatni egymástól a né
met köznyelvi és a vörösvári nyelvjárási szö
vegeket. És hogy a helyzet ne legyen egysze
rű, a nyelvjárási szövegek között is találtunk 
olyat, ami nem vörösvári, de még csak nem 
is bajor volt, így a nyelvjárási mondókákat is 
szelektálni kellett. 

• A kötetben a bal és jobb oldalak mindig 
egy egységet alkotnak. Ennek mi az oka?

M. M.: Ha kinyitjuk a kötetet, bal oldalon 
találhatók a mondókák nyelvjárási megfe
lelői, jobb oldalon pedig a német köznyelvi 
forma.

• Bal oldalon egy mondóka esetében miért 
két szöveg látható?

M. M.: Bal oldalon az első helyen a gyűjtők 
eredeti lejegyzése áll úgy, ahogy a mondó

GEMEINSAMES ERBE

Der unlängst erschienene Band 
„Kinderreime und Sprüche aus 
Werischwar/Pilisvörösvár” wurde 
im Kindergarten Gradus dem Pu
blikum präsentiert. Der Band ent
hält authentisches bairisches Dia
lektmaterial aus Werischwar. In der 
Präsentation ging man darauf ein, 
wie das Buch aufgebaut ist, bzw. 
wie man es benutzen kann. Die 
Veranstaltung blieb den Teilneh
mern auch durch die trefflichen 
Rezitationen der Kindergartenkin
der in Erinnerung.

SVÁB MONDÓKÁSKÖNYV 
JELENT MEG

A pilisvörösvári nemzetiségi óvodapedagógusok által összegyűjtött 
vörösvári bajor mondókákat, kiszámolókat és közmondásokat tartalmazó 
mondókáskönyv Gradus óvodai bemutatója kapcsán beszélgettünk Kere-
kes Gábor és Müller Márta szerkesztőkkel.

kákat a gyűjtés során felírták. Ezt a lejegy
zési módot csak a vörösvári svábok tudják 
helyesen kiejteni, mert keverednek a le
jegyzett szövegekben a német és a magyar 
ábécé betűi. 
K. G.: Azért, hogy a mondókákat azok is ki 
tudják olvasni, akik csak németül tudnak, az 
eredeti, betűhű lejegyzés után a német ábé
cé betűkészletével is lejegyeztük a mondó
kákat. A második lejegyzést azért neveztük 
korrigált formának, mert előfordult, hogy a 
generációról generációra történő hagyomá
nyozás vagy az adatgyűjtés során egyegy 
szó helytelen formában rögzült. A félreér
téseket a második verzióban igazítottuk ki.

• Miért csak a másodikban?

K. G.: Azért, mert fontosnak tartottuk a szö
veghűséget. A gyűjtési folyamat során létre
jött verzióhoz nem akartunk egy betűt sem 
hozzá tenni, s egy betűt sem elvenni belőle. 
Ez a gyűjtési folyamat szempontjából így 
méltó és igazságos.
M. M.: A második, korrigált lejegyzési forma 
ezenkívül mintát is kíván adni mindazok
nak, akik a jövőben vörösvári szövegeket 
gyűjtenek, ahhoz, hogy hogyan lehet bajor 
szövegeket német betűkkel lejegyezni.

• Ezzel lezárult a kötet szerkesztése?

M. M.: Nem, a fenti munkák elvégzése után 
elkészítettük a tájszövegek köznyelvi verzi
óit is. A köznyelvi verzió sokszor érthetőbbé 
teszi a bajor változatot. Ahol a köznyelvi át
irat nem volt elég, és ahol szükségét láttuk, 
a tipikusan bajor jelenségeket lábjegyzetek
ben is kommentáltuk. Az érdeklődők így 
tudhatják meg, hogy a bajor äink/aink/enk 
németül eucht jelent, vagy hogy az igék 
többes szám 2. személyben tsre végződnek. 
De a figyelmes olvasó arra is választ talál a 
lábjegyzetekben, hogy a frász szavunknak 
(pl. valakit kitör a frász) milyen bajor gyö
kerei vannak.
K. G.: Fontosnak éreztük az adatközlők és a 
gyűjtők nevének minél teljesebb körű meg
örökítését, ezért a kötetszerkesztés finisében 
megkértük a városi önkormányzatot, a né
met nemzetiségi önkormányzatot és a nem
zetiségi intézmények vezetőit, hogy juttas
sák el hozzánk azoknak a neveit, akik részt 
vettek a gyűjtésben, de a kéziratban nem 
szerepel a nevük. Nagyon köszönjük a meg
küldött neveket. Akiről tudomásunk volt, 
azoknak nevét felsoroltuk az előszóban. 

• A kötet megjelenése tehát egy közös 
munka szép eredménye.

M. M.: Így van. Ezt a kötetet vörösváriak 
készítették az elsőtől az utolsó betűig: az 
adatközlők, a gyűjtők, a szerkesztők, a 
lektor (prof. Manherz Károly/ELTE), a 
tördelőszerkesztő (Oláh Ágnes/ELTE) 
és még a nyomda is vörösvári volt. A kö
tet megjelentetését Pilisvörösvár Német 

Nemzetiségi Önkormányzata karolta fel 
és teremtette meg a könyv kiadásának 
anyagi hátterét, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának pályázati támogatása 
által.
K. G.: A kötet bemutatójának a Gradus 
óvoda adott otthont. A bemutató prog
ramjában az óvodások is részt vettek, 
akik a kötetben megtalálható mondókák 
közül adtak elő néhányat, igen bájosan. 
Köszönet érte a gyerekeknek, a felkészítő 
pedagógusoknak, a szülőknek, a szerve
zőknek és a vörösvári német nemzetiségi 
önkormányzatnak.

• Lesz folytatása a munkának?

M. M.: Reméljük, hogy igen, mert az első 
fecske igenis tavaszt csinál. Látnánk fan
táziát egy második, bővített kiadásban. 
Ebbe a mondókák által ihletett gyermek
rajzok kerülhetnének bele illusztráció
ként, és a mondókák szövegeit a vörösvári 
nyelvjárást tudó fiatalok audiofájlba is 
felmondhatnák, amit CDn mellékel
nénk a kötethez.

• Hol kapható a könyv?

K. G.: A vörösvári könyvesboltban, a 
könyvtár mellett.

VÚ

tak, miközben a kisebbek pékinasként 
pogácsát készítettek a pedagógusokkal. 
Kedden nemzetiségi bábjátékon szóra
kozhattak az apróságok. Szerdán kék
festő technikával kis terítőt készített 
mindenki, hogy batyuként hajtogatva a 
korábban sütött pogácsa kerüljön bele. A 
fáradalmakat vidám lovas kocsikázáson 
pihenhette ki kicsi és nagy. Csütörtökön 
Zsámboki Szabolcs vezetésével az óvoda 
belső udvarán nagymosást tartottak. A 
nagy fateknő fölé hajolva dolgozott sok 
kis szorgos kéz azon, hogy a régi lepedők, 
terítők patyolattiszták legyenek. Másna
pig lengette és szárította a szél a kötélre 
csipeszelt kelméket. Pénteken egy Szent 
István utcai kárpitos műhely meglátoga
tásával zárult a hét, mely sok új, változa
tos tevékenység során rengeteg élménnyel 
és ismerettel gazdagította a gyerekeket.

VH

Tájékoztató az óvodák zárvatartási idejéről
Ezúton tájékoztatom Önöket arról, hogy a Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott óvodák a nyári idő-
szakban az alábbiak szerint tartanak zárva: 

ÓVODA ZÁRVATARTÁS IDEJE
Zrínyi utcai óvoda 2018. 06. 25. – 07. 23.
Szabadság utcai óvoda 2018. 07. 16. – 08. 13.
Rákóczi utcai óvoda 2018. 07. 23. – 08. 20.
Széchenyi utcai óvoda 2018. 06. 18. – 07. 15.
Gradus óvoda 2018. 07. 16. – 08. 13.

Egyúttal tájékoztatom a kedves szülőket arról, hogy amennyiben az óvoda zárvatartása alatt gyermekük elhelyezé-
se gondot okoz, a gyermek felügyeletét nem tudják biztosítani, kérhetik a többi nyitva tartó óvoda valamelyikében 
az átmeneti elhelyezést.
Az óvodák zárvatartására a szükséges éves karbantartási és felújítási munkák miatt van szükség.
Megértésüket köszönjük.

Gromon István  
polgármester

    A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE
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hagyományból, hanem más forrásokból, 
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merkedhetnek meg. Az óvoda pedagógu
sainak a hagyományok megőrzésével és 
továbbadásával szembeni elkötelezettsé
gét mutatja, hogy a sok színes programot 
már nem tudták egy hétbe belesűríteni. 
Ezért ettől az évtől kezdve nemcsak ősz
szel, hanem tavasszal is megrendezésre 
kerül mindhárom tagóvodában a nem
zetiségi hét.

Április 9től minden napra jutott 
valamilyen tevékenység, amelyeken 
keresztül régi mesterségeket ismerhet
tek meg, próbálhattak ki az óvodások. 
Hétfőn a gyerekek kis fazekasokká vál
tak: agyagtálak készítésén szorgoskod

szövegeket elkülönítsük a jogtiszta szöve
gektől.
Müller Márta: A kézirat ezenkívül elsősor
ban német köznyelven írt anyagokból állt, 
ezért szét kellett válogatni egymástól a né
met köznyelvi és a vörösvári nyelvjárási szö
vegeket. És hogy a helyzet ne legyen egysze
rű, a nyelvjárási szövegek között is találtunk 
olyat, ami nem vörösvári, de még csak nem 
is bajor volt, így a nyelvjárási mondókákat is 
szelektálni kellett. 

• A kötetben a bal és jobb oldalak mindig 
egy egységet alkotnak. Ennek mi az oka?

M. M.: Ha kinyitjuk a kötetet, bal oldalon 
találhatók a mondókák nyelvjárási megfe
lelői, jobb oldalon pedig a német köznyelvi 
forma.

• Bal oldalon egy mondóka esetében miért 
két szöveg látható?

M. M.: Bal oldalon az első helyen a gyűjtők 
eredeti lejegyzése áll úgy, ahogy a mondó
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„Kinderreime und Sprüche aus 
Werischwar/Pilisvörösvár” wurde 
im Kindergarten Gradus dem Pu
blikum präsentiert. Der Band ent
hält authentisches bairisches Dia
lektmaterial aus Werischwar. In der 
Präsentation ging man darauf ein, 
wie das Buch aufgebaut ist, bzw. 
wie man es benutzen kann. Die 
Veranstaltung blieb den Teilneh
mern auch durch die trefflichen 
Rezitationen der Kindergartenkin
der in Erinnerung.
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kákat a gyűjtés során felírták. Ezt a lejegy
zési módot csak a vörösvári svábok tudják 
helyesen kiejteni, mert keverednek a le
jegyzett szövegekben a német és a magyar 
ábécé betűi. 
K. G.: Azért, hogy a mondókákat azok is ki 
tudják olvasni, akik csak németül tudnak, az 
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Nemzetiségi Önkormányzata karolta fel 
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VÚ

tak, miközben a kisebbek pékinasként 
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terítők patyolattiszták legyenek. Másna
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VH

Tájékoztató az óvodák zárvatartási idejéről
Ezúton tájékoztatom Önöket arról, hogy a Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott óvodák a nyári idő-
szakban az alábbiak szerint tartanak zárva: 

ÓVODA ZÁRVATARTÁS IDEJE
Zrínyi utcai óvoda 2018. 06. 25. – 07. 23.
Szabadság utcai óvoda 2018. 07. 16. – 08. 13.
Rákóczi utcai óvoda 2018. 07. 23. – 08. 20.
Széchenyi utcai óvoda 2018. 06. 18. – 07. 15.
Gradus óvoda 2018. 07. 16. – 08. 13.

Egyúttal tájékoztatom a kedves szülőket arról, hogy amennyiben az óvoda zárvatartása alatt gyermekük elhelyezé-
se gondot okoz, a gyermek felügyeletét nem tudják biztosítani, kérhetik a többi nyitva tartó óvoda valamelyikében 
az átmeneti elhelyezést.
Az óvodák zárvatartására a szükséges éves karbantartási és felújítási munkák miatt van szükség.
Megértésüket köszönjük.

Gromon István  
polgármester

    A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE
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TRACHTTAG A VÁSÁR TÉRI ISKOLÁBAN 

KREISZ KATALIN-DÍJ  
TAGSCHERERNÉ  
WIESZT MÁRIÁNAK

Számtalan színes plakáttal hívtuk fel 
a tanulók és a tanárok figyelmét a 
nagy napra. Sokan öltöttek magukra 

egyegy régi sváb ruhadarabot és kombi
nálták azt a mai, hétköznapi viseletükkel. 
Volt, aki rozmaringos kalapot tett a fejére, 
mások a rokonoktól, ismerősöktől, idő
sebb vörösváriaktól kölcsönkért mellényt, 
kötényt, sváb inget, keményített alsószok
nyát vagy régi csizmát húzták fel.  

• Mit érzett, amikor megtudta, hogy az 
idei díjazott Ön lesz? 

A nyelvi munkaközösségünkben szakmai
lag és emberileg is kiváló tanárok dolgoz
nak, ezért nagy megtiszteltetésnek éreztem, 
hogy iskolánk vezetősége engem terjesztett 
fel erre a díjra. Ez azt jelentette számomra, 
hogy jó úton járok, és egyben erőt is adott a 
folytatáshoz.

• Hogyan alakult a pedagógusi pályája?

A diplomaszerzés után német tanítóként 
helyezkedtem el a Vásár téri általános isko
lában, és amikor gyesről visszatértem, nem
sokára a német nyelv mellett német nyelvű 
népismeretet kezdtem el tanítani. Nem volt 
egyszerű, mert nem volt könyv ehhez a tan
tárgyhoz. Szép fokozatosan minden évben 
másmás témára helyeztem a hangsúlyt, 
például szokásokra, bányászatra, énekekre 
és táncokra, sváb ruházatra, méhészetre, 
szénégetésre, ételekre. Sokszor hívtam be 
nagyszülőket az órákra, hogy ők is mesél
jenek a gyerekeknek. Rengeteg használati 
tárgyat küldtek be nekünk, amelyek egy 
ideig nálunk maradhattak. 

Sok kislány befont hajjal érkezett, amit 
rozmaringszállal díszített a nap tiszteletére. 
A két tanítási nyelvű osztályaink felvették a 
teljes sváb népviseletüket. 

A felhívás részét képezte az is, hogy 
énekeljen el együtt aznap minden német 
nemzetiségi tanintézmény egy német nép
dalt. Mi a Muss i denn… című dalt tanultuk 
meg, és lelkesen zendítettünk rá az iskola
udvaron, amiről videófelvétel is készült. Az 
énekszót Sax Bernárd és Klein Xavér kísérte 

harmonikán. A Wehrheimből érkezett ven
dégeink is lelkesen csatlakoztak hozzánk. 

A szépséges viseletek, a sok lelkes gyer
mek, a ragyogó napsütés és a rengeteg fotó 
felejthetetlenné tették a TrachtTagot és erő
sítették bennünk az összetartozás érzését. 

Iskolánk honlapján (www.nnai.hu) 
Önök is betekintést nyerhetnek a rendez
vénybe.

Lazri Judit
Fotó: Fogarasy Attila

Április 27-én negyedszer került 
megrendezésre a német nemzeti-
ségi népviselet napja országszer-
te. Iskolánk is csatlakozott a Ma-
gyarországi Német Kulturális és 
Információs Központ (Zentrum) 
által meghirdetett „Stimmen wir 
an!” felhíváshoz. A TrachtTag is-
kolai megszervezését ketten vállal-
tuk kolléganőmmel, Tagschererné 
Wieszt Máriával.

Kreisz Katalin a taksonyi német nemzetiségi oktatás meghatározó egyé-
nisége volt, tanfelügyelőként is tevékenykedett Pest és Nógrád megye is-
koláiban. A róla elnevezett díj lépett az év némettanára díj örökébe, és 
azok a pedagógusok kaphatják meg, akik maradandót alkotnak a német-
oktatás és a nemzetiségi nevelés területén. 


DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS: 

MARÓCSEK GÁBOR 

0670/624-20-81

2013ban két tannyelvű osztályt kap
tam, ahol már a környezetismeret, népis
meret, ének, rajz és technika tantárgyakat 
is németül taníthattam. A két tannyelvű 
oktatási forma lehetőséget teremt arra, 
hogy a tudást tantárgyakon átívelve adjuk 
át a gyerekeknek, így könnyebb, mert ha a 
németórán például az állatok témakörrel 
foglalkozunk, akkor az adott témát körbe
járhatjuk, gyakorolhatjuk a német nyelvű 
környezetismeret, ének és rajzórán is.

• Mivel foglalkozott a közelmúltban?

Csatlakoztunk a Zentrum (Magyarországi 
Német Kulturális és Információs Központ) 
által meghirdetett TrachtTaghoz. Az egész 
iskolát megmozgattuk. Minden gyermek 
és felnőtt legalább egy sváb ruhadarabot 
vagy akár teljes népviseletet vett fel, vala
mint kitűzött egy szál rozmaringot. Az ud
varon közösen énekeltük a Muss i denn… 
című dalt harmonikakísérettel aláfestve. 
Videófelvétel és rengeteg fénykép bizonyít
ja, hogy nagyon jól sikerült ez a délelőtt.

• Mi a következő esemény, amire készül?

Júniusban két német nemzetiségi tábor 
szervezése és lebonyolítása a következő 
nagy, előttünk álló feladat. Tanév végén 
Nemesnádudvarra utazunk, délelőtt is
kolába mennek a gyerekek, délután pedig 
sváb foglalkozások lesznek, sokat kirándu
lunk majd, például Gemencre, Hajósra. 
Pilisvörösváron pedig immár harmadszor 
rendezzük meg a hagyományőrző sváb 
tábort. Mindkettőben tevékenyen részt ve
szek.

• A sok változatos rendezvényhez honnan 
meríti az ötleteket?

Sokat gondolkozunk és beszélgetünk a kol
légákkal, magam is sokat keresgélek. Ha tu
dok, jelentkezem továbbképzésekre. Tavaly 
Hamburgban és Brémában egy kéthetes 

tanfolyamon vehettem részt. A kurzus min
den napján másmás projektalapú feladatot 
kellett megoldanunk: volt, hogy nyelvtani 
szabályokhoz varázstrükköket tanultunk és 
mutattunk be német kisiskolásoknak, volt 
egy nap, amikor a német területről kiván
dorló németek történetét dolgoztuk fel, de 
volt például olyan nap is, amin jó cselekede
teket kellett végrehajtanunk.

• Ha lenne három kívánsága, mit kívánna 
a gyerekeknek, a kollégáknak és önmagá-
nak?

A gyermekeknek örömteli nyelvtanulást 
kívánok, mert csak az marad meg, amit 
örömmel sajátítottunk el. A kollégáknak 
azt kívánom, hogy maradjanak kíváncsi, 
érdeklődő, nyitott emberek. Jómagamnak 
pedig egészséget, hogy a még rám váró fel
adatokat el tudjam végezni.

• Mi is ezt kívánjuk, és a díjhoz szívből 
gratulálunk!

M.M.

APRÓHIRDETÉS

ÁLLÁS – A Községház Utcai Óvoda óvo-
dapedagógust alkalmazna 2018. augusztus 
27-től. Érdeklődni Sándorfi Lászlóné óvoda-
vezetőnél lehet: 06-20-549-07-91, 
ovoda.kozseghaz@ecom.hu

AUSGEZEICHNETE 
PÄDAGOGIN

Den heurigen KatharinaKreiszPreis 
erhielt Mária TagschererWieszt, 
Grundschulpädagogin an der deut
schen Minderheitenschule am Markt
platz. Im Interview erkundigten wir 
uns bei Frau TagschererWieszt da
nach, wie ihre pädagogische Lauf
bahn bisher verlief, an der Organi
sierung welcher schulischen und 
außerschulischen Veranstaltungen sie 
teilnimmt und was sie Schülern und 
Kollegen wünscht.
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egy nap, amikor a német területről kiván
dorló németek történetét dolgoztuk fel, de 
volt például olyan nap is, amin jó cselekede
teket kellett végrehajtanunk.

• Ha lenne három kívánsága, mit kívánna 
a gyerekeknek, a kollégáknak és önmagá-
nak?

A gyermekeknek örömteli nyelvtanulást 
kívánok, mert csak az marad meg, amit 
örömmel sajátítottunk el. A kollégáknak 
azt kívánom, hogy maradjanak kíváncsi, 
érdeklődő, nyitott emberek. Jómagamnak 
pedig egészséget, hogy a még rám váró fel
adatokat el tudjam végezni.

• Mi is ezt kívánjuk, és a díjhoz szívből 
gratulálunk!

M.M.

APRÓHIRDETÉS

ÁLLÁS – A Községház Utcai Óvoda óvo-
dapedagógust alkalmazna 2018. augusztus 
27-től. Érdeklődni Sándorfi Lászlóné óvoda-
vezetőnél lehet: 06-20-549-07-91, 
ovoda.kozseghaz@ecom.hu

AUSGEZEICHNETE 
PÄDAGOGIN

Den heurigen KatharinaKreiszPreis 
erhielt Mária TagschererWieszt, 
Grundschulpädagogin an der deut
schen Minderheitenschule am Markt
platz. Im Interview erkundigten wir 
uns bei Frau TagschererWieszt da
nach, wie ihre pädagogische Lauf
bahn bisher verlief, an der Organi
sierung welcher schulischen und 
außerschulischen Veranstaltungen sie 
teilnimmt und was sie Schülern und 
Kollegen wünscht.
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PILIS RIDE 
LOVAS TÚRÁK KARNYÚJTÁSNYIRA

AZ ÉLETRE 
NEVEL

Mindenekelőtt érdemes leszögez
ni, hogy a két és fél méter széles 
űrszelvényű utak ingyenesen 

használhatóak. A most átadott, a Visegrá
dihegységben és a Pilisvörösvárimeden
cében futó szakasz a Pilis Ride útvonal

A régi kenyérgyár épületében, azon 
belül is az A91 Gym – Egészség, 
Fitness és Küzdősport Centru

mon belül működő Harcklubban (ré
gebben a tanórák a Vásár téri iskolában 
zajlottak) minden edzést Attila tart, mert 
egyfajta ars poeticája szerint, ha valamit 
komolyan csinálni akar az ember, akkor 
azt egyedül kell végigvinnie. Bár jelenleg 
az ide járó ötven sportszerető embernek 
nem csak kickbox ágazatban van lehető
sége versenyezni, az edzések és megmé
rettetési lehetőségek között megtalálható 
az említett műfajon kívül a thai box, a 
brazil JiuJitsu és a Kyokushin karate.

Sok gyerek jár ide sportolni, akiket jel
lemzően szüleik kísérnek el. Pozitív ten
dencia, hogy Attila invitálásra a szülők
ből sok esetben ugyanúgy sportszerető s 
művelő emberek lesznek, így a helyi kor
osztály szórása elég széles skálán mozog. 
Fontos, hogy a mai kor utánpótlását sok
oldalúan kell edzeni, mert a világban egy
re inkább az a tendencia, hogy küzdelem 
helyett mindig a gyors és fájdalommentes 
sikerre törekszünk, avagy a nagyon ké
nyelmes közönyt választjuk. Attila ezzel 
nem ért egyet, mert szerinte a harcmű
vészet – és egyébként a többi sportág is 
– lényegében az életre neveli a gyereke
ket, akik az itt tanult tudást később akár 
a munkájuk során is kamatoztathatják 
majd. A klub korosztályának összetételé
vel kapcsolatos érdekesség, hogy a legfia
talabb tagjuk öt, míg a legidősebb hatvan 
év körüli.

Április 25-én a Pilisi Parkerdő Zrt. gondozásában avatták fel a Pilis Ride 
erdei lovas úthálózatot, amely Visegrád, Dunabogdány, Tahitótfalu, 
Pilisszentlászló, Csobánka, Pilisszentkereszt, Pilisszántó, Piliscsév és 
Kesztölc mellett Pilisvörösvárt is érinti.

Legutóbb hat évvel ezelőtt írtunk 
újságunkban a Székesfehérváron 
és Pilisvörösváron működő Harc-
klub Hungary Sport Egyesületről, 
amely idén ünnepli tizenkettedik 
születésnapját. Akkor kollégánk 
azt írta, hogy az egyesület vezetője, 
Pál Attila „egyelőre stabil lábakon 
áll”. Nos, az eltelt évek ebből a kije-
lentésből az egyelőre szót száműz-
ték, nézzük tehát, hogy 2018-ban 
mi mindent ildomos tudni a Sza-
badságligeten található klubról.

hálózat első etapja, amely elsősorban az 
erdei lovaglás lehetőségével próbálja a ter
mészetbe csábítani a környező települések 
lakosait. A projekt keretén belül négy er
dei szálláshely mellett nyári istállók várják 
a lovasokat. Ezek helyileg Visegrádon, az 

Apátkúti Vadászháznál és a Mogyoró
hegyen, valamint a Szentendrénél lévő 
Kőhegyen és a pilisszentkereszti Som
hegyi turistaháznál találhatóak. Az istál
lók azért épültek meg erdei szálláshelyek 
mellett, hogy a kirándulások akár több 
napig is eltarthassanak. Használatukért 
egy ló esetében naponta 2500 forintot kell 
fizetni, amely összeg tartalmazza a hátas 
ellátásához szükséges feltételeket, így a 
széna, a szalma vagy például a víz árát.

Az úthálózat nyomvonalait az erdőt 
szintén lóháton járó erdészek segítségével 
jelölték ki, így biztonsággal kijelenthető, 
hogy a lovasok és a lovak számára is biz
tonságos ösvényeket fedezhetnek fel azok, 
akik a rekreáció ezen formáját választják. 
Ennek ellenére a Pilisi Parkerdő közlemé
nyében felhívta a polgárok figyelmét arra, 
hogy csak gyakorlott lovasok vállalkoz
zanak a túrákra, s azt is csak csoportosan 
tegyék, hiszen az erdei környezet számos 
olyan szituációt produkálhat, amelyek 
során csak egy gyakorlott lovas tud úrrá 
lenni a hátasán (például a vadon élő ál
latok vagy kerékpárosok megijeszthetik a 
lovat). Azokat a részeket, amelyeken gya
logosokkal, bringásokkal vagy mindkettő
vel egyszerre találkozhat az út használója, 
külön jelzéssel látták el.

Felvetődhet a kérdés, hogy milyen te
reppel találkozhat a lovas a Pilis Ride 
nyomvonalán. A parkerdő tájékoztatá
sa szerint aszfaltozott erdei utak, köves 
kaptatók és lágy lejtésű erdei ösvények 
egyaránt a paripás kikapcsolódás részeit 
képzik.

km
fotó: Pilisi Parkerdő Zrt.

– A lovas túrázás az erdei életközösség
ben, az erdő talajában és az erdészeti lé
tesítményekben nem okozhat kárt.
– A lovas úthálózat saját felelősségre 
vehető igénybe. A nyári istállók előze
tes bejelentkezés alapján, az árlistában 
megadott istállóhasználati díj ellenében 
használhatók.
– A kijelölt útvonalak a Pilisi Parker
dő üzemi útjai, ezért azokon erdészeti 
gépjárművek közlekedésére kell számí
tani. A jelzések az erdőterületen futnak 
végig, a településeken, közutakon nem 
láthatók.
– Lovaglásra a jelzett gyalogos turistautat 
csak abban az esetben szabad használni, 
ha az lovas használatra is ki van jelölve. 
A közös használatú utakon csak lépés
ben szabad haladni.
– Mivel a teljes úthálózat védett termé
szeti területen halad át, a kijelölt utakról 
letérni tilos.

– A gyalogosok, kerékpárosok épségére 
mindenhol, a közös használatra kijelölt 
útvonalakon is vigyázni kell. Gyalogo
sokkal, kerékpárosokkal való találkozás 
esetén elővigyázatosságból legfeljebb lé
pésben szabad haladni, szükség esetén 
meg kell állni.
– A lovas túrázás nem zavarhatja indo
kolatlanul az erdőben tartózkodók (pl. 
gyalogos kirándulók) pihenését, vala
mint a rendeltetésszerű erdő és vadgaz
dálkodási tevékenységet.
– Sáros, esős időben az utak kímélése és 
a biztonságos közlekedés érdekében csak 
lépésben szabad haladni.
– Az úthálózatot legalább 2,5 méter szé
lességű és 3 méter űrszelvényű köves és 
földutakon jelölték ki, de az erdőben 
mindenütt számítani kell az űrszelvényt 
leszűkítő, belógó ágakra vagy az úton 
fekvő letört ágakra.

parkerdo.hu

AZ EDZŐ

Egy Muhammad Alitól kölcsönzött 
idézettel kezdődik az a bemutatkozó 
írás, amelyet Pál Attila beszélgeté
sünk apropóján átad nekem magáról. 
Eszerint: „A lehetetlen csupán egy 
nagy szó, amellyel a kis emberek do
bálóznak, mert számukra könnyebb 
egy készen kapott világban élni, mint 
felfedezni magukban az erőt a változ
tatásra. A lehetetlen nem tény. Hanem 
vélemény. A lehetetlen nem kinyilvá
nítás. Hanem kihívás. A lehetetlen le
hetőség. A lehetetlen múló pillanat. A 
lehetetlen nem létezik.” Úgy gondo
lom, hogy ennél tökéletesebben nem 
is lehetne jellemezni az edző eddigi 
életpályáját.

Hétévesen került be a karate vi
lágába, így megismerte a küzdeni 
akarást, magabiztosságot és fegyel
met tanult. Egy időben a rendőrség 
klubjában versenyzett. Folyamatosan 
edzőtáborozott, volt olyan év, amely 
során akár négy hónapot is ilyen he
lyeken töltött. Az áldozatos munká
nak meg is lett az eredménye, ugyan
is számos bajnoki címet, arany, 
ezüst és bronzérmet szerzett hazai 
és nemzetközi szinten. Huszonegy 
éves korában kétoldali térdsérülést 
szenvedett, így a versenyzést abba 
kellett hagynia.

Felállt a padlóról, s élete követke
ző időszakában edzői bizonyítványo
kat és okleveleket érdemelt ki. Ekkor 
ismerte meg a rekreációs sporttevé
kenységeket is. Elvégezte a Magyar 
Testnevelési Egyetem Rekreációs és 
Sportmenedzser szakát. A harcmű
vészetek mellett búvárkodást, síelést, 
snowboardot, wakeboardot és vadvízi 
evezést is oktat.

Az elmúlt évek munkáját kiválóan fém
jelzi, hogy már több magyar diák bajnok
kal büszkélkedhetnek, akik számos hazai 
és nemzetközi versenyen szereztek arany, 
ezüst vagy bronzérmet. Az edző bízik 
benne, hogy ezt a sort idén már Európa 
és világbajnoki aranyéremmel is bővítik 
növendékei, akik közül mindenképpen 
megemlítendő Fülöp Eszter, Schäffer Gá
bor vagy például Makkai Anna neve.

Érdemes szót ejteni arról is, hogy a 
Harcklub indulásakor székesfehérvári 
egyesület volt (a klub még napjainkban is 
működik ott egy segédedző vezetésével), 
de mivel Attila vörösvári felesége révén 
időközben városunkba költözött, mostan
ra már Pilisvörösvár a székhelye. 

K.M.

NÉHÁNY FONTOS SZEMPONT, AMIT ÉRDEMES TUDNI  
A PILIS RIDE ÚTVONALHÁLÓZAT HASZNÁLATA ELŐTT:
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Mindenekelőtt érdemes leszögez
ni, hogy a két és fél méter széles 
űrszelvényű utak ingyenesen 

használhatóak. A most átadott, a Visegrá
dihegységben és a Pilisvörösvárimeden
cében futó szakasz a Pilis Ride útvonal

A régi kenyérgyár épületében, azon 
belül is az A91 Gym – Egészség, 
Fitness és Küzdősport Centru

mon belül működő Harcklubban (ré
gebben a tanórák a Vásár téri iskolában 
zajlottak) minden edzést Attila tart, mert 
egyfajta ars poeticája szerint, ha valamit 
komolyan csinálni akar az ember, akkor 
azt egyedül kell végigvinnie. Bár jelenleg 
az ide járó ötven sportszerető embernek 
nem csak kickbox ágazatban van lehető
sége versenyezni, az edzések és megmé
rettetési lehetőségek között megtalálható 
az említett műfajon kívül a thai box, a 
brazil JiuJitsu és a Kyokushin karate.

Sok gyerek jár ide sportolni, akiket jel
lemzően szüleik kísérnek el. Pozitív ten
dencia, hogy Attila invitálásra a szülők
ből sok esetben ugyanúgy sportszerető s 
művelő emberek lesznek, így a helyi kor
osztály szórása elég széles skálán mozog. 
Fontos, hogy a mai kor utánpótlását sok
oldalúan kell edzeni, mert a világban egy
re inkább az a tendencia, hogy küzdelem 
helyett mindig a gyors és fájdalommentes 
sikerre törekszünk, avagy a nagyon ké
nyelmes közönyt választjuk. Attila ezzel 
nem ért egyet, mert szerinte a harcmű
vészet – és egyébként a többi sportág is 
– lényegében az életre neveli a gyereke
ket, akik az itt tanult tudást később akár 
a munkájuk során is kamatoztathatják 
majd. A klub korosztályának összetételé
vel kapcsolatos érdekesség, hogy a legfia
talabb tagjuk öt, míg a legidősebb hatvan 
év körüli.

Április 25-én a Pilisi Parkerdő Zrt. gondozásában avatták fel a Pilis Ride 
erdei lovas úthálózatot, amely Visegrád, Dunabogdány, Tahitótfalu, 
Pilisszentlászló, Csobánka, Pilisszentkereszt, Pilisszántó, Piliscsév és 
Kesztölc mellett Pilisvörösvárt is érinti.

Legutóbb hat évvel ezelőtt írtunk 
újságunkban a Székesfehérváron 
és Pilisvörösváron működő Harc-
klub Hungary Sport Egyesületről, 
amely idén ünnepli tizenkettedik 
születésnapját. Akkor kollégánk 
azt írta, hogy az egyesület vezetője, 
Pál Attila „egyelőre stabil lábakon 
áll”. Nos, az eltelt évek ebből a kije-
lentésből az egyelőre szót száműz-
ték, nézzük tehát, hogy 2018-ban 
mi mindent ildomos tudni a Sza-
badságligeten található klubról.

hálózat első etapja, amely elsősorban az 
erdei lovaglás lehetőségével próbálja a ter
mészetbe csábítani a környező települések 
lakosait. A projekt keretén belül négy er
dei szálláshely mellett nyári istállók várják 
a lovasokat. Ezek helyileg Visegrádon, az 

Apátkúti Vadászháznál és a Mogyoró
hegyen, valamint a Szentendrénél lévő 
Kőhegyen és a pilisszentkereszti Som
hegyi turistaháznál találhatóak. Az istál
lók azért épültek meg erdei szálláshelyek 
mellett, hogy a kirándulások akár több 
napig is eltarthassanak. Használatukért 
egy ló esetében naponta 2500 forintot kell 
fizetni, amely összeg tartalmazza a hátas 
ellátásához szükséges feltételeket, így a 
széna, a szalma vagy például a víz árát.

Az úthálózat nyomvonalait az erdőt 
szintén lóháton járó erdészek segítségével 
jelölték ki, így biztonsággal kijelenthető, 
hogy a lovasok és a lovak számára is biz
tonságos ösvényeket fedezhetnek fel azok, 
akik a rekreáció ezen formáját választják. 
Ennek ellenére a Pilisi Parkerdő közlemé
nyében felhívta a polgárok figyelmét arra, 
hogy csak gyakorlott lovasok vállalkoz
zanak a túrákra, s azt is csak csoportosan 
tegyék, hiszen az erdei környezet számos 
olyan szituációt produkálhat, amelyek 
során csak egy gyakorlott lovas tud úrrá 
lenni a hátasán (például a vadon élő ál
latok vagy kerékpárosok megijeszthetik a 
lovat). Azokat a részeket, amelyeken gya
logosokkal, bringásokkal vagy mindkettő
vel egyszerre találkozhat az út használója, 
külön jelzéssel látták el.

Felvetődhet a kérdés, hogy milyen te
reppel találkozhat a lovas a Pilis Ride 
nyomvonalán. A parkerdő tájékoztatá
sa szerint aszfaltozott erdei utak, köves 
kaptatók és lágy lejtésű erdei ösvények 
egyaránt a paripás kikapcsolódás részeit 
képzik.
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fotó: Pilisi Parkerdő Zrt.

– A lovas túrázás az erdei életközösség
ben, az erdő talajában és az erdészeti lé
tesítményekben nem okozhat kárt.
– A lovas úthálózat saját felelősségre 
vehető igénybe. A nyári istállók előze
tes bejelentkezés alapján, az árlistában 
megadott istállóhasználati díj ellenében 
használhatók.
– A kijelölt útvonalak a Pilisi Parker
dő üzemi útjai, ezért azokon erdészeti 
gépjárművek közlekedésére kell számí
tani. A jelzések az erdőterületen futnak 
végig, a településeken, közutakon nem 
láthatók.
– Lovaglásra a jelzett gyalogos turistautat 
csak abban az esetben szabad használni, 
ha az lovas használatra is ki van jelölve. 
A közös használatú utakon csak lépés
ben szabad haladni.
– Mivel a teljes úthálózat védett termé
szeti területen halad át, a kijelölt utakról 
letérni tilos.

– A gyalogosok, kerékpárosok épségére 
mindenhol, a közös használatra kijelölt 
útvonalakon is vigyázni kell. Gyalogo
sokkal, kerékpárosokkal való találkozás 
esetén elővigyázatosságból legfeljebb lé
pésben szabad haladni, szükség esetén 
meg kell állni.
– A lovas túrázás nem zavarhatja indo
kolatlanul az erdőben tartózkodók (pl. 
gyalogos kirándulók) pihenését, vala
mint a rendeltetésszerű erdő és vadgaz
dálkodási tevékenységet.
– Sáros, esős időben az utak kímélése és 
a biztonságos közlekedés érdekében csak 
lépésben szabad haladni.
– Az úthálózatot legalább 2,5 méter szé
lességű és 3 méter űrszelvényű köves és 
földutakon jelölték ki, de az erdőben 
mindenütt számítani kell az űrszelvényt 
leszűkítő, belógó ágakra vagy az úton 
fekvő letört ágakra.

parkerdo.hu

AZ EDZŐ

Egy Muhammad Alitól kölcsönzött 
idézettel kezdődik az a bemutatkozó 
írás, amelyet Pál Attila beszélgeté
sünk apropóján átad nekem magáról. 
Eszerint: „A lehetetlen csupán egy 
nagy szó, amellyel a kis emberek do
bálóznak, mert számukra könnyebb 
egy készen kapott világban élni, mint 
felfedezni magukban az erőt a változ
tatásra. A lehetetlen nem tény. Hanem 
vélemény. A lehetetlen nem kinyilvá
nítás. Hanem kihívás. A lehetetlen le
hetőség. A lehetetlen múló pillanat. A 
lehetetlen nem létezik.” Úgy gondo
lom, hogy ennél tökéletesebben nem 
is lehetne jellemezni az edző eddigi 
életpályáját.

Hétévesen került be a karate vi
lágába, így megismerte a küzdeni 
akarást, magabiztosságot és fegyel
met tanult. Egy időben a rendőrség 
klubjában versenyzett. Folyamatosan 
edzőtáborozott, volt olyan év, amely 
során akár négy hónapot is ilyen he
lyeken töltött. Az áldozatos munká
nak meg is lett az eredménye, ugyan
is számos bajnoki címet, arany, 
ezüst és bronzérmet szerzett hazai 
és nemzetközi szinten. Huszonegy 
éves korában kétoldali térdsérülést 
szenvedett, így a versenyzést abba 
kellett hagynia.

Felállt a padlóról, s élete követke
ző időszakában edzői bizonyítványo
kat és okleveleket érdemelt ki. Ekkor 
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K.M.

NÉHÁNY FONTOS SZEMPONT, AMIT ÉRDEMES TUDNI  
A PILIS RIDE ÚTVONALHÁLÓZAT HASZNÁLATA ELŐTT:
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Magas rangú tisztek jelenlétében 
ünnepelte az idei tűzoltónapot a Pi-
lisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület. Az ünnepségen Salat Imre atya 
megáldotta az egyesület zászlóit. A 
régi, 1935-ben felszentelt zászlóra dr. 
Krupp Zsuzsanna jegyző, zászlóanya 
kötött szalagot. Az ünnepre a kör-
nyező településekről, de Angliából, 
Németországból és Erdélyből is ér-
keztek vendégek, hogy osztozzanak a 
helyi önkéntesek örömében.

„MINDNYÁJAN EGYÉRT,  
EGY MINDNYÁJÁÉRT!”
SZÁZTÍZ ÉVES A PILISVÖRÖSVÁRI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

Az ünnepség a Himnusz eléneklé
sével kezdődött, amelyet a Német 
Nemzetiségi Fúvószenekar kísért 

Feldhoffer János vezényletével. Az ünnep
ség műsorvezetője, Bot András színművész 
először Pfeiffer Ferenc tűzoltóparancsnokot, 
az egyesület elnökét kérte a mikrofon elé, 
aki köszöntötte a megjelenteket, majd rövi
den ismertette az egyesület történetét.

Gromon István polgármester beszédében 
kiemelte, hogy a civil szervezetek a közösség 
motorjai. A PÖTE a legrégebbi vörösvári ci
vil egyesület, így a legtöbbet is tehette fenn
állása alatt a helyi polgárokért. 

Palotai Zsolt Gábor tűzoltó ezredes, a 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgatóhelyettese méltatta az egyesületet, 
amely az első négy olyan önkéntes tűzoltó
csapat egyike, amely kiérdemelte az önálló 
beavatkozó egység címet. Mint elmondotta, 
ma már az önkéntesek is olyan magas szint
re jutottak el Magyarországon, mint ami 
korábban csak a nyugati országokban volt 
tapasztalható. Az ezredes úr ajándékként 
két korszerű kéziszerszámot nyújtott át a 

csapatnak, amelyet eredményesen használ
hatnak majd a mentések során.

Branyiczki Márk tűzoltó ezredes, a 
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igaz
gatóság igazgatója hangsúlyozta, hogy a 

bajba jutott, segítséget kérő emberek, ha 
tűzoltót látnak, nem kérdezik, hogy hiva
tásosról vagy önkéntesről vane szó, egy
formán hálásak a segítségért. Az ezredes 
úr egy szép kristályvázával kedveskedett 
az ünnep alkalmából Pfeiffer Ferenc el
nöknek és bajtársainak. 

Hadházy Sándor országgyűlési képvi
selő támogatásáról biztosította a vörösvári 
önkénteseket. Mint elmondta, épül és 
gyarapodik a közösség, jelentős értékek 
jönnek létre, ez egyre több feladatot jelent 
a tűzoltók számára is.

A beszédek után következett a zász
lók megáldása és a szalagok felkötése. 
Az egyesület régi zászlajának történetét 
Kovács Zsolt József alelnök elevenítet
te föl. A selyemből készült zászlót 1935. 
szeptember 22én szentelte fel Ohmüllner 
Márton plébános. Az adományozó Neisz 
Ferenc főjegyző volt. A zászló egyik olda

lán Szent Flórián, a tűzoltók védőszent
je látható az egyesület jelmondatával: 
„Mindnyájan egyért, egy mindnyájáért!” 
A másik oldalán pedig az egyesület neve, 

ami egy díszes tűzoltósisakot övez. 
Mivel ezt a zászlót féltve őrzik, üveg 
alatt és csak különleges alkalmakkor 
veszik elő, a 110. évfordulón egy új, 
„szolgálati” zászlót is felszenteltek, 
amit felvonulásokon is bemutathatnak 
a közönségnek. Az új zászló egyik ol
dalán a „Magyarország szolgálatában a 
biztonságért”, másik oldalán a magyar 
címert övezve a „Pilis Mentőcsoport 
BM Országos Katasztrófavédelmi Fő
igazgatóság” felirat olvasható.

A régi és az új zászlót Salat Imre atya 
áldotta meg magyar és német nyelven. A 
régi csapatzászlóra dr. Krupp Zsuzsan
na zászlóanya kötött szalagot az általa 
választott felirattal: „Önmagunk megta
lálásának a legjobb módja, ha elveszünk 
mások szolgálatában.” A másik szala
gon, amelynek feliratát Kovács Zsolt vá
lasztotta, II. Rákóczi Ferenc hadi zász
lójának szavai olvashatók: „Isten az igaz 
ügyet nem hagyja el!”

A zászlószenteléshez kapcsolódva 
Czakó Dávid, a Schiller gimnázium 
tanulója elszavalta Kosztolányi Dezső 
Zászló című híres versét, majd e sorok 
írója olvasta fel ezen ünnepi alkalom
ra írt versét Ének Szent Flóriánról cím
mel. 

A zászlószentelés után az obernhaini, 
borszéki és shropshirei vendégek kö
szöntötték a 110 éves vörösvári egyesü
letet, átnyújtva ajándékaikat. Az ünnep
ség a Szózat hangjaival ért véget.

Hadd köszöntsem én is városunk 
legrégebbi egyesületét az ünnepségen 
elhangzott vers utolsó néhány sorával, 
áldozatos munkájukhoz kitartást és sok 
sikert kívánva:

Fohász

Vértanu Szent Flórián!  
Áldd meg e nagyhitü zászlót,
S áldd meg e jó csapatot,  
nékik erőt sokat adj!
Hallani hallják száztíz éve  
a sűrü segélyszót,
S menteni bátorak ők!  
Példa nekik Te maradj!

Fogarasy Attila

Katasztrófavédelmi gyakorlat 
Ausztriában

Május 7. és 9. között a Huszár Mentő
szervezet tagjaként a PÖTE hat tűzoltója 
sikeres katasztrófavédelmi gyakorlaton 
vett részt Eggendorf mellett, a Tritolwerk 
nevű gyakorlóbázison. Földrengés miatt 
előállott imitált katasztrófahelyzetben kel
lett személyeket felkutatni és kimenteni a 
romterületről: óvodából, iskolából, szál
lodából, illetve lakóépületből. A gyakorlat 

A PILISVÖRÖSVÁRI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ 
EGYESÜLET HÍREI

során számos korszerű eszköz használatát 
gyakorolták a hőkamerától a detektoros ké
szülékekig.

Készenlét

Tűzoltóink az év során eddig 1757 órában 
voltak riaszthatók, ebből 734 óra esett a nap
pali, 1023 óra az éjjeli időszakra.

Pilisvörösvári  
Önkéntes  

Tűzoltó Egyesület

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

Finta Balázs r. törzsőrmester  
pilisvörösvári körzeti megbízott 

szolgálati száma: 06-70-400-7202

Dózsa György pilisvörösvári  
körzeti megbízott  

szolgálati száma: 06-20-489-6707

Harc az illegálisan lerakott hulladék ellen

Változik a szelektív hulladék elszállításának időpontja

A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal április hónap-
ban a Háziréti-tó felé vezető úton ismételten, a Tó 
dűlőben, a Vágóhíd utcai közparkban és a Búcsú té-
ren nagy mennyiségű illegálisan lerakott hulladékot 
gyűjtött össze és szállíttatott el. 

A hulladék nagy részét háztartási hulladék képezte, 
de műanyagot, zöld hulladékot és veszélyes hul-
ladékot, autógumit is találtunk a helyszíneken. A 
műanyag hulladékot Pilisvörösváron a Zöld Bicske 
Kft. havonta egy alkalommal, az új rendszer szerint a 
hónap második hétfői vagy keddi napján elszállítja. A 
zöldhulladékot a lakosok le tudják adni Ziegler István 

komposztáló telepén, vagy saját maguk komposz-
tálhatják a kertjükben. Ősszel pedig a zöldhulladék 
augusztustól novemberig, érvényes zöldhulladékos 
matricákkal elszállíttatható a Zöld Bicske Kft.-vel. 
Az elektronikai és veszélyes hulladékot a Fácán utcai 
hulladékudvarban szombatonként adhatják le a pi-
lisvörösváriak, akik érvényes hulladékszállítási szer-
ződéssel rendelkeznek. A fentiekre való tekintettel 
kérjük a lakosságot, hogy a hulladékot a megfelelő 
helyre vagy a megfelelő szolgáltatónak adják át, ezzel 
is védve a környezetünket.

Dr. Krupp Zsuzsanna  jegyző

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Zöld Bicske 
Kft. megváltoztatta a szelektíven gyűjtött műanyag 
és papírhulladék elszállításának időpontját. 

A cég honlapján már olvasható az új szállítási rend, 
mely szerint a műanyag és papírhulladék elszál-
lítása májustól minden hónap második hetében 
történik majd, mégpedig úgy, hogy 

– a 10-es úttól (Budapest felől) jobbra eső ré-
szeken minden hónap második hétfőjén, 

– a 10-es úttól (Budapest felől) balra eső része-
ken pedig minden hónap második hétfőt követő 
kedden lesz majd az elszállítás. 

A kihelyezés módja válto-
zatlan, tehát műanyagot 
bármilyen áttetsző zsákban, 
a papírhulladékot pedig kö-
tegelve kell kitenni.

 http://www.zoldbicske.hu/telepulesek/
pilisvorosvar/.

Dr. Krupp Zsuzsanna   
jegyző

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI
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A cég honlapján már olvasható az új szállítási rend, 
mely szerint a műanyag és papírhulladék elszál-
lítása májustól minden hónap második hetében 
történik majd, mégpedig úgy, hogy 

– a 10-es úttól (Budapest felől) jobbra eső ré-
szeken minden hónap második hétfőjén, 

– a 10-es úttól (Budapest felől) balra eső része-
ken pedig minden hónap második hétfőt követő 
kedden lesz majd az elszállítás. 

A kihelyezés módja válto-
zatlan, tehát műanyagot 
bármilyen áttetsző zsákban, 
a papírhulladékot pedig kö-
tegelve kell kitenni.

 http://www.zoldbicske.hu/telepulesek/
pilisvorosvar/.

Dr. Krupp Zsuzsanna   
jegyző

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI
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FÓRUM

SAJTÓ-HELYREIGAZÍTÁS

A Vörösvári Újság 2018. februári szá
mában közöltük Gromon István pol
gármesternek A sportcsarnok elhelye-
zésével kapcsolatos „petíció”ról szóló 
polgármesteri közleményét. A cikk 
mellett, az újság 13. oldalának jobb 
felső sarkában szürkésített keretben 
azt írtuk, hogy „Szerkesztőségünk 
megkereste a petíció aláíróinak kép
viselőjét az ügyben, de nem kívánták 
közölni érveiket a Vörösvári Újság 
hasábjain.” 

Ennek előzménye az volt, hogy tele
fonon felhívtuk Szirmayné Schirling 
Zsuzsannát, a FIDESZKDNP Pilis
vörösvári Szervezetének elnökét, aki 
határozottan nemet mondott arra a le
hetőségre, hogy bármit is írjanak ezzel 
kapcsolatban az újságnak ugyanebbe 
a számába. (Azért őt kerestük meg, 
mert a sportcsarnokpetíció ügyében 
korábban mindig ő küldött nekünk 
minden anyagot, s nem gondoltuk, 
hogy az összes aláíró szervezetet kü
lönkülön fel kellene hívni, és azt sem, 
hogy Szirmayné Schirling Zsuzsanna 
a válasz megadása előtt nem egyezte
tett a többi aláíró szervezettel.)

A pontos tény tehát az, hogy a petíci
ót aláíró hat szervezet közül a TEVÖ 
Egyesület képviselőjét külön nem ke
restük meg azzal, hogy kívánjáke ér
veiket közölni, mert azt feltételeztük, 
hogy az önkormányzathoz közösen 
benyújtott petíciójukkal kapcsolat
ban a FIDESZKDNP a hat aláíró 
szervezet közös álláspontját képviseli. 
Mindemellett a következő, 2018. már
ciusi számban közzétettük azt az írást, 
amit Szirmayné Schirling Zsuzsanna 
küldött el nekünk a témával kapcso
latban, és melyben végig többes szá
mot használ. A TEVÖ sem ez előtt, 
sem ez után nem kereste szerkesztő
ségünket semmilyen cikkel egyetlen 
témában sem, legyen az Búcsú tér 
vagy más egyéb. Egészen a mostani 
sajtóhelyreigazítási kérelemig. 

Palkovics Mária felelős szerkesztő

Sportcsarnok a Búcsú téren?

Tisztelt Vörösvári Lakosok, Polgárok!

A Tegyünk Együtt Vörösvárért Egye
sület Gromon István Polgármester Úr 
Vörösvári Újság 2018. február hónapjá
ban megjelent lapszámának 12. oldalától 
15. oldaláig terjedő, Polgármesteri Köz
lemény rovatában A sportcsarnok elhe
lyezésével kapcsolatos „PETÍCIÓ”ról 
szóló, a Vörösvári Polgárokat tájékoztató 
közleménnyel kapcsolatban az alábbiak
ban kíván reagálni.

Ad. 1. A fentebb hivatkozott lapszám
ban sajnálattal olvastuk, hogy a Pilisvö
rösvári Kézilabda Sportkör által építeni 
tervezett sportcsarnok Búcsú térre történő 
elhelyezését illetően az Újság Szerkesztő
sége az olvasókat arról tájékoztatta, hogy 
a témában megkeresték a petíció aláírói
nak képviselőjét, de ők nem kívánták kö
zölni érveiket.

A megjelent tájékoztatás helyreigazí
tása iránt Egyesületünk kérelmet nyújtott 
be a Vörösvár Újság Szerkesztősége felé, 
figyelemmel arra, hogy a tájékoztatás va
lótlan tartalmú, ugyanis a Szerkesztőség 
Egyesületünket nem kereste meg, így a 
témában nyilatkozni sem tudtunk.

Ad. 2. A T. Polgármester Úr közlemé
nyében utalt arra, hogy a hat szervezet 
által aláírt kérelem („petíció”), valamint 
a kérelemhez csatolt aláírásgyűjtő ívek 
semmilyen indokolást nem tartalmaznak 
arra vonatkozóan, hogy milyen szempon
tok miatt utasítják el a Búcsú teret, mint 
lehetséges helyszínt a sportcsarnok meg
építésére. 

Egyesületünk a kérelemben többek kö
zött hivatkozott arra, hogy a Búcsú teret, 
a hatályos városrendezési terveknek meg
felelően közpark céljára tartsa meg, mivel 
az a városrész egyetlen megmaradt zöld 
területe.

Ad. 3. A Polgármester Úr levezette a 
két lehetséges helyszín előnyeit és hátrá
nyait. Amíg az egyik oldalon kifogásokat 
keres, addig a másik oldalon a Helyi Épí
tési Szabályzat azonnali módosításával 
napokon belül képes intézkedni a hely
szín alkalmassá tételére (telekalakítás, 
épületek magasságának módosítása stb.).

A 2018. január 16. napján tartott tes
tületi ülésen a képviselőtestület többsége 
a témában akként vélekedett, hogy a kb. 
11000 vörösvári polgár közül 2020 ember 
véleménye áll szemben 9000 polgáréval, 
továbbá nem tudni, hogy a 9000 válasz
tópolgár minként vélekedik a kérdéssel 
kapcsolatban. Hangsúlyozták, hogy nem 
lehet tudni azt sem, hogy 2020 ember mi 
alapján hozta meg döntését az aláírás so
rán, továbbá kísérletet kell tenni annak 
érdekében, hogy a 2020 véleményét kifej

A TEVÖ levele

Tisztelt Főszerkesztő Asszony!

A Tegyünk Együtt Vörösvárért Egyesü
let (2085 Pilisvörösvár, Mindszenty J. u. 
9.) képviseletében Bakos László elnök a 
Vörösvári Újság februári lapszámának in
ternetes újságként 2018. április hónapban 
megjelent lapszám 12. oldalától 15. ol
daláig terjedő, Polgármesteri Közlemény 
rovatában A sportcsarnok elhelyezésével 
kapcsolatos „PETÍCIÓ”ról szóló média
tartalommal kapcsolatban az alábbi sajtó
helvreigazítás iránti kérelmet teszem.

Fenti rovatban a T. Polgármester Úr ar
ról tájékoztatja a Vörösvári Polgárokat, hogy 
2017. december 7. napján hat különböző pi
lisvörösvári párt, illetve civil szervezet – köz
tük a TEVŐ Egyesület is – petíciót nyújtott 
be a Pilisvörösvári Kézilabda Sportkör által 
építeni tervezett sportcsarnok Búcsú térre 
történő elhelyezését illetően. T. Polgármes
ter Úr részletesen tájékoztatja a lakosokat a 
beruházás ügyében történt lépésekről, Bú
csú térre történő elhelyezésének előnyeiről 
stb. Az újság 13. oldalának jobb fölső sarká
nak szürkésített keretében a T. Szerkesztő
ség az alábbiakról tájékoztatja Pilisvörösvár 
lakosait, azaz az újság olvasóit: „Szerkesz
tőségünk megkereste a petíció aláíróinak 
képviselőjét az ügyben, de nem kívánták kö
zölni érveiket a Vörösvári Újság hasábjain.”

Tájékoztatom a T. Főszerkesztő Asz
szonyt, hogy az újság szerkesztősége a fenti 
témában Egyesületünk képviselőjét nem 
kereste meg, megkeresés hiányában pedig 
az Önök által leírt nyilatkozatot, miszerint 
az ügyben érveinket nem kívántuk közöl
ni, nem tettünk! Figyelemmel arra, hogy a 
fenti lapszám, mint internetes újság (sajtó
termék) 2018. április hónapjában került fel
töltésre, a Pp. 495. § (1) bekezdése alapján 
kérem a T. Vörösvári Újság Szerkesztőségét, 
hogy az Egyesületünk által sérelmezett fenti 
közleményt, mint valótlan tényállítást hely
reigazítani szíveskedjen a valós tények köz
zétételével.

Az általunk helyreigazítani kívánt fen
ti szöveg ugyanis tartalmilag valamennyi, 
a cikk elején hivatkozott párt, illetve civil 
szervezet képviselőjére, így Egyesületünk 
képviselőjére is utal. Kérjük a szöveg tartal
mát a soron következő lapszámban akként 
helyreigazítani és közzétenni, hogy abból 
egyértelműen megállapítható legyenek a 
valós tények, azaz, hogy a Vörösvár Újság 
szerkesztősége a petíció aláíróinak mely 
képviselőit kereste meg a témában és mely 
szervezetek képviselői nem kívánták érvei
ket közölni. A helyreigazított szöveg tartal
mában egyértelműen kérjük feltüntetni azt, 
hogy a TEVŐ Egyesület képviselőjét szer
kesztőségük nem kereste meg.

tő lakost meggyőzhesse az önkormányzat 
arról, hogy nincs igazuk. 

Végezetül közölték, hogy nincs szük
ség népszavazásra sem a témában, mert 
az Önkormányzat a bőrén képes érezni a 
közvéleményt.

Ezek után nehéz mondani bármit is.
Egyesületünk az eddigiek alapján azt 

a következtetést vonta le, hogy mind a T. 
Polgármester Úr, mind a T. képviselőtes
tület többsége kétségbe vonja azt, hogy az 
aláírók képeseke saját ügyeikben egye
dül, önállóan döntést hozni, kérdéseket 
feltenni, valamint a közérdek ügyeiben 
tájékozódni.

Bakos László 
a TEVÖ Egyesület képviseletében

Gromon István polgármester 
reagálása

Ad. 1. 
A helyreigazítási kérelemnek a 

Vörösvári Újság szerkesztősége eleget tett. 
A helyreigazítás a jelen lapszám 32. olda
lán olvasható.

Ad. 2.
Ismételten megerősítem, hogy sem a 

hat különböző pilisvörösvári párt, illetve 
civil szervezet (köztük a TEVÖ) aláírá
sával a polgármesterhez benyújtott, 2017. 
december 6án kelt és december 7én ik
tatott kérelem („petíció”), sem a kérelem
hez csatolt aláírásgyűjtő ívek semmilyen 
indoklást nem tartalmaztak arra vonatko
zóan, hogy az aláíró szervezetek a Búcsú 
teret mint helyszínt milyen szempontok 
miatt utasítják el, illetve hogy a tervezett 
tanuszoda mögötti területet miért tartják 
jobbnak. Sőt a cikk szerzője a 2018. janu
ár 16i képviselőtestületi ülésen többször 
is kijelentette, hogy nem szeretne érveket, 
ellenérveket felhozni, közös javaslatukat 
nem szeretné indokolni.  A szerző tehát 
most, több hónap elmúltával, utólag pró
bál indoklást fűzni a 2017. december 6i 
petícióhoz és az azt megelőző aláírásgyűj
téshez.

Ad. 3.
Magyarországon a településrendezé

si eszközök, köztük a helyi építési sza
bályzat módosításának eljárási rendjét 
kormányrendelet rögzíti. A legegysze
rűbb eljárás esetén sem lehet a helyi épí
tési szabályzat módosításáról „azonnal”, 
„napokon belül belül” intézkedni, és a 
helyszínt alkalmassá tenni. A Búcsú teret 
érintő HÉSZmódosítási eljárás konkré
tan egy másfél éves folyamat volt, és csak 
azt követően kerülhetett sor telekalakítás
ra. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 
az általam vezetett időszakban a telepü

Közlemény
A FIDESZKDNP helyi csoportjai öröm
mel tudatják a város polgáraival, hogy az 
ápr. 8i országgyűlési választásokon válasz
tókerületünk 17 települése közül lakosság
szám arányában Dunabogdány és Tahi 
után Pilisvörösvösváron szavaztak legtöb
ben a FIDESZKDNPre.
Hajrá Vörösvár!

FIDESZ

Köszönjük,  
hogy az újságot árusítják:
Ági bolt, Bányató utcai kisbolt, 
Barkács bolt, Büfé, CBA ProfiHús Kft., 
Halmschláger élelmiszerbolt, Koller 
Elektronika, Kri vinger zöldségesbolt,  
Krausz mezőgazdasági bolt, Liget 
ABC, Margit minimarket, Mester hen
tesüzlet, Müller kávézó, Művészetek 
Háza (porta), Rotburger söröző, Sváb 
pékség, Tácsik Pékség és Cukrászda, 
Városi Könyvtár, Waldek

Köszönetnyilvánítás
A Pilisvörösvár Kovács László Kertbarát 
Kör köszönetét fejezi ki mindazoknak, 
akik támogatásukkal hozzájárultak a 
2018. évi házi borversenyünk sikeres meg
rendezéséhez.

Támogatóink: Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának Képviselőtestüle
te, Krausz Tamás, Aza Pékség, Aranyló 
Fogadó, Ági bolt, Álomvirág ajándék, 
Békési Kolbászbolt, Buborék Autómosó, 
Ede cipőbolt, Éva virágbolt, Feldhoffer 
festékbolt, Fetter György fodrász, Fetter 
vendéglő, Gazdakör Vendéglő, Gilde ven
déglő, Gondola Panzió, Indre cukrászda, 
Izsák és Mester Kft., Kati Divat, Koller 
Elekronika, Kovácsné Kókai Nikoletta 
Tupperware, Krivinger Erika zöldsé
ges, Liget ABC, Manhertz Attila szódás, 
Margit Market, Mátrai ÜvegTükör Kft., 
Mesterhús és Társa Kft., Müller Gábor 
autómosó, Müller festékbolt, Müller Ká
véház, Napraforgó ruhaüzlet, Nick Judit 
óraékszer üzlet, Nyágai Zsolt, Praktikus 
Kft., Rotburger Söröző, Schäffer Húsmű
hely, Sík Mátyás, Sodró István zöldséges, 
Schreck István kárpitos, Stube vendéglő, 
Sváb Pékség, Tandem Kft., Tácsik cuk
rászda, Türk János, Varázskő Kft., Waldi 
Kft., Wipi cukrászda, Varázskő Kft., 
Ziegler Bőr és Szőrme üzlet, Ziegler Ist
ván,  Zöldcsibe Bt.

Köszönet illeti a borbírákat, Masz
lag Mariannát, Dunai Lászlót és Szauter 
Gyulát, a színvonalas műsorért az Adenssa 
Sporttánc Egyesületet, a Nyugdíjas Klub 
Margaréta Tánccsoportját és Rozmaring 
Tánccsoportját, valamint a zenét szolgálta
tó Ziribarer zenekart.

Kertbarát kör vezetősége 

Köszönetnyilvánítás
A Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub köszöne
tét fejezi ki a Margit minimarket tulajdo
nosainak, Margitnak és Gyulának, hogy 
rendszeresen segítik, támogatják a klubot. 
Az idei majálison is 30 kg kenyeret és 7 kg 

Tájékoztatom egyidejűleg a T. Szerkesz
tőséget, hogy a T. Polgármester Ur közlemé
nyére egyebekben álláspontunkat a soron 
következő lapszámban kifejteni kívánjuk.

Bakos László 
a TEVÖ Egyesület képviseletében

lésrendezési eszközök módosítása során 
mind a tartalmi követelményekre, mind 
az eljárás rendjére vonatkozó szabályo
kat mindenkor, így ebben az esetben is 
maradéktalanul betartotta. A helyi építé
si szabályzat azonnali módosításával és a 
napokon belüli intézkedéssel kapcsolatos 
állítás tehát minden alapot nélkülöz, tel
jes egészében valótlan, hamis, félrevezető.

Gromon István
polgármester

lilahagymát adtak térítés nélkül. Valamint 
köszönjük Mester Tibornak, hogy az idei 
majálison is támogatta a klubot 4 kg zsír
ral, térítés nélkül. Köszönjük! 

A Nyugdíjas Klub vezetősége
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A Vörösvári Újság 2018. februári szá
mában közöltük Gromon István pol
gármesternek A sportcsarnok elhelye-
zésével kapcsolatos „petíció”ról szóló 
polgármesteri közleményét. A cikk 
mellett, az újság 13. oldalának jobb 
felső sarkában szürkésített keretben 
azt írtuk, hogy „Szerkesztőségünk 
megkereste a petíció aláíróinak kép
viselőjét az ügyben, de nem kívánták 
közölni érveiket a Vörösvári Újság 
hasábjain.” 

Ennek előzménye az volt, hogy tele
fonon felhívtuk Szirmayné Schirling 
Zsuzsannát, a FIDESZKDNP Pilis
vörösvári Szervezetének elnökét, aki 
határozottan nemet mondott arra a le
hetőségre, hogy bármit is írjanak ezzel 
kapcsolatban az újságnak ugyanebbe 
a számába. (Azért őt kerestük meg, 
mert a sportcsarnokpetíció ügyében 
korábban mindig ő küldött nekünk 
minden anyagot, s nem gondoltuk, 
hogy az összes aláíró szervezetet kü
lönkülön fel kellene hívni, és azt sem, 
hogy Szirmayné Schirling Zsuzsanna 
a válasz megadása előtt nem egyezte
tett a többi aláíró szervezettel.)

A pontos tény tehát az, hogy a petíci
ót aláíró hat szervezet közül a TEVÖ 
Egyesület képviselőjét külön nem ke
restük meg azzal, hogy kívánjáke ér
veiket közölni, mert azt feltételeztük, 
hogy az önkormányzathoz közösen 
benyújtott petíciójukkal kapcsolat
ban a FIDESZKDNP a hat aláíró 
szervezet közös álláspontját képviseli. 
Mindemellett a következő, 2018. már
ciusi számban közzétettük azt az írást, 
amit Szirmayné Schirling Zsuzsanna 
küldött el nekünk a témával kapcso
latban, és melyben végig többes szá
mot használ. A TEVÖ sem ez előtt, 
sem ez után nem kereste szerkesztő
ségünket semmilyen cikkel egyetlen 
témában sem, legyen az Búcsú tér 
vagy más egyéb. Egészen a mostani 
sajtóhelyreigazítási kérelemig. 

Palkovics Mária felelős szerkesztő

Sportcsarnok a Búcsú téren?

Tisztelt Vörösvári Lakosok, Polgárok!

A Tegyünk Együtt Vörösvárért Egye
sület Gromon István Polgármester Úr 
Vörösvári Újság 2018. február hónapjá
ban megjelent lapszámának 12. oldalától 
15. oldaláig terjedő, Polgármesteri Köz
lemény rovatában A sportcsarnok elhe
lyezésével kapcsolatos „PETÍCIÓ”ról 
szóló, a Vörösvári Polgárokat tájékoztató 
közleménnyel kapcsolatban az alábbiak
ban kíván reagálni.

Ad. 1. A fentebb hivatkozott lapszám
ban sajnálattal olvastuk, hogy a Pilisvö
rösvári Kézilabda Sportkör által építeni 
tervezett sportcsarnok Búcsú térre történő 
elhelyezését illetően az Újság Szerkesztő
sége az olvasókat arról tájékoztatta, hogy 
a témában megkeresték a petíció aláírói
nak képviselőjét, de ők nem kívánták kö
zölni érveiket.

A megjelent tájékoztatás helyreigazí
tása iránt Egyesületünk kérelmet nyújtott 
be a Vörösvár Újság Szerkesztősége felé, 
figyelemmel arra, hogy a tájékoztatás va
lótlan tartalmú, ugyanis a Szerkesztőség 
Egyesületünket nem kereste meg, így a 
témában nyilatkozni sem tudtunk.

Ad. 2. A T. Polgármester Úr közlemé
nyében utalt arra, hogy a hat szervezet 
által aláírt kérelem („petíció”), valamint 
a kérelemhez csatolt aláírásgyűjtő ívek 
semmilyen indokolást nem tartalmaznak 
arra vonatkozóan, hogy milyen szempon
tok miatt utasítják el a Búcsú teret, mint 
lehetséges helyszínt a sportcsarnok meg
építésére. 

Egyesületünk a kérelemben többek kö
zött hivatkozott arra, hogy a Búcsú teret, 
a hatályos városrendezési terveknek meg
felelően közpark céljára tartsa meg, mivel 
az a városrész egyetlen megmaradt zöld 
területe.

Ad. 3. A Polgármester Úr levezette a 
két lehetséges helyszín előnyeit és hátrá
nyait. Amíg az egyik oldalon kifogásokat 
keres, addig a másik oldalon a Helyi Épí
tési Szabályzat azonnali módosításával 
napokon belül képes intézkedni a hely
szín alkalmassá tételére (telekalakítás, 
épületek magasságának módosítása stb.).

A 2018. január 16. napján tartott tes
tületi ülésen a képviselőtestület többsége 
a témában akként vélekedett, hogy a kb. 
11000 vörösvári polgár közül 2020 ember 
véleménye áll szemben 9000 polgáréval, 
továbbá nem tudni, hogy a 9000 válasz
tópolgár minként vélekedik a kérdéssel 
kapcsolatban. Hangsúlyozták, hogy nem 
lehet tudni azt sem, hogy 2020 ember mi 
alapján hozta meg döntését az aláírás so
rán, továbbá kísérletet kell tenni annak 
érdekében, hogy a 2020 véleményét kifej

A TEVÖ levele

Tisztelt Főszerkesztő Asszony!

A Tegyünk Együtt Vörösvárért Egyesü
let (2085 Pilisvörösvár, Mindszenty J. u. 
9.) képviseletében Bakos László elnök a 
Vörösvári Újság februári lapszámának in
ternetes újságként 2018. április hónapban 
megjelent lapszám 12. oldalától 15. ol
daláig terjedő, Polgármesteri Közlemény 
rovatában A sportcsarnok elhelyezésével 
kapcsolatos „PETÍCIÓ”ról szóló média
tartalommal kapcsolatban az alábbi sajtó
helvreigazítás iránti kérelmet teszem.

Fenti rovatban a T. Polgármester Úr ar
ról tájékoztatja a Vörösvári Polgárokat, hogy 
2017. december 7. napján hat különböző pi
lisvörösvári párt, illetve civil szervezet – köz
tük a TEVŐ Egyesület is – petíciót nyújtott 
be a Pilisvörösvári Kézilabda Sportkör által 
építeni tervezett sportcsarnok Búcsú térre 
történő elhelyezését illetően. T. Polgármes
ter Úr részletesen tájékoztatja a lakosokat a 
beruházás ügyében történt lépésekről, Bú
csú térre történő elhelyezésének előnyeiről 
stb. Az újság 13. oldalának jobb fölső sarká
nak szürkésített keretében a T. Szerkesztő
ség az alábbiakról tájékoztatja Pilisvörösvár 
lakosait, azaz az újság olvasóit: „Szerkesz
tőségünk megkereste a petíció aláíróinak 
képviselőjét az ügyben, de nem kívánták kö
zölni érveiket a Vörösvári Újság hasábjain.”

Tájékoztatom a T. Főszerkesztő Asz
szonyt, hogy az újság szerkesztősége a fenti 
témában Egyesületünk képviselőjét nem 
kereste meg, megkeresés hiányában pedig 
az Önök által leírt nyilatkozatot, miszerint 
az ügyben érveinket nem kívántuk közöl
ni, nem tettünk! Figyelemmel arra, hogy a 
fenti lapszám, mint internetes újság (sajtó
termék) 2018. április hónapjában került fel
töltésre, a Pp. 495. § (1) bekezdése alapján 
kérem a T. Vörösvári Újság Szerkesztőségét, 
hogy az Egyesületünk által sérelmezett fenti 
közleményt, mint valótlan tényállítást hely
reigazítani szíveskedjen a valós tények köz
zétételével.

Az általunk helyreigazítani kívánt fen
ti szöveg ugyanis tartalmilag valamennyi, 
a cikk elején hivatkozott párt, illetve civil 
szervezet képviselőjére, így Egyesületünk 
képviselőjére is utal. Kérjük a szöveg tartal
mát a soron következő lapszámban akként 
helyreigazítani és közzétenni, hogy abból 
egyértelműen megállapítható legyenek a 
valós tények, azaz, hogy a Vörösvár Újság 
szerkesztősége a petíció aláíróinak mely 
képviselőit kereste meg a témában és mely 
szervezetek képviselői nem kívánták érvei
ket közölni. A helyreigazított szöveg tartal
mában egyértelműen kérjük feltüntetni azt, 
hogy a TEVŐ Egyesület képviselőjét szer
kesztőségük nem kereste meg.

tő lakost meggyőzhesse az önkormányzat 
arról, hogy nincs igazuk. 

Végezetül közölték, hogy nincs szük
ség népszavazásra sem a témában, mert 
az Önkormányzat a bőrén képes érezni a 
közvéleményt.

Ezek után nehéz mondani bármit is.
Egyesületünk az eddigiek alapján azt 

a következtetést vonta le, hogy mind a T. 
Polgármester Úr, mind a T. képviselőtes
tület többsége kétségbe vonja azt, hogy az 
aláírók képeseke saját ügyeikben egye
dül, önállóan döntést hozni, kérdéseket 
feltenni, valamint a közérdek ügyeiben 
tájékozódni.

Bakos László 
a TEVÖ Egyesület képviseletében

Gromon István polgármester 
reagálása

Ad. 1. 
A helyreigazítási kérelemnek a 

Vörösvári Újság szerkesztősége eleget tett. 
A helyreigazítás a jelen lapszám 32. olda
lán olvasható.

Ad. 2.
Ismételten megerősítem, hogy sem a 

hat különböző pilisvörösvári párt, illetve 
civil szervezet (köztük a TEVÖ) aláírá
sával a polgármesterhez benyújtott, 2017. 
december 6án kelt és december 7én ik
tatott kérelem („petíció”), sem a kérelem
hez csatolt aláírásgyűjtő ívek semmilyen 
indoklást nem tartalmaztak arra vonatko
zóan, hogy az aláíró szervezetek a Búcsú 
teret mint helyszínt milyen szempontok 
miatt utasítják el, illetve hogy a tervezett 
tanuszoda mögötti területet miért tartják 
jobbnak. Sőt a cikk szerzője a 2018. janu
ár 16i képviselőtestületi ülésen többször 
is kijelentette, hogy nem szeretne érveket, 
ellenérveket felhozni, közös javaslatukat 
nem szeretné indokolni.  A szerző tehát 
most, több hónap elmúltával, utólag pró
bál indoklást fűzni a 2017. december 6i 
petícióhoz és az azt megelőző aláírásgyűj
téshez.

Ad. 3.
Magyarországon a településrendezé

si eszközök, köztük a helyi építési sza
bályzat módosításának eljárási rendjét 
kormányrendelet rögzíti. A legegysze
rűbb eljárás esetén sem lehet a helyi épí
tési szabályzat módosításáról „azonnal”, 
„napokon belül belül” intézkedni, és a 
helyszínt alkalmassá tenni. A Búcsú teret 
érintő HÉSZmódosítási eljárás konkré
tan egy másfél éves folyamat volt, és csak 
azt követően kerülhetett sor telekalakítás
ra. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 
az általam vezetett időszakban a telepü

Közlemény
A FIDESZKDNP helyi csoportjai öröm
mel tudatják a város polgáraival, hogy az 
ápr. 8i országgyűlési választásokon válasz
tókerületünk 17 települése közül lakosság
szám arányában Dunabogdány és Tahi 
után Pilisvörösvösváron szavaztak legtöb
ben a FIDESZKDNPre.
Hajrá Vörösvár!

FIDESZ

Köszönjük,  
hogy az újságot árusítják:
Ági bolt, Bányató utcai kisbolt, 
Barkács bolt, Büfé, CBA ProfiHús Kft., 
Halmschláger élelmiszerbolt, Koller 
Elektronika, Kri vinger zöldségesbolt,  
Krausz mezőgazdasági bolt, Liget 
ABC, Margit minimarket, Mester hen
tesüzlet, Müller kávézó, Művészetek 
Háza (porta), Rotburger söröző, Sváb 
pékség, Tácsik Pékség és Cukrászda, 
Városi Könyvtár, Waldek

Köszönetnyilvánítás
A Pilisvörösvár Kovács László Kertbarát 
Kör köszönetét fejezi ki mindazoknak, 
akik támogatásukkal hozzájárultak a 
2018. évi házi borversenyünk sikeres meg
rendezéséhez.

Támogatóink: Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának Képviselőtestüle
te, Krausz Tamás, Aza Pékség, Aranyló 
Fogadó, Ági bolt, Álomvirág ajándék, 
Békési Kolbászbolt, Buborék Autómosó, 
Ede cipőbolt, Éva virágbolt, Feldhoffer 
festékbolt, Fetter György fodrász, Fetter 
vendéglő, Gazdakör Vendéglő, Gilde ven
déglő, Gondola Panzió, Indre cukrászda, 
Izsák és Mester Kft., Kati Divat, Koller 
Elekronika, Kovácsné Kókai Nikoletta 
Tupperware, Krivinger Erika zöldsé
ges, Liget ABC, Manhertz Attila szódás, 
Margit Market, Mátrai ÜvegTükör Kft., 
Mesterhús és Társa Kft., Müller Gábor 
autómosó, Müller festékbolt, Müller Ká
véház, Napraforgó ruhaüzlet, Nick Judit 
óraékszer üzlet, Nyágai Zsolt, Praktikus 
Kft., Rotburger Söröző, Schäffer Húsmű
hely, Sík Mátyás, Sodró István zöldséges, 
Schreck István kárpitos, Stube vendéglő, 
Sváb Pékség, Tandem Kft., Tácsik cuk
rászda, Türk János, Varázskő Kft., Waldi 
Kft., Wipi cukrászda, Varázskő Kft., 
Ziegler Bőr és Szőrme üzlet, Ziegler Ist
ván,  Zöldcsibe Bt.

Köszönet illeti a borbírákat, Masz
lag Mariannát, Dunai Lászlót és Szauter 
Gyulát, a színvonalas műsorért az Adenssa 
Sporttánc Egyesületet, a Nyugdíjas Klub 
Margaréta Tánccsoportját és Rozmaring 
Tánccsoportját, valamint a zenét szolgálta
tó Ziribarer zenekart.

Kertbarát kör vezetősége 

Köszönetnyilvánítás
A Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub köszöne
tét fejezi ki a Margit minimarket tulajdo
nosainak, Margitnak és Gyulának, hogy 
rendszeresen segítik, támogatják a klubot. 
Az idei majálison is 30 kg kenyeret és 7 kg 

Tájékoztatom egyidejűleg a T. Szerkesz
tőséget, hogy a T. Polgármester Ur közlemé
nyére egyebekben álláspontunkat a soron 
következő lapszámban kifejteni kívánjuk.

Bakos László 
a TEVÖ Egyesület képviseletében

lésrendezési eszközök módosítása során 
mind a tartalmi követelményekre, mind 
az eljárás rendjére vonatkozó szabályo
kat mindenkor, így ebben az esetben is 
maradéktalanul betartotta. A helyi építé
si szabályzat azonnali módosításával és a 
napokon belüli intézkedéssel kapcsolatos 
állítás tehát minden alapot nélkülöz, tel
jes egészében valótlan, hamis, félrevezető.

Gromon István
polgármester

lilahagymát adtak térítés nélkül. Valamint 
köszönjük Mester Tibornak, hogy az idei 
majálison is támogatta a klubot 4 kg zsír
ral, térítés nélkül. Köszönjük! 

A Nyugdíjas Klub vezetősége
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A Tripla csomag netet és telefont is tartalmaz, melyek havi díja az első hónaptól, 
a TV havi díja a hetedik hónaptól fi zetendő. Új lakossági ügyfeleknek, egyéves 
szerződéssel, e-számlával. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos 
lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon, a 1288-as számon 
vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Esztergom, Petőfi  Sándor utca 31. Tel.: (06 33) 401 167

Az akció 2018. május 2-től visszavonásig, a Tripla csomagokra érvényes (digitális D3, 
FTTH és VDSL területen). A hat havi díjmentesség az internet- és telefonszolgáltatást 
is tartalmazó Tripla csomagba foglalt TV-szolgáltatásra vonatkozik. A Sony Smart 
tévékészülék csak Tripla csomagok mellé vásárolható meg a készlet erejéig. 
A díjmentesség a tévékészülékre nem vonatkozik.

CSALÁDI  HD TV-CSOMAG,  
TRIPLA ELŐFIZETÉSBEN!

VÁSÁROLJ HOZZÁ SONY TV-T, RÉSZLETRE!
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Hulladékszállítási szerződések ellenőrzési folyamata (III.)

Ahogy a 2017. év utolsó hónapjaiban előre jeleztük, a 
polgármesteri hivatal műszaki osztálya megkezdte a 
Pilisvörösváron megkötött hulladékszállítási szerződé-
sek ellenőrzését. 

Továbbra is célunk felderíteni azt, hogy mely pilisvö-
rösvári ingatlanok nem rendelkeznek hulladékszállítá-
si szerződéssel, és kötelezni az ingatlanok tulajdono-
sait vagy használóit a szerződések megkötésére. Eddig 
42 olyan ingatlant találtunk, melyek tulajdonosai nem 
kötöttek szerződést. Az érintett ingatlanok tulajdo-
nosainak felszólítást küldtünk ki, majd rövid határidő 
tűzésével köteleztük őket a meglévő szerződések 
bemutatására vagy a szerződések megkötésére. A 
szolgáltató visszajelzése alapján a felszólítások követ-
keztében számtalan esetben sor került a szerződések 
megkötésére. Aki rövid határidőn belül nem kötött 
szerződést, vele szemben hatósági eljárást indítottunk.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testü-
letének a helyi környezet védelméről, a közterületek 
és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról 
és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kö-
telező igénybevételéről szóló 3/2015. (II. 06.) számú 
önkormányzati rendeletének 2. § (2) bekezdésének b) 
pontja szerint:

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

A helyi rendelet előírása alapján, a körülmények mér-
legelése alapján hatósági eljárást kezdeményezünk és 
indokolt esetben bírságot szabunk ki. Reméljük, hogy az 
ellenőrzések szigorú folytatásával, a szerződéskötések 
kikényszerítésével, a szerződések ellenőrzésével csök-
kennek majd a közterületen elhagyott hulladékhalmok.

Az ellenőrzési folyamat témafelelőse a műszaki osz-
tályon Paul Csaba köztisztviselő (26-330-233/149-es 
mellék). A hatósági eljárással kapcsolatos kérdés ese-
tén kérem, forduljanak bizalommal az ügyintézőhöz.

Sajnos még mindig előfordul, hogy a közterületi hulladék-
tárolókba rendszeresen háztartási hulladékot ürítenek, így 
a tárolók indokolatlanul gyorsan megtelnek. Vélelmezzük, 
hogy ilyen magatartást azok folytatnak, akik nem rendel-
keznek kommunális hulladékelszállítási szerződéssel.

Fentiekre való tekintettel kérjük a lakosságot, hogy 
amennyiben környezetükben azt tapasztalják, hogy is-
meretlenek a hulladékgyűjtő edényzetekbe nagy meny-
nyiségű, feltételezhetően háztartási hulladékot helyez-
nek, kérjük azonnal jelezzék a polgármesteri hivatal felé.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedése és kezelése 

Felhívás helyi iparűzési adó bevallási és befizetési határidejére

Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az NHKV (Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
Zrt.) a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralé-
kok beszedése és kezelése érdekében közbeszerzési 
eljárást folytatott le, amelynek eredményeként 2018. 
április 9. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Kon-
zorciumot és annak tagját a PEPP AND CARS Kft.-t 
(4233 Balkány, Kállói út 2. A. ép)] bízta meg, a 
díjhátralékok beszedésével összefüggő egyes 
feladatok ellátásával.

A megállapodás értelmében az NHKV Zrt. által biz-
tosított adatbázis alapján az ingatlanhasználó-
kat személyesen felkereső díjbeszedő fog kísér-

A helyi iparűzési adó bevallásával és befizetésével 
kapcsolatban felhívom tisztelt vállalkozóink figyelmét, 
hogy a 2017. adóévről szóló bevallás benyújtásának, 
illetve a 2017-es évben megfizetett adóelőleg és a 
2017-es évre megállapított tényleges adó különböze-
tének befizetési határideje:

2018. május 31.

A bevallások feldolgozása során a bevallásban szerep-
lő, 2018 szeptemberében és 2019 márciusában ese-
dékes adóelőleg is megállapításra kerül. Kérjük, hogy 
bevallási és fizetési kötelezettségüknek 2018. 05. 31-
ig tegyenek eleget, ellenkező esetben eredménytelen 
felszólítást követően mulasztási bírságot, illetve pótlé-
kot számolunk fel.

letet tenni az esetleges díjhátralékok beszedése 
érdekében.

A konzorciumi partnerek személyes beszedést 
végző munkatársai minden esetben fényképes 
igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes 
felkeresés során a kiegyenlítetlen számlával minden-
ben megegyező „Beszedési értesítő” alapján jogosul-
tak készpénzben, kizárólag a tartozás teljes összegé-
nek átvételére.

A konzorcium alvállalkozója a településünkön: 

Megye: Pest

Alvállalkozó: Agenda Kontroll Kft.

Székhely: 2220 Vecsés, Bertalan u. 32.

Cégjegyzékszám: 13 09 115264

Kapcsolattartó: Dr. Barbalicsné Kósa Erzsébet admi-
nisztrációs igazgató

Telefonszám: +36-30-737-3011

E-mail-cím: kosa.erzsebet@agendakontroll.hu

Amennyiben további kérdésük lenne a tájékoztatással 
kapcsolatban, kérjük, forduljanak bizalommal a követ-
kező elérhetőségekhez: kintlevoseg@nhkv.hu

Abban az esetben, ha az ügyfelek szeretnék felvenni 
velük a kapcsolatot, a következő elérhetőségen tehetik 
meg: ugyfelszolgalat@nhkv.hu

Forrás: NHKV

Az adózók a 2017. évi állandó jellegű helyi ipar-
űzési adóról szóló bevallási kötelezettségük 
teljesítésére az alábbi lehetőségek közül vá-
laszthatnak: 

– beküldhetik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) 
a 17HIPA nyomtatványon, amelyet a NAV hivatalunk 
részére továbbít; 

– a www.pilisvorosvar.hu weboldal Vörösvári 
(környékbeli) vagyok / Polgármesteri Hivatal / 
E-Ügyintézés menüpontban található Tájékoztatóban 
foglaltak alapján az Önkormányzati Hivatali Portál 
https://ohp-20.asp.lgov.hu  e-ügyintézés oldalán is 
beküldhetik hivatalunknak;

– papír alapú iparűzési adó bevallási nyomtatvá-
nyon is kitölthetik, amely a hivatal adócsoportjánál 
és ügyfélszolgálatán beszerezhető, valamint a www.
pilisvorosvar.hu weboldal Vállalkozó vagyok / Nyom-
tatványok menüpont alatt is letölthető.

 Az iparűzési adó mértéke változatlanul: 1,55%

Iparűzési adó számla:  
14100024-11787949-30000001

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző
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A Tripla csomag netet és telefont is tartalmaz, melyek havi díja az első hónaptól, 
a TV havi díja a hetedik hónaptól fi zetendő. Új lakossági ügyfeleknek, egyéves 
szerződéssel, e-számlával. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos 
lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon, a 1288-as számon 
vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Esztergom, Petőfi  Sándor utca 31. Tel.: (06 33) 401 167

Az akció 2018. május 2-től visszavonásig, a Tripla csomagokra érvényes (digitális D3, 
FTTH és VDSL területen). A hat havi díjmentesség az internet- és telefonszolgáltatást 
is tartalmazó Tripla csomagba foglalt TV-szolgáltatásra vonatkozik. A Sony Smart 
tévékészülék csak Tripla csomagok mellé vásárolható meg a készlet erejéig. 
A díjmentesség a tévékészülékre nem vonatkozik.

CSALÁDI  HD TV-CSOMAG,  
TRIPLA ELŐFIZETÉSBEN!

VÁSÁROLJ HOZZÁ SONY TV-T, RÉSZLETRE!

6 HÓNAPIG

INGYEN

Hulladékszállítási szerződések ellenőrzési folyamata (III.)

Ahogy a 2017. év utolsó hónapjaiban előre jeleztük, a 
polgármesteri hivatal műszaki osztálya megkezdte a 
Pilisvörösváron megkötött hulladékszállítási szerződé-
sek ellenőrzését. 

Továbbra is célunk felderíteni azt, hogy mely pilisvö-
rösvári ingatlanok nem rendelkeznek hulladékszállítá-
si szerződéssel, és kötelezni az ingatlanok tulajdono-
sait vagy használóit a szerződések megkötésére. Eddig 
42 olyan ingatlant találtunk, melyek tulajdonosai nem 
kötöttek szerződést. Az érintett ingatlanok tulajdo-
nosainak felszólítást küldtünk ki, majd rövid határidő 
tűzésével köteleztük őket a meglévő szerződések 
bemutatására vagy a szerződések megkötésére. A 
szolgáltató visszajelzése alapján a felszólítások követ-
keztében számtalan esetben sor került a szerződések 
megkötésére. Aki rövid határidőn belül nem kötött 
szerződést, vele szemben hatósági eljárást indítottunk.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testü-
letének a helyi környezet védelméről, a közterületek 
és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról 
és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kö-
telező igénybevételéről szóló 3/2015. (II. 06.) számú 
önkormányzati rendeletének 2. § (2) bekezdésének b) 
pontja szerint:

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

A helyi rendelet előírása alapján, a körülmények mér-
legelése alapján hatósági eljárást kezdeményezünk és 
indokolt esetben bírságot szabunk ki. Reméljük, hogy az 
ellenőrzések szigorú folytatásával, a szerződéskötések 
kikényszerítésével, a szerződések ellenőrzésével csök-
kennek majd a közterületen elhagyott hulladékhalmok.

Az ellenőrzési folyamat témafelelőse a műszaki osz-
tályon Paul Csaba köztisztviselő (26-330-233/149-es 
mellék). A hatósági eljárással kapcsolatos kérdés ese-
tén kérem, forduljanak bizalommal az ügyintézőhöz.

Sajnos még mindig előfordul, hogy a közterületi hulladék-
tárolókba rendszeresen háztartási hulladékot ürítenek, így 
a tárolók indokolatlanul gyorsan megtelnek. Vélelmezzük, 
hogy ilyen magatartást azok folytatnak, akik nem rendel-
keznek kommunális hulladékelszállítási szerződéssel.

Fentiekre való tekintettel kérjük a lakosságot, hogy 
amennyiben környezetükben azt tapasztalják, hogy is-
meretlenek a hulladékgyűjtő edényzetekbe nagy meny-
nyiségű, feltételezhetően háztartási hulladékot helyez-
nek, kérjük azonnal jelezzék a polgármesteri hivatal felé.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedése és kezelése 

Felhívás helyi iparűzési adó bevallási és befizetési határidejére

Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az NHKV (Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
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április 9. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Kon-
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hogy a 2017. adóévről szóló bevallás benyújtásának, 
illetve a 2017-es évben megfizetett adóelőleg és a 
2017-es évre megállapított tényleges adó különböze-
tének befizetési határideje:

2018. május 31.

A bevallások feldolgozása során a bevallásban szerep-
lő, 2018 szeptemberében és 2019 márciusában ese-
dékes adóelőleg is megállapításra kerül. Kérjük, hogy 
bevallási és fizetési kötelezettségüknek 2018. 05. 31-
ig tegyenek eleget, ellenkező esetben eredménytelen 
felszólítást követően mulasztási bírságot, illetve pótlé-
kot számolunk fel.

letet tenni az esetleges díjhátralékok beszedése 
érdekében.

A konzorciumi partnerek személyes beszedést 
végző munkatársai minden esetben fényképes 
igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes 
felkeresés során a kiegyenlítetlen számlával minden-
ben megegyező „Beszedési értesítő” alapján jogosul-
tak készpénzben, kizárólag a tartozás teljes összegé-
nek átvételére.

A konzorcium alvállalkozója a településünkön: 

Megye: Pest

Alvállalkozó: Agenda Kontroll Kft.

Székhely: 2220 Vecsés, Bertalan u. 32.

Cégjegyzékszám: 13 09 115264

Kapcsolattartó: Dr. Barbalicsné Kósa Erzsébet admi-
nisztrációs igazgató

Telefonszám: +36-30-737-3011

E-mail-cím: kosa.erzsebet@agendakontroll.hu

Amennyiben további kérdésük lenne a tájékoztatással 
kapcsolatban, kérjük, forduljanak bizalommal a követ-
kező elérhetőségekhez: kintlevoseg@nhkv.hu

Abban az esetben, ha az ügyfelek szeretnék felvenni 
velük a kapcsolatot, a következő elérhetőségen tehetik 
meg: ugyfelszolgalat@nhkv.hu

Forrás: NHKV

Az adózók a 2017. évi állandó jellegű helyi ipar-
űzési adóról szóló bevallási kötelezettségük 
teljesítésére az alábbi lehetőségek közül vá-
laszthatnak: 

– beküldhetik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) 
a 17HIPA nyomtatványon, amelyet a NAV hivatalunk 
részére továbbít; 

– a www.pilisvorosvar.hu weboldal Vörösvári 
(környékbeli) vagyok / Polgármesteri Hivatal / 
E-Ügyintézés menüpontban található Tájékoztatóban 
foglaltak alapján az Önkormányzati Hivatali Portál 
https://ohp-20.asp.lgov.hu  e-ügyintézés oldalán is 
beküldhetik hivatalunknak;

– papír alapú iparűzési adó bevallási nyomtatvá-
nyon is kitölthetik, amely a hivatal adócsoportjánál 
és ügyfélszolgálatán beszerezhető, valamint a www.
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Pályázati felhívás  
a Vörösvári Búcsú körhintás részének megszervezésére

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának polgármestere a 
közterületek használatáról szóló 7/2011. (II. 28.) sz. ön-
kormányzati rendelet alapján, átruházott hatáskörben 
pályázatot hirdet a Pilisvörösváron, 2018. augusztus 
10–13. között, a Vörösvári Napok keretében megtar-
tandó hagyományos Vörösvári Búcsú megrendezésére 
(körhintás vurstli).

A búcsú helyszíne: 

Pilisvörösvár, Kacsa-tóval szemben lévő terület

Pályázati feltételek:

A nyertes pályázó a pilisvörösvári Kacsa-tóval szemköz-
ti cca. 6000 m2-nyi tágas üres területen körhinták és 
egyéb szórakoztató eszközök kihelyezésére nyer jogot 
2018. 08. 10-tól 2018. 08.13-ig. 

A megrendezésre irányuló írásbeli szándéknyilatkozat 
benyújtása a polgármesteri hivatal iktatójába, szemé-
lyesen vagy postai úton (lezárt borítékban), 2018. 06. 
07-én 12:00 óráig lehetséges, az alábbi tartalommal:

• pontos összeg megjelölése a kizárólagos rendezé-
si jogosultság megszerzésének ellentételezéséért, 
melynek összege minimum bruttó 2 000 000 forint, 

• pontos összegek megjelölése a körhinták és egyéb 
szórakoztató berendezések garantált igénybevételi 
díjairól,

• írásbeli kötelezettségvállaló nyilatkozat arról, hogy a 
körhinták és egyéb szórakoztató berendezések igény-
bevételi díjai maximálisan a következők lehetnek:

■ Break Dance: 700 Ft

■ céllövölde:  200 Ft (1 lövés), 500 Ft (3 lö-
vés)

■ célba dobás: 500 Ft (3 dobás)

■ dodzsem: 700 Ft

■ extrém: 700 Ft

■ gyerekhinták: 500 Ft (körhinták, kis láncos,    
            kisautós vasút, kis teherautós  
            hullámvasút, rugós ugráló,       
            ugrálóvárak stb.)

■ horgászat: 500 Ft

■ Jamping: 500 Ft

■ nagy hinta: 700 Ft

■ Niagara: 700 Ft

■ Twister: 500 Ft

• írásbeli kötelezettségvállaló nyilatkozat 200 000 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

forint kaució megfizetésére, illetve az engedély meg-
szerzéséig annak átutalása,

• nyilatkozat a közművekkel szükséges szerződé-
sek megkötéséről (zárt konténeres szemétszállítás, 
mobil WC-k [4 db], víz, áram) és ezek költségeinek 
vállalásáról,

• a tárgyi búcsúterület birtokba vételének és visz-
szaadásának pontos időbeli megjelölése (augusztus 
6–17. között),

• a búcsú megrendezéséhez szükséges valamennyi 
engedély másolata,

• nyilatkozat a búcsú jogszabályszerű megrendezési 
feltételeinek biztosításáról,

• korábbi, hasonló jellegű rendezvények megszerve-
zéséhez kapcsolódó referenciák csatolása,

• teljes körű felelősségvállaló nyilatkozat a búcsúval 
kapcsolatosan történő esetleges balesetek, szabály-
talanságok, káresemények, rongálások, rendkívüli 
események ügyében,

• biztosítás megléte (kötvény másolata).

Egyéb pályázati feltételek:

• A pályázó a pályázat benyújtásával a jelen felhívás-
ban meghatározott követelményeket és feltételeket 
elfogadja.

• A pályázat összeállításával és benyújtásával kap-
csolatos valamennyi költség a pályázót terheli, amely 
költségek megfizetésére az önkormányzat nem köte-
lezhető.

• Az önkormányzat fenntartja annak lehetőségét, 
hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvá-
nítsa, valamint hogy egyik benyújtott pályázat alap-
ján se adjon közterület-használati engedélyt. 

• Az önkormányzat fenntartja annak lehetőségét, 
hogy a jelen pályázati felhívás alapján beérkezett 
pályázatok közül az általa kiválasztott egy vagy több 
pályázóval a pályázatban foglaltakról tárgyalást kez-
deményezzen. 

• Az önkormányzat a pályázatok elbírálásáról hozott 
döntéséről a pályázókat írásban értesíti.

• A pályázat határidőben történő beérkezéséért és 
átadásáért a pályázó felel. 

• Nem részesülhet közterület-használati engedély-
ben olyan személy, illetve vállalkozó (egyesületi 
formában történő pályázat során egyesületi tag), aki 
ellen korábban az önkormányzat büntetőjogi vagy 
szabálysértési eljárást kezdeményezett, feljelentést 

tett, vagy akire a Vörösvári Búcsú megrendezése 
kapcsán pénzbírságot szabtak ki.

• A pályázatot kiíró fenntartja a jogot, hogy meg-
határozza a ténylegesen felállítandó eszközök faj-
táját, kizárva az azonos vagy jellegében hasonló 
eszközöket.

• Az önkormányzat az előző évben az ország más te-
rületén az extrém jellegű hinták, játékok kapcsán ke-
letkezett balesetekre, illetve a rendezvényt látogató 
személyek biztonságára való tekintettel a 2018-as 
Vörösvári Napok rendezvényén nem engedélyezi ext-
rém jellegű játékok, hinták felállítását. Ezen szabály 
betartatása az engedélyes feladata.

• Az eszközökön, hinták környékén kizárólag egyfaj-
ta zene szólhat, melyet a pályázó képviselője határoz 
meg és szabályoz, saját felelősségében.

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani, melyen 
kizárólag a következő szöveget kell feltüntetni: „Pályá-
zat a 2018. évi Vörösvári Búcsú körhintás részének meg-
rendezésére. – Csak az Előkészítő és Bíráló Bizottság 
bonthatja fel!” 

Eredményhirdetés:

2018. 06.18-án 14:00 órakor.

A pályázatnak az a pályázó lesz a nyertese, aki a ren-
dezési jogosultság ellentételezéséért a legmagasabb 
összegű ajánlatot adja, egyebeken megfelel a pályázati 
feltételeknek, és ugyanakkor a körhinták és egyéb be-
rendezések igénybevételi díját a legalacsonyabb árszin-
ten tartja. 

A pályázat nyertesét az Előkészítő és Bíráló Bizottság ja-
vaslata alapján, átruházott hatáskörben a polgármester 
választja ki. 

A pályázat nyertese jogosultságot szerez arra, hogy a 
közterület-használati engedély iránti kérelmet benyújt-
sa. A kérelemhez csatolni kell minden olyan mellékletet 
is (közműnyilatkozatok, engedélyek stb.), melyek meg-
létét a pályázati anyagban vállalta.

Amennyiben egyesületi formában történik a pályázat 
benyújtása, akkor az egyesület által részt vevő vállal-
kozások nevét, illetve a rendezvényen megjelenő hinta 
megnevezését is szerepeltetni kell a pályázatban.

Jelen pályázati felhívás nem jelent kötelezettségválla-
lást az önkormányzat részéről.

Pilisvörösvár, 2018. május 7.

Gromon István
polgármester

ANYAKÖNYVI HÍREK Vörösvári Új ság
Werischwarer Zeitung
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Megjelenik  
1300 példányban.

Tájékoztatás  
a bejelentett letelepedési hely körüli röpkörzetben található, 

neonikotinoid típusú csávázószerrel kezelt növényzetről

Tisztelt méhészek!
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NEBIH) szükséghelyzeti engedélyeket adott ki a Cruiser OSR 322 FS, Cruiser 350 FS, 
Poncho 600 FS, Ellado, Nuprid 600 FS Red rovarölő csávázószerekre repce, kukorica és napraforgó vetőmag csávázására és vetésére. 
A kiadott szükséghelyzeti engedélyek az idei szezonban az említett kultúrák jelentős területi hányadát érintik.

TELEPÜLÉS BLOKKAZONOSÍTÓ HELYRAJZI SZÁM TERÜLET (ha)
Pilisvörösvár - 0141/17 5,5
Pilisvörösvár - 0140/14-16 4
Pilisvörösvár - 0136/27 8,2
Pilisvörösvár - 0136/36-60 20

 
Az említett készítményekkel történő csávázás a jelenlegi tudományos eredmények ismeretében nem jelent elfogadhatatlan kockázatot 
a méhek számára, ha a méhcsaládok kedvező egészségügyi állapotban vannak és a kezelt kultúráknál a méhek röpkörzetén belül folyó 
növényvédelmi tevékenység során a kezelések az engedélyokiratokban foglalt utasítások szigorú betartása szerint valósulnak meg.

Ugyanakkor el kell ismerni, hogy a vizsgálatok során a méhekre ártalmatlan tulajdonságot sem sikerült igazolni. A neonikotinoidok 
használatának másfél évtizedes magyarországi tapasztalatai alapján a repce, napraforgó és kukorica csávázása szabályszerű fel-
használás esetén nem okozott kimutatható károsodást a méhekre. Sőt, a csávázott kultúrák esetében kisebb a valószínűsége és 
gyakorisága méhekre kockázatos permetezőszerek használatának.

A fentiek mérlegelésével a méhészek dönthetnek, hogy a csávázószerrel kezelt virágzó állományokban a méhek letelepítésével 
vagy távoltartásával kívánják folytatni az évi méhészeti tevékenységüket.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatása alapján

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

Elhunytak:

04.06.  Schmidt Józsefné 
 szül. Járóka Margit, 63 év 
 Remete u. 8. 

04.20. Solymosi Márton, 90 év 
 Kossuth Lajos u. 19. 

04.29.  Peller Tibor, 45 év 
 Fő utca 85/a

05.02.  Ziegler András, 80 év 
 Templom tér 11.

05.02. Németh J. Zsoltné 
  szül. Buday Borbála, 66. év  
 Őrhegy utca 50.

05.03.  Han Ferenc, 73 év 
 Lőcsei u. 9.

 
Megszülettek: 

03.04.  Forman Emilia 
 Apa: Forman Zsolt   
 Anya: Nagy Rita

04.02.  Majnek Sarolta 
 Apa: Majnek Mihály   
 Anya: Rozgonyi Orsolya

04.09. Hasenfratz Rebeka Andrea 
 Apa: Hasenfratz Attila   
 Anya: Prokai Krisztina

04.10. Schulz Bendegúz 
 Apa: Schulz Krisztián Lajos 
 Anya: Szőllősi Dóra

04.19.  Styaszni Natasa 
 Apa: Styaszni Balázs   
 Anya: Serbán Anikó

05.02. Kiss Kevin 
 Apa: Kiss István  
 Anya: Cebula Tünde
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Pályázati felhívás  
a Vörösvári Búcsú körhintás részének megszervezésére

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának polgármestere a 
közterületek használatáról szóló 7/2011. (II. 28.) sz. ön-
kormányzati rendelet alapján, átruházott hatáskörben 
pályázatot hirdet a Pilisvörösváron, 2018. augusztus 
10–13. között, a Vörösvári Napok keretében megtar-
tandó hagyományos Vörösvári Búcsú megrendezésére 
(körhintás vurstli).

A búcsú helyszíne: 

Pilisvörösvár, Kacsa-tóval szemben lévő terület

Pályázati feltételek:

A nyertes pályázó a pilisvörösvári Kacsa-tóval szemköz-
ti cca. 6000 m2-nyi tágas üres területen körhinták és 
egyéb szórakoztató eszközök kihelyezésére nyer jogot 
2018. 08. 10-tól 2018. 08.13-ig. 

A megrendezésre irányuló írásbeli szándéknyilatkozat 
benyújtása a polgármesteri hivatal iktatójába, szemé-
lyesen vagy postai úton (lezárt borítékban), 2018. 06. 
07-én 12:00 óráig lehetséges, az alábbi tartalommal:

• pontos összeg megjelölése a kizárólagos rendezé-
si jogosultság megszerzésének ellentételezéséért, 
melynek összege minimum bruttó 2 000 000 forint, 

• pontos összegek megjelölése a körhinták és egyéb 
szórakoztató berendezések garantált igénybevételi 
díjairól,

• írásbeli kötelezettségvállaló nyilatkozat arról, hogy a 
körhinták és egyéb szórakoztató berendezések igény-
bevételi díjai maximálisan a következők lehetnek:

■ Break Dance: 700 Ft

■ céllövölde:  200 Ft (1 lövés), 500 Ft (3 lö-
vés)

■ célba dobás: 500 Ft (3 dobás)

■ dodzsem: 700 Ft

■ extrém: 700 Ft

■ gyerekhinták: 500 Ft (körhinták, kis láncos,    
            kisautós vasút, kis teherautós  
            hullámvasút, rugós ugráló,       
            ugrálóvárak stb.)

■ horgászat: 500 Ft

■ Jamping: 500 Ft

■ nagy hinta: 700 Ft

■ Niagara: 700 Ft

■ Twister: 500 Ft

• írásbeli kötelezettségvállaló nyilatkozat 200 000 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

forint kaució megfizetésére, illetve az engedély meg-
szerzéséig annak átutalása,

• nyilatkozat a közművekkel szükséges szerződé-
sek megkötéséről (zárt konténeres szemétszállítás, 
mobil WC-k [4 db], víz, áram) és ezek költségeinek 
vállalásáról,

• a tárgyi búcsúterület birtokba vételének és visz-
szaadásának pontos időbeli megjelölése (augusztus 
6–17. között),

• a búcsú megrendezéséhez szükséges valamennyi 
engedély másolata,

• nyilatkozat a búcsú jogszabályszerű megrendezési 
feltételeinek biztosításáról,

• korábbi, hasonló jellegű rendezvények megszerve-
zéséhez kapcsolódó referenciák csatolása,

• teljes körű felelősségvállaló nyilatkozat a búcsúval 
kapcsolatosan történő esetleges balesetek, szabály-
talanságok, káresemények, rongálások, rendkívüli 
események ügyében,

• biztosítás megléte (kötvény másolata).

Egyéb pályázati feltételek:

• A pályázó a pályázat benyújtásával a jelen felhívás-
ban meghatározott követelményeket és feltételeket 
elfogadja.

• A pályázat összeállításával és benyújtásával kap-
csolatos valamennyi költség a pályázót terheli, amely 
költségek megfizetésére az önkormányzat nem köte-
lezhető.

• Az önkormányzat fenntartja annak lehetőségét, 
hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvá-
nítsa, valamint hogy egyik benyújtott pályázat alap-
ján se adjon közterület-használati engedélyt. 

• Az önkormányzat fenntartja annak lehetőségét, 
hogy a jelen pályázati felhívás alapján beérkezett 
pályázatok közül az általa kiválasztott egy vagy több 
pályázóval a pályázatban foglaltakról tárgyalást kez-
deményezzen. 

• Az önkormányzat a pályázatok elbírálásáról hozott 
döntéséről a pályázókat írásban értesíti.

• A pályázat határidőben történő beérkezéséért és 
átadásáért a pályázó felel. 

• Nem részesülhet közterület-használati engedély-
ben olyan személy, illetve vállalkozó (egyesületi 
formában történő pályázat során egyesületi tag), aki 
ellen korábban az önkormányzat büntetőjogi vagy 
szabálysértési eljárást kezdeményezett, feljelentést 

tett, vagy akire a Vörösvári Búcsú megrendezése 
kapcsán pénzbírságot szabtak ki.

• A pályázatot kiíró fenntartja a jogot, hogy meg-
határozza a ténylegesen felállítandó eszközök faj-
táját, kizárva az azonos vagy jellegében hasonló 
eszközöket.

• Az önkormányzat az előző évben az ország más te-
rületén az extrém jellegű hinták, játékok kapcsán ke-
letkezett balesetekre, illetve a rendezvényt látogató 
személyek biztonságára való tekintettel a 2018-as 
Vörösvári Napok rendezvényén nem engedélyezi ext-
rém jellegű játékok, hinták felállítását. Ezen szabály 
betartatása az engedélyes feladata.

• Az eszközökön, hinták környékén kizárólag egyfaj-
ta zene szólhat, melyet a pályázó képviselője határoz 
meg és szabályoz, saját felelősségében.

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani, melyen 
kizárólag a következő szöveget kell feltüntetni: „Pályá-
zat a 2018. évi Vörösvári Búcsú körhintás részének meg-
rendezésére. – Csak az Előkészítő és Bíráló Bizottság 
bonthatja fel!” 

Eredményhirdetés:

2018. 06.18-án 14:00 órakor.

A pályázatnak az a pályázó lesz a nyertese, aki a ren-
dezési jogosultság ellentételezéséért a legmagasabb 
összegű ajánlatot adja, egyebeken megfelel a pályázati 
feltételeknek, és ugyanakkor a körhinták és egyéb be-
rendezések igénybevételi díját a legalacsonyabb árszin-
ten tartja. 

A pályázat nyertesét az Előkészítő és Bíráló Bizottság ja-
vaslata alapján, átruházott hatáskörben a polgármester 
választja ki. 

A pályázat nyertese jogosultságot szerez arra, hogy a 
közterület-használati engedély iránti kérelmet benyújt-
sa. A kérelemhez csatolni kell minden olyan mellékletet 
is (közműnyilatkozatok, engedélyek stb.), melyek meg-
létét a pályázati anyagban vállalta.

Amennyiben egyesületi formában történik a pályázat 
benyújtása, akkor az egyesület által részt vevő vállal-
kozások nevét, illetve a rendezvényen megjelenő hinta 
megnevezését is szerepeltetni kell a pályázatban.

Jelen pályázati felhívás nem jelent kötelezettségválla-
lást az önkormányzat részéről.

Pilisvörösvár, 2018. május 7.

Gromon István
polgármester

ANYAKÖNYVI HÍREK Vörösvári Új ság
Werischwarer Zeitung
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Tájékoztatás  
a bejelentett letelepedési hely körüli röpkörzetben található, 

neonikotinoid típusú csávázószerrel kezelt növényzetről

Tisztelt méhészek!
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NEBIH) szükséghelyzeti engedélyeket adott ki a Cruiser OSR 322 FS, Cruiser 350 FS, 
Poncho 600 FS, Ellado, Nuprid 600 FS Red rovarölő csávázószerekre repce, kukorica és napraforgó vetőmag csávázására és vetésére. 
A kiadott szükséghelyzeti engedélyek az idei szezonban az említett kultúrák jelentős területi hányadát érintik.

TELEPÜLÉS BLOKKAZONOSÍTÓ HELYRAJZI SZÁM TERÜLET (ha)
Pilisvörösvár - 0141/17 5,5
Pilisvörösvár - 0140/14-16 4
Pilisvörösvár - 0136/27 8,2
Pilisvörösvár - 0136/36-60 20

 
Az említett készítményekkel történő csávázás a jelenlegi tudományos eredmények ismeretében nem jelent elfogadhatatlan kockázatot 
a méhek számára, ha a méhcsaládok kedvező egészségügyi állapotban vannak és a kezelt kultúráknál a méhek röpkörzetén belül folyó 
növényvédelmi tevékenység során a kezelések az engedélyokiratokban foglalt utasítások szigorú betartása szerint valósulnak meg.

Ugyanakkor el kell ismerni, hogy a vizsgálatok során a méhekre ártalmatlan tulajdonságot sem sikerült igazolni. A neonikotinoidok 
használatának másfél évtizedes magyarországi tapasztalatai alapján a repce, napraforgó és kukorica csávázása szabályszerű fel-
használás esetén nem okozott kimutatható károsodást a méhekre. Sőt, a csávázott kultúrák esetében kisebb a valószínűsége és 
gyakorisága méhekre kockázatos permetezőszerek használatának.

A fentiek mérlegelésével a méhészek dönthetnek, hogy a csávázószerrel kezelt virágzó állományokban a méhek letelepítésével 
vagy távoltartásával kívánják folytatni az évi méhészeti tevékenységüket.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatása alapján

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

Elhunytak:

04.06.  Schmidt Józsefné 
 szül. Járóka Margit, 63 év 
 Remete u. 8. 

04.20. Solymosi Márton, 90 év 
 Kossuth Lajos u. 19. 

04.29.  Peller Tibor, 45 év 
 Fő utca 85/a

05.02.  Ziegler András, 80 év 
 Templom tér 11.

05.02. Németh J. Zsoltné 
  szül. Buday Borbála, 66. év  
 Őrhegy utca 50.

05.03.  Han Ferenc, 73 év 
 Lőcsei u. 9.

 
Megszülettek: 

03.04.  Forman Emilia 
 Apa: Forman Zsolt   
 Anya: Nagy Rita

04.02.  Majnek Sarolta 
 Apa: Majnek Mihály   
 Anya: Rozgonyi Orsolya

04.09. Hasenfratz Rebeka Andrea 
 Apa: Hasenfratz Attila   
 Anya: Prokai Krisztina

04.10. Schulz Bendegúz 
 Apa: Schulz Krisztián Lajos 
 Anya: Szőllősi Dóra

04.19.  Styaszni Natasa 
 Apa: Styaszni Balázs   
 Anya: Serbán Anikó

05.02. Kiss Kevin 
 Apa: Kiss István  
 Anya: Cebula Tünde
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A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
szeretettel meghívja Önt, családját és barátait

2018. május 31-én (csütörtök) 18 órakor 
a Polgármesteri Hivatal előtt, 

a Fő téren megrendezésre kerülő hagyományos 

MÁJUSFABONTÁSRA.
Közreműködnek:

NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODÁSAI  
(RÁKÓCZI ÚT)

NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI
SCHILLER GIMNÁZIUM TANULÓI

ROZMARING HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁNCCSOPORT
NÉMET NEMZETISÉGI VEGYESKÓRUS
NÉMET NEMZETISÉGI TÁNCEGYÜTTES
NÉMET NEMZETISÉGI FÚVÓSZENEKAR

WERISCHWARER HEIMATWERK

A rendezvény alatt ezúttal üdítő és perec is kapható lesz!
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KÖLTÉSZET NAPJA KIFORDÍTVA

A magyar költészet napját április 11
én, József Attila születésnapján 
előadóestekkel, könyvbemutatók

kal, költőtalálkozókkal, színházi előadá
sokkal és kortárs, könnyűzenei műsorokkal 
ünnepli az ország 1964 óta. Vörösváron 
Berényi Ildikó, a Művészetek Háza igazga
tója köszöntötte a nem túl nagy számú, de 
értő közönséget. A péntek kora esti ragyogó 
napsütéses idő és a hétvége inkább szabad
téri, kerti programokra csábította az embe
reket, de akik a fiatal zenekar összeállítását 
választották, nem csalódtak döntésükban. 
Az alig másfél éve alakult Kifordítva trió 
tagjai a rock és blues zenei világából érkez
ve versek és kortárs könnyűzenei előadók 
műveit fogalmazzák, hangszerelik újra, 

Rendhagyó költészet napi estet 
láthattak az érdeklődők április 
13-án a Művészetek Házában. 
A Kifordítva trió tagjai klasszi-
kus és mai költők, dalszövegírók 
műveiből állították össze mű-
sorukat. A fiatal csapat tavalyi 
adventi gyermekműsoruk sikere 
nyomán állhatott újra színpadra 
Pilisvörösváron.

szándékuk szerint egy kicsit „kifordítva”, 
más megvilágításba helyezve.

A trió elsősorban a hangszereléssel ér 
el különleges, személyes megszólalást. A 
zenekar alapítója, Balogh Attila énekes, 
előadóművész, a Magyarock Dalszínház 
tagja hitelesen idézte Cseh Tamás, Hobó, 
Kiss Tibor, Lovasi András és az öt éve el
hunyt Bódi László „Cipő” költői világát. 
Gelle László gitár és vokálkísérete önma
gában megtöltötte a ház színháztermét 
nagyon szép hangképpel, köszönhetően 
a profi hangosításnak is. Homoki Lász
ló ütőhangszeres nagyon visszafogot
tan, de a hangzást meghatározó módon 
játszott saját készítésű ütőhangszerein, 
elsősorban a „dobozdobon”, a cajonon. 
Ez a minimál, teljesen akusztikus felál
lás valóban a költészet ünneplését hozta, 
minden a szövegek értelmezését szol
gálta. Nagyon szépek voltak a prózában 
előadott, eddig csak dalszövegként ismert 
szövegek a finom kísérettel. Izgalmas ki
fordítása volt Földes László Hobó Bolon-
dok hajója című dalának prózai előadása, 
miközben gitárkíséretként alig észrevehe
tően, de rendkívül hatásosan a Led Zep
pelin Stairway to Heaven című dalának 
akkordjait hallhattuk.

Nagyon érdekes, rendhagyó költé
szet napi előadást kaptak a nézők a fia
tal együttestől, színvonalas összeállítás 
emelte a kortárs dalszerzőket a klasz
szikus nagyok, József Attila és Radnóti 
Miklós társaságába. A záródarab Szabó 
Balázs Bandája feldolgozásának „kifor

dítása” volt. Radnóti Miklós Bájoló című 
verse egészen monumentálisan szólalt 
meg az egy szál gitár, cajon és ének elő
adásban. Nagy tapssal köszönt el a kö
zönség a kifordítóktól, hazafelé menet 
valószínüleg még útközben is a Bájoló 
dallamával kísérve.

Barcsik Géza


