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A tél közeledtével fontos fel
adat a városban a síkosság
mentesítés elvégzése. A Vá
rosgazda Kft. már november 
folyamán felkészült a téli 
teendőkre. A síkosságmente
sítésben részt vevő gépeket, 
tartozékokat átnézték, ellen
őrizték, ahol szükséges volt, 
ott a javításokat végrehajtot
ták. A kellő mennyiségű szóróanyag is rendelkezésre áll – tavaly ebből 
mintegy 100 m3 fogyott. Mindemellett a humán erőforrás szervezésével is 
felkészültek a feladat megoldására.

A Városgazda Kft. az idén is a város teljes belterületi úthálózatát síkosság
mentesíti, amint azt az időjárás szükségessé teszi. A feladatot priorizálva 
végzik majd: először a gyűjtőutakon, közintézmények körüli területeken 
és a tömegközlekedéssel érintett pontokon dolgoznak. A Közút kezelésé
ben lévő utak téli szórása és hóeltakarítása továbbra is az útkezelő cég 
feladata.

A síkosságmentesítéssel kapcsolatban a városlakóknak is van teendőjük. 
A családi házak, társasházak előtti gyalogutakon a biztonságos közleke
dést az önkormányzati rendelet szerint az ingatlantulajdonosoknak kell 
lehetővé tenni, tehát a havat elsöpörni, a jeget megszüntetni. A korábbi 
évek tapasztalatai alapján a városgazdák kérik, hogy a téli időszakban a 
lakók úgy parkoljanak, hogy a széles lapáttal rendelkező hókotró gépek is 
elférjenek az utcákban. Különösen fontos szempont ez a szűk utak eseté
ben. Kérik azt is, hogy a havat a járdáról ne a lekotort úttestre halmozzák!

A hideg, csapadékos, csúszós időben mind gyalogosan, mind pedig jármű
vel közlekedve mindenképpen számítani kell csúszásveszélyre. Kérjük, 
hogy a téli hónapokban mindenkor az időjárási körülményeknek megfele
lően, a tapasztalt útviszonyokhoz igazodva, az esetleges országos riasztást 
figyelembe véve közlekedjenek, és minden esetben ellenőrizzék, hogy jár
művük alkalmase a körülményeknek megfelelő közlekedésre.

Felkészült a város a télre
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Harang csendül, 
Ének zendül, 

Messze zsong a hálaének, 
Az én kedves kis falumban 

Karácsonykor 
Magába száll minden lélek.” 

(Ady Endre) 

Ismét vége felé közeledik egy esztendő. Elérke
zett az adventi időszak. Advent a karácsonyra 
való lelki felkészülés, a várakozás, a remény
ség ideje. A karácsony pedig Jézus születésé
nek, a szeretetnek és az összetartozásnak az 
ünnepe. Akkor is, ha már jó ideje azt halljuk, 
hogy „kiüresedett a karácsony".

Ne feledjük, az ünnepeink olyanok, amilye
nek mi vagyunk. Ha bennünk van hiány és 
űr, az a karácsonyainkon is tükröződik. Csak 
rohanunk, vásárolunk. Ám valójában nem 
a karácsony kopott meg. Érezzük, hogy hi
ányzik valami, valaki, és a karácsony sajátos 
tükröt tart elénk. Az ünnepen keresztül csak 
látványossá válnak ezek a hiányok. Pál Feri 
atyától hallottam egy karácsonyi elmélkedé
sében, hogy a karácsony valódi üzenetét az 
tudja csak jól érzékelni, aki ezt az ünnepet 
egész évben magában hordozza. Azt kívánom 
mindanyiunknak, hogy ne csak a karácsonyi 
időszakban, hanem egész évben hordozzuk a 
karácsonyi ünnep értékeit.

Kedves Pilisvörösváriak!

Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve 
a Vörösvári Újságban is köszönetet mondjak 
mindazoknak, akik egész évben segítették 
városunk fejlődését és az önkormányzat 
munkáját. 

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és bol
dog új évet kívánok magam, Strack Bernadett 
alpolgármester és a képviselőtestület tagjai
nak nevében minden pilisvörösvári lakosnak!

Dr. Fetter Ádám

Karácsonyi köszöntő
Elkészültek az első tervek a Bú
csú térről, amely a városvezetés 
elképzelései szerint a jövőben 
közösségi térré alakulhat. Az 
elsődleges cél – a lakossági 
visszajelzésekkel összhang
ban – az volt, hogy egy olyan 
helyet hozzanak létre, ahol a 
fiatalok sportolhatnak, hasznos 
szabadidős elfoglaltságot talál
hatnak. A tervek elkészítésére 
még augusztus közepén adott megbízást a képviselőtestület, ezek egyike 
november elején került fel a városi honlapra. A tervek szerint a parkban 
számos közösségi funkció helyet kap majd. (Erről bővebben a polgármes
teri interjúban olvashatnak.) Amint a 3Ds látványtervek is elkészülnek, 
ezeket is megtalálhatják majd az online felületeken. 

A városvezetés tervei között a ciklus kezdete óta szerepelt a Búcsú tér ren
dezése, mivel a város központjában található terület jelenleg nem tölt be 
érdemi funkciót. 

Tervek a Búcsú térre
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Ingyen murva 
a sírokhoz
Ingyenesen biztosított murvát 
az önkormányzat a pilisvö
rösvári köztemetőben min
denszentek és halottak napja 
alkalmából. Október 18án délután tíz köbméter zúzott követ 
helyeztek el a városgazdák a 21es parcella végénél, ám más
nap estére a teljes mennyiség elfogyott, ezért a városvezetés 
úgy döntött, még egy alkalommal felkínálja a lehetőséget. 

Ez volt az első ilyen jellegű kezdeményezés Pilisvörösváron, 
amelynek célja az volt, hogy a temető látogatói szebbé, kö
rüljárhatóbbá tegyék szeretteik sírját, különös tekintettel az 
ünnepekre.

Fejlesztések a temetőben
Fejlesztések zajlottak a pilisvörösvári köztemetőben: a látogatókat már halottak napja előtt 
elektromos kapu várta a főbejáratnál, illetve kamerák kerültek mindkét bejárathoz. Az ön
kormányzat célja a fenti korszerűsítésekkel a temető biztonságossá tétele, ezzel együtt pedig 
az odaérkezők biztonságérzetének növelése volt. A fentieken túl egy kivilágított hirdetőtábla 
is fogadja a jövőben a látogatókat, ugyancsak a főbejáratnál, ahol megtalálnak minden fontos, 
a temető rendjét érintő, illetve minden egyéb témába vágó információt.

Az elektromos kapun a későbbiekben telefonkódos beléptetőrendszer működik majd. A kapu 
érdekessége, hogy egy régi kép alapján alakították ki a frontját, így bár működését tekintve 
korszerűbbé válik, megjelenése a régmúltat idézi fel, hogy ezáltal is kapcsolódjon Pilisvörös
vár múltjához.

A kapu még januárban rongálódott meg baleset következtében: egy kocsi lesodródott az út
ról, kitörte a kőkeresztet és átszakította a bejáratot. A keresztet egy vörösvári vállalkozó állí
totta helyre és helyezte vissza a nyár folyamán az önkormányzat megbízásából, a kapu pedig 
a Városgazda Kft. munkatársainak köszönhetően került a helyére még az ünnepek előtt.

Nyilvános illemhely a tavaknál
Nyilvános illemhely épül a Nagytónál, a futópálya 
mellett, a Harcsa utca bejáratánál. A 36 négyzetméte
res épületben közös előteret és külön női, férfi, illetve 
mozgáskorlátozottaknak szánt helyiséget alakítanak 
ki, valamint pelenkázásra is lesz lehetőség. A tervezett 
építmény négyszög alakú, és aszimmetrikus, úgyneve
zett kontyolt tetővel fedik be. Falai téglából, tartószer
kezeti elemei hagyományos építőanyagból készülnek, 
a tető pedig fából. A tervek szerint az épülethez vezető 
utat térkő borítja majd, köré pedig cserjéket telepítenek, 
helyet kap egy új ivókút és kandeláber, pihenőpadok, egy 
elektromos kerékpártöltő, illetve pumpa is. A nyilvános 
illemhely elektromos hálózata a kor elvárásainak megfe
lelő lesz, előtérbe helyezve a gazdaságos üzemeltetést, az 
energiatakarékosságot és a környezetvédelmet.

A jogerős építési engedély már az önkormányzat bir
tokában van, a beruházás a tervek szerint a jövő évben 
valósul meg. A fejlesztés elsősorban Varga Péternek, a 
körzet képviselőjének köszönhető, aki még választási 
kampányában ígéretet tett arra, hogy megépül a várva 
várt illemhely a tavaknál, azzal a céllal, hogy az ott la
kóknak és az oda látogatóknak, szabadtéren sportolók
nak és a családoknak még komfortosabb környezetet 
tudjanak biztosítani a kikapcsolódás ideje alatt.

Aszfaltozás a Szent Imre utcában
Befejeződött az aszfaltozás a Szent Imre utcában. A finisher 
első körben 5 centiméter mart aszfaltot terített le, amit 10 
centiméter aszfalt követett két körben: először a durvább, 
vagyis szemcsésebb kötőréteg, másodjára pedig a kopóréteg. 
Előbbi munkafolyamatot november elején, utóbbit november 
végén fejezték be a Strabag Zrt. munkatársai. A kivitelezés 
szeptember 27én kezdődött el a vízelvezetés kiépítésével és 
az alap kiegyenlítésével.
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Lezajlott a lakossági fórum

A Szent Erzsébet utca forgalmi helyzetével kapcsolatban tartott fórumot az önkor
mányzat október 13án este. A fórumon részt vett dr. Fetter Ádám polgármester, Strack 
Bernadett alpolgármester, dr. Lehrer Anita képviselő, Varga Péter képviselő és műszaki 
tanácsnok, valamint Peller Márton, a hivatal műszaki ügyintézője. A lakosság részéről 
mintegy harminc érdeklődő jelent meg az egyeztetésen.

Az egyik Szent Erzsébet utcai lakos petíciót kezdeményezett és közel 80 lakó aláírásával 
támogatva fordult az önkormányzathoz, sérelmezve a rájuk nehezedő forgalmi terhelést. 
A fórumon a résztvevők elmondhatták az utca forgalmával kapcsolatos észrevételeiket, 
problémáikat, ötleteiket, javaslataikat. Leginkább a zajt, a forgalom nagyságát, valamint 
a gyorshajtást érzik zavarónak a Szent Erzsébet utcában. Az aláírók kérték az utca egy 
szakaszának egyirányúsítását, további fekvőrendőr kihelyezését, valamint fokozottabb 
és gyakoribb sebességellenőrzést.

Fetter Ádám polgármester jelezte, hogy az utca forgalmi terhelése komplex kérdés, en
nek megoldása érinti és nagy mértékben kihat a környező utcákra, ezért mindenkép
pen szükséges megismerni az ott lakók véleményét is. Így elengedhetetlen, hogy széles 
körű egyetértés szülessen. Az önkormányzat csak úgy tud bárminemű beavatkozást 
eszközölni, ha az érintett lakosok támogatása alátámasztja a változtatással kapcsolatos 
döntést.

A polgármester elmondta azt is, hogy lobbizik a 10es elkerülő mielőbbi megépítéséért, 
tárgyalásokat folytat a Báthory utca végének rendezése, bizonyos szakaszainak kiszéle
sítése érdekében. Emellett Lehrer Anita képviselő és a műszaki osztály már dolgozik a 
Szapolyai utca feltárásával kapcsolatban. Mindezek megvalósulása mind hozzájárulna 
a Szent Erzsébet utca forgalmának csökkenéséhez.

A megjelent lakosok végül egyetértettek és megállapodtak a következőkben. Az egyirá
nyúsítás nem jelent megoldást, mivel az plusz forgalmat generál és nagyobb teret enged a 
gyorshajtásnak. Varga Péter képviselő kérte, hogy a lakók jelöljenek ki három személyt, 
akik folytatják az egyeztetéseket a hivatallal és segítik a többségi támogatottságú meg
oldás megtalálását. A jelenlévők egységesen kérték a további forgalomlassító lehetőségek 
megvizsgálását, illetve ezek helyére is javaslatot tesznek majd. Érkezett javaslat 30as 
tábla és térfigyelő kamera kihelyezésére, amelynek lehetőségét szintén megvizsgálja 
majd a hivatal.

Sikeres volt 
a ruhagyűjtés
Körülbelül 350 zsák telt meg az őszi ru
hagyűjtésen. A Művészetek Háza udva
rán október 12én egész nap várták azo
kat a pilisvörösváriakat, akik szerettek 
volna megválni feleslegessé vált, de jó 
állapotú ruhadarabjaiktól.

Az adományozásra szánt holmikat a 
hivatal munkatársai vették át azoktól, 
akik rendelkeznek vörösvári lakcímkár
tyával. A helyszínen segítettek továbbá a 
Művészetek Háza, a Városi Napos Oldal 
Szociális Központ, a Pest Megyei Viktor 
Egyesített Szociális Intézmény és a Vir
gonc Gyermekház dolgozói, valamint a 
város rendészei és a Pilisvörösvári Tipe
gő Bölcsőde vezetője is.

A most leadott ruhadarabokat – csak
úgy, mint a tavasszal összegyűlt 550 
zsákot – a városgazdák szállították el: 
ötször fordultak, hogy eljuttassák azokat 
a Máltai Szeretetszolgálathoz.

Az esemény rendezetten, koordináltan 
zajlott, a vörösváriak a korábbi felhívás
ban megadott szempontokat betartva 
hozták a ruhaneműket, tehát tiszta, vá
logatott darabokat.

Átvették nyereményeiket a gyerekek 
Gyerekzsivajjal telt meg 
a Városháza egy októ
beri délutánon, amikor 
„Az én 10es utam” rajz
pályázat díjátadójára 
érkeztek a gyerekek és 
szüleik a hivatal nagy
termébe. Fetter Ádám 
polgármester és Strack 
Bernadett elmondták, 
hogy a versenyre nagyon szép, kreatív rajzok érkeztek, a gyerekek ügyesen megra
gadták az útépítést, illetve az úthoz kapcsolódó témákat.

Az eseményen átadták a nyereményt a négy díjazottnak. Az óvodás korcsoportban 
Kupás Zalán rajza nyert, az alsó tagozatosok között pedig Nagy Kamilláé lett a győ
zelem. Mindketten tízezer forint értékű kreatív ajándékcsomagot nyertek. A ver
senyben két alkotást különdíjjal is jutalmaztak. Az egyik Máltesics Ármin rajza, aki 
ötezer forintos ajándékcsomagot kapott, Lyócsa Léna alkotását pedig a Művészetek 
Háza ismerte el különdíjjal.

Természetesen a többi pályázó sem maradt nyeremény nélkül, mindenki egy városi 
arculattal díszített bögrével és két cirkuszjeggyel térhetett haza.

A forradalom áldoza-
taira emlékeztünk
November 4én az 1956os forradalom és 
szabadságharc áldozataira emlékeztünk, 
amelynek vörösvári áldozata is volt. A 
mindössze 20 éves Fedor Lajos Budapesten 
halt mártírhalált, holttestére a Palace Szál
lóban leltek rá. Először a Rákóczi téren te
mette el a hotel igazgatója 1956. november 
8án, majd 1956. november 20án Pilisvö
rösváron helyezték végső nyugalomra. A 
Fedor Lajosnak emléket állító tábla a Hősök 
terén található. Fetter Ádám polgármester 
ezen a napon ellátogatott a temetőbe, és 
virágot helyezett el a fiatal áldozat sírjánál. 
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Vízelvezetés a Csendbiztos 
utcában
Vízelvezető árokrendszer kiépítése kezdődött a Csendbiztos 
utcában november derekán. Erre azért van szükség, mert a 
szóban forgó terület nem rendelkezik vízelvezető, szikkasztó 
árokkal, ezért a csapadékvíz a nagyobb esőzések alkalmával 
elmossa az úttest zúzottköves burkolatát. A Városgazda Kft. 
ebben az évben többször javította a felületet, azonban ez csak 
ideiglenes eredménnyel jár a vízelvezetés hiányából adódóan.

Az önkormányzat még a nyár folyamán határozta el, hogy 
hosszú távú megoldást talál a helyzetre. Varga Péter műszaki 
tanácsnok kezdeményezésével lakossági fórumot szerveztek 
az utca lakóinak, a képviselő ezt követően javasolta a vízel
vezető árokrendszer kialakítását.  Az ilyen jellegű munkála
toknál elsőként az árokprofilozást és az átereszeket kell kiépí
teni, ezután következik az útpálya nyomvonalkorrekciója, 
végül pedig a zúzottköves rekonstrukció. 

A beruházás lakossági közreműködéssel valósul meg, a 
4,97 millió forintos összköltséghez az utcában élők összesen 
300 ezer forinttal járulnak hozzá. 

Lezárult a „Pilisvörösvár őszi ruhában” című online fotópályá
zat szavazása november 15én, amely a városi Facebookoldalon 
zajlott. Számtalan szép, őszi fotót küldtek be a nevezők, ezeket 
rengetegen értékelték, összesen 3030 reakciójel érkezett a lezá
rás időpontjáig. A versenyt végül Gyurgyovics Zsófia nyerte 629 
szavazattal, pontosabban kedveléssel, így ő kapja a városi aján
déktárgyakat tartalmazó csomagot. A megmérettetés rendkí
vül szorosan alakult, ezért a városvezetés különdíjjal jutalmazta 
az 597 vokssal 2. helyen végzett SzauterCsászár Zsófiát.

Lezárult a fotópályázat

Az elmúlt év nyarán történt heves, özönvízszerű esőzések váro
sunk több pontján is nagy károkat okoztak. Az egyik ilyen hely
szín a Mátyás király utcában található, ahol a patak hídpillérjét 
mosta ki a víz.

Az önkormányzat ekkor a Belügyminisztériumhoz nyújtott be 
igényt a vis maior károk megtérítésére. A beküldött pályázatba 
a város különböző pontjain bekövetkezett káresemények kerül
tek bele, így a Nagytónál a partszakadás, a Pozsonyi utcában a 
vízelvezető árkok burkolatának kimosódása, a Csendbiztos utca 
felületkárosodása, valamit a Mátyás király utcai hídpillér kimo
sása is. A Belügyminisztérium a helyreállításhoz összesen 9,376 
millió forinttal járult hozzá, ami a károknak csak egy kisebb ré
szét fedezte.

A Mátyás király utcai helyszínen a helyreállításra most kerül
hetett sor. Az előremutató tervezés eredményeképpen a pillérek 
építésénél már egy jövőbeli járdaépítés követelményeire és fel
tételeire is gondolt az önkormányzat. A beruházás keretében 
így a hídpillért a korábbinál szélesebbre építették, hogy a későb
biekben mindkét irányban járda csatlakozhasson a hídhoz. A 
munkálatok összköltsége 6,35 millió forint. Az építés november 
végén kezdődött és a hónap végére befejeződött.

Emeletes vonat 
az esztergomi vonalon

Összesen negyven da
rab emeletes motorvo
nattal gyarapodott a 
MÁV flottája, köztük 
az esztergomi, 2es 
vasútvonalra is érke
zett új szerelvény. A 
vonat S72es járatként 
munkanapokon 4:40

kor indul a Nyugati pályaudvarról Esztergomba, ahova 5:55kor 
fut be. A reggeli csúcsidőben, a munkába tartók örömére a vo
nal legkihasználtabb G72es járatán is közlekedik mostantól a 
KISS, Esztergomból 6:05kor indul és 7:09kor érkezik a Nyu
gatiba. A nap további részében a vonat a 100a ceglédi vonalon 
teljesít szolgálatot.

Az új szerelvények érkezése a menetrendre is hatással lesz – 
 derült ki Vitézy Dávidnak, a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) 
vezérigazgatójának beszámolójából. „Őszintén bízom benne, 
hogy ez könnyebbséget jelent a Pilisvörösváron és a 10es út 
mentén élőknek, munkába járóknak” – nyilakozta Vitályos Esz
ter helyettes államtitkár az új szerelvények kapcsán.

Hídfő-helyreállítás



Vörösvári Újság    2021/10. szám 7Hírek

Folytatódik 
az optikaihálózat-fejlesztés
Újabb területeken kezdődött optikai hálózatépítés késő ősz
szel. A Fő téren és a Fő utcán, illetve több környező utcában 
a meglévő alépítménybe húzták be november közepén az op
tikai kábeleket a Telekom emberei. A fejlesztés a város más 
pontjait is érinti, miután a szolgáltató október végén átvette 
a munkaterületet. Az építés ebben a fázisban a Szent Erzsé
bet utcára és környékére, illetve Szabadságliget több utcájára 
terjed ki, ám a legtöbb helyszínen az optikai kábelek az Elmű 
oszlopaira kerültek, illetve kerülnek.

Múlt év novemberében egy nagyobb projekt első lépéseként 
a Magyar Telekom Nyrt. megkapta az építési engedélyt az 
Északi lakókörzet területének optikai ellátására. A fejlesz
tést az önkormányzat kezdeményezte, az ezzel kapcsolatos 
tárgyalások már 2019. decemberben elindultak a távközlési 
szolgáltató képviselőjével. A városvezetés – figyelembe véve 
a lakossági bejelentéseket – jelezte, mely területek lefedetle
nek, illetve rossz ellátottságúak.

Kora tavasszal arról számoltunk be, hogy az alépítmények 
elhelyezésével megkezdődött a kivitelezés az északi lakókör
zetben, szeptemberben pedig már arról, hogy a munkálatok 
Őrhegy zártkerti részén folytatódnak. A városvezetés és a 
szolgáltató közös célja, hogy Pilisvörösvár teljes területén el
érhetővé váljon a nagy sebességű internet.

Elismerést kapott a belügyminisztertől Finta Balázs, városunk 
körzeti megbízottja. Pintér Sándor az ősz folyamán figyelt fel a 
pilisvörösvári főtörzsőrmester szakmai előadására, ezután dön
tött úgy, hogy jutalomban részesíti. A belügyminiszter nevében 
dr. Balogh János rendőr altábornagy adta át az oklevelet, illetve a 
tárgyjutalmat a rendőrség Teve utcai székházában.

Finta Balázs tíz éve szolgál a Pilisvörösvári Rendőrőrsön. 

Belügyminiszteri elismerés 
rendőrünknek

Jól haladnak a munkálatok 
a Pilisvörösvári Szakren
delőben, ahol új – harmadik 
– háziorvosi rendelőt és hoz
zá kapcsolódó helyiségeket 
alakítanak ki. A kivitelező 
szeptember közepén vette 
át a területet, és a tervek sze
rint még ebben az évben be 
is fejezi a felújítást.

A munka a sterilizáló és a szerverszoba költöztetésével kez
dődött. A régi helyiségek falait, burkolatát elbontották, majd 
kialakították az újakat. A harmadik, udvarra néző rendelőhöz 
kapcsolódóan nővérszoba és saját vizesblokk, illetve a pácien
seknek egy betegváró épül, amelyet a földszintről közvetlenül 
lépcsőn, illetve akadálymentesen lift segítségével is meg tud
nak majd közelíteni. 

A felújítás részeként új női és férfi személyzeti öltözőt alakí
tanak ki, mindegyiket saját zuhanyzós fürdővel és külön WC 
helyiségekkel, illetve egy közös ebédlőt is minikonyhával. A ta
karítószemélyzet is saját öltözőt és mellékhelyiséget kap. Olyan 
terek kialakítása zajlik továbbá, amelyek alkalmasak anyag
mozgatásra, raktározásra, távolabb azoktól a helyiségektől, 
amelyeket a páciensek használnak. Mindezeken felül kicserélik 
a teljes vízvezeték és elektromosvezetékrendszert, és új lámpá
kat is felszerelnek. A beruházásban érintett csaknem 200 négy
zetméteres terület új padló és falburkolatot kap, vakoláson, fes
tésen esik át, és új beltéri ajtókat szerelnek fel.

Ahogy arról beszámoltunk, Fetter Ádám polgármester év elején 
fordult írásos kérelemmel az Emberi Erőforrások Minisztériumá
nak államtitkárához és tájékoztatást adott a pilisvörösvári házi
orvosi rendelők szűkös kapacitásról. Áprilisban érkezett a jó hír, 
hogy Pilisvörösvár támogatásként összesen 54 millió 200 ezer 
forintot kap a felújításra.

Átalakulóban a szakrendelő 
alagsora

Tomsits Jánosné 90 éves
Tomsits Jánosnét, 
Erzsi nénit 90. 
születésnapja al
kalmából köszön
tötte Fetter Ádám 
polgármester a 
Szent Erzsébet 
Otthonban. Erzsi 
néni 1931. novem
ber másodikán 
született a Vas me
gyei Velemben. Férjével két gyermekük született, jelenleg egyik 
gyermeke Lengyelországban él. Férje halálát követően maga is 
Lengyelországba költözött, majd 2015ben visszajött Magyaror
szágra. A Szent Erzsébet Otthont választotta lakhelyeként, itt 
gondoskodó környezetben és jó társaságban él azóta is. Erzsi 
néni születésnapját két fia mellett három unokája és nyolc déd
unokája ünnepelte.
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Városunkban az év folyamán több 
kidőlt, kiszáradt és veszélyessé vált 
fát vágott ki a Városgazda Kft. Eze
ket a fákat minden évben tűzifa
ként hasznosítja a város. A belügy
minisztériumi tűzifatámogatás 
idén is az ötezer fő alatti telepü
léseknek jár, így központi forrás e 

célra nem áll rendelkezésre. Az önkormányzat szeretne ugyanakkor 
segíteni a nehezebb helyzetben élő polgárainak, így a város karban
tartása során keletkezett vágott és száraz fát a rászorulók számára 
osztja szét. A farönköket október és november folyamán szállította 
ki a Városgazda Kft. a lakosságszolgálati osztály javaslata alapján az 
érintett családok számára.

Tűzifa a rászorulóknak

Új „szupersütő” a 
főzőkonyhában
Egy ipari sütővel gyarapodott a pilisvörösvári főző
konyha gépállománya. A masina megvétele mellett 
szólt, hogy csaknem háromszor annyi étel készíthető 
benne egyszerre, mint a korábbi berendezés használa
tával, vagyis 120 helyett 300 adag, az energiafogyasz
tása kedvezőbb, mindemellett színesíthető általa a 
kínálat, különösen a rakott ételek tekintetében. Azok 
elkészítéséhez ugyanis sok idő kell, így azáltal, hogy 
egyszerre meg tudják sütni a fenti mennyiséget, ilyen 
típusú fogásokat is felvehetnek az étlapra. Az előnyök 
listájára írható továbbá, hogy az étel súlyvesztése 
jelentősen csökken, vagyis ugyanannyi alapanyag
ból több adag készíthető, vagy éppen kevesebb alap
anyagból több porció.

Az új szerzeménynek köszönhetően többféle módon 
elő lehet állítani az ételeket, például gőzfunkcióval, 
ezzel együtt grillezésre, párolásra, főzésre is használ
ható, utóbbi azért különösen hasznos, mert így a köre
tek is elkészíthetők benne. Ez gördülékenyebbé teszi 
a munkát, ami lényeges szempont, hiszen főzőkony
hánk naponta átlagosan 17501900 adag ételt állít elő 
és szállít ki a város iskoláiba, óvodáiba, bölcsődéibe, 
a szociális otthonba, a Virgonc Gyermekházba, vala
mint április óta a Szent Erzsébet Otthonba is.

A vásárlást a városvezetés kezdeményezte, a sütő 
minden költséggel együtt valamivel több mint bruttó 
4,1 millió forintba került, de ez a befektetés megtérül, 
figyelembe véve a fentieket, vagyis hogy egyszerre 
több adag étel készíthető el kevesebb energia felhasz
nálásával, és még az étlap is gazdagabbá válik. 

Karácsony Lajosné, a főzőkonyha vezetője elmondta, 
hogy már használják is az új sütőt, és nagyon elége
dettek vele, mert ahogy várható volt, hatékonyabbá 
teszi, és egyes folyamatokat tekintve megkönnyíti a 
munkájukat. Az új beszerzések között szerepel egy 
főzőüst is, amely szeptemberben állt szolgálatba.

Mint arról korábban beszámoltunk, februárban 
bruttó 4,9 millió forint értékben már vásárolt az ön
kormányzat konyhai gépeket (fritőz, gofrisütő, gáz
palackos szeletsütő, hűtővitrin, sokkolószekrény) és 
egyéb eszközöket (lábasok, badellák). 

Ipari lombszívót vásárolt a város
Ipari lombszívót vásárolt Pilisvörösvár, hogy ezzel segítse a 
városgazdák munkáját, tekintve, hogy óriási területet kell az 
önkormányzatnak rendben tartani. A gép segítségével egy
szerre nagy mennyiségű levelet tudnak felszívni a parkokban, 
köztereken és a temetőben, ami lényegesen meggyorsítja a 
munkavégzést, időt és pénzt spórolva ezzel. A lombszívó rá
adásul megtöri a leveleket, ezáltal sokkal nagyobb mennyisé
get tudnak egyszerre elszállítani a zöldhulladéklerakóba.

A városvezetés fontos célja, hogy megismerje Pilisvörösvár lakóinak 
véleményét településünk jelenlegi helyzetével, az eddigi és a terve
zett fejlesztésekkel kapcsolatban, valamint a városlakók tapasztalt 
és elvárt életminőségét illetően. Ennek érdekében az önkormányzat 
lakossági felmérést indított a vörösváriak körében. A kutatásról Fet
ter Ádám polgármester tájékoztatta a városlakókat a közmeghallga
táson. A kérdőív kitöltésére november 11. és 24. között volt lehetőség 
az interneten. A felmérés igen népszerű volt, már az első napon több 
mint 150 ember válaszolt a kérdésekre. 

Mostanra a felmérés lezárult, a kiértékelés jelenleg zajlik. Az ered
ményekről hamarosan az újság hasábjain is olvashatnak beszámolót. 
Az önkormányzat pedig a további fejlesztések során figyelembe veszi 
majd a kérdőíven beérkezett eredményeket, visszajelzéseket.

Kérdőív Vörösvárról
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„Kuss und Tschüss” parkolók

A Vásár tér forgalmi helyzetének javítása érdekében az önkor
mányzat közlekedési szakértő bevonásával az év első felében 
több megoldást tartalmazó tervet készített. Az elképzeléseket a 
városvezetés egy júniusi lakossági fórumon mutatta be és vitat
ta meg az érdeklődő vörösváriakkal. Az itt elhangzottak ered
ményeképpen egy körforgalom kialakításának esetleges tervét 
most napolta az önkormányzat. Ebből adódóan a komplex meg
valósítási tervbe illeszkedve a Szabadság utca árokbefedésének 
időpontja is 2023ra módosult. A közlekedés javítása érdekében 
ugyanakkor kísérleti jelleggel úgynevezett „Kuss und Tschüss” 
parkolókat létesítenek az iskola előtt.
A más településeken már hatékonyan működő rendszer lénye
ge az, hogy a gyermekeket szállító autók csak néhány percre 
foglalják el a parkolókat. A szülő tehát beáll az intézményhez 
legközelebb eső kijelölt helyre, a diák kiszáll, és az autó már hajt
hat is tovább. A parkolók így gyorsan felszabadulnak, a gyere
kek ezzel együtt rendezett és biztonságos körülmények között 
tudnak elköszönni szüleiktől.
A közlekedést gyorsító akció tervei most gyakorlati szakaszba 
érkeztek, így 2021. november 29től elkezdődik a rendszer tesz

telése. A sikeres működéshez a következők megismerésére és 
betartására van szükség:
• A rendszer reggel 6:30 és 8 :00 óra között működik majd, de 

parkolni már 6 órától tilos lesz a kijelölt területen.
• A „Kuss und Tschüss” parkolóhelyek közvetlenül az iskola 

épületének főbejárata előtt találhatóak.
• A párhuzamos parkolósávot bójákkal kerítik el a kijelölt idő

szakban.
• A sávban egymás mögött öt autó fér el, és három autóból 

tudnak egyszerre kiszállni a gyerekek.
• A rendszer a Szabadság útról behajtva vehető igénybe.
• Behajtás után az autó kb. egy percre megáll – a folyamatos 

haladás érdekében a megállás annyi időre korlátozódhat, 
amíg a gyermek kiszáll –, majd a jármű továbbhajt.

• A kijelölt parkolóban a biztonság miatt csak a jobb oldali ki
szállás lehetséges!

• A Munkácsy, Kápolna, Kálvária utcák felől érkezőket kérjük, 
hogy kicsit feljebb, az utcák végén, a parkolóban tegyék ki 
gyermekeiket. (Itt nem lesz „Kuss und Tschüss” rendszer.)

• Ha a forgalmi helyzet engedi, a gyors kiszállás lehetséges az 
iskola Szabadság úti oldalán is, így elkerülhető a behajtás a 
térre. (A későbbiekben a Szabadság utca árokbefedését kö
vetően ezen a szakaszon is épülhet hasonló parkolófunkció.)

A tesztidőszak november 29től december 11ig tart. Ez idő alatt 
a városrendészet, a rendőrség és a polgárőrség munkatársai 
segítik a közlekedést. A megváltozott forgalmi rendre táblák 
hívják fel a figyelmet. A működés egyeztetésében, a szülők tájé
koztatásában és a bóják kihelyezésében a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Általános Iskola is aktívan közreműködik.
A rendszer hatékony és biztonságos működéséhez nagyfokú fe
gyelmezettségre van szükség, ezért kérjük megértő közremű
ködésüket, a fenti szabályok figyelembevételét és betartását! Ha 
mindenki ennek megfelelően közlekedik, akkor egyszerre nö
velhetjük a gyermekek biztonságát, és gördülékenyebbé, gyor
sabbá tehetjük a közlekedést a kritikus időszakban magunk és 
mások számára egyaránt.

Átadták a Pilisvörösvári Templom téri iskola négy felújított vi
zesblokkját október 25én. Kicserélték a régi víz, eternit csator
na és villanyvezetéket, illetve új csempét és szanitereket kaptak 
a helyiségek, és meleg víz is folyik a csapokból.
Az eseményen részt vett a város vezetése, az intézmény, illetve a 
tankerület képviselői és többen azok közül a vállalkozók közül, 
akiknek köszönhetően ez a beruházás megvalósulhatott.
A felújítás júniusban kezdődött el, az volt a cél, hogy a mosdókat 
a szeptemberi iskolakezdésre átadják, ám a munkálatok közben 
nem várt műszaki problémák merültek fel, emiatt kitolódott a 
kivitelezés befejezése.
Bár nem az önkormányzat üzemelteti az épületet, tulajdonos
ként a városvezetés úgy gondolta, hogy mielőbb szükséges lé
péseket tenni az ügyben. Dr. Fetter Ádám polgármester, Strack 
Bernadett alpolgármester és dr. Fetter Gábor képviselő kezébe 
vette a szervezést, amelynek eredményeképpen – elsősorban he
lyi vállalkozóknak köszönhetően – megújulhattak az intézmény 
bal szárnyában található mosdók. A következő cégek nyújtottak 
segítséget: az Ideál Comfort Kft. a víz és csatornaszerelésben, 
a Hofstädter Kft. az építőipari anyagok biztosításában, az UBM 

Kft. anyagi forrá
sok nyújtásával, 
a Terranova Kft. 
építőanyagok biz
tosításával, a Kapi
tány Kft. burkolási 
munkával, a Tímár 
Vaskereskedelmi 
Kft. födém és vas
anyagok biztosítá
sával, a Linovill Kft. villanyszerelési munkákban, az Alspek Kft. 
a nyílászárók beszerelésében, a Peller 2004 Bt. a konténer bizto
sításával, a Városgazda Kft. festési, burkolási és kőműves mun
kákban és a térelválasztók építésében, valamint Wippelhauser 
Tamás műszaki segítségnyújtással és DelySteindl Barnabás a 
tervezési és statikai munkákban. 
A tervek szerint a következő két évben az épület másik két szár
nyában is felújítják a mosdókat, vagyis minden évben egyegy 
blokkot. A városvezetés bízik benne, hogy hasonlóan példás ösz
szefogással valósulhatnak meg ezek a fejlesztések is és még több 
segítő csatlakozik majd a megvalósításhoz. 

Megújult vizesblokkok

Fejlesztés



10 Önkormányzat

Idei utolsó polgármesteri interjúnkban dr. 
Fetter Ádám polgármestert arra kértük, 
értékelje a mostani képviselő-testület 
első közmeghallgatását, de beszéltünk az 
év végi, adventi programokról is.

• November 10-én lezajlott a közmeghallgatás, melyről olvasóink össze-
foglalót olvashatnak az újságban. Ön hogyan értékeli az eseményt, milyen 
tapasztalatok vonhatóak le belőle?
A korábbi évekhez hasonlóan 4050 lakos volt kíváncsi a beszámolóra. Nekünk ez 
volt az első közmeghallgatás, mivel tavaly a Covid miatt nem tudtuk megtartani. 
Izgatottan vártuk az eseményt, már nagyon szerettük volna megmutatni a lakosság
nak az eredményeinket és beszámolni az elmúlt két év eseményeiről, sikereiről. Egy 
tartalmas, közérthető, tematikusan felépített prezentációval készültünk, amit úgy 
érzem, a lakosság megelégedéssel fogadott. A beszámolót az alpolgármesterrel közö
sen tartottuk, ezzel is demonstrálva lendületünket. Ez a lendület a csapatmunkának 
köszönhető, amit ezúton is köszönök a TEVÖs képviselőknek, tanácsadóinknak és a 
hivatal dolgozóinak. Ennek az összehangolt, közös munkának a gyümölcse az elmúlt 
két év teljesítménye. Kicsit hosszú volt, de hát mit tegyünk, ha ennyi minden történt, 
ennyi mindent csináltunk. A prezentáció után a lakossági kérdések többsége a lakó
park kérdését firtatta. Ismételten elmondtam, amit eddig is már többször, miszerint 
erről népszavazást fogunk tartani, amint azt a járványügyi helyzet lehetővé teszi, a 
lakosság fog majd dönteni ebben a kérdésben. Összességében véleményem szerint jól 
sikerült a közmeghallgatás, városunk elindult a fejlődés útján.

• Múlt hónapban részletesen beszéltünk egy lehetséges 3,5 milliárdos for-
ráskeretről, melyre pályázik az önkormányzat. Van újabb fejlemény azóta?
Hamarosan beadáshoz közeli állapotban lesz a fenntartható városfejlesztési straté
giánk, ami tartalmazza a részletes projekteket, a 
részletes programokat, amelyek fedezetéül szol
gálhat ez a 3,5 milliárd. Ezt követően egyeztetünk 
a Pest megyei önkormányzattal, és még idén akár 
elfogadhatják. Az első pályázatok megjelentek, 
ezeken már fogunk tudni indulni. 

• Hogyan halad a járdaépítési program? Év 
végéig sikerül befejezni minden tervezett 
munkát? 
A Szent Erzsébet utcában befejeződött, a Nagy 
Imre utcában elkezdődött és véget is ért, a Sza
badság utcában pedig jelenleg is zajlik a járdaépí
tés. Az első helyszín csaknem 1500 méter hosszan 
kapott új térkő burkolatot. A munkálatok nyáron 
kezdődtek és több ütemben zajlottak, a műszaki 
átadásátvétel november elején történt meg. A 
későbbiekben kiemelt gyalogos átvezető is épül 
majd a gólyafészek utáni részen, ami szorosan ösz
szefügg a lakossági fórumon felvetett igényekkel, 

Közmeghallgatás, 
járdaépítés, advent

elképzelésekkel, célul kitűzve a Szent Erzsébet 
utca járműforgalmának csökkentését.

A Nagy Imre utcában október végén kezdődtek 
a munkálatok és még novemberben befejeződ
tek. A gyalogút – hasonlóan a Csobánkai és 
Szent Erzsébet utcában befejezett szakaszok
hoz – térkő burkolatot kapott, nyomvonala 
pedig ebben az utcában végig az úttest mellett 
vezet. Azóta már szép, új járdán, biztonságosan 
és rendezett viszonyok között közlekedhetnek 
mind a környék lakói, mind pedig az erre sé
tálók. November közepén a Szabadság utcában 
illetve a Kápolna utcában rajtolt el a beruhá
zás, az első helyszínen a  Kisfaludy és Dugonics 
utca közötti részen, a második esetében pedig 
a Vásár tértől az első vasúti átjáróig kezdték 
meg a járda kialakítását. 

• Mi a helyzet a jégpályával, hogy halad-
nak a munkálatok?
Akik megfordulnak a Kacsató környékén, 
már láthatták, hogy megépült a jégpálya, 
amely december elsejétől egészen február 15
ig várja majd a korcsolyázni vágyókat. Időköz
ben lefektették a hűtőcsöveket, és egy héttel a 
nyitás előtt megkezdődött a jég előállítása.

• Készülnek programokkal is?
A Művészetek Háza munkatársai gőzerővel dol
goznak azon, hogy minél színesebb program
kínálatot nyújtsanak az érdeklődőknek. Már a 
nyitás hétvégéjén jégdisco várja a látogatókat, 
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és rendhagyó módon a Mikulásváró Platz Piac is 
erre a helyszínre költözik december 5én.  Érde
mes figyelni a kultúrház honlapját, illetve Face
bookoldalát, ha szeretnének első kézből értesülni 
a korcsolyapályát érintő eseményekről. A pályát 
hétfőtől péntekig 16 és 20 óra között, szombaton 
és vasárnap pedig 10től 20 óráig lehet majd hasz
nálni. Ez alól kivételt jelent a téli szünet, amikor 
egész nap nyitott kapuknak örülhetnek majd a ki
kapcsolódásra vágyók. A helyszínen Hütte üzemel 
majd, és korcsolyabérlésre is lesz lehetőség.

• Tervben van a Búcsú tér közösségi térré 
alakítása, ehhez el is készültek az első ter-
vek. Mit tudhatunk róla?
Egy Ifjúsági parkot szeretnénk kialakítani a Bú
csú téren, egyben a szakrendelő parkolási problé
máit is szeretnénk orvosolni. 36 térköves parko
lóhelyet alakítunk ki, így a rendelőbe és a parkba 
érkezők rendezett körülmények között tudnak 
majd parkolni. Az Ifjúsági park egy hiánypótló, 
minden korosztály számára kielégítő kikapcso
lódási lehetőséget nyújtó, modern közösségi tér 
lesz. Megtalálható majd itt színpad, trambulinok, 
kötélmászóka, görpálya és csúszó drótkötélpálya, 
de gondoltunk az idősekre is, nekik egy speciális 
kondiparkot alakítunk ki. Egy kellemes, zöld, kö
zösségi teret építünk, amelyet ivókút, nyilvános 
WC, padok, parkolók és kerékpártárolók tesznek 
még komfortosabbá.

• Ezek egyelőre tervek. Mi kell a megva-
lósításhoz, azaz milyen úton-módon lehet 
rá anyagi forrást szerezni? Pályázat, saját 
költségvetés?
Jelenleg lobbitevékenységet folytatunk a kor
mánynál, hogy pályázaton kívül kapjunk rá for
rást. Bízom benne, hogy sikerrel járok.

• Mostanában keveset hallunk az uszodá-
ról. Bár nem önkormányzati beruházás, de 
tudna róla mondani valamit?
Sajnos szemmel láthatólag nagyon lassan halad a 
projekt. Ez irányú aggályaimat írásban már meg
fogalmaztam és elküldtem a projektért felelős 
BMSKnak. Érdeklődve várom a válaszukat és a 
konzultációs időpontot. Sajnos erre nincs ráhatá
sunk. 

• Közeledik az adventi időszak, hogyan ké-
szülnek rá? Lesznek idén is közösségi prog-
ramok?
Ahogy azt már említettem, idén a jégpályát és a 
tavak környéket is bevonjuk az adventi progra
mokba. Az adventi gyertyagyújtást idén is meg
tartjuk minden adventi vasárnap. Az adventi vá
sárt december 12én rendezzük a Templom téren. 
Ezen kívül a hagyományoknak megfelelően lesz 
karácsonyi élelmiszergyűjtés és osztás, valamint 
játékgyűjtés és osztás a rászorulók számára.

Palkovics Mária

Új temetőrendelet
A képviselő-testület október 22-i ülésén új temetőrendeletet fogadtak 
el a képviselők. A korábbi rendelet felülvizsgálatát az tette szükségessé, 
hogy az elmúlt években – különösen a járványhelyzet miatt sajnálato-
san megnövekedett ügyintézés során – számos olyan gyakorlati kérdés 
merült fel, amelyet a régi rendelet nem szabályozott vagy az idő már 
túlhaladott. A most megalkotott új rendelet egyszerre felel meg ezeknek 
az elvárásoknak. Fontos megemlíteni ugyanakkor, hogy a temetői díjak 
– tehát a sírhely megváltása, a szolgáltatási díjak (ravatalozó, hűtő) és a 
munkavégzéshez (sírkőállítás, -bontás stb.) kapcsolódó temető-fenntar-
tási költségek – jelenleg nem változtak.

A 2022. január elsején hatályba lépő rendeletbe több új elem is került, 
melyek közül a leglényegesebbeket az alábbiakban emeljük ki. 

• A rendelet tartalmazza, hogy a temetőben a hely csendjének, a ke-
gyeletnek megfelelő magatartást kell tanúsítani.

• Sírkőbontást és -állítást csak hétköznapokon lehet végezni. Hétvégén 
és ünnepnapon a temetőben – a temetési hely gondozását kivéve – 
munkát végezni tilos.

• A temetőbe kizárólag vakvezető kutyát lehet bevinni.
• Tilos a temetőben reklámot elhelyezni.
• A rendelet a mostani országos átlaghoz igazodva a sírhelyekbe a ko-

rábbi szabályozáshoz képest több betemetést engedélyez.
• Újdonság a sírbolt építésének részletes szabályozása. Erre pontos elő-

írásokat tartalmaz a rendelet.
• Lehetőséget ad a sírhelyek körüli járdák elhelyezésére.
• Meghatározza, hogy a temető üzemeltetőjének kell végezni a teme-

tőben az utak és a létesítmények tisztán tartását, karbantartását, a zöld 
terület kaszálását.

• Kiemeli, hogy a sírhely rendelkezésre jogosultja köteles a sírhelyet 
gondozni, gyomtalanítani. Ha ezt nem teszi meg, akkor az önkor-
mányzat felszólítást küld. Amennyiben ez sem jár eredménnyel, akkor 
pedig a feladatot elvégezteti, és annak költségét továbbhárítja a sír-
hely tulajdonosa felé.

• A temetőben gépjárművel közlekedni továbbra is csak engedéllyel 
lehetséges. Jövő évtől, tehát 2022. január elsejétől a behajtást nem 
életkorhoz, hanem egészségi állapothoz kötik. Éves behajtási enge-
délyt a rendelet hatályba lépését követően kizárólag a rokkantkártyá-
val rendelkező mozgássérültek, és a tartós vagy maradandó mozgás-
szervi problémával rendelkező betegek igényelhetik. A temetőben 
munkát végzők (vállalkozók és magányszemélyek egyaránt) egyszeri 
behajtási engedélyt igényelhetnek, mely egy munkavégzésre és egy 
rendszámra vonatkozik. A virágkötéssel foglalkozó vállalkozók éves 
engedélyt kérhetnek. Az idei évben kiadott összes engedély, az azon 
feltüntetett időponttól eltérően, 2021. december 31-ig érvényes. A 
jelenleg érvényes behajtással rendelkezőknek hamarosan levélben 
küld majd tájékoztatót az önkormányzat a változásokról. A levélben a 
jövő évre vonatkozó behajtási engedélyhez szükséges igénylőlapot is 
elküldik majd. A behajtási engedélyekhez kapcsolódó kérelmi adatla-
pok hamarosan a honlapról is letölthetővé válnak.

• Bár nem a rendelet szabályozása alá tartozik, de fontos megemlíteni, 
hogy a behajtási jogosultságok változásával egy időben a gépkocsik 
behajtása technikailag is megváltozik. A rendelet hatályba lépését kö-
vetően (2022. január 1-től) telefonról lehet majd a kaput működtetni 
(egy kapunyitó telefonszám felhívásával). Mindemellett egy kamera-
rendszer kiépítése is elkezdődött. Eddig a főbejárathoz és az oldalsó 
nagykapuhoz telepítettek kamerákat. A kamerarendszer működteté-
sének célja a behajtások (leadott rendszámok) ellenőrzése mellett a 
temető biztonságosabbá tétele és a temetői lopások megelőzése.

A teljes rendelet a város weboldalán – jelenleg a 2021-es 
kihirdetett rendeleteknél – olvasható (14/2021. (X. 22.) önkor-
mányzati rendelet a temetőkről és a temetkezés rendjéről):
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Egyeztetés az M10-ről
Az M0ás körgyűrű és az M10es elkerülő út ügyében egyez
tetést kezdeményezett és szervezett a TEVÖ Egyesület és Pilis
vörösvár városvezetése. A november 17én megtartott kerek
asztalbeszélgetésen részt vettek magas rangú misztériumi 
tisztségviselők is, így dr. Vitályos Eszter európai uniós fejlesz
téspolitikáért felelős államtitkár, dr. Kasnyik Zsolt, az európai 
uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárság titkárságve
zetője, Tóth Péter közlekedésért felelős helyettes államtitkár, 
Környi László Éva, az Igazságügyi Minisztérium kabinetfőnöke, 
valamint Nagy Róbert Attila, a NIF vezérigazgatója, Czuczor 
Gergely, a Fidesz Pest megye 2. számú választókerületének elnö
ke, emellett a környező települések polgármesterei és városunk 
vezetői.

Dr. Fetter Ádám nyitóbeszédében elmondta, hogy Pilisvörösvár 
a környezeti szépségek miatt a kiköltözők kedvelt célpontjává 
vált az agglomerációban. E folyamat negatív hatásaként a pilisi 
régió mostanra elérte azt a fokot, amikorra a lakosság türelme 
elfogyott. A város és a régió közúti közlekedése kaotikus. A 
megoldás az M0ás körgyűrű és az M10es út egyidejű megépí
tése jelentené.

A polgármester elmondta azt is, hogy az M10es eredeti nyom
vonalon történő megépülése érdekében megállapodásra kész 
a város. Ha az érintett települések azonban valamilyen oknál 
fogva nem támogatják az M10es megépítését, vagy nincs tel
jes egyetértés, akkor Pilisvörösvár egy, a várost elkerülő útért 
fog lobbizni. Ezzel a megoldással Vörösvár mellett Solymár és 
Pilisszentiván is jól járna, a többi települést pedig nem érintené 
hátrányosan. Változás csupán abban lenne, hogy a meglévő for
galom más irányból csatlakozna ezekhez a településekhez. 

Dr. Vitályos Eszter a téma kapcsán kiindulópontként azt jelölte 
meg, hogy a fő kérdés az, melyek a térségben élők elvárásai az 
úttal kapcsolatban. Vane egyetértés a különböző érdekcsopor
tok között, a civilek és a polgármesterek között? Álláspontja sze
rint az M10es elakadása annak tudható be, hogy nem érződik 
az egységes akarat. Rámutatott, hogy ahhoz, hogy a beruházás
sal a kormány elé lehessen menni lobbizni, konszenzust kell fel
mutatni a civilek, a városvezetések és a zöldek között. 

Ezután Tóth Péter államtitkár és Nagy Róbert Attila, a NIF ve
zérigazgatója is elmondta az aktuális konkrét információkat a 
témában. Ezek szerint az M0ás körgyűrű teljes bezárása két 
szakaszban tud megvalósulni. Az M0ás északi szakaszát ille
tően a 11es és a 10es út összekapcsolódására már van környe
zetvédelmi engedély. Az út 2x2 sávos lesz, a tervek szerint két 
alagúttal (3,3 km és 2,2 km hosszan). Jövő év elején elvégzik a 
műszaki tartalom felülvizsgálatát, az év második felében pedig 
a 13 érintett térségi település végleges tervezési egyeztetésére 
kerülhet sor. Konszenzus esetén az évtized második felére, négy 
év alatt megvalósulhat ez a szakasz, mely a solymári körforga
lomnál lévő csomópontnál köt majd be a 10es útba. Emellett az 
M10es út egy 4 kmes szakaszát mindenképpen meg kell építe
ni Solymárnál, mert enélkül az M0ás nem működik. 

Az M0ás nyugati szakaszával kapcsolatban kifejtették, hogy a 
10es út és az M1es autópálya közötti újabb alternatív nyomvo

nalakat most vizsgálják. A jövő év második felében 34 terveze
tet ismertetnek majd az érintettekkel. Amennyiben valamelyik 
nyomvonalra vonatkozóan lesz egyetértés, akkor elkezdődhet 
az engedélyeztetés, és így várhatóan a 2030as évtized első fe
lében épülhet meg ez a rész. 

Az M10ről elmondták, hogy Budapest közigazgatási határától 
Kesztölcig 25 km hosszan 2x2 sáv, Piliscsévnél egy alagút, to
vábbá egy 400 mes völgyhíd is tervben van. Erre rendelkeznek 
most környezetvédelmi engedéllyel. Ha a felek ezt módosítani 
szeretnék, akkor újra kell kezdeni az egyeztetést, és míg a tervek 
a környezetvédelmi engedélyig újra eljutnak, az négyöt évet je
lenthet, a közbeszerzés és megvalósítás pedig újabb öt év lehet. 
Erről az útról jelenleg nincs leágazás. Piliscsaba irányába egy 
kijelölt nyomvonallal rendelkezik a terv, azonban erre engedély 
még nincs. Itt autóút megépítését tartják szükségesnek, akár 
egy 2x1 sávos, kibővíthető csökkentett műszaki tartalommal. 

Ahhoz tehát, hogy a tárgyalások és a lobbi újra elindulhasson, 
összefogásra van szükség a térségben. Jó hír, hogy a beruházás 
szakaszolható, ami Pilisvörösvár érdekét szolgálja. Az M10re 
környezetvédelmi engedély van, az eddigi terv szerint Budapest 
és Esztergom között leágazás nélkül. Ezt a többség támogatja a 
régióban. A csökkentett műszaki tartalom, azaz a 2x1 sáv támo
gatott és kivitelezhető. A következő lépés a szakaszolás lehető
ségeinek egyeztetése a NIFel, a kormányzat szakértőivel és egy 
szűkebb körű konszenzus a környező települések polgármeste
reivel az első szakasz megépítésre vonatkozóan. Pilisvörösvár 
az egyeztetést azzal a céllal hívta össze, hogy élére álljon a kez
deményezésnek, és ezt a koordinátor szerepet a továbbiakban is 
vállalja.

pilisvorosvar.hu
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Adatbejelentési kötelezettség 
a magánszemélyek kommuná-
lis adójával kapcsolatosan
Tisztelt adózóink! Kérjük, hogy azon adóalanyok/tulaj
donosok/haszonélvezők, akiknek ingatlanját érintően a 
január 1jei állapot alapján bármilyen adóztatást érintő 
változás történt, legkésőbb 2022. január 15ig teljesítsék 
bejelentési kötelezettségüket az önkormányzati adóható
ság felé. Ez a változás lehet adásvétel, ajándékozás, örök
lés, telekalakítás, vagyoni értékű jog alapítása stb. 

Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy nem kell újabb adat
bejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany 
körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be 
adókötelezettséget érintő változás.

Az adatbejelentést az Eönkormányzati portálon 
(https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap) lehet megtenni. 
Az adatbejelentés megtételére az „Adatbejelentés a ma
gánszemély kommunális adójáról" nyomtatvány szolgál. 
Azon magánszemélyek, akik nem választják az elektro
nikus kapcsolattartást, használhatják az önkormányzati 
adóhatóság honlapjáról (https://pilisvorosvar.hu/varos
haza/lakossagiugyintezes/letolthetodokumentumok) 
letölthető „Adatbejelentés a magánszemély kommunális 
adójáról" nyomtatványt is, melyet személyesen vagy pos
tai úton tudnak eljuttatni a hivatal részére.

További részletekről honlapunkon az alábbi linken tájé
kozódhatnak:

https://pilisvorosvar.hu/varoshaza/adougyek/ugyleira
sok/maganszemelyekkommunalisadoja 

Köszönjük, hogy adófizetési kötelezettségük betartásával 
és adófizetéseikkel hozzájárulnak városunk fejlődéséhez. 

Dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző

Anyakönyvi ügyelet a polgár-
mesteri hivatalban
Tájékoztatom Pilisvörösvár Város polgárait és minden 
kedves ügyfelünket, hogy a 2021. december 21. napjától 
2021. december 31. napjáig tartó igazgatási szünet ideje 
alatt halálesettel, temetéssel kapcsolatosan anyakönyvi 
ügyeletet tartunk az alábbi időpontban: 2021. december 
27én (hétfőn) 9 órától 10 óráig

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

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés helye: Pilisvörösvári 
Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1., műszaki osztály, emelet 
balra)

A fent megjelölt időpontokon kívül a temetkezéssel kap
csolatos ügyintézésben a temetkezési szolgáltatók nyúj
tanak segítséget. 

Dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző

Karácsonyi ajándékutalványok 
kézbesítése
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselőtestü
lete a 2021es évben is biztosítja a 70 éven felüliek részére 
a karácsonyi ajándékutalványt, fejenként 3000 forint ér
tékben, a 2021. évi költségvetési rendelet szerint.  

A karácsonyi ajándékutalványt azok a polgárok kapják, 
akik Pilisvörösváron bejelentett lakóhellyel rendelkez
nek, vagy legkésőbb 2021. október 31éig lakcímet léte
sítettek, és már betöltötték, vagy 2021. december 31éig 
betöltik a 70. életévüket. 

A karácsonyi ajándékutalvány kézbesítése közel 1950 
pilisvörösvári személyt érint. Az ajándékutalványokat az 
érintettek részére az elmúlt években már bevált módon, 
személyesen kézbesítjük. Az ajándékutalványok kézbesí
tését november végén kezdjük meg, és ez december 20ig 
tart, de örömmel vesszük azt is, ha valaki ezen időszak 
alatt az ajándékutalványt a polgármesteri hivatalban 
kívánja átvenni. Akiket nem találunk otthon, részükre 
értesítést hagyunk.

Azon személyek, akiknek az ajándékutalványt nem 
tudjuk kézbesíteni, 2022. január 3tól január 31ig át
vehetik azt – nyitvatartási időben bármikor – a polgár
mesteri hivatal ügyfélszolgálatán személyesen (szemé
lyi igazolvány szükséges), vagy meghatalmazott útján. 
(Figyelem! A házastárs utalványának átvételéhez is kell 
a meghatalmazás. A meghatalmazási nyomtatvány a 
www.pilisvorosvar.hu honlapról is letölthető.)

2021. december 21. és 2021. december 31. között a pol
gármesteri hivatal igazgatási szünet miatt zárva tart, az 
anyakönyvi ügyeleti idő alatt az utalványok átvételére 
nincs lehetőség.

Dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző

Igazgatási szünet 
a polgármesteri hivatalban
Ezúton tájékoztatjuk Pilisvörösvár polgárait és minden 
kedves ügyfelünket, hogy Pilisvörösvár Város Önkor
mányzatának Képviselőtestülete a Közszolgálati tisztvi
selőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekez
désében kapott felhatalmazás alapján a 18/2021. (II. 12.) 
Kt. sz. határozatában foglaltak szerint a Pilisvörösvári 
Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkarendjében igazga
tási szünetet rendelt el az alábbi napokra:

• 2021. december 11., szombat, 
• 2021. december 21–31. között (8 munkanap)

Az igazgatási szünet utáni első munkanap: 2022. január 
3. (hétfő)

Az igazgatási szünetre az éves szabadságok kiadása és a 
költséghatékony működés érdekében van szükség.

Dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző



Most a TEVÖ írja a jövőt
Folytatjuk az önkormányzat munkatársait bemutató sorozatunkat, e havi számunkban Bakos Lászlóval 

beszélgetünk, aki a TEVÖ alapítója és elnöke, emellett pedig polgármesteri tanácsadó.

• Meséljen néhány szóban magáról, mikor, hogyan ke-
rült Vörösvárra?
BorsodAbaújZemplén megyéből származom, az egyetem el
végzése után költöztem fel Budapestre, az első munkahelyem 
miatt. Mérnökinformatikusként végeztem 2000ben, akkor 
kezdtem el dolgozni az Ericsson Magyarország Kft.nél. Ez egy 
multinacionális telekommunikációs cég, mai napig itt dolgo
zom, erősen meghatározza az életemet. Az ottani szemléletet, 
tapasztalatokat igyekszem átfordítani a mindennapjaimba. Ez 
egy olyan cég, ami a legújabb technológiákat fejleszti. Már az 
elején nagyon vonzó volt számomra, hogy egy olyan céghez 
csatlakozom, ahol részese vagyok a technológiai fejlődésnek, 
forradalomnak. Mondhatnám úgy is, hogy mi írjuk a jövőt. 
2003ban családot alapítottam, 2006ban születtek az ikrek, 
és 2007ben be is költöztünk a házunkba Vörösváron, azóta la
kunk itt a feleségemmel és három lányommal. A nagyok 15 éve
sek, a Schillerbe járnak, a kicsi pedig most kezdett a Templom 
téri iskolában.

• Miért pont Vörösvár lett a választás?
Azért, mert megtetszett maga a táj, és az, hogy ez egy sváb 
település. Ugyan a rokonságban nincsenek svábok, de az 
öcsém felesége és a családja sváb. Nagyon vonzó volt a ha
gyományokhoz, a tisztasághoz való ragaszkodás, meg az is, 
hogy van itt egy közösség. Vörösvár immáron 1415 ezer fős 
város, de mégis egy nagy falu. Az vonzott, hogy vannak em
berek, akik ismerik egymást, köszönnek egymásnak, segítik 
egymást, közösségi eseményeken vesznek részt, ebben nem 
csalódtam azóta sem.

• Ezért lett fontos önnek a közösségi szerepvállalás?
Részben. Kezdetben, mivel kisgyerekeink voltak, olyan progra
mokra jártunk, ami számukra is vonzó, így akkor még a városi 
rendezvényeken nem annyira vettem részt. Éltem a mindenna
pokat, mint bárki más. Igaz, nem itt dolgozom, de itt élek, ez az 
otthonom. Minden programot úgy alakítottunk, hogy a helyi 
kötődés megmaradjon. 

• És aztán jött a TEVÖ, melynek alapító tagja, elnöke… 
Hogyan alakult meg az egyesület?
Mint minden, ez is személyes indíttatásból származik. Amikor 
elhatároztuk, hogy itt fogunk élni, az is vonzó volt számunkra, 
hogy nagy kaliberű célok voltak kitűzve. Tetszett, hogy olyan 
tervek vannak, mint uszoda, sportcsarnok, így a gyerekeknek is 
jó lesz, hiszen sok minden helyben van. Tehát vártam, hogy mi
kor valósulnak meg ezek a célkitűzések, egyre türelmetlenebb 
lettem. Elmentem egy közmeghallgatásra, feltettem a kérdése
imet, aminek nagyon örültek, de érdemi választ nem kaptam. 
Elhatároztam, hogy megpróbálom sürgetni a dolgokat, de nem 
követelőzően, hanem aktívan. Volt egy barátom, akivel elkezd
tünk gondolkodni, és az volt a legegyszerűbb, ha alapítunk egy 
egyesületet, hogy már közösségileg tudjuk ezeket az ügyeket 
képviselni. Így is lett, 2016 decemberében megalakult a TEVÖ 
13 fővel. Nagyon érdekes volt a felépítése: volt a barátomnak egy 

ismerőse, aki helyi, így ültünk le, és ezen a megbeszélésen jöt
tek az ötletek. Aztán szépen sorban megkerestünk olyanokat, 
akiknek hasonló céljaik vannak, ők is ajánlottak egy újabbat, 
és láncként kezdett az egész felépülni. Nyitottak voltunk az ön
kormányzat felé, mindenképpen partnerként szerettünk volna 
együttműködni, nem rivalizálni. Azokat a dolgokat szerettük 
volna sürgetni, amikről úgy éreztük, hogy nem történik meg, de 
fontos lenne. A célunk az volt, ami most is, hogy Vörösvár szebb, 
jobb, élhetőbb város legyen.

• Azaz ha az akkori önkormányzat részéről partnerséget 
tapasztalnak, nem is biztos, hogy elindul a csapat a 2019-
es választáson?
Így van. Eleinte egyáltalán nem volt terv, hogy induljunk. Pró
báltuk úgy elérni a céljainkat, hogy támogatólag álltunk az 
önkormányzathoz. Ha együttműködésre találunk, egyáltalán 
nem biztos, hogy elindultunk volna. Aztán alakult, ahogy ala
kult, rivalizálásba fordult a dolog, elsősorban azért, mert rivá
lisként kezeltek minket. Akkor úgy döntöttünk, ha nincs más 
út, akkor ezen fogunk elindulni.

• Ön miért nem indult?
Úgy gondoltam, hogy egyrészt nem vagyok ennyire ismert Vö
rösváron, másrészt úgy éreztem, hogy megtaláltuk a megfelelő 
embereket. Én pedig ugyanúgy tudom őket támogatni, továbbra 
is a csapatban dolgozni, valamint viszem tovább az egyesületet, 
nem szerettem volna felfüggeszteni az egyesület működését. 
Nagyon nehéz volt megtalálni a polgármestert, valljuk be őszin
tén, ennek anyagi oka is van. Akinek van megélhetése, egy jól 
prosperáló vállalkozása, nagyjából rendben van az élete, az ne
hezen tudja ezt félretenni, és kezelni egy közösség dolgait. Meg 
kellett találnunk közöttünk azt az embert, aki ezt tudja vállal
ni. A képviselőjelölteket is ugyanígy végigzongoráztuk. Ezután 
már egy nagyon tudatosan felépített kampány volt, nagyon sok 
elemző és kutatómunka előzte meg. 
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Önkormányzati interjúk

• Tehát mindig is segítette a csapatot. Miért volt szükség 
a tanácsadói pozícióra?
Ennek nagyon egyszerű oka van. Ahhoz, hogy én részt vehessek 
a projektekben, kellett egy jogviszony. Ez a tanácsadói pozíció 
egy jól bevált forma máshol is. Magát a szót én nem szeretem, kis
sé pejoratív tartalommal bír ma, amire a nagypolitika árnyéka 
vetül, de mivel ez a pozíció megnevezése, elfogadtam. Mindent 
demokratikusan megbeszélünk, igyekszem ötleteimmel, meglá
tásaimmal támogatni a csapatot. Azokkal a dolgokkal próbálok 
segíteni, amiket a cégemnél tanultam meg: a működési stratégi
ákkal, a tudatos felépítéssel.

• Egyesület, önkormányzati munka – mindkettő elég nagy 
aktivitást igényel. Hogy tudja mindezt összeegyeztetni?
Én a TEVÖvel kelek, és a TEVÖvel fekszem. Persze, én is al
szom, de tényleg meghatározója az életemnek. Abban a szeren
csés helyzetben vagyok, hogy a munkahelyemen lassan két éve 
home office van, így azt az időt, amit az utazással töltenék – napi 
23 óra –, most másra tudom fordítani. Heti rendszerességgel van 
TEVÖülés, ez fix, ha valami projekt van folyamatban, akkor pe
dig még intenzívebb a dolog. Húsz éve dolgozom a cégnél, de nem 
ugyanazt csinálom. Mérnökként kezdtem, most pedig menedzse
ri beosztásban vagyok, és úgy gondolom, hogy egy jó menedzser 
be kell tudja osztani az idejét. Munka mellett a TEVÖ is létezik, és 
fordítva, nem megy sem egymásnak, sem a családnak a rovására, 
igyekszem tartani az egyensúlyt.

• Mire a legbüszkébb az elmúlt időszakból?
Lényegében egyből mélyvízbe kerültünk, az eufória után jöttek 
a dolgos hétköznapok. Mivel legtöbben közülünk vállalkozásból 
érkeztek, szokatlan volt a bürokrácia. Nehezen tudtuk elfogadni, 
és próbálunk is rajta változtatni a mai napig, többkevesebb siker
rel. Nagyon szeretek tervezni, stratégiával foglalkozni, felépíteni, 
kitalálni dolgokat, aztán csapatban mindezt megvalósítani. A 
hivatali átalakítást úgy kezdtük, hogy áttekintettük az akkori 
állapotot, és arra állítottunk fel egy tervet, hogy hol, mit érdemes 
változtatni azért, hogy hatékonyabb legyen. Az észszerűség és 
a racionalitás elve alapján tekintettünk erre az egészre, büszke 
vagyok rá, hogy ennek a folyamatnak részese lehettem. A másik 
pedig az applikáció, ez valamennyire a szakmámhoz is kötődik, 
hiszen ez is egyfajta technológiai megújulás. Választás után ke
restünk olyan önkormányzatot, ahol ez működik, kiderítettük a 
rendszer előnyeit, hátrányait, és ezekből tanulva kezdtük el a sa
ját utunkat járni. Ezt a kettőt emelném ki, de a közösségi élet épí
tésében is részt veszek és az ötletelésben is aktív szerepet vállalok.

• Civil összefogásként indultak, nem pártként, és az egye-
sület tagjai vannak jelenleg többségben az önkormányzat-
ban. Mennyire lehet/kell függetlennek maradni a nagypo-
litikától?
Azt vallottuk és valljuk a mai napig, hogy a város fejlődése, boldo
gulása pártpolitikától független kell, hogy legyen. Természetesen 
magánszemélyként mindenkinek megvan a kötődése, saját politi
kai nézete, de ez nem akadálya annak, hogy mi civil szervezetként 
a városért tegyünk. Mindenki hozza a kapcsolatait, és ha az a város 
érdekében történik, abból csak jó sülhet ki. Városvezetőként a kap
csolatépítés a politika felé mindenképpen szükséges, bárki is legyen 
az országos politikai hatalmon, kell egy aktív kommunikáció. 

• Bruckner Kata mellett ön a másik, akinek a személyét 
rengeteg támadás érte a közösségi médián keresztül. Mit 
gondol erről?
Igyekszem helyén kezelni. Tudni kell, hogy mire érdemes, mire 
szükséges reagálni, de egy idő után el kell engedni. Nem azt mon

dom, hogy nem kell vele foglalkozni. Az, hogy valaki alaptala
nul, szerinte kritizál, de valójában mégiscsak rágalmaz, nagyon 
veszélyes, nagyban személyiségfüggő, hogy ezt az ember hogy 
tudja feldolgozni. Azért tekintem veszélyesnek, mert sokaknak 
elveheti a kedvét attól, amit csinál. Van, aki eltökélten jót szeretne 
csinálni, de amikor alaptalan vádak, támadások érik, eltántorod
hat attól, hogy bármit is tegyen. Engem is bánt, de nem vettem 
ennyire szívemre a dolgot, túlteszem magam rajta, nem hagyom, 
hogy akadályozzon a céljaim megvalósításában.

• Ezért is hirdetett meg nyilvános eseményt, ahova bárki 
mehetett, és feltehette a kérdéseit?
Igazából engem soha senki nem kérdezett meg semmiről, de 
mindenkinek határozott elképzelései vannak arról, hogy mit 
gondolok, és mit miért csinálok. Mivel nincsenek titkaim, és nem 
gondolom, hogy bárkitől meg kellene futamodnom, bármikor el
érhető vagyok. Úgy gondoltam, hogy nyilvánosan is lehetőséget 
adok, akinek kedve van, az jöjjön és kérdezzen. Nem jött el senki.

• Milyen elvek, célok vezérlik?
Lényegében nagyon egyszerű elvek alapján működöm. Alap, 
hogy őszinte vagyok és egyenes, és ez nagyon leegyszerűsít dol
gokat, hiszen nem kell azon gondolkodnom, hogy kinek mit 
mondtam. A TEVÖ is ugyanezekre az elvekre épül, ez is közös 
bennünk. Úgy gondolom, hogy bármit meg lehet beszélni, persze 
vagy elhiszik az emberek, vagy nem, nem akarunk senkit meg
győzni, de fontos, hogy legalább a mi véleményünk is elhangoz
hasson. Tisztesség, becsület, őszinteség, ezek az elveim. Másrészt 
nagyon jó érzés, hogy amíg a cégnél azt mondtam, hogy mi írjuk 
a jövőt, vörösvári tekintetben most a TEVÖ írja a jövőt. Mindenki 
jó szándékkal áll ehhez az egészhez, és azt szeretné, hogy Vörös
vár tényleg egy jobb, egy szebb, egy élhetőbb város legyen.

• Jut idő kikapcsolódásra? Mivel tölti szívesen a szabad-
idejét?
Úgy gondolom, mindenkinek arra van ideje, amire szeretne. Én 
is úgy osztom be az időmet, hogy mindenre jusson, mert fontos, 
hogy megmaradjon a lelki egyensúlya az embernek, kell tehát a 
szabadidő. A munka és a TEVÖ mellett a legtöbb időt igyekszem 
a családdal tölteni, szeretünk utazgatni, belföldön, külföldön 
egyaránt, hétvégén programokat keresünk, nagyon sokat kirán
dulunk. Ezúton is szeretném megköszönni a feleségemnek, aki 
ezt az egészet jól viseli és tűri, próbálom, próbáljuk bevonni a 
családot, a gyerekeket is, hiszen a példamutatás, a kedvcsinálás a 
közösségépítés egyik alapja, ezért visszük a gyerekeket is renge
teg helyi programra. Ezek mellett szeretek gitározni, motorozni, 
gombászni, focizni, igyekszem mindenre időt szakítani. Mikor 
mire sikerül, de egyiket sem szeretném elhagyni ezek közül sem.

Palkovics Mária

Köszönet
Bakos László, a TEVÖ elnöke 2016 decemberében ala-
pította társaival az egyesületet. Köszönettel tartozunk 
neki az elmúlt öt év kitartó és áldozatos munkájáért, 
amelyet immár két éve a városunkért is aktívan tesz. Bí-
zunk benne, hogy a következő időszakban is számítha-
tunk elnöki szerepvállalására. 

Köszönettel és feltétlen bizalommal: Varga Péter, Strack 
Bernadett, Spanberger Zsolt, Lovász Ernő, Lehrer Anita, 
Fetter Gábor, Fetter Ádám, Bruckner Kata
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Az október 22ei ülés első napirendjében az új bölcsődeépület 
terveinek elkészítéséhez választotta ki a kivitelezőt a képvi
selőtestület. Még korábban döntöttek arról, hogy indulnak a 
„Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázaton, 
melyen végül 567 millió forint vissza nem térítendő támogatást 
sikerült elnyerni négycsoportos bölcsőde építésére. A mostani 
döntés értelmében az engedélyezési terveket, a költségbecslést 
és a tervezői költségvetést a legjobb ajánlatot adó Csikós Terv 
Építésziroda Kft.vel végeztetik el bruttó 18 986 000 forintért, 
melyet az elnyert pályázati összegből fizetnek majd ki. 

Újraalkotta a temetőkről és a temetkezésről szóló rendeletet a 
képviselőtestület. Az eddig érvényben lévő rendelet már több 
mint 20 éves, és 14 alkalommal módosították, a rendelet felül
vizsgálatra és több ponton kiegészítésre szorult. Az egyik ilyen 
fontos módosítás például, hogy a sírbolt építését eddig felsőbb
rendű jogszabály szabályozta, de mára már építési engedély nél
kül építhető, ezért helyi szintű szabályozást igényel. A felülvizs
gálat során olyan sok módosítási és kiegészítési javaslat merült 
fel, hogy most a rendeletet újraalkotta a képviselőtestület.

Elfogadta a testület a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. 
háromnegyed éves beszámolóját. Mivel a Városgazda Kft. egy
személyes társaság – alapítója Pilisvörösvár Város Önkormány
zata –, a legfőbb szerve a képviselőtestület, így beszámolási 
kötelezettség terheli a tulajdonos felé a felhasznált források 
tekintetében. A beszámoló szerint a kft. jól gazdálkodott, az 
alapfeladatokat zökkenőmentesen ellátta. A tagi kölcsönre 
3 000 000 forintot sikerült elkülöníteniük. A tervezett eszköz

beszerzés részben megvalósult, 2021ben korrekciós eljárás kez
deményezésére nem nyújtottak be igényt a városgazdák.

Városunk önkormányzata még az 1990es évek közepén ala
pította a Kulturális Alapítvány a Pilisvörösváron élő német 
nemzetiségért elnevezésű közalapítványt, azzal a céllal, hogy 
elősegítse a Pilisvörösváron élő német nemzetiség kultúrájá
nak ápolását és a német kapcsolatok elmélyítését. Az alapít
vány már közel 10 éve nem aktív, de a jelenlegi városvezetés úgy 
döntött, hogy a német nemzetiségi önkormányzat bevonásával 
közösen megújítják és ismét aktívvá teszik. A mostani ülésen 
ehhez választották meg az új kuratórium tagjait és elnökét. A 
döntés értelmében a kuratórium tagjai Manhertz Walter, Mül
ler Márton, PásztorAcélos Zsófia, Sax Ibolya, Spanberger Zsolt, 
Szabóné Bogár Erika és Zsámboki Szabolcs lettek, az alapítvány 
elnöke Sax Ibolya.

Döntés született arról, hogy újabb egy évre meghosszabbítot
ta a képviselőtestület a Sberbank Zrt.vel 2014 óta fennálló, 
100 000 000 forint keretösszegű hitelkeretet változatlan fel
tételek mellett. Még az előző ülésen hozott határozatot arról a 
képviselőtestület, hogy Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Ön
kormányzatának visszatérítendő pénzügyi forrást biztosít a 
Sváb sarok tetőszerkezetének felújítására. A mostani ülésen ezt 
a határozatot visszavonták, mivel a nemzetiségi önkormányzat 
a 3,1 millió forint összegű támogatást időközben megkapta a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.től.

Palkovics Mária

Önkormányzati döntések

2021. október 22.

Kiválasztotta a testület a bölcsőde terveinek 
elékészítésére a kivitelezőt

Újraalkották a temetőkről 
és a temetkezésről szóló rendeletet

Újra aktív lesz a Kulturális Alapítvány a Pilis
vörösváron élő német nemzetiségért közalapítvány
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Közmeghallgatás 2021
Megválasztása óta először tartott közmeghallgatást városunk 
önkormányzata, ez idáig a járványhelyzet ezt nem tette lehetővé. 
A közmeghallgatást november 10-én rendezték meg 
a Művészetek Házában, a teljes képviselő-testület 
és nagyjából 40-50 érdeklődő lakos részvételével.

A közmeghallgatás gyakorlatilag egy testületi ülés, így azzal kez
dődött, hogy dr. Fetter Ádám köszöntője után a képviselők elfogad
ták a napirendeket, jelen esetben kettőt: az önkormányzati munká
ról szóló beszámolót és a lakossági hozzászólásokat. 

Az önkormányzati munkáról szóló beszámolót Fetter Ádám pol
gármester és Strack Bernadett alpolgármester közösen prezentál
ták, elosztva a témaköröket, képes vetítéssel színezve az előadást. 
Mivel 2019 óta ez volt az első ilyen esemény, így az önkormányzat 
kétéves munkáját ismertették. A témák a következők voltak: hiva
tali, intézményi átalakítások; kintlévőségek behajtása, elmaradá
sok feldolgozása; stabil gazdasági alapok megteremtése; önfenn
tartás, hatékonyságnövelés a Városgazda Kft. megalapításával; 
korszerűsítések: intézmények, közvilágítás, főzőkonyha; fejlesz
tések: járdaépítés, útépítés, bölcsőde, közösségi tervek; partnerség: 
lakossággal, vállalkozókkal, egyesületekkel; kulturális progra
mok, közösségépítés. A polgármester beszélt arról is, hogy milyen 
feladatok elé állította az önkormányzatot a járvány, és hogy az ez 
idő alatt született kormányintézkedések milyen megvonásokkal 
sújtották a várost (gépjárműadó teljes elvonása – 140 millió forint 
kiesés, iparűzési adó egy részének elvonása, majd visszaadása). 

A hivatalban végrehajtott szervezeti átalakításokat Strack Berna
dett alpolgármester ismertette. Az átalakítás fő célja a munkafo
lyamatok, a működés racionalizálása volt. Ilyen átalakítás volt 
például az óvodák összevonása, a szakrendelő gazdálkodásának a 
GESZ alá helyezése, hivatali osztályok szétbontása és új osztályok 
létrehozása. A polgármester beszélt a rendelet és szabályzatmódo
sításokról, a város új arculatának kialakításáról, a technológiai fej
lesztésekről, mint például a városi applikáció. Részletesen ismertet
te az út és járdafelújításokkal kapcsolatos beruházásokat, azokat a 
törekvéseket, amelyek a közlekedési helyzet javítására szolgálnak 
(zebrák kialakítása, parkolás rendezése, közvilágítás fejlesztése). 

Az önkormányzat szociális feladatainak ismertetésekor az alpol
gármester beszámolt a babaváró csomag bevezetéséről és a ruha

gyűjtésről. Ismertette az adócsoport intézkedéseit, az ellenőrzési 
és behajtási rendszert, a pénzügyi működési alapok átalakítását 
(bankkártyás fizetési rendszer bevezetése). Az intézkedések kö
vetkeztében a 2020as évben 182 millió forint, a 2021esben 450 
millió forint elkölthető tartalékot hozott létre az önkormányzat. 
Dr. Fetter Ádám részletesen beszélt a Városgazda Kft. megala
pításának okáról, az általuk elvégzett feladatokról, az ezzel járó 
előnyökről és megtakarításokról. Ismertették továbbá az illegális 
hulladéklerakók felszámolását, a főzőkonyhában végrehajtott 
fejlesztéseket, az ingatlantranzakciókat, telekcseréket, a sikeres 
és tervezett pályázatokat, illetve a már elvégzett és a tervezett 
fejlesztéseket. Beszéltek a lakossági egyeztetések fontosságáról, 
arról, hogy cél az is, hogy a lakosságot közvetlenül érintő dönté
sekben számítanak a lakosok véleményére, együttműködésére. 
Kitértek azokra az eseményekre, melyek már lakossági, vállal
kozói összefogással valósultak meg (Kálvárián illegális hulla
dék gyűjtése, Szent Imre utca aszfaltozása, Templom téri iskola 
mosdói, faültetés, várostakarítás stb.). A polgármester a prezentá
ció végén a sikeres és a tervezett projekteket, a közösségi esemé
nyeket, rendezvényeket ismertette.

A több mint kétórás beszámolót a lakossági hozzászólások követ
ték. Többségében közérdekű témákat vetettek fel a hozzászólók. 
Ilyen volt többek között az adóemelés, a kemping területének 
ügye, a 10es elkerülő út, a hulladékszállítás, a hókotrás, az uszo
da vagy a szakrendelésekkel kapcsolatos kérdések. Az ezekről 
szóló beszélgetés közel két órán át, mindvégig kulturált hang
nemben zajlott, a legtöbb kérdező helyben válaszokat kapott a 
felvetett témákra, de volt olyan kérdés, melyet írásban válaszol
nak majd meg az illetékesek.

A közmeghallgatást teljes egészében rögzítette a PilisTV stábja, a 
felvétel megtekinthető a YouTubeon, a teljes prezentációs anyag 
pedig elérhető a városi honlapon.

PM
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Falevéláradat után 
ünnepi dísz
Ünnepi díszbe öltözött a város. A karácsonyi hangulatot a Város
gazda Kft. munkatársai hozták el Pilisvörösvár közterületeire, be
leértve a Fő teret ékesítő karácsonyfát is. A méretes fenyő a Kápol
na utcából érkezett: miután kivágták, daruval emelték ki és tették 
teherautóra, majd a Vásár téren keresztül szállították a hivatal elé, 
ahol végül felállították. A fa ünnepi ruhája is a városgazdáknak 
köszönhető, ők helyezték fel ugyanis a díszeket, méghozzá kosa
ras autóval, hiszen a dekorációs elemek jelentős része már olyan 
magasra került, amelyhez a létra bizony kevés. Az égősorok, 
kandeláber díszek elfoglalták helyüket a Fő utcán, és a parkokba 
is beköltöztek már a karácsonyi fények. Mindemellett a Templom 
téren, a Manhertz Erzsébet téren, valamint a Fő utcában is feltűn
tek az út fölé kifeszített, fényben úszó ünnepi jókívánságok, illetve 
a járókelők feldíszített karácsonyfákban gyönyörködhetnek előbbi 
két helyszínen, csakúgy, mint a Bányász emlékműnél.

A karácsonyi előkészületek előtt az őszi levélhullás adta a legtöbb 
feladatot a városgazdáknak. A gépállomány időközben gyarapo
dott egy ipari lombszívóval. A gép hatékonyabbá teszi a munkát: 
nagyobb területet tudnak bejárni és rövidebb idő alatt végeznek 
azokon a helyszíneken, amelyek kocsival megközelíthetők. A lép
csőket is folyamatosan tisztították és tisztítják – ugyancsak a fale
velek miatt – a vasútállomáshoz vezető úton, a Görgey utcában a 
gyalogos felüljáró felé, és a játszótér melletti, úgynevezett Görgey 
lépcsőt, valamint a Fürj utcát és a Sas utcát összekötő kis lépcsőt. 

A karácsonyi díszítés és a folyamatos takarítás mellett a város to
vábbi szépítésére is fordítottak időt a városgazdák. A járókelők már 
észrevehették, hogy az ősz folyamán új, kétnyári dísznövények 
kerültek a város közterületein található kisebb és nagyobb ágyá
sokba, ládákba. A nagyvirágú árvácskákat, párnacserjéket, illetve 
díszkáposztákat a városgazdák helyezték el a Járási Hivatal előtt, 
a Fő téren, a temető bejáratánál és a ravatalozó mellett, a Fő utca 
kis virágládáiban, illetve a Hősök terén. Úgy ütemezték a munkát, 
hogy utóbbi területet már ezek a növények díszítsék október 23
ra, hiszen idén is ezen a helyszínen zajlott a koszorúzás a nemzeti 
ünnepen.

Az elmúlt időszakban több utcában folytatódott az aszfaltos 
kátyúzás, többek között az Akácfa, Szabadság, Báthory utcában 
dolgoztak a Városgazda Kft. munkatársai, és amíg az időjárás en
gedi, sorra járják az érintett területeket. Emellett murvás, mart 
aszfaltos útjavításokat is végeztek több területen.

Emellett számos kisebbnagyobb feladat szerepelt az elmúlt idő
szak teendői között. A városgazdák kivették a részüket például a 
korábbi közúti baleset okozta károk helyreállításában és fejleszté
sekben a temetőnél: lebontották a megrongálódott kerítést és új
jáépítették azt, a helyére rakták az új elektromos kaput, üzembe 

A temetőben és a parkokban is kiemelt figyelmet fordítottak a levelek összegyűjtésére

helyezték a kivilágított hirdetőtáblát, illetve a mindezekhez az újí
tásokhoz kapcsolódó villamos hálózat előkészítési munkálatait is 
elvégezték. A Templom téri iskola vizesblokkjainak felújításában 
szintén aktív szerepet vállaltak, ez utóbbiról a 9. oldalon olvashat
nak bővebben. 

„A 2022es évben is folytatni szeretnénk a kft. fejlesztését a lomb
szívóhoz hasonló beruházásokkal. Jövőre tervezzük a virágágyá
sok átformálását, hogy még szebbé és virágosabbá tegyük váro
sunkat. Terveink szerint több virágládát helyezünk ki, színesítve 
ezzel a Fő utcát is” – mondta Szauter Gábor, a Városgazda Kft. ügy
vezetője.
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Advent

A lépcsők takarítása is folyamatos

Ünnepi díszbe öltözött a város

November 23án megérkezett a város 
karácsonyfája a Fő térre

Több utcában folytatódott az aszfaltos kátyúzás

A fenyő kéttonnás és több mint tízméteres

Bőven van munkája az új ipari lombszívónak

Új, kétnyári növények színesítik a várost
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Naplementében gyülekeztek az emlékezni 
vágyók október 23-án délután, az 1956-os 
forradalom ünnepén. Az eseményen részt 

vettek az önkormányzatok, az intézmények, a 
politikai és civil szervezetek képviselői és sok 

magánszemély is. Az ünnepség keretében 
adták át a kitüntető címeket is.

A megemlékezés a Himnusz eléneklésével kezdődött a Hősök te
rén, melyhez a nemzetiségi fúvószenekar szolgáltatta a zenét, 
majd a szervezetek, egyesületek képviselői helyezték el koszorú
ikat az emlékműnél. Ahogy az már hagyomány, ezután fáklyákkal 
vonultak az ünneplők a Művészetek Házához, ahol ünnepi műsor 
keretében átadták a 2020as és a 2021es városi kitüntető címeket.

Az ünnepség vetítéssel kezdődött, ahol az ’56os események fotói 
idézték fel az eseményeket, Berchy József zongorajátékával kísérve, 
aki egy Chopindarabot adott elő. Ezután dr. Fetter Ádám polgár
mester osztotta meg gondolatait. Beszélt többek között arról, hogy 
nem volt hiábavaló az ’56os forradalmárok harca, helytállása: 
„amik ma vagyunk, az az ő áldozatukból, vérükből nőtt ki. […] 
Minden nemzetnek, így nekünk is feladatunk felidézni a múltat, 
bemutatni a hősöket, az igazságot, és tanulni belőle, hogy a rosszat 

a jótól, az árulót a hőstől tudato
san és igaz szívvel meg tudjuk 
különböztetni. […] Ünnepeljük 
’56 hőseinek álmát, a szabadsá
got és függetlenséget, egy nemzet 
minden reménységét. Hálatelt 
szívvel köszönjük elődeinknek 
a hősiességüket és azt a közös 
akaratot, amely példát teremtő
en őszinte nemzeti egység alapja 
volt. Ez nyűgöz le minket ’56ra 
emlékezvén.” Az akkori esemé
nyeket felidézve a polgármester 
arról is beszélt, hogy milyen ha
tással lehet 1956 a ma emberére. 
„Példát adtak arra, hogy felelős
séget kell vállalnunk a kimondott 
szóért, egymásért, szeretteinkért 
és a nemzetért, amelyért ’56os 
elődeink harcoltak és annyi vért 
áldoztak.” 

A polgármester beszéde után Beethoven Pastorale című művének 
második tétele hangzott el Berchy József és Jászberényi Lilian előa
dásában, majd a kitüntetések átadása következett. Tavaly a pandé
mia miatt nem került sor a díjak átadására, így most először 2020 
díjazottjai vehették át a kitüntetéseket Fetter Ádám polgármes
tertől. Pilisvörösvárért emlékérmet kapott Krizsán Pál pedagógus, 
posztumusz díszpolgári címet pedig Wenczl József koreográfus, 
melyet családja vett át. A 2020as év díszpolgára lett még Für Zol
tán háziorvos, és Pilisvörösvárért emlékéremben részesült a Pilisi 
Medence Egészségügyi Alapítvány. 

Idén Pilisvörösvárért emlékérmet vehetett át Zsámboki Szabolcs 
a nemzetiségi hagyományok őrzéséért és ápolásáért, illetve Hoós 
Sándor zenekarvezető városunk kulturális és zenei életéért végzett 
kiemelkedő munkájáért. Hoós Sándor laudációja után az esemény 
egyik legmeghatóbb pillanata következett, hiszen erre az estére 
újra összeállt az egykor Hoós Sándor által létrehozott és vezetett 
„A tempo” zenekar, akik egy ABBAegyveleget adtak elő karna
gyuk tiszteletére. Posztumusz díszpolgári címet kapott Botzheim 
István, Vörösvár volt polgármestere, a díjat özvegye vette át. Szintén 
a 2021es év díszpolgára lett Molnár Sándor kőfaragó mester. Az ün
nepélyes pillanatokat egy kötetlenebb hangulatú beszélgetés követ
te, miközben az aulában mindenkit finomságok és frissítők vártak.

Palkovics Mária

Az ünnepség teljes felvétele elérhető a PilisTV 
YouTubecsatornáján, a kitüntetettekkel pedig 
mostani és következő számainkban olvashat
nak interjúkat.

Emlékezés ’56-ra 
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Denevérek, pókok, boszorkányok, rémisztő árnyak és 
fények, és persze tökfaragás – többek között ez várta 
azokat, akik közel két év után az őszi szünetben, ok
tóber 28án ellátogattak a Tök jó buliba a Művészetek 
Házába. Bár tavaly is volt kisebb rendezvény, de akkor 
a pandémia miatt csak online szervezték meg az intéz
mény dolgozói. 

Az épület három szintjén várták kézműves foglalko
zások, rémisztő szoba és persze finomságok a gyere
keket. Mindenhol segítettek az intézmény munka
társai, akik már hetek óta készültek arra, hogy igazi 
halloweeni buli várja a kicsiket és nagyokat. Újdon
sággal is készültek, például a kisebbeknek volt disco a 
színházteremben, de a boszorkány is új elem, aki egy 
számkódos ládikát őrzött, kinyitásához a kódot kellett 
megfejteni csokijutalomért. Az érdeklődés láthatóan 
hatalmas volt, estére rengeteg boszorkány, macska, 
lámpás, szellem készült, és majdnem minden alap
anyag és édesség elfogyott.
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Tök jó buli volt!
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Hivatása a hobbija
Molnár Sándor kőfaragó mestert sokan ismerik. Legutóbb Pilisvörösvár díszpolgári 

címét érdemelte ki, amely elismerés szól a nagy tudású mesterembernek, 
a mecénásnak, a kultúráért, közösségért önzetlenül tevékenykedő polgárnak. 

A mesterrel való beszélgetésünk során felidéztük gyermekkorát, az elmúlt 
évtizedek sikereit és a jövőbe is kikacsintottunk.

• Poroszlón gyerekeskedett, de az élet úgy hozta, hogy 
családja végül Pilisvörösvárra költözött. Miért hagyták 
maguk mögött Heves megyét?
Édesapámnak egészségügyi problémái lettek, ami miatt másfe
lé kellett munkát néznie. Így került Pilisvörösvára az Országos 
Érc és Ásványbányához, ahol mozdonyvezetőként dolgozott. 
Vettünk egy házat, amely folyamatos javítgatásokra szorult, 
ezért míg más gyereket kirándulni vittek a szülei, én a ház kö
rül segítettem. Igyekeztünk tökéletesen rendbe tenni az épü
letet, amely végül nagyobbik lányom öröksége lett, itt a Vasút 
utcában.

• Bányászat és vasutasság. Két emblematikus hivatás. 
Ön miként választotta a kőfaragó szakmát?
Már gyermekként is nagyon szerettem építeni, ezért mindig ér
dekelt az építőipar. Kis túlzással imádtam az építkezést, ezért 
kőművesként akartam megkeresni a napi betevőt. Apám vi
szont felhívta a figyelmemet, hogy az építés mellett művészeti 
beállítottságú gyerek vagyok, így a sírkövességet ajánlotta szá
momra. Megtetszett a szakma és kitanultam. Azóta a hivatá
som már a hobbim! Bár manapság nincs sok szabadidőm, de ha 
mégis akad, szívesen beállok dolgozni, mellette pedig tanítga

tom az embereimet, hogy közösen jó 
eredményeket tudjunk elérni. Erről 
mindenki meggyőződhet a Varázskő 
galériánkban.

• Mi különbözteti meg másoktól?
Ennyi év után talán minden túlzás 
nélkül kijelenthetem, hogy általában 
másként közelítem meg a megol
dandó feladatot, mint mások. Talán 
azért van ez, mert balkezes voltam, 
aztán átneveltek a jobb kezem hasz
nálatára. Mindenesetre a sajátos 
megközelítésem a munkáimon is 
látszik. Pomázon például látható egy 
olyan szobor, amit én terveztem meg 
térben. Egészen pontosan a körfor
galomban lévő emblematikus fáról 
van szó, amelynek öt ágán ötöt levél 
található. Problémás ötlet volt, de 
jó pedigrét kapott, és miután elké

szült, még igen jó művészeti értékelést is kiérdemelt. Persze 
mindemellett a munkánk sokszor hétköznapibb megbízatá
sokból áll.

• Miért nem lett végül művész?
A művészet rengeteg időt igényel, az idő pedig pénz. Nekem, 
akinek három gyereket kellett felnevelni a feleségem segítségé
vel, maradt a munka. Persze amikor volt egy kis szabad kapaci
tásom, mindig jártak a fejemben a fogaskerekek, hiszen min
den ötlethez kell alapanyag és kapacitás. Itt említhetném talán 
példaként a pilisszentiváni Ezredévi emlékmű szobrot, amely 
egy igen komplex alkotás lett, ugyanis több dolgot kellett vele 
megjeleníteni: a honfoglalás emlékét, valamint az 1724ben Né
metországból érkezett öt családot, akiket ide telepítettek. 

• Lényegében akkor mégis művész! Milyen szobrok kö-
tődnek a munkájához?
Sajnos sohasem tudtam kibontakozni Vörösváron. Hogy mi
ért? Azt nem tudom, de lett volna ötletem, több is… A városban 
főleg műemlékfelújításokat végeztünk, például a Török kutat 
újítottuk fel. Igaz, volt olyan eset is, amikor valami újat készí
tettük. Ilyen volt a ’90es években a Cziffra György Zeneiskola 
névadásakor az emléktábla elkészítése, amely a művészt ábrá

22
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zolja. Nagy boldogság számomra, hogy az avató ünnepségen a 
családnak elnyerte a tetszését, mert úgy ábrázoltuk, ahogyan 
ők emlékeztek rá.

• Mit jelent önnek Pilisvörösvár? 
Mindent. Itt élek, itt él a családom. Vörösvári a felségem, há
rom gyermekem van, gyönyörű unokáim! Ettől függetlenül 
nem tagadom meg a szülőfalumat sem, és ha az élet úgy hoz
za, hogy ottani ismerősökkel találkozom, szeretettel beszélünk 
egymással. Vidéki gyerek vagyok, és fontosnak érzem, hogy a 
két település emberei megismerjék egymást, ezért már több al
kalommal vittem át sokakat Vörösvárról busszal, hogy megis
merjék az én fatornyos falumat. Szeretném, ha erősebb lenne a 
kapcsolat, minden ok megvan rá. Jövőbeli elképzelésem, hogy 
rászoruló gyerekeket utaztassak oda nyaralni, és az, hogy az 
ottaniak Vörösvárra jöjjenek.

• Teréz anya mondta: „Az embereknek szükségük van 
segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis se-
gíts!” Ön nem csak kézügyességéről, hanem segítőkész-
ségéről is híres a környéken…
Mindig is iparkodtam erőmhöz mérten segíteni a rászorulókon. 
Nem tartom számon, kinek, hogyan és mivel segítettem. Van 
egykét olyan eset, amely mélyen megérintett. Például a híres 
ukrajnai árvíz idején teherautóval vittem oda segítséget, vagy 
egy félbetört oszlopot ajándékoztam egy erdélyi településnek, 
akik nem merték a román határon átvinni azt. Én felpakoltam 
a kocsira és átvittem, mert a szobor történetesen a magyarság
ról, a magyar történelemről szólt.

• Ha már nemzetközi vizekre eveztünk… Szinte minden 
évben látni a nemzetközi kőkonferencia plakátjait, ami-
nek szervezésében önnek oroszlánrésze van.
Eddig összesen 21 alkalommal rendeztük meg az eseményt, 
a huszonkettedikre a világjárvány miatt még várni kell… Az 
egész a rendszerváltozás után kezdődött, amikor Budapesten, 
a Novotel Szállodában rendezte meg a Kőfaragó és Műkőké
szítő Vállalkozók Országos Ipartestülete köves találkozóját. 
Meglepően sokan jöttek el a szakmából, de a helyszín nem volt 
tökéletes. Ekkor találtam ki, hogy rendezzük meg az eseményt 
Vörösváron, a gimnáziumban. A testület vezetősége és az akko
ri intézmény igazgatója is támogatta a kezdeményezést, azóta 
városunk látja vendégül ezt a konferenciát.

• Hogy képzeljük el ezt a rendezvényt?
Volt idő, amikor 750 szakember vett részt rajta, manapság en
nek a számnak jó, ha a fele jön el. Ők mind szakemberek, el
sősorban tájékozódni, tanulni és barátságokat ápolni érkeznek 
hozzánk. Volt olyan, hogy 14 országból jöttek Vörösvárra! Álta
lában a nagy kőforgalmazók is mind itt vannak, Olaszországtól 
egészen Németországig, ahogy a szerszám és anyagforgalma
zók vagy a kellékárusok. Az előadásokon igyekszünk mindig 
aktuális témákat körbejárni, legyen szó a műkővédelemről, új 
technológiákról vagy éppen kőbemutatásról. Megmutatjuk a 
fiatalok munkáját is, amit a szervezet elnökeként nagyon fon
tosnak tartok. 

• Az ön kezdeményezésére alakult meg a Pilisi Kulturá-
lis Örökség Védelméért Alapítvány. Mivel foglalkoznak?
A Pilisben, de azon belül különböző helyeken hozunk rendbe 
emlékműveket, vagy olyan dolgokat, amelyek hozzájárulnak 
az itteni kultúrához. Például Piliscsabán, Klotildligeten mi 

újítottuk fel a szobrok oszlopait. Legutóbb egy régi oszlopra 
készítettünk egy emléktáblát, ahol annak idején kápolna állt, 
így van, ami megőrzi az emlékét az utókor számára. Pilisszán
tón segítettünk a kápolna elkészítésében, nemcsak szobrokat 
vittünk, hanem a stációkat is felújítottuk. Vörösvárra a Petőfi 
utcában látható kvarchomokkő Petőfiszobrot adtuk, amiből 
Szántó is kapott. A solymári kitelepítési emlékműnek is tár
sadalmi munkában csináltuk meg a kő részét egy művész ter
vei alapján. Gyerekeknek is szoktunk rendezvényeket tartani, 
hogy kedvet kapjanak a köves munkához. Pilisszentivánon, 
a gyereknapon például Ytongfaragó versenyt szerveztünk, 
amelynek végén mindenki kapott valami kis jutalmat, nem 
csak a győztesek.

• Már beszéltünk egyedi világlátásáról. Ezt igazolja az 
a márványból készült hegedű, ami elnyerte a magyar 
kézművesség remeke címet. Honnan jött ez a szokatlan 
ötlet?
Az embereim azt mondják, hogy ne menjek kórházba, mert 
akkor biztos valamit kitalálok. Nos, ezt éppen nem ott, hanem 
egy svájci út során ötlöttem ki. Éppen egy köves találkozóra 
utaztunk kollégáimmal, és az egyik német tolmácsnál alud
tunk, aki hegedűket készített. Itt fogadtam meg, hogy én is 
megcsinálom a magam kőhegedűjét. Amikor volt egy kis időm, 
dolgoztam is rajta. Vékony fala lett, szépen megcsiszolva, 
márványból. Az egyik hegedűművész ismerősömnek adtam 
felhúrozásra, aztán egy balatoni nyaralás során csörgött a te
lefonom. Ő hívott, hogy szól a hegedű. Elsőre nem is értettem, 
hiszen számomra evidens volt, hogy szólni fog, aztán elhúzta 
nekem telefonba a Micsoda éjszaka volt című nótát, és meg
értettem, hogy sikerült! Azóta a hegedű keresett érdekesség a 
különféle köves rendezvényeken. 

• Ugyancsak az ön nevéhez fűződik a vörösvári tojáskiál-
lítás megvalósítása. Látszólag a tojásfestés nagyon távol 
áll a profiljától…
Pedig ez is egyfajta művészet. A dolog háttere, hogy a nagy
szüleim kereskedők voltak. Poroszlóról egészen Budapestig 
szállították a tojást egy olyan időben, amikor a pénznek nem 
volt értéke, így a nagypapám tojásért árulta dolgait a faluban. 
A tojásokat lovas szekéren, 187 kilométer hosszan, kacsával és 
libával fedett ládákon szállították a fővárosba, ahol az emberek 
megvették őket. A tojáskiállítás számomra tehát nagyszüleim
nek állít emléket. Lényegében Poroszlón akartam megvalósí
tani, de ez nem jött össze, így a régi műhelyemben, Vörösváron 
álltam neki. Bármerre jártam, sok festett tojást vásároltam fel. 
A gyűjteményem másik részét egy Erdélyből érkezett művész
től vásároltam. Jelenleg 5500 tojásból áll a kiállítás, ami külön 
kérésre megtekinthető. A létszám persze húsvét előtt szokott 
megnövekedni…

• A Fő úton látható tojásszobor tehát a kiállítást hirdeti? 
Lényegében igen. Hét centiméter vastag fala van, egy darabból 
készült, és egyből felhívta magára a szakma figyelmét. Büsz
kén mondhatom, hogy még nem tudták lemásolni. Öt készült 
belőle, ezt a szóban forgó darabot a városnak adományoztam. A 
kifestését gyerekek végezték el egy pályázat során, amiért szép 
jutalmakat kaptak. Sok tervem van még, az egyik például az, 
hogy miután mindenki kigyönyörködte magát a tojásban, újra 
meghirdessem a fiatalok számára a tojásfestő pályázatot…

Kókai Márton
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Emlékezés tánccal és zenével
Wenczl József koreográfus emlékére rendezett táncos estet a Pilisvörösvári 
Német Nemzetiségi Táncegyüttes november 18-án a Művészetek Házában.

Az este kezdetén Fogarasy Attila olvasta fel Látjátok feleim című versét, melyet Wenczl József emlékére írt 
2017ben. A vers után táncos produkciók következtek a táncegyüttes csoportjainak előadásában. Elsőként 
a legkisebbeket és a kicsit nagyobbakat láthattuk Acélosné Ercsi Erika, Acélos Zsófia és Katona Magdolna 
vezetésével. Őket az ifjúsági csoport követte, akik Wenczl József koreográfiáit táncolták, az Aufmarschot, a 
Dorffestet, a Ratsch polkát és a Donau polkát. A felnőttcsoport előadásában a Farsangnyitót, a Svunkot, az 
Ünnepnapot és a Kalapos verbunkot, a Baranyai hangulatokat, a Regrutákat és a Döngölős polkát láthattuk. A 
műsort az ifjúsági és a felnőttcsoport közös tánca zárta.

PM

1954-ben Hidas György vezetésé-
vel alakult meg a német nemzeti-
ségi táncegyüttes Pilisvörösváron. 
Koreográfusai Tímár Sándor, Lányi 
Ágoston és Wenczl József voltak. 
1980-ban a nagykátai Megyei Nép-
táncfesztiválon nívódíjat kapott a 
csoport. 1981-ben harmadszorra 
nyerték meg a Soproni Néptánc-
fesztivált, így végleg hozzájuk 
került a nagy elismerést jelentő 
vándordíj. 1987-ben a kulturális 
minisztérium a „Kiváló együttes” cí-
met adományozta nekik. Az elmúlt 
67 év alatt számos belföldi és kül-
földi vendégszereplésen, köztük 
megszámlálhatatlan németországi 
turnén vettek részt, háromszor jár-
tak az Amerikai Egyesült Államok-
ban. 2006-ban egyesületté alakul-
tak, jelenlegi vezetőjük Botzheim 
Nikoletta.
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Csodálatos koncertnek lehettünk 
tanúi november 12én a zeneisko
la dísztermében. A Cziffra György 
születésének 100. évfordulója 
alkalmából rendezett koncert 
vendége BalázsPiri Soma zongo
raművész, a Virtuózok 2018as 
győztese volt. 

Miután Oláhné Szabó Anita meg
emlékezett a művészeti iskola 

név adójáról, Cziffra Györgyről, és meghallgattuk vide
ón a művész játékát, már zongorához is ült az ifjú te
hetség. A koncertet Liszt Ferenc Obermann völgye című 
darabjával kezdte, majd Chopin Fantaisie Impromtuje 
után a közkedvelt Scherzo op. 39. következett. Miután 
a közönség többször visszatapsolta, még ráadást is ját
szott. 

Soma virtuóz játéka után a zeneiskola tanárai léptek a 
színpadra. Több ismert dallam is felcsendült a koncert 
második felében. Először AntalFehér Nóra és Horváth 
Krisztina előadásában Telemann F-dúr szonátáját hal
lottuk két furulyára. Majd újra fúvósok következtek: 
Kiss Dávid és Szerémi Márkó Horváth Krisztina zon
gorakíséretével filmzenerészletet játszottak. Horváth 
Krisztina zongorajátéka után – Erkin: Bes Damla – Sik
lósi Nóra és Oláhné Szabó Anita Sosztakovicsdarabo
kat játszottak hegedűn. Zongorán Szlovencsák Péter 
kísért. A koncertet Liszt II. Magyar rapszódiája zárta 
Demeter László és Málnai József előadásában.

KBH

Jubileumi koncert a zeneiskolában
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Méltó születésnap

Ha egészen pontosak akarunk lenni, akkor a vö
rösvári tánccsoport 5+1es évfordulóját ünnepelte, 
ugyanis 2020ban a koronavírusjárvány miatt 
nem tudták megrendezni az eseményt. Sebaj, 2021
ben sikerült a pótlás, nem is akárhogyan!

Először is érdemes felidézni a csoport történetét. 
A korábban említett számok fényében könnyű ki
számolni, hogy a hagyományőrző kezdeményezés 
2015ben szökkent szárba. Az eltelt idő alatt nem 
kevesebb mint 75 alkalommal vettek részt külön
féle rendezvényeken, sok esetben a városi ünnepe
ken, programokon, de emellett az ország számos 
pontján mutatták be a vörösvári sváb hagyomá
nyokat. Jártak például 2016 áprilisában Balatonfü
reden, az „Életet az Éveknek” elnevezésű nyugdíjas 
rendezvényen, ahol nagy sikert arattak. 2017ben 
részt vettek Kispesten egy senior vetélkedőn, ahol 
néptánc kategóriában az első helyet érték el. 2018
ban a Landesrat táncminősítésén is megmutatták 
tudásukat, ahol szintén bemutatót tartottak a régi 
hagyományokból. Ezenkívül több helyen szerepel
tek, például Karcagon, Ceglédbercelen, Szolnokon, 
Csolnokon, Piliscsabán vagy éppen Pilisszenti
vánon. 2020ban Balatonszárszón a Ki mit tud? 
minősítésén a középdöntő után egészen a döntőig 
meneteltek, amelyre idén júniusban került sor. 
Két produkcióval léptek fel, mindkettőért kiemelt 
arany minősítéssel díjazták őket.

A mostani ünnepi esemény Fetter Ádám polgár
mester köszöntőjével vette kezdetét, majd a színpad 
reflektorfényeiben egyből a Rozmaring csoport 
táncosai léptek a közönség elé, kiegészítve a Német 
Nemzetiségi Tánccsoport fiatal tagjaival. Érdekes
ség volt, hogy a fellépő hölgyek ruházata a régi idős 
elődök viseletét idézte meg. 

A délután során számos programra került még sor. 
Természetesen ezek közül kiemelkedett az ünne
pelt tánccsoport előadása, de megemlítendő még 
a békásmegyeri és a lánycsóki vendégek fellépése 
is. Utóbbi település Baranya megye egészen keleti 
szegletében található, onnan érkeztek a fellépők, 
akik 1989 óta ápolják a sváb hagyományokat és 
kultúrát.

Az ünnepség jól példázta azt, hogy bár a Rozmaring 
Hagyományőrző Tánccsoport tagjainak átlagos élet
kora 72 év, lelkesedésük és életvidámságuk mégis 
átragadt a nézőkre, hiszen életfelfogásuk központi 
eleme az örök fiatalság. Jogosan járt tehát a vastaps!

Kókai Márton

Köszönjük támogatóinknak, hogy létrejöhetett az est: Pilisvörös-
vár Város Önkormányzata, Művészetek Háza, Varázskő Kft. (Molnár 
Sándor és Molnár Zsuzsa), Sodró zöldségbolt, Wieszt zöldségbolt, 
Zimbó Kft. (Szakács Hedvig), Kontra élelmiszerbolt, ÁGI élelmiszer-
bolt, Ziegler szikvíz, Tácsik Pékség, Emil cukrászda, Wiemant Cukrász 
Termelő üzem, Sváb pékség, Rest István és családja, Wohl Mátyás és 
Indre Károlyné.

Rozmaring Hagyományőrző Tánccsoport

A hagyományőrző sváb délután keretein belül, október 16-án 
ünnepelte a Pilisvörösvári Rozmaring Hagyományőrző Tánccsoport 

hatodik születésnapját a Művészetek Házában. 
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Levelek az idő vén fájáról
Aurelius Respectus síremléke II.
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Miután a vörösvári plébánia
templom falából eltávolították 
a sztélét, eltűnt Vörösvárról. So
káig senki sem tudta, hogy hová. 
Édesapám derítette ki a rend
szerváltás idején, hogy a sírkő 
Balatonszemesre került. Az Új 
Pilisvörösvár Ma című havilap 
1992. márciusi számában be is 
számolt erről. A vörösváriak a 
cikkhez mellékelt fotón láthat
ták először a lábra kelt műkin
cset. Édesapám már ekkor felve
tette, hogy jó lenne visszakapni 
az értékes sírkövet. Később Vö
rösvármonográfiájában további 
részleteket árult el a sírkő meg
találásáról: „Sok utánjárás után Reöthy Ferenc helytörténeti kuta
tótól tudtam meg, hogy a keresett dombormű Balatonszemesen az 
Árnyas fasor 1. sz. alatt, a Vegyipari Szakszervezet Gyermeküdülő
jének kertfalába van beépítve.

Feliratát közölték többek kö
zött a Corpus Inscriptionum 
Latinarum III. kötetében 
10569(=3627) szám alatt. Fény
képét a Budapest Régiségei XIV. 
kötet (1945) 168. oldalán az az
óta elhunyt Nagy Lajos közölte, 
de azt nem, hogyan került a 
sírkő Balatonszemesre. Mócsy 
András, a Régészeti Tanszék 
vezetője azt írta 1968. augusztus 30án [Reöthy Ferencnek], hogy 
nem lehet tudni, mikor és mi módon került a sírkő Pilisvörösvárról 
Balatonszemesre, de gyakran előfordul, hogy tehetősebb emberek 
kertjükben máshonnan összehordott római köveket állítanak fel, 
s így Bogsch Árpád is gyűjtői szenvedélyből vagy sznobizmusból 
hozatta el Pilisvörösvárról.” 

Jómagam a Vörösvári Újság 1998. májusi lapszámában jelentettem 
meg egy hosszabb írást „A száműzött legionárius” címmel Au
relius Respectus Balatonszemesre került síremlékéről, amelyben 
én is az értékes műkincs visszaszerzését szorgalmaztam. A cikk 
készítésekor telefonon felhívtam Illés Antalt, Balatonszemes pol
gármesterét, aki elmondta, hogy az Árnyas fasor 1. sz. alatti ingat

lan éppen értékesítés alatt áll. Az ingatlant végül egy pilisszántói 
vállalkozó vette meg, aki ma wellnesshotelt üzemeltet az egykori 
gyermeküdülő helyén. 

Többször jártam magam is ott, és mindenkor azt tapasztaltam, 
hogy egykét fontosabb beosztású alkalmazottat kivéve se a dolgo
zók, se a vendégek és persze az arra járó szemesiek sem tudják, mi 
ez a kő, honnan került oda, mit keres ott. Megmondom őszintén: 
nem is kell tudniuk, mert az a kő nem oda való. Ez a kő ide való: itt 
állítottak emléket a rajta lévőknek, itt büszkélkedett dombormű
vén Aurelius Respectus a családjával és a szolgálataival kiérdemelt 
római polgárjoggal. De most ő sem tudja, ő, a bátor és rettenthetet
len katona, hogy mit keres ott a konyha falában, zsírszagban és 
edénycsörömpöléssel övezve, drótkerítéssel elválasztva a világtól. 
Ő is visszavágyik haló porához a Pilis völgyébe, ahonnan kegyelet
sértés volt száműzni…

Az elmúlt két évtized alatt több kísérlet is történt arra, hogy a vá
ros visszavásárolja a műkincset. Mindhárom előző polgármester 
folytatott tárgyalást a tulajdonossal. Ám ezek mindig elakadtak a 
vételárnál. Kezdetben három, később ötmillió forintért lett volna 
hajlandó az ingatlan tulajdonosa visszaadni Vörösvárnak a sírkö
vet, emellett pedig ragaszkodik egy másolat elhelyezéséhez az ere
detiért cserébe. Ehhez járulnának még a szállítási költségek, illet
ve városunkban egy védett emlékhely kialakítása, ahol a sírkövet 
méltó módon el lehetne helyezni. Mindez belekerülne 1015 millió 
forintba, tán még többe is.

Megértem, hogy városunk mindenkori vezetői nem szívesen ál
doznának ekkora összeget egy holt kődarabra, miközben számos 
tennivaló akad más téren is. Csakhogy ez nemcsak egy kődarab, 
hanem a történelmünk, a kultúránk része. Akármerre járunk Ma
gyarországon a feleségemmel, mindig megkeressük a római emlé
keket, különös tekintettel a sírsztélékre. Bátran ki merem jelenteni: 
a vörösvárihoz hasonló szép sírkövet még sehol sem láttam.

Abban reménykedem, hogy ez a sírkő egyszer majd mégis vissza
kerül Vörösvárra, méltatlan száműzetése lejárván, s nem fedik be 
teljesen az idő vén fájának könyörtelenül hulló levelei.

Fogarasy Attila, Pilisvörösvári Honismereti Klub

Helytörténet

A júniusi lapszámban meséltem legértékesebb 
római kori műtárgyunkról, Aurelius Respectus 

segédlégiós és családja síremlékéről. Akkor 
megígértem, hogy a síremlék további sorsáról 

is beszámolok, de  húztam-halasztottam a 
dolgot, tán mivel ez egy szomorú történet…

A Nagy Lajos által közölt fényképen a sírkő 
a mainál még sokkal jobb állapotban volt

A kelta turbános feleség a dombormű bal 
szélén. Nem tudni, hogy ez a rész mikor 

törhetett le a sírkőről
A sírkő ma a szálloda konyhája mellett, az utcáról fotózva
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A gyűjtőmunka sosem áll meg
Bizonyára sokan ismerik Zsámboki Szabolcsot a városban, gyakorta találkozhatnak 

vele rendezvényeken, írásaival pedig lapunkban is. Azt is bizonyára sokan tudják, hogy 
Szabolcs a nemzetiségi hagyományok elkötelezett őrzője. Ez irányú munkásságát 

városunk képviselő-testülete idén Pilisvörösvárért emlékéremmel jutalmazta.

• Biztosan rengetegszer hallottad már, hogy ilyen fiata-
lon ez az elköteleződés a nemzetiségi hagyományok felé 
meglepő és tiszteletre méltó. Hogy indult ez nálad?
Gromon Mici néninél (Gromon Andrásné, a Tájház alapítója és 
vezetője – a szerk.) kezdődött az egész. Egy német mise után 
találkoztunk, elhívott a Falumúzeumba, én pedig elmentem. 
Ezen ő meglepődött, hiszen sokakat hív, akik megígérik, hogy 
mennek, aztán nem mennek. Nem mondhatom, hogy egyből 
magával ragadott ez a dolog, de mivel nem volt segítsége, se
gítettem. Aztán nem is tudom elmagyarázni… Ahogy mesélt a 
tárgyakról, hogy mit mire kell használni, egyszer csak elkezdett 
érdekelni, már kérdeztem is, és utána is néztem. Szerencsére van 
egy sváb nagymamám, akit sikerült sok mindenről kikérdezni. 
Aztán beszippantott ez az egész.

• Akkor azonban még szakácsként dolgoztál…
Ez azt jelentette, hogy hét napból hatot ott voltam, így nem maradt 
sok idő arra, hogy segítsek a Tájházban. Próbáltunk kitalálni vala
mit. Akkor született az a megállapodás a nemzetiségi önkormány
zat, a Művészetek Háza és a Hagyományőrző Egyesület között, 
hogy közösen valahogy megpróbálják segíteni Mici néni munkáját. 
Ez a segítség lettem én, így abbahagytam a szakácskodást. A sza
badidőmben továbbra is nagyon szeretek főzni, és megtanultam a 
helyi sváb ételeket – most éppen az iskolai népismeretórán a sváb 
ételekről tartottam előadást –, de a főzés már csak hobbi.

• Anno, amikor létrejött a Sváb sarok, voltak nagy ötle-
tek, de ezek csak kis részben valósultak meg. Most, hogy 
tíz évre átvette a PNNÖ, mik a tervek?
Amikor megnyitottunk – lényegesen kisebb helyen –, akkor az 
volt a terv, hogy időszakos kiállítások lesznek, jöhetnek az isko
lák, óvodák, érdeklődő csoportok, és terveztünk rendezvényeket 
az udvarra. Némelyik ebből meg is valósult, de aztán valahogy 
abbamaradt az egész. Most, hogy a nemzetiségi önkormányzat 
az egész épületet tíz évre használatba kapta, lényegesen na
gyobb tervek vannak. A Fő utcai fronton az első két helyiséget 
összenyitjuk, ez egy közösségi tér lesz. A hátsó két helyiség
ből az egyik már eddig is a gyűjtemény befogadására szolgált. 
Nagy szerencsénkre amikor a falat kezdték rendbehozni, talál
tunk egy ajtót, ami pont összenyitja a két helyiséget, így a ket
tő együtt lesz a kiállítótér. Így egy nagyobb kiállítást is be tud 
majd az intézmény fogadni. Ami még újdonság, hogy azon a 
részen, ahol a Víziközmű volt, egy konyhát alakítunk ki. Szep
tembertől négy órában a nemzetiségi önkormányzat alkalma
zásában vagyok nemzetiségi referens, emellett, mivel már nem 
vagyok művelődésszervező, a Vásár téri iskolában is dolgozom, a 
népismeretórákon segítek a tanároknak anyagokkal, témákkal.

• Mennyire lehet ezt az érdeklődést átadni a mai gyere-
keknek, fiataloknak? Mit tapasztalsz ezzel kapcsolat-
ban?
Hosszú ideig nem tartottam foglalkozást gyerekeknek, és most, 
hogy kezdek visszazökkenni, egészen meg vagyok lepődve. El
telt közel öt év, sokat fejlődött az oktatás ezen a téren. Meglepőd
ve tapasztaltam, hogy nemcsak a kicsik, hanem még a nyolcadi
kosok is csöndben és tátott szájjal hallgatják azt, amit mondok, 
érdeklődve fogják meg a tárgyakat, rajzolják le, írják le, hogy 
mit mire használtunk. Azt gondolom, hogy a javára válik, hogy 
annyira idegen, annyira távoli már, hogy különleges. 

• Fiatal korod ellenére sok mindent elértél ezen a terüle-
ten. Mire vagy igazán büszke?
Aki ismer engem vagy olvassa az írásaimat, az tudja, hogy az 
egyik fő kutatási témám a népviselet. Büszke vagyok arra, 
amikor népviseletbemutatót szerveztünk a Művészetek Há
zában, vagy a Sváb sarokban rendezett népviseletkiállításra, 
ami szintén jól sikerült. A népviseleti gyűjtőmunkára is büsz
ke vagyok. Amikor Mici néni gyűjtött a ’70es években, még 
sokan éltek, akik ezekben a népviseletekben jártak, most meg 
már padlásokról, pincékből, lehetetlen helyekről kerülnek 
elő a darabok. Mégis érdemes menni és kutatni, mert még 
mindig bukkannak elő olyan dolgok, amelyek nincsenek a 
gyűjteményben sem, és még én sem találkoztam velük, csak 
beszéltek róla. Aztán amikor hosszú évek munkája után meg
született a könyvem, a Népviselet Pilisvörösváron, nagy öröm
mel töltött el, hogy létrejött, hogy sikerült a fotókat összeszed
ni, összejöttek a szövegek, és mindenhez sikerült a megfelelő 
embert megtalálni, aki segítette ezt. 
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Van sok más is. Örülök, hogy Fogarasy Attilával elkezdtük a 
Honismereti Klubot. Bár most a vírushelyzet miatt szünetel, de 
azt gondolom, hogy az is nagyon jó dolog. Szintén büszkeség
gel tölt el, hogy több mint 8000 – csak vörösvári – fotót sikerült 
bedigitalizálnom, jellemzően a hagyományainkkal kapcsolatos 
képeket. Az is nagy öröm, hogy a régi festett bútorokat sikerült 
fellelni és restauráltatni. Ez is feledésbe merült, mivel azok az 
idősek, akik ma élnek, már faerezetmintás szekrényekkel nőt
tek fel, és mindenki azt mondta, hogy Vörösváron nem volt fes
tett szekrény. Majd előkerült az 1800as évekből egy ládácska, 
amin van egy festés. Abszolút szkeptikus voltam én is, de aztán 
előkerült a szomszédból egy festett szekrény, majd kaptunk 
idősebb Bajnok Bélától egy ágyvéget, ami szintén hasonló mo
tívumokkal volt festve. 

• Milyen terveid vannak még?
A gyűjtőmunka soha nem áll meg. Örülnék, ha lenne itt egy 
festettbútorgyűjteményünk, de millió terv van még. Szeretnék 
egyszer egy szakácskönyvet autentikus ételekkel összehozni. 
Bár a környéken jelentek meg már ilyenek – Solymáron egy 
süteményes könyv, ami nagyon jó, Szentivánon egy háziasszo
nyoknak készült könyv, ami szintén fantasztikus –, de jó lenne, 
ha Vörösvárnak is lenne egy könyve, ami az ételekről szól. Na
gyon bízom benne, hogy az elkövetkezendő években időm enge
di majd, hogy összehozzak egy szótárszerűséget, mivel az idő
sek nagyon fogynak, és a sváb dialektus kezd kihalni. Azonban 
ezeket a szavakat nehéz leírni, az én bicskám is beletörik, ezért 
ez úgy tud csak működni, hogy kell hozzá hanganyag is. Hit
béli örökségünk megőrzése kapcsán is nagy terveim vannak. 
Nagyon örülnék neki, ha különböző témákban, mint például a 
hagyományaink, szokásvilágunk, vallásunk, kis füzeteket je
lentetnénk meg. Az én elképzelésemben nem tud egy könyvben 

A Tegyünk Együtt Vörösvárért 
Egyesület idén decemberben ün-
nepli megalapításának 5. évfor-
dulóját. Egyesületünk ezalatt az 
öt év alatt számos közösségépítő 
és kulturális programot szerve-
zett mindannyiunk megelégedé-
sére. Immáron hagyománnyá vált 
a tavaszi várostakarítás, a szent-
jánosbogár-túra, a TEVÖ-nap. 
Továbbra is folytatni kívánjuk 
tevékenységünket, célunk nem 
változik, egy összetartó közösségi 
élet motorja kívánunk maradni, 
és továbbra is azon dolgozunk, 
hogy városunk egy szebb, jobb és 
élhetőbb város legyen. 

Ezúton is kívánunk minden ked-
ves pilisvörösvári lakosnak áldott 
és békés karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet! 

A TEVÖ lelkes csapata

megjelenni mindez, de ha témakörökre szednénk, akkor egy 
családi polcon szép gyűjtemény lehetne.

• Mit szóltál, amikor megkaptad a Pilisvörösvárért em-
lékérmet?
Természetesen nem az esetleges kitüntetésekért teszem a dol
gom. Úgy érzem, ez a kötelességem a szülővárosomért, az elő
deinkért és az utódainkért egyaránt. Kifejezetten megható 
volt, bár negatív reakciókat is kaptam. Sokan mondják, hogy 
túl fiatal vagyok, még korai egy ilyen díj, és ráérnék később is 
megkapni. Sokan azonban gratuláltak, főleg akik tudják, hogy 
minden szabadidőmet ezzel töltöm, és szép dolognak tartják, 
hogy ezt elismerik. Nyilván azon nem vacilláltam, hogy elfo
gadjame vagy sem, hiszen ilyen elismerést nem utasít vissza az 
ember, de azért én magam is elgondolkoztam rajta, hogy nálam 
sokkal nagyobb emberek is megkaphatták volna. Aztán arra 
gondoltam, hogy valóban az összes kutatást, gyűjtőmunkát a 
szabadidőmben végeztem. Voltak, akik szerint ez a kitüntetés 
nem feltétlenül azért jár, mert az ember a munkáját nagyon jól 
végzi, hanem azért, mert a munkaidőn kívül is tesz a települé
sért, és hogy nem mindenki ír huszonévesen könyvet. Ez végül 
meggyőzött engem is, hiszen tényleg igyekszem minden sza
badidőmet erre fordítani. Mindez azért fontos, mert most még 
élnek azok az emberek, akiktől kérdezni lehet, és ebből tudunk 
akár 1020 évig is anyagot biztosítani. Bármennyire is szépít
jük, azt gondolom, 510 év múlva eltűnhet ez a dialektus és min
den hagyomány az őseinktől, hiszen az a korosztály is lassan 
eltűnik, akik még őrzik. Extra gyorsan modernizálódik a világ, 
és nincs szükség már ezekre a dolgokra, ezért fontos most, amíg 
még lehet, minél többet gyűjteni és megőrizni.

Palkovics Mária
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Továbbképzéseken 
az Erasmus+ Programmal

Iskolánkban, a Templom Téri Általános Isko
lában lassan már megszokottá válik, hogy a 
tanároknak, pedagógiai asszisztenseknek le
hetőségük van külföldi továbbképzéseken való 
részvételre. A 2019ben és 2020ban kezdődött, 
Európai Unió által támogatott projektünk során 
18 kollégánk utazott külföldre tanulni, néhá
nyan közülük két kurzust is vállaltak. Angol és 
némettanáraink nyelvi és módszertani ismere
teiket frissítették, bővítették. Alsós tanítóink 
és gyógypedagógusaink a matematikaoktatás 
terén hoztak haza jó gyakorlatokat. Az alsós és 
felső tagozatos kollégák egyaránt választottak 
olyan tanfolyamot, amely a tabletekkel való ok
tatáshoz, az IKTeszközök hatékonyabb órai al
kalmazásához adott használható ötleteket. 

Szeretnénk a 21. század új kihívásainak is meg
felelni, a gyerekek igényeihez igazodni. Ezek 
a célok vezérelték azokat a tanárokat, akik az 
új motivációs lehetőségekről, a kreativitásról, a 
kommunikáció fontosságáról, a bántalmazás 
elkerüléséről tanultak. Annak érdekében, hogy 
a következő évekre tervezett nemzetközi projekt
jeinkben még többen részt vehessenek, nyelv
tanfolyamokat is választottak munkatársaink. 
A megszerzett tudást a tanórákon a diákokkal, 
belső továbbképzéseken pedig a kollégákkal 
osztják meg a résztvevők. Projektjeink most, 
2021 decemberében zárulnak.

A keretes színes írás KorponaySzabó Ildikó 
angol matematika szakos kollégánk tollából, 
azaz számítógépéről való.

Az Erasmus program és én

„Menni kéne, menni kéne”

Mi érdekelne jobban, Svédország 
vagy Portugália? Egy hétre vagy két 

hétre indulnál? 

Boldog gondok.

Iskolánk sikeres Erasmus-pályázata 
révén szabadon válogathattunk az 

Európai Unió kínálta képzések közül. 

„Mondd, te mit választanál?”

Modern eszközök az oktatásban? 
Játékosítás? Kortárs szekálás meg-

előzése? Játékos matematika?

A tanfolyamok témáit együtt 
választottuk ki, hogy a külföldön 

megszerzett tapasztalatokat itthon 
egymásnak átadva, végül minél 

több ismerettel, minél gazdagabb 
szemlélettel taníthassuk diákjainkat.

„Money, money, money
Must be funny

In the rich man’s world”

És tényleg szuper volt!

A pályázat minden költségemet 
fedezte, és szabadságot nyújtott az 
önálló döntéseimhez. Milyen szállás, 
étkezés, országjárás? Függetlenség, 

önállóság, feltöltődés, aktív pihe-
nés. Szakmai továbbképzés, mely a 
szakmában tart, mely lendülettel és 
emberséggel tölt meg, mely irányt 

mutat és célokat fogalmaz meg.

Remek, felkészült előadók, érdek-
lődő tanárkollégák Európa külön-
böző szegleteiből, tanulás, együtt 

gondolkodás. Angol beszélgetések, 
melyekbe spanyol, izlandi, lengyel 

szavak keverednek: „Dobre? Sí!”

„Légy a vendégünk, 
légy az emlékünk,

Ünnepeljük meg a nagy találkozást”

„Menni kéne, menni kéne” 

Jó! 

Mikor?

Krizsánné Ferenczi Ildikó projektkoordinátor
A projekteket az Európai Bizottság támogatta. A cikkben megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Unió nézeteit.

Lilába borult a körforgalom
Lilába öltözött november 17én Pilisvörösvár városfelirata. A 
körforgalom azért kapott új színt egy estére, mert városunk 
is csatlakozott a Koraszülöttekért Országos Egyesület (KORE) 
„Színezzük lilára az országot” világnapi felhívásához. 

Magyarországon évente nyolcezer baba érkezik idő előtt, eb
ben ma minden tizedik család érintett. A koraszülöttek vi
lágnapját 2011 óta ünneplik világszerte. Közös jelképként, az 
események kampányszíneként a lilát választották, amely a 
reményt, az érzékenységet, az együttérzést, a hitet és a bátor
ságot szimbolizálja.
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Elkészült az alapmegerősítés
A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi 
Általános Iskola épületbővítésének I. 
üteme az alap megerősítése volt. A le
endő bővítés terhét a megerősített ala
poknak kell viselniük. 

2021. november 16án Körösi István, 
a kivitelező Geoterv KKt. ügyvezetője, 
Suhajda Tamás, a felelős műszaki el
lenőr és Szontág Nándor, a megrendelő 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ál
talános Iskola igazgatója aláírták a mű
szaki átadásátvétel jegyzőkönyvét. 

Ezzel befejeződtek a négy hónapja tartó 
cölöpölési munkálatok. Az iskola alap
ja alá 33 ponton 59 sajtolt mikrocölöp 
került. A cölöpök átlagos mélysége az 
alap alatt 4 méter, amelyekbe betont 
futtattak. Ezek tartják a mostani lapos 
tetős épületrész ráépítésének és a két 
oldalszárny tetőtérbeépítésének sú
lyát. Elkészültek a majdani üvegaula 
acéloszlopainak talapzatai is.

A beruházást iskolánk a fenntartó
nak, Pilisvörösvár Német Nemzetiségi 
Önkormányzatának köszönhetően, 
Magyarország Kormányának a Beth
len Gábor Alapkezelő Zrt.n keresztül 
folyósított támogatásával tudtuk meg
valósítani.

Köszönjük!

Iskolavezetés
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Nyereményjáték
A helyes megfejtést 
beküldők között egy 
„Pilisvörösvár bögrét” 
sorsolunk ki! A megfejté
seket január 10ig várjuk 
az ujsag@pilisvorosvar.hu 
emailcímre.

Sorsolás: január 11., 
a nyertest emailben 
értesítjük.

Októberi nyeremény
játékunk nyertese: 
Viola Jánosné

Rejtvény Kedves Olvasóink! E havi megfejtésünk Nemes Nagy Ágnes: November című ver
sének hiányzó részlete: „Mint langyos emlék, úgy dereng fel / a …………….. / az év 
emlékszik. Téveteg / tollakkal hull a szürkület.”

Új könyvek
a városi könyvtárban

Az aktuális új könyvekről itt lehet tájékozódni: pvvarkonyvtar.hu/uj-konyveink

Elena Ferrante: Véletlen találatok
Az ötvenegy lírai, önéletrajzi elemekkel át-
szőtt gondolatszövedék a szerző írói mű-
helyébe enged betekintést. Ferrante hét-
köznapi kérdésekről fejti ki a véleményét, 
miközben gondolkodásra és kérdések fel-
tevésére késztet.

Ken Follett: Soha
A szerző új regénye különleges, izgalmas 
thriller. A napjainkban játszódó történetben 
a világ belesodródik egy újabb háborúba. 
A regény nem más, mint hatalmas kiáltás, 
hogy ez soha ne történhessen meg…

Kocsis Noémi: Bakancslista 
– Magyarország 
777 lenyűgöző és izgalmas hazai utazásra 
csábít ez a könyv: páratlan ötletekkel szol-
gál, ha csak egy rövid kiruccanásra, hétvégi 
kirándulásra vagy akár hosszabb országné-
zésre vágynánk.

Dezső András: Fedősztori
Trükkös titkosszolgálati játszmák, árulások, 
titkok és bűnök, meglepő fordulatok. A 
szerző ismét egy zárt, a nyilvánosság előtt 
kevéssé ismert világba merül el, ahol sem-
mi sem az, aminek látszik.

Robin Cook: Vírus
Brian Murphy és családja a járvány elől Cape 
Codra menekülnek, a feleség azonban meg-
betegszik. A kórházban kiderül, hogy súlyos 
fertőzése van, amit egy szúnyog terjeszt, és 
ami sokkal fenyegetőbb, mint a Covid. 

J. K. Rowling: A karácsonyi malac
A hétéves Jack elveszti mindennél jobban 
szeretett plüssmalacát. Hiába kap helyette 
egy sokkal szebb plüsst, imádott kedven-
cét nem pótolhatja. Ám karácsony éjjele a 
csodák ideje, amikor minden életre kelhet…

Takács Viktória: Luca mese
A kis Simon izgatottan készülődik a nagy-
papájával Luca-napra. Miközben meg-
elevenednek a népszokások, a kisfiú azt 
is megtudhatja, miként derítse ki, hogy a 
szomszéd Lulu néni boszorkány-e…
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Karácsonyi szertartások
Katolikus plébánia
• dec. 24. 16.00: pásztorjáték a Nagytemplomban és a Ligeti 

templomban, 24.00: éjféli szentmise a Nagytemplomban 
• dec 25.: vasárnapi miserend 
• dec. 26.: vasárnapi miserend
• dec. 31. 18.00: év végi hálaadó mise
• jan. 1.: vasárnapi miserend  
A járvány miatt változhat a miserend.

Református plébánia
• dec. 19. 11.00: gyermekek karácsonyi ünnepe (minden 

gyerek ajándékot kap)
• dec. 24. 15.30: családi istentisztelet
• dec. 25. és 26. 11.00: ünnepi istentisztelet és úrvacsora

osztás
• dec. 31. 18.00: óévi istentisztelet
• jan. 1. 11.00: újévi istentisztelet

Ünnepi szentmise a temetőben

Mindenszentek napján idén is sokan összegyűltek a teme
tőben, hogy elhunyt szeretteikre emlékezzenek. A gyer
tyákkal megvilágított temetőben celebrálta Balla Sándor 
plébános az ünnepi szentmisét. A gyertyák emlékeztet
nek minket az örök életre, amelyet a szentekhez hasonló
an egykor mi is elérhetünk, ha Istennek tetszőn éljük az 
életünket – mondta prédikációjában Sándor atya. – Nem 
kell félnünk, hiszen Jézus meghalt értünk és kitárta a 
mennyek kapuját, minden embert megváltott. Miközben 
szomorkodunk, bánkódunk elhunyt szerette
inkért, hívőként vigasztalást nyerhetünk ab
ban a gondolatban, hogy az életünk nem ér 
véget a földön, hanem egy sokkal nagyobb 
boldogság vár ránk.

KBH
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A Pilisvörösvári 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Tűzesetek és műszaki mentések
Az elmúlt időszakban 15 káreseményhez riasztották tűzoltó
inkat: 6 tűzesethez és 9 műszaki mentéshez, további 4 riasztás 
pedig tévesnek bizonyult. 6 alkalommal egyesületünk önállóan 
avatkozott be.

Szeptember 6án a Kápolna utcába riasztották rajunkat, ahol 
egy személygépkocsi motortere égett. A gyors beavatkozásnak 
köszönhetően a tűz az utastérre nem terjedt át, azonban a gépjár
műben így is jelentős kár keletkezett. Szerencsére személyi sérü
lés nem történt.

Október 12én az Őrhegy utcában 100 négyzetméteren avar és alj
növényzet égett. A tüzet sikerült gyorsan megfékezni, épületeket 
így nem veszélyeztetett. Október 28án a Görgey utcában a tűz
helyen lévő olaj gyulladt meg. A lángok átterjedtek a páraelszívó 
berendezésre is. A raj kiérkezése előtt a lakók a tüzet eloltották, 
így csak átvizsgálás és szellőztetés történt. Ezeken kívül két alka
lommal kerti hulladék égetése, egy alkalommal pedig Pilisvörös
vár és Pilisszántó között avartűz miatt vonultunk ki.

Ami a műszaki mentéseket illeti, szeptemberben 6án a Zrínyi 
utcában a rendőrség kérésére segítséget nyújtottunk egy családi 
házba történő bejutásnál. Az intézkedés a családi házban tartóz
kodó személy biztonsága érdekében történt.

Szeptember 14én kora reggel kaptuk a riasztást egy közlekedé
si balesethez a 10es főút 17es kilométerszelvényéhez. A jelzett 
helyen egy nő vezetés közben rosszul lett, és az útszéli beton 
víz elvezetőnek csapódott. A mentősök a hölgyet kiemelték, és 
megkezdték az újraélesztését, ami szerencsére sikerült, így stabil 
állapotban szállították a kórházba. A beavatkozás és a helyszíne
lés idejére félpályás útzár volt érvényben.

Október 22én a Bécsi úton egy tehergépjárműből kifolyt olaj és 
üzemanyag semlegesítését végeztük el, valamint segítettünk a 
forgalom irányításában.

November 12én több fővárosi egységgel együtt riasztották tűzol
tóinkat a LieglDachser Kft. telephelyére, ahol a nagy raktárépület 
nyugati részén lévő veszélyesanyagraktárban az egyik tartály
ból anyagszivárgás történt. A raktározott anyagot egy robbanás
biztos targoncával leemelték, majd a területet a kint lévő rajok 
vízzel letakarították és a területet átvizsgálták. A káresemény, 
illetve a beavatkozás során személyi sérülés nem történt.

A fentieken kívül segítettünk még forgalmi akadály megszünte
tésében, a mentőknek betegszállításban, leszakadt faágak eltávo
lításában, valamint ingatlanra történő bejutásban.

Védelmi gyakorlat
Mint minden évben, tűzoltóink az idén is sikeres minősítő gyakor
latot hajtottak végre szeptember 25én a LieglDachser Kft. pilisvö

rösvári telephelyén. Egyesületünkön kívül három önállóan beavat
kozó környékbeli tűzoltócsapat is végrehajtotta a gyakorlatot.

Egyesületünk a Huszár Mentőszervezet tagjaként részt vett egy 
nemzetközi gyakorlaton Szlovéniában. Az október 5. és 8. közötti 
megmérettetésen a házigazdákon és rajtunk kívül olasz, horvát 
és osztrák civil mentőegységek vettek részt. Egyesületünk hét fő
vel képviseltette magát, két gépjárművel és megfelelő technikai 
eszközökkel.

A főváros, Ljubljana mellett több helyszínen zajló gyakorlaton egy 
feltételezett földrengés utáni mentést gyakoroltuk, elsősorban a 
romok közé szorult személyek mentését. Több alkalommal is a 
többi nemzet szervezeteivel közösen végeztük a mentést.

A gyakorlat sikerességét és eredményességét jelzi, hogy a szlovén 
házigazda kifejezte szándékát, hogy egy valóban bekövetkező ter
mészeti katasztrófa esetén a Huszár Mentőszervezet segítségét 
fogja kérni.

Kitüntetés
A Magyar Tűzoltó 
Szövetség Szent Flóri
ánemlékérmet adomá
nyozott egyesületünk 
két tagjának: Kovács 
Zsolt alelnöknek és 
Schuck Ádámnak. Az 
október 9én a Parla
ment Vadásztermében megtartott ünnepségen Schuck Ádám 
személyesen vette át az elismerést.

Riaszthatóság
Egyesületünk eddig 5130 órában volt rádión keresztül riasztható, 
melyből 2457 óra volt a nappali és 2673 óra az éjszakai szolgálat.

Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

hírei

Kohlhoffer Rudolf r. főtörzsőrmester pilisvörösvári 
körzeti megbízott szolgálati száma: 06-20-489-6707

Finta Balázs r. főtörzsőrmester pilisvörösvári körzeti 
megbízott szolgálati száma: 06-70-400-7202

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

Dobson Tibor tűzoltó vezérőrnagy, a Magyar Tűzoltó 
Szövetség elnöke gratulál Schuck Ádámnak
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Anyakönyvi hírek
Megszülettek
Csurgai András
2021. 10. 01.
Anya: Izsák Katalin
Apa: Csurgai Dominik István

Kormos Lelle
2021. 10. 04.
Anya: Jinda Anita
Apa: Kormos Péter

Csürke Gergely László
2021. 10. 05.
Anya: Cserepes Erzsébet
Apa: Csürke Dániel

Mihalovics-Bogoly 
Mercédesz
2021. 10. 13. 
Anya: Bogoly Sandra
Apa: Mihalovics Viktor

Wippelhauser Flóra
2021. 10. 15.
Anya: Kiss Ágnes
Apa: Wippelhauser Tamás

Zólyomi Marcell Péter
2021. 10. 20. 
Anya: Botzheim Lilla
Apa: Zólyomi Péter

Pintér Léna
2021. 10. 21.
Anya: Schmidt Glória
Apa: Pintér Ádám

Bándi Laura
2021. 11. 11.
Anya: Pfeifer Viven
Apa: Bándi Ádám

Életének 56. évé
ben, 2021. november 
1jén tragikus hir
telenséggel elhunyt 
Koczka Gábor rend
őr alezredes, rend
őrségi tanácsos, a 
Budaörsi Rendőrka
pitányság Közrend
védelmi Osztályá
nak vezetője.

Az alezredes 1965
ben született Mis
kolcon. 1988ban 
végzett a Kossuth 
Lajos Katonai Főis
kolán, ezzel egyide
jűleg nevezték ki a BM Forradalmi Rendőrezred kötelékébe 
szolgálatparancsnoki beosztásba, majd 1996. december 1jén 
a Budaörsi Rendőrkapitányság állományába, főnyomozó be
osztásba.

1998tól a Pilisvörösvári Rendőrőrs állományában teljesített 
szolgálatot, 2000. június 1jétől őrsparancsnokként a leg
magasabb szakmai szinten látta el feladatait. 2011től a Pest 
MRFK Rendészeti Igazgatóság Ügyeleti Osztályának ügyelet
vezetője, majd osztályvezetője lett. 2013 júniusától ismét a 
Pilisvörösvári Rendőrőrs parancsnokaként teljesített szolgá
latot, melyet 2020. május 1től a Budaörsi Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi Osztály megbízott osztályvezetőjeként be
töltött pozíciója követett. Szakmai pályafutását kamatoztat
va kiemelkedő hozzáértéssel, szakszerűen és fáradhatatlan 
lelkesedéssel vezette állományát. Lojalitása és elkötelezett
sége példaként marad fenn a rendőri állomány jelen és jövő 
generációja emlékezetében.

Budaörsi Rendőrkapitányság

Elhunyt Koczka Gábor

November 6án, szombaton a kilenc környező település 
polgárőr egyesületei és önkéntes tűzoltóegyesületei 
tiszteletbeli vonulást rendeztek az elhunyt korábbi őrs
parancsnok emlékére. A menet polgárőr és tűzoltó gép
járművekből állt, amelyek végiggurultak a kilenc tele
pülés főutcáján, ezzel is tisztelegve a volt őrsparancsnok 
emléke előtt.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy Wenczl Márton életének 66. 
évében elhunyt. Temetése szűk családi körben történt. 

A gyászoló család

Elhunytak
Marlok István, 70 év 
2021. 10. 10.
Nagyváradi u. 3/a

Stéhli Istvánné 
szül. Nick Margit, 84 év
2021. 10. 11.
Petőfi S. u. 42/b

Altbäcker József, 84 év
2021. 10. 14.
USA, Florida állam

Branauer Györgyné 
szül. Kornéli Etelka, 89 év
2021. 10. 17.
Budai u. 7067.

Méninger Józsefné,
szül. Sutus Rozália, 90 év
2021. 10. 18.
Bocskai u. 51. 

Major György, 71 év
2021. 10. 18.
Kisfaludy u. 27.

Kézdi László, 48 év
2021. 10. 24.
Szent Erzsébet u. 16.

Pasztendorf Jánosné, 
szül. Horváth Anna, 72 év
2021. 10. 31.
Szabadság u. 126.

Peller Ferencné
szül. Pekó Anna, 81 év 
2021. 10. 31.
Kossuth L. u. 

Karl Jánosné
szül. Vakán Elza, 93 év
2021. 11. 14.
Gesztenye u. 14.

Házasságot kötöttek
Torma Eszter és Schuck Máté Rudolf  2021. 10. 16.

Fotó: Simon Gyula
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Víz- 
és fűtésszerelés, 

javítások

Steckl Bernát
+36-20/583-9193

b.steckl@gmail.com

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

0–24
BONTÁS NÉLKÜL

✔ VÍZVEZETÉK-SZERELÉS
✔ CSATORNAKIÉPÍTÉS
✔ CSŐ- ÉS
  CSATORNATÖRÉS-
  JAVÍTÁS

+36-70/624-20-81

Gabó
duguláselhárítás

Hirdetési díjak a Vörösvári Újságban

A hirdetések grafikai 

tervezését is vállaljuk 

a hirdetési díj 30%áért.

Apróhirdetés 

(max. 200 karakter): 500 Ft 

Az árak áfával együtt 

értendők.

Hátsó borító 120 000 Ft

1/1 oldal 60 000 Ft

1/2 oldal 30 000 Ft

1/4 oldal 15 000 Ft

1/8 oldal 7 500 Ft

1/16 oldal 3 750 Ft

VAN SEGÍTSÉG!
Hívja a hét minden napján éjjel-nappal INGYENESEN 

elérhető ÁLDOZATSEGÍTŐ VONALAT:

06 80 225 225
Tájékoztatás

Érzelmi támogatás, pszichológusi 
segítségnyújtás

Jogi tanácsadás az elszenvedett 
sérelmekkel összefüggésben

Gyakorlati és egyéb ügyviteli 
segítség

Áldozati státusz igazolása más 
szerv által nyújtott ellátás, 
szolgáltatás vagy támogatás 
igénybevételéhez

Azonnali pénzügyi segély a lakha-
tással, ruházkodással, élelmezéssel 
és utazással kapcsolatos, valamint 
a gyógyászati és kegyeleti jellegű 
rendkívüli kiadások fedezésére

Állami kárenyhítés a szándékos 
személy elleni erőszakos 
bűncselekmények esetén

* A SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI FORMÁK MIND INGYENESEN, SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG VIZSGÁLATA NÉLKÜL VEHETŐK IGÉNYBE, UGYANAKKOR EGYES TÁMOGATÁSOK 
IGÉNYBEVÉTELE JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT FELTÉTELHEZ KÖTÖTT.

FŐVÁROSI ÉS MEGYEI
KORMÁNYHIVATALOKBAN MŰKÖDŐ
TERÜLETI ÁLDOZATSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK:

ÁLDOZATSEGÍTŐ 
KÖZPONTOK:

Milyen segítséget kaphat?*

BŰNCSELEKMÉNY  VAGY  TULAJDON  ELLENI  SZABÁLYSÉRTÉS
ÁLDOZATÁVÁ  VÁLT?  SEGÍTSÉGRE  VAN  SZÜKSÉGE?  NINCS  EGYEDÜL!

Köszönet az 1%-ért
A Közösen a Gyermekeinkért 
Alapítvány (székhely: 2085 Pilis
vörösvár, Vásár tér 1.) kuratóriu
ma ezúton köszöni az adófizetők 
támogatását. Egyidejűleg tájékoz
tatjuk az adományozókat, hogy 
az alapítvány 2020. évi személyi 
jövedelemadója alapján a 2021. 
évben az alapítvány számlájára 
utalt adófizetői 1%ok összegéből, 
651 975 forintból a Pilisvörösvári 
Német Nemzetiségi Általános Is
kola (székhely: 2085 Pilisvörös
vár, Vásár tér 1.) részére az oktatás 
támogatására oktatási eszközöket 
(3 projektort) vásároltak.

Köszönettel: a kuratórium tagjai

Pilisvörösvár Város Önkormányzata
2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. E-mail: info@pilisvorosvar.hu; 

tel.: 06-26/330-233

Ezúton értesítem a város lakóit, hogy Pilisvörösváron 
a tüdőszűrést 

2022. január 6-tól január 21-ig tartjuk.
A tüdőszűrés helye: Városi Díszterem, 

Pilisvörösvár, Fő utca 66.
(Megközelíthető a Járási Hivatal udvaráról és a Puskin utcai par
kolóból, közvetlenül a Díszterem udvar felőli ajtaján keresztül.)

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal 

továbbra is ingyenes. 
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálat esetén 

befizetendő vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan 
meghatározott díj. 

A befizetés a szűrőállomáson kapható sárga csekken történik. 
A 14–18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői 
beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illet
ve a 18 évnél idősebb tanulók számára, akiknek az oktatási törvény 

ezt előírja, a vizsgálat ingyenes. 
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, 

TBkártyáját!

Kérjük, hogy a tüdőszűrésre tünetmentesen érkez-
zenek és szíveskedjenek az egészségügyi biztonsági 
előírásokat betartani, tehát viseljenek maszkot és a 

sorakozásnál a másfél méteres távolságot tartsák be!
Amennyiben a járványhelyzet indokolja, és a központi 

intézkedések előírják, a kiírt tüdőszűrés elmaradhat 
vagy későbbre tolódhat. 

Kérjük folyamatosan kísérjék figyelemmel 
tájékoztatóinkat!

Dr. Fetter Ádám
polgármester

A szűrés időpontjai:
hétfőn, szerdán: 12–18 óráig
kedden, csütörtökön, 
pénteken: 8–14 óráig

H I R D E T M É N Y    T Ü D Ő S Z Ű R É S R Ő L
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Gyógypedikűr, 
manikűr 

szolgáltatások akár 
az Ön otthonában is.

Nagy tapasztalattal 
rendelkező 

lábápoló vagyok. 
Keressen bizalommal!

Elérhetőségem:
06/20-2-568-564

 

 

 

 

SZÍN -és 

STÍLUSTANÁCSADÁS 
hölgyek részére,  
Pilisvörösváron 
 
Hoffmann Dóra 
06-30-315-3259 
dori@stilusvarazs.hu 
www.stilusvarazs.hu  
 
 

KERTGONDOZÁS,
egyedi munkák, 

rendszeres kertápolás, 
kisebb ház körüli javítások.

Tel: 06 70 381 1085 
email: mohacsikal@gmail.com

MEGNYITOTTUNK!

Duna House Pilisvörösvár

Fő utca 12.
06 30 98 98 272
pilisvorosvar@dh.hu

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK! 
JELENTKEZZ ÉRTÉKESÍTŐNEK!
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GURI 

PILIS SER VÁR

22 FÉLE 
FRISSEN CSAPOLT 
KÉZMŰVES SÖR 
ELVITELRE IS 
PILISVÖRÖSVÁRON 
A FŐ UTCA 21. ALATT

     INFO:        Guri Pilis Ser Vár                     0670/224-0909

PILISVÖRÖSVÁRKedves Vendégeink! 
Új vezetőséggel, új étlappal 
várunk mindenkit szeretettel!

Nyitvatartás: 11.00-22.00
Házhozszállítás: +36308501466
Étlapunk megtekinthető facebookon, 
illetve a weboldalunkon is! 
www.gigamachinediner.hu
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Ünnepi programajánló

Programjainkat figyelemmel kísérhetik honlapunkon és Facebook-oldalunkon is! 
www.mhpv.hu, Facebook: Vörösvári Kultúrház

December 3. Jégpályamegnyitó

16.00 Helyszín: Kacsa-tó

December 4. Jégdisco DJ Korival

19.00–23.45 Belépő: 1500 Ft

December 5. Mikulás a Platzon

9.00 Piac a Jégpályánál

December 5. Adventi gyertyagyújtás

17.00 Helyszín: Templom tér

December 7. Dumaszínház – Világvégre 

19.00 Kiss Ádám önálló estje
Helyszín: Művészetek Háza – Színházterem

December 9. K127 Jazz klub – Jazzformers

19.00 Helyszín: Művészetek Háza
Jegyár: 1000 Ft

December 11.
Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Fúvószenekar 
karácsonyi koncertje

16.00 Helyszín: Zeneiskola 

December 12. Adventi vásár

9.00–20.00 Helyszín: Templom tér

December 12. Adventi gyertyagyújtás

17.00 Helyszín: Templom tér

Platz Piac a Jégpályánál, 
Portéka SzínpadDecember 19.

11.00–12.00 Decemberi csillagok (bábjáték)
Helyszín: Jégpálya a Kacsa-tónál 

Werischwarer Streichkapelle 
karácsonyi koncertjeDecember 19.

16.00 Közreműködik az Egyházi Ifjúsági Kórus
Helyszín: Nagytemplom

December 19. Adventi gyertyagyújtás

17.00 Helyszín: Templom tér

December 30. Előszilveszter – Jégdisco 

19.00–00:00 DJ Robival a jégpályán
belépő: 1500 Ft

Itt a tél 
Mészáros Tamás-koncertJanuár 7.

17.00 Helyszín: Művészetek Háza

Bogyó és Babóca bábkiállítás 
megnyitóJanuár 8.

16.00 Mesét mond Bartos Erika
A kiállítás január 20-áig tekinthető meg
Helyszín: Művészetek Háza

Január 13. Világjárók – Grúzia

18.00 Helyszín: Művészetek Háza

Január 20–22. A magyar kultúra napja

Rendezvénysorozat
író-olvasó találkozó, koncert, színház
Helyszín: Művészetek Háza
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 A     Vörösvári Újság és az önkormányzat ismét meghirdeti karácsonyi sütiversenyét. A versenyre nevezhetnek 
tapasztalt és kezdő háziasszonyok és háziurak, édesszájúak és a sós sütik rajongói, 

fiatal és éltes vörösváriak, egyedül vagy csapatban.

A versenyre nevezni személyenként (nevezőnként) legfeljebb kétfajta süteménnyel lehet. 
A jelentkezéseket december 10-én (péntek) 14 óráig kell eljuttatni a Vörösvári Újság szerkesztőségének e-mailben: 

ujsag@pilisvorosvar.hu; sms-ben vagy telefonon: 06-30-228-0262. A nevezésnek tartalmaznia kell a jelentkező nevét, 
elérhetőségét, valamint a nevezett sütemény (vagy sütemények) nevét.

A zsűrizés az adventi vásár keretében zajlik: december 12-én, vasárnap a Templom téren, a város neves cukrászai 
részvételével. A süteményeket december 12-én 11 és 14 óra között kérjük eljuttatni a Templom téren megrendezett 

adventi vásárba, szeletelve, sütinként kb. 4 szeletet (akkora mennyiségben, hogy a zsűrinek 
kényelmesen legyen kóstolója, és egy-két szelet/darab fényképezésre is jusson). 

A fényképezés és zsűrizés után az eredményhirdetés 16 órakor lesz.

A verseny két kategóriában zajlik: hagyományos és kreatív. A legjobb receptek fotóval bekerülnek 
a Vörösvári Újság számaiba. Ezenfelül ajándékokkal is készülünk, és várjuk lelkes vörösvári vállalkozók felajánlását 

is, ha kedvet éreznek a rendezvény támogatására.

Süssünk együtt, adjuk tovább a kincset érő recepteket, a sütés tudományát! A verseny célja felkutatni, megismertetni 
és megőrizni a régi hagyományos vörösvári süteményeket, a kedvenc családi 

recepteket és akár a saját alkotású remekműveket. Cél továbbá az, hogy 
az ünnepekre és utána is mindenki válogathasson 

Vörösvár becses sütikincséből!

                                  I S M É T  L E S ZKarácsonyi Sütiverseny

Programok
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Karácsonyi
élelmiszergyűjtés

A Tegyünk Együtt Vörösvárért Egyesület (TEVÖ) a közeledő ünnepek

alkalmából élelmiszergyűjtést szervez, hogy ezzel segítsék

Pilisvörösvár rászoruló családjait.

Mit lehet leadni? 
Tartós élelmiszert (például liszt, cukor, kávé, tea,

rizs, csokoládé, kekszfélék)

Hol és mikor?
December 19-én (vasárnap) a Templom 

téren 8 és 12 óra között.

Koordinátor: Bruckner Kata

Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága (SZEB)Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága (SZEB)    játékokatjátékokat
gyűjt a város nehéz körülmények között élő gyermekeinek 18 éves korig.gyűjt a város nehéz körülmények között élő gyermekeinek 18 éves korig.

Mit hozhatnak?Mit hozhatnak?
Szép állapotú könyveket és játékokat ( beleértve sportszereket, fejlesztő- ésSzép állapotú könyveket és játékokat ( beleértve sportszereket, fejlesztő- és
szabadtéren használható játékokat, illetve nagy népszerűségnekszabadtéren használható játékokat, illetve nagy népszerűségnek
örvendenek a társasok is).örvendenek a társasok is).

Mikor és hol adhatja le adományát?Mikor és hol adhatja le adományát?
December 12-én (vasárnap) aDecember 12-én (vasárnap) a  
Templom téren 9 és 15 óraTemplom téren 9 és 15 óra
között.között.  

ÜNNEPI  JÁTÉKGYŰJTÉS
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JÓTÉKONYSÁGI FŐZÉS  
Jótékonysági főzést szervez a Tegyünk Együtt Vörösvárért Egyesület 
 (TEVÖ) az ünnepek alkalmából. Ezúttal a halászlé mellett székelykáposzta
is készül. 

Időpont, helyszín: Városháza udvarán (bejárat a Csobánkai utca felől) 
2021. december 23. 16:00 - 18:00

Kérjük, hogy:   - hozzanak magukkal ételhordó 
   dobozt
- viseljenek maszkot
- tartsanak egymástól biztonságos 
   távolságot mindannyiunk     
   egészsége érdekében.




