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Meglepetés a városgazdáktól

Meglepetéssel készült a Városgazda Kft. karácsonyra: összesen négy fenyőt állítot-
tak és díszítettek fel Pilisvörösvár több pontján. A Fő téri fa idén is betlehemi já-
szollal egészült ki, társai pedig a bányász emlékműnél, a Templom téren és a ligeti 
templomnál várják, hogy megcsodálják őket. Utóbbi három fenyőt helyi vállalkozók 
– Holitska Norbert, Bogár László és Peller Gábor – ajánlották fel. A Templom téri 
fix talapzat még 2019-ben a TEVÖ Egyesület felajánlására készült el, a ligeti temp-
lomnál és a bányász emlékműnél ideiglenes talapzatot alakítanak ki a városgazdák. 

A körforgalomban mindezeken felül idén is megtekinthető a rénszarvas-installá-
ció, illetve Pilisvörösvár a tavalyi évhez hasonlóan 2020-ban is díszkivilágítást kap.

Kedves Vörösváriak!
Ma, amikor még a vízcsapból is a Covid és annak a gazdaságunkra tett hatásairól 
szóló negatív tudósítás folyik, nagyon nagy szükségünk van arra, hogy végre átérez-
zük, hamarosan itt a karácsony szent ünnepe. Hiszem, hogy elfeledve a világ összes 
búját, baját, képesek leszünk mi, emberek az Istenben megbékélni és szeretni, ahogy 
azt Wass Albert írta nekünk: „Szent tükrébe végre egyszer / Pillantsatok tiszta szem-
mel, / tiszta szemmel, Istenszemmel / milyen szép is minden ember! / Minden em-
ber szépségtenger / s mint a tenger csillagszemmel / telve vagytok szeretettel ...!” 

Így kívánok minden pilisvörösvári embertársamnak – a képviselő-testület és minden hi-
vatali munkatársam nevében is – a Jóistentől megáldott, békés, szent karácsonyt! 

Dr. Fetter Ádám polgármester

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!
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KEDVES OLVASÓK!

Nem tudom, Önök hogy vannak vele, én 
sosem vártam még ennyire az év végét, 
mint most. Helyesebben nem 2020 vé-
gét várom, hanem azt, hogy végre ismét 
együtt lehessenek a családok, akkor is, ha 
egymástól távol élnek, hogy újra lehessen 
látni az emberek arcát és mosolyát az ut-
cákon vagy a boltban, hogy együtt lehes-
sünk egy zenés rendezvényen, kiállításon, 
színházban vagy egy előadáson. Nem tu-
dom, ez mikor jön el újra, de az adventi vá-
rakozás nálam idén új értelmezést kapott. 
Másféle csodát várok.

Másképp várja az ünnepet a város is. A 
fények ugyan kigyúltak, de a rendezvé-
nyek egy része átköltözött az online tér-
be, nincsenek vásárok és koncertek. Ám 
a karácsonyi hangulat nem hiányozhat 
semmiképp sem, ezért megidézzük a 
címlapon és képes összeállításunkban 
a város fényeit és karácsonyfáit, amiket 
idén új helyszíneken is láthatnak. E havi 
számunkban újra találnak naptárat, mely 
tartalmazza a 2021-es ünnepnapokat és 
a Vörösvári Újság megjelenéseit. Ahogy a 
múlt hónapban ígértük, ellátogattunk a 
Tájházba, ahol Gromon Andrásnéval be-
szélgettünk, a Fő téri mezőgazdasági bolt 
tulajdonosával, ifj. Krausz Tamással pedig 
felelevenítettük az üzlet múltját és jelenét. 
Helytörténeti rovatunkból megtudhatják, 
mit viseltek a régiek advent és karácsony 
idején, és ismét készültünk keresztrejt-
vénnyel, hírekkel és információkkal is. 
Reméljük, idei utolsó számunkban is ta-
lálnak kedvükre olvasnivalót!

Minden évben ilyenkor karácsonyi jó-
kívánsággal zárom a köszöntő cikkem. 
Ezúttal új jelentéssel telik meg, hogy 
„Szerkesztőségünk minden tagja nevében 
kívánok minden kedves Olvasónknak ál-
dott karácsonyi ünnepeket és egy boldo-
gabb új esztendőt!” Idén kiegészül azzal, 
hogy várjuk együtt a csodát és higgyünk 
benne, hogy 2021 sok jót tartogat! Egy 
Márai Sándor-idézettel kívánok Önöknek 
minden szépet, jót és egészséget az év vé-
gére és az új esztendőre!

„Karácsonykor az ember mindig hisz egy 
kissé a csodában, nemcsak te és én, ha-
nem az egész világ, az emberiség, amint 
mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert 
nem lehet a csoda nélkül élni.” 

Szeretettel:
Palkovics Mária

Fotó: Forman Zsolt



Hálózatfejlesztés 
az északi lakókörzetben
Egy nagyobb projekt első lépéseként a Magyar Telekom Nyrt. 
megkapta az építési engedélyt az északi lakókörzet területé-
nek optikai ellátására. A fejlesztést az önkormányzat kezde-
ményezte, az ezzel kapcsolatos tárgyalások már tavaly decem-
berben megkezdődtek a távközlési szolgáltató képviselőjével. 

A városvezetés – figyelembe véve a lakossági bejelentéseket 
– már jelezte a lefedetlen és rosszul ellátott területeket. Dr. 
Fetter Ádám polgármester közölte: a digitális tanuláshoz és 
az otthoni munkavégzéshez is szükséges a nagy sebességű 
adatátvitel. Ezzel a fejlesztéssel egy megbízható, korszerű és 
versenyképes szolgáltatás valósul meg. További célkitűzés, 
hogy minél kevesebb oszlopsor legyen a város területén, és 
még több településrészen megvalósuljon a fejlesztés.

Januárban tüdőszűrés 
Pilisvörösváron tüdőszűrés lesz. A vizsgálat helyszíne: Pi-
lisvörösvár, Fő utca 66. (városi díszterem), amely megköze-
líthető a Járási Hivatal udvaráról és a Puskin utcai parkoló-
ból, közvetlenül a díszterem udvar felőli ajtaján keresztül.

A szűrés időpontjai 2021. január 5–26. között:
hétfőn, szerdán 12–18 óráig
kedden, csütörtökön és pénteken 8–14 óráig

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat. 
A vizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal 
továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahe-
lyi alkalmassági vizsgálat esetén a befizetendő díj 1700 Ft, 
mely az OEP által országosan meghatározott díj. A befizetés 
a szűrőállomáson kapható sárga csekken keresztül történik. 

A 14–18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló 
és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges hozzá. A törvény 
által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulók számára 
– akiknek az oktatási törvény ezt előírja – a vizsgálat ugyan-
csak ingyenes.

A vizsgálatra érkezők hozzák magukkal a személyi igazol-
ványukat, illetve TB-kártyájukat. Kérjük, csak akkor ve-
gyenek részt a tüdőszűrésen, ha tünetmentesek, illetve szí-
veskedjenek betartani az aktuális járványügyi előírásokat, 
azaz a sorban álljanak egymástól másfél méteres távolságra 
és viseljenek maszkot. 

Amennyiben a járványhelyzet indokolja, és a központi in-
tézkedések előírják, a kiírt tüdőszűrés elmaradhat vagy ké-
sőbbre tolódhat.

Életveszélyes elektromos vezeték-
ről értesítették a hivatal munka-
társait november 6-án a Kossuth 
közből a Pilisvörösvár applikáción 
keresztül. A helyszínre érkező 
közterület-felügyelő megálla-
pította, hogy a vezeték valóban 
veszélyes, különösen az arra köz-
lekedő gyalogosokra nézve. Az 
Elmű szerelőautója a szóban forgó 
időben épp Pilisvörösváron tartóz-
kodott, így a szolgáltató emberei 
gyorsan áramtalanították és le-
szerelték az érintett kábelt.

Megújult az applikációs 
bejelentés
Az önkormányzat idén július-
ban indult bejelentésmegoldó 
rendszere megújult formában 
érhető el. Ennek részeként 
ezentúl a bejelentésnél, ha sze-
retnék, megadhatják a telefon-
számukat is és pontosíthatnak a helyszínen, ahol a problémát 
észlelték. Emellett időjárási adatokkal, fényképes program-
ajánlóval is kiegészült az Appentum Kft. által fejlesztett al-
kalmazás, amelyet a Google Play/App Store áruházban tölt-
hetnek le, illetve frissíthetnek.
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Karácsonyi ajándékutalvány az időseknek
Az önkormányzat idén is hozzájárul a város idős lakosainak karácsonyi készülődéséhez és 3000 forin-
tos ajándékutalványt adományoz nekik. Az utalványt – egy szép karácsonyi képeslap kíséretében – azok 
kapják meg, akik 2020. október 31-ig betöltötték a 70. életévüket. Ez városunkban több mint 1900 em-
bert jelent. A kézbesítést november 21-én kezdték és a december 19-i hétvégén fejezik be a hivatal mun-
katársai. Ha a címzettet vagy hozzátartozóját nem találják otthon, értesítést hagynak. Ezután az utalvány 
a polgármesteri hivatalban személyesen vagy meghatalmazott révén vehető át, személyi igazolvány és 
lakcímkártya felmutatásával, decemberben – az igazgatási szünet kivételével –, valamint januárban, 
munkanapokon: hétfőtől csütörtökig 8–12, illetve 13–15 óra között, valamint pénteken 8–12 óráig.

Életveszélyes vezeték



A képviselő-testület 146/2020. (XI. 19.) Kt. sz. határozatában dön-
tött a közvilágítási hálózat MTKKE-vel történő üzemeltetésének 
megszüntetéséről. A közvilágítás-karbantartási feladatokat 2021. 
január 1-jétől Pilisvörösváron nem az MTKKE vagy az Elmű, ha-
nem az önkormányzat által megbízott vállalkozó látja el.

A közvilágítási lámpahibákat az alábbi elérhetőségeken jelent-
hetik be:
• a Pilisvörösvár applikációban
• az info@pilisvorosvar.hu e-mail-címen
• a polgármesteri hivatal nyitvatartási idejében telefonon, a la-

kosságszolgálati osztályon, a 06-26-330-233/132-es melléken

A bejelentésben jelöljék meg a pontos helyszínt házszám vagy 
oszlopszám megadásával, és térjenek ki arra is, hogy hány lám-
pát, mekkora szakaszt érint a hiba. Amennyiben több lámpa, 
körzeti lámpa, netán egész utcaszakasz, utca esetében lépett fel a 
probléma, akkor azt az Elmű javítja ugyan, de csak a lámpák üze-
meltetőjétől veszi fel a hibák bejelentését. Kérjük, hogy ezeket a 
jövőben minden esetben jelentsék be a fenti elérhetőségeken.

Közösségi asztfaltozás 
a Barackos utcában
Közösségi összefogásnak köszönhetően elkészült a Ba-
rackos utca útburkolatának javítása. Az önkormányzat 
15 m3 mart aszfalttal támogatta a kezdeményezést Liget 
külterületi részén, az anyagot a Városgazda munkatársai 
október elején szállították ki a helyszínre. A szervezők 
igyekeztek minél több segítséget szerezni, így október 
10-én, szombaton elegendő segítő kéz és felajánlott gép, 
munkaeszköz gyűlt össze az aszfalt leterítéséhez. „Ezzel 
meg tudtuk oldani a legsürgősebb javításokat” – mondta 
Szabados András helyi lakos, az összefogás motorja, aki  
ezúton is köszönetet mond mindenkinek, aki segített.

Legutóbb júniusban számoltunk be arról, hogy a közös-
ség rendbe tette a terület növényzetét és előkészítette az 
útjavítási munkálatokat. „A következő lépés az esővíz- 
elvezetés problémájának megoldása lesz. Folyamatosan 
dolgozunk céljaink megvalósításán” – tette hozzá dr. 
Lovász Ernő, a körzet képviselője.

Eredményes volt 
a mobilgyűjtő akció
A Szebb Környeze-
tünkért Egyesület 
köszönetet mond 
mindazoknak, akik 
elhozták, összegyűj-
tötték azt a 25 kg 
használt mobiltele-
font, amit az elmúlt 
hetekben leadtunk a 
Jane Goodall Intézet 
irodájában. 

A legtöbb telefon (10 
kg) a Városi Könyvtár-
ban gyűlt össze, az is-
kolákban pedig 2,5-5 
kg közötti mennyisé-
get találtunk a gyűjtődobozokban. Köszönjük a szervezéshez 
nyújtott segítséget a pedagógusoknak, a Művészetek Háza és 
a Városi Könyvtár munkatársainak, a leadott mobilokat pe-
dig a vörösvári felnőtteknek és gyerekeknek.

A kampány tavasszal újból feléled, figyeljétek felhívásun-
kat, hogy az újrahasznosítható készülékek leadásával csök-

kenhessen a nyers-
a n y a g - k i ter melés, 
amely az Afrikában 
veszélyeztetett fajok 
(pl. gorillák, bonobók 
és csimpánzok) élőhe-
lyét, fennmaradását 
és a helyi közösségek 
érdekeit is fenyegeti.
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Változás a közvilágítás 
üzemeltetésében 

Újrafestették a zebrákat

A november 14-i hétvégén elkészült a 10-es főút belterületi 
szakaszán, a Fő utca aszfaltján található, megkopott gyalo-
gátkelők és egyéb piktogramok újrafestése. A felújítás után a 
gyalogátkelők – és ezáltal a gyalogosok is – jobban felkeltik a 
sofőrök figyelmét, így biztonságosabbá válnak zebráink.
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Idei utolsó lapszámunkban töb-
bek között arról kérdeztük dr. 
Fetter Ádám polgármestert, 
hogy ebben a rendkívüli hely-
zetben hogyan készül az önkor-
mányzat az ünnepekre.

• Novemberben már a kátyúzást is a Városgazda Kft. vé-
gezte. Hogy haladtak a munkálatokkal?
Korábban évente két alkalommal, az őszi és a tavaszi szezonban 
történt az önkormányzat kezelésében lévő – szilárd burkolatú 
aszfaltos, murvás és mart aszfaltos – utak javítása. Idén novem-
bertől kezdve a Városgazda munkatársai folyamatosan végzik a 
kátyúzást. Ősszel Csehországból egy új munkagépet szereztünk 
be, mely hosszú távú, tartós eredménnyel kecsegtető befektetés. 
Nem kell körbevágni a kátyút, hanem megfelelően kipucolják, 
és egyből megy bele az anyag. Várjuk a lakosok javítási igényeit, 
melyeket előjegyzünk a 2021-es évre is.

• A szüret után most a karácsonyi hangulat idéződik fel 
a körforgalomban…
A Művészetek Háza bevonásával került ki a karácsonyi dekorá-
ció, ünnepi fényekkel megvilágítva. Ezzel szeretnénk karácso-
nyi hangulatot varázsolni a város kapujához. Mivel a Covid-hely-
zetben be vagyunk zárva, próbáljuk ilyen módon megtartani az 
életvidámságot az emberekben. 

A tematikus tartalmak terén jó a tapasztalatunk, tavaly augusz-
tus 20. és október 23. alkalmából egyedi megvilágítást kapott a 
város felirata, és jövőre is készülünk újdonságokkal, életképek-
kel, például a tűzoltók ünnepén, Szent Flórián napján, anyák 
napján és húsvétkor. Várjuk az ötleteket a lakosoktól is.

• Pilisvörösváron is probléma, hogy a téli estéken füst 
lepi el a várost, sokan még mindig nem jól fűtenek. Mit 
tehet az önkormányzat ez ügyben?
Múltkori számunkban is beszámoltunk a fűtés kapcsán az ak-
tuális légszennyezettségi problémáról. Felhívtuk a figyelmet, 
hogyan kell fűteni. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy 
megfelelően fűtsünk, különben magunkat tesszük beteggé. 
Mint ismeretes, 2021. januártól tilos az avarégetés, a zöldhulla-
dék eltüzelése, és a rendszeresen felgyújtott nádasoknál a tu-
lajdonos számonkérhető lesz. A légszennyezésről a katasztrófa-
védelmet kell értesíteni a 112-es segélyhívón, akik bírságolják a 
szabálytalankodókat, és ők indítják oltásra a tűzoltókat is. 

• Tavaly ilyenkor nagy erőkkel zajlott az adventi készü-
lődés, a vásár, a gyertyagyújtás és egyéb rendezvények. 
Idén a járvány miatt ez sem valósulhat meg. Vannak-e 
most lehetőségek, hogy mégis közösen készüljön a város 
az ünnepekre?
Ebben az évben is ünnepi fényekbe öltözik a város, a Fő tér, a 
Hősök tere, a Templom tér, és a ligetiekről sem feledkezünk meg. 
Több helyszínen is készülünk feldíszített karácsonyfákkal. Az 
egyházi rendezvények ünnepi keretek között lesznek megtart-
va. A Művészetek Házával közösen Adventi Mesekalendárium-
mal lepjük meg a pilisvörösvári gyermekeket, december 1–24. 
között minden este 7-kor más mesemondó lép a virtuális pó-
diumra. Ezen felül a zeneiskolával közösen egy online adventi 
koncerttel is meglepjük a lakosokat. 

• Egy évvel ezelőtt nem is gondoltuk, hogy egy választási 
évnél is nehezebb év következik... Az októberi számban 
már olvashattuk az elmúlt egy év értékelését, ezért most 
inkább azt kérdezem Öntől, hogyan tervezi az ünnepi idő-
szakot? Jut-e idő pihenésre, töltődésre?
Valóban egy nehéz 2020-as évet tudhat az önkormányzat maga 
mögött. Senki nem számolt ezzel a vírushelyzettel, sok plusze-
nergiát és forrást vett el tőlünk. Úgy gondolom, hogy elég jól 
megbirkóztunk vele, és meg fogunk birkózni a jövőben is. Az 
igazgatási szünetetet szeretném pihenésre és feltöltődésre ki-
használni, és minél több időt fordítani a családra. Emellett vi-
szont a város vezetőjeként az is feladatom, hogy folyamatosan 
készenlétben álljak. 

Palkovics Mária

Kátyúzás 
és adventi készülődés
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Önkormányzati 
döntések

2020. november
November 4-én ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki a kor-
mány. Az önkormányzat működésében – a tavaszi intézke-
désekhez hasonlóan – ez azt jelenti, hogy nincsenek testüle-
ti ülések, a döntéseket a polgármester hatásköre meghozni.

Az eltelt időszakban a következő döntések születtek. A leg-
nagyobb változás az adórendeletet érinti, melynek módosí-
tása következtében az eddigi kommunális adó helyett épít-
mény- és telekadót vezetnek be. Lapzárta után született az 
a kormánydöntés, melynek értelmében az önkormányzatok 
nem emelhetnek adót 2021-ben, így ezt a rendeletet vissza 
kell vonni. Ezen kívül elfogadta a polgármester a belső el-
lenőrzési tervet. A belső ellenőrzés feladata a gazdálkodás 
működésében a jogszabályoknak és a szabályzatoknak való 
megfelelés vizsgálata, magáról a folyamatról a 2021. áprilisi 
ülésen számol majd be a belső ellenőrzést végző cég a képvi-
selő-testületnek. 

A polgármester módosította a pilisvörösvári társadalmi szer-
vezetek pénzbeli támogatásáról szóló rendeletet is, mivel 
több civil egyesület jelezte, hogy a járvány miatt nem tudták 

megvalósítani tervezett programjaikat, és ezért a 2020-as 
támogatásaikkal nem fognak tudni elszámolni. Az elszámo-
lás határideje a döntés értelmében 2022. február 15-re módo-
sult. Döntés született arról is, hogy az önkormányzat újabb 
egy évre meghosszabbítja a Sberbank Zrt.-vel a 2014. január 
1-je óta fennálló 100 000 000 forint keretösszegű hitelkeret 
fenntartására vonatkozó szerződést, változatlan feltételek 
mellett. Pályázati felhívást tesz közzé továbbá az önkor-
mányzat egy, a tavaknál létesítendő büfé létrehozására. Az 
1000 m2 alapterületű területet 2021. január 1-jével 3 évre kí-
vánják bérbe adni akár több pályázónak is, minimum 1600 
Ft/hó/m2 áron. 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2021. január 1-jével kilép 
a Magyar Települések Közvilágítása Közhasznú Egyesületből, 
és ezzel a nappal az egyesület 2020. szeptember 22-én hozott 
közgyűlési határozata értelmében megszűnik a tagsági viszo-
nya is. 2021. január 1-jétől 2023. december 31-ig Pilisvörösvár 
Város közigazgatási területén belül a közvilágítási hálózat 
üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását Kunszt Attila 
egyéni vállalkozó fogja végezni. 

Mivel a Városgazda Kft. egyszemélyes társaság – alapító-
ja Pilisvörösvár Város Önkormányzata –, a legfőbb szerve a 
képviselő-testület, így beszámolási kötelezettség terheli a 
tulajdonos felé az általa felhasznált források tekintetében. A 
Városgazda Kft. az önkormányzat által biztosított forrásait 
felhasználta, a téli időszakra való felkészüléshez tartalékkal 
nem rendelkezik. A Városgazda Kft. a telephelyfejlesztéssel 
kapcsolatos költségeit és a belefektetett munkaórákat nem 
érvényesítette az önkormányzat felé. Tekintettel arra, hogy 
a Városgazda Kft. telephelye az önkormányzat tulajdonában 
van és a telephelyfejlesztéssel az önkormányzat vagyonát 
növeli, ezáltal indokolt a telephelyfejlesztéssel kapcsolatos 
anyagköltség megtérítése a Városgazda Kft. részére. A pol-
gármester a beszámolót elfogadta és intézkedett a bruttó 
9 507 317 forint korrekciós díj kifizetéséről a kft. részére. 

Ezeken kívül döntés született még a Közbeszerzési Előkészítő 
és Bíráló Bizottság személyi változásairól és a Bursa Hunga-
rica pályázatok elbírálásáról.

A képviselő-testület által hozott határozatok és rendeletek 
megtalálhatóak a városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu / 
Vörösvári vagyok / Önkormányzati dokumentumok).

PM

A személyes ügyintézés 
továbbra is szünetel

Vendéglátóhely a Kacsa-tónál Egyéni vállalkozó veszi át 
a közvilágítás üzemeltetését
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• Meséljen egy kicsit magáról az olvasóknak!
Tősgyökeres pilisvörösvárinak számítok, szüleim, nagyszüleim, 
sőt dédszüleim is itt éltek, itt tanultak, itt dolgoztak, ilyen csa-
ládból származom. Gyermekkoromban a Dózsa György utcai 
Ulczinger pékségnek is helyet adó ingatlanban, majd a Fő úton 
laktunk. Házasságkötésünket követően feleségemmel a Ligetre 
költöztünk, ahol jelenleg is élünk. Nős vagyok, három fiúgyer-
mekünk van, egyikük még óvodás, a két nagyobb pedig a Pa-
lánta Általános Iskolába jár. Foglalkozásomat tekintve ügyvéd 
vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szereztem jogi 
diplomát 2003-ban. 2007-ben alapítottam az ügyvédi irodá-
mat, kezdetben egyedül dolgoztam, ma már egy hatfős buda-
pesti, de vörösvári telephellyel is rendelkező irodát vezetek. 

• Mikor és hogyan került a közéletbe?
Már nagyon régóta részt veszek a közéletben, hiszen 2006 óta a 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság kül-
sős tagja voltam, és egészen 2019-ig, képviselővé választásomig 
folyamatosan itt tevékenykedtem. 2016 vége felé kerültem kap-
csolatba a TEVÖ-vel, melynek én is alapító tagja vagyok. Bakos 

Laci (Bakos László, a TEVÖ elnöke – 
a szerk.) keresett meg azzal, hogy 
egy olyan civil szervezet létreho-
zásán gondolkodik, amely elsősor-
ban azzal a céllal jön létre, hogy az 
uszoda megépülését előmozdítsa 
Vörösváron. Ehhez kerestek olyan 
embereket, akik megfelelő ambí-
cióval rendelkeznek, és adott eset-
ben a kapcsolati tőkéjüket is meg 
tudják mozgatni, hogy történjen 
ez ügyben valami. Így indult a 
TEVÖ. Aztán ahogy összejöttünk 
és beszélgettünk egymással, mint-
egy önszerveződő csoportként 
mindenki elmondta a saját véle-
ményét, ötletét, és konkrét dolgok 
kezdtek kialakulni. Olyan ötletek, 
feladatok jöttek, amelyekről úgy 
gondoltuk, hogy tudunk a meg-
valósításukban segíteni. Már a 
választások előtt is sok projektünk 

volt, például a Gradus óvoda páramentesítése, amikor beázott, a 
várostakarítás, a padok lefestése a Vásár téri iskolában. Rajzpá-
lyázatot hirdettünk a vasúti átjárónál lévő szürke felület szebbé 
tételére, és a MÁV-val is felvettük a kapcsolatot több témában.

• Ezek után nem is volt kérdés, hogy Ön is indul a csapat-
tal az önkormányzati választásokon?
Már önmagában az is kérdés volt, hogy induljunk-e a választáso-
kon. Hosszas mérlegelés, beszélgetés után jutottunk arra, hogy 
mivel sokszor akadályba ütköztek a próbálkozásaink az akkori 
vezetéssel, ezért ha nincs fogadókészség a felajánlott együttmű-
ködésre, akkor másképp kell megpróbálnunk. Bíztunk benne, 
hogy a lakosságnak az általunk képviselt szemlélet, ez a fajta 
aktivitás-proaktivitás tetszik, ezért döntöttünk úgy, hogy indu-
lunk, és hogy csapatban indulunk. Ezután már nem volt kérdés, 
hogy én személy szerint indulok-e, hiszen mivel már több mint 
tíz éve tevékenyen részt vettem a közéletben, szinte elvárás volt 
ez velem szemben a többiek és a magam részéről is.

• Képviselőként is a pénzügyeket érintő területen segíti 
az önkormányzati munkát?

Gondosság, 
hatékonyság, egyensúly

A képviselő-testület tagjait bemutató sorozatunk e havi interjúalanya dr. Lovász Ernő, 
aki a 8-as körzet képviselője és a pénzügyi bizottság elnöke.
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Képviselői interjúk

Igen, pénzügyi, gazdálkodási területen. Az ügyvédi irodám 
is nagyrészt gazdasági joggal foglalkozik, cégek (kis-, kö-
zép- és nagyvállalatok) képviseletével. Itt sok gazdasági 
döntés születik, amihez egyrészt a jogi hátteret, másrészt a 
gazdasági szemléletet is meg kell adni. Sok olyan eset fordul 
elő nálam, amikor nemcsak jogi szempontból, hanem üzleti 
szempontból is segítenem kell az ügyfeleket. Ilyen döntések 
meghozatalakor nélkülözhetetlen, hogy lássam és értsem az 
adott ügyfél gazdasági folyamatait, tisztában legyek legalább 
alapszinten a számviteli előírásokkal. Ha elém raknak egy 
beszámolót, arról tudom, hogy mit jelentenek a sorok, és az 
abban foglaltaknak milyen következményei vannak, lehet-
nek. Ezért is lettem én a pénzügyi bizottság elnöke, és ezért 
áll közel hozzám ez a terület.

• Melyek a legnagyobb problémák a 8-as körzetben?
A 8-as körzet a Liget városrész, a Zrínyi utcától egészen az erdő-
ig, a Dugonics utcáig, továbbá a Mandula utca, Áfonya utca, Ba-
rackos utca, Zöldárok utca és az ezekhez kapcsolódó külterületi 
utcák a kálváriát megkerülő vasúti síntől kifelé eső területeken. 
Lakossági visszajelzés alapján nagy igény van a Szabadság utca 
folytatásában járda kiépítésére, illetve a Ligeten további lakos-
sági szolgáltatások indítására. A körzetemben található óvodá-
ra is ráfér a fejlesztés, melynek első lépését a közeljövőben meg 
is tesszük. Sikeresen nyertünk forrást az óvoda energetikai fej-
lesztésére. Itt is, ahogy városszerte, nagy probléma az állandó 
csőtörés. Ez nem feltétlenül önkormányzati probléma, mind-
azonáltal önkormányzati szinten talán jobban tudunk hatni 
a szolgáltatóra a szolgáltatás minőségének javítása érdekében. 
A gyalogos közlekedés biztonságosabbá tételét szeretném azzal 
elérni, hogy a Kisfaludy utca és a Tavasz utca kereszteződésénél 
végre megépüljön egy zebra. Szilárd útburkolattal jelenleg jól el 
van látva körzetem belterületi része, de ez folyamatos karban-
tartást igényel, ami az idén alapított Városgazda Kft.-re komoly 
terhet ró. Külterületi utcákban hiányoznak a szilárd burkolatú 
utak, azonban itt ezt megelőzően az infrastruktúrát kell fej-
lesztenünk.

• Nem volt könnyű az elmúlt egy év… A vírus mindent 
felülírt.
Ezt senki nem gondolta volna. Én személy szerint is jól ki-
fogtam, hiszen a vírus miatt többnapos kórházi kezelésre 
szorultam, intenzív osztályon. Ebben a helyzetben az egyik 
legfontosabb célkitűzésünk – amit én is nagyon fontosnak 
tartok –, a közösségépítés sajnos nem, vagy csak nagyon 
mérsékelten tudott megvalósulni. Emellett sok elvonás érte 
az önkormányzatot, rengeteg pluszköltség, nagyon sok időt 
és energiát vitt el a vírussal szembeni védekezés és az ehhez 
kapcsolódó döntések. Próbáltunk ehhez mérten is a legtöbbet 
kihozni ebből az évből. 

• Mi az, amit a nehézségek ellenére sikernek értékel az 
elmúlt egy évben?
Amiben személyesen is részt vettem, és azt gondolom, hogy na-
gyon jó lépés volt, azt két szóban foglalnám össze dióhéjban: 
visszaszervezés és átszervezés. A visszaszervezés alatt azt ér-

tem, hogy amiket eddig külsős vállalkozók csináltak meg, azt 
most az önkormányzat mint egyszemélyes tulajdonos által ala-
pított Városgazda Kft. látja el. Ezzel a konstrukcióval jóval gyor-
sabb reakcióidőt lehet elérni, hiszen nem kell egy-egy feladatra 
külön-külön pályázatot kiírni, mert azt a saját vállalkozásunk 
végzi el. Költséget is csökkent ez a konstrukció, hiszen a külsős 
vállalkozóknál jelentkező haszon most az önkormányzatnál 
csapódik le. Már most látszik, hogy a téli síkosságmentesítés 
saját vállalkozással történő elvégeztetése több millió forint 
megtakarítást jelent.

A másik az átszervezés, ami az én körzetemben a Zrínyi utcai 
óvodát is érintette. Az összevonással egyrészt költségcsökke-
nést tudtunk elérni, másrészt sikerült – sok év után – végre 
megnyerni azt a belügyminisztériumi pályázatot, ami intéz-
ményfejlesztésre irányult. Ebből a szempontból is jó volt, hogy 
átszerveztük ezt a struktúrát, mert így egy intézményként az 
összes óvodát be tudtuk vonni a pályázatba. Az átszervezéssel 
azokat az emberi tényezőket is sikerült jobban kezelni, ami sok-
szor a működést sajnos negatív irányban befolyásolta. Bízunk 
abban, hogy így, egy vezetővel jobban menedzselhető lesz a mű-
ködés. Arra vagyok a legbüszkébb, hogy ezeket a hatékonyság-
növelő változásokat el tudtuk indítani.

• Van-e valamilyen elv, ami meghatározza a munkáját?
Az ügyvédi hivatásomból adódik, hogy amióta az eszemet tu-
dom, embereket képviselek. Nekem a képviselet azt jelenti, hogy 
úgy kell ellátnom, mintha saját ügyemben járnék el. Sajnos sok-
szor volt is korábban emiatt nézeteltérésem a feleségemmel, 
amikor az ügyfelet nem is érdekelte már az ügye, engem viszont 
nem hagyott nyugodni, és még több energiát öltem bele, a csa-
ládi idő terhére. A másik vezérlőelv, hogy a jó gazda gondossá-
gával szeretek eljárni, a legjobb és leghatékonyabb megoldást 
keresem, vigyázok az értékeimre, elért eredményeimre. Ha va-
lami elkészül, nem szabad gazdátlanul, az enyészetnek hagyni, 
folyamatosan karban kell tartani, ellenkező esetben semmit 
sem ér semmilyen fejlesztés. Gondosság és értékmegőrzés – szá-
momra ezek nagyon fontosak.

• Mivel tölti szívesen a szabadidejét?
Megmondom őszintén, hogy idén októberben a betegségem 
sok mindent megváltoztatott, sok mindent átgondoltam, amíg 
a kórházban az intenzív osztályon feküdtem. Előtte nagyon 
kevés időt fordítottam kikapcsolódásra, nem nagyon adtam 
magamnak szabadidőt. Most azonban próbálok úgy működni, 
hogy megtartsam az egyensúlyt. Szerintem az is közrejátszott 
abban, hogy a betegség így úrrá lett rajtam, hogy erre nem 
fektettem kellő hangsúlyt korábban. Emiatt életvitelemben 
most a vezérlőelvem az egyensúlyra törekvés. Ezért járok újra 
lovagolni és amikor tudunk, elmegyünk a fiaimmal horgász-
ni. Szeretek barátokkal motorozni, amíg az időjárás engedi, 
télen pedig síelni, ami az idén sajnos a hatályban lévő rendel-
kezések miatt kimarad. Ha van időm, akkor futok futópadon, 
vagy ha tudok, elmegyek úszni, ezzel próbálom fizikálisan is 
karbantartani magam.

Palkovics Mária
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A város szolgálatában 

Dr. Fetter Ádám polgármester:
Még novemberben is akadt dolga a 
városgazdáknak a zöldterületeken, de 
számtalan felújítást és javítást is elvégez-
tek a városban.

A városgazdák egész novemberben dolgoztak azon, hogy begyűjtsék a 
lehullott faleveleket a közparkokban és a játszótereken egyaránt.

Novemberben a Városgazda Kft. meg-
kezdte az önkormányzat kezelésében 
lévő, szilárd burkolatú aszfaltos, murvás 
és mart aszfaltos utak javítását. Ehhez 
beszerezték a szükséges eszközöket, 
illetve új munkagépük segítségével a 
murvás utak helyrehozását is el tudják 
végezni, ameddig azt az időjárás engedi. 
Így ezentúl nemcsak tavasszal és ősszel, 
hanem folyamatosan lesznek számukra 
kátyúzási feladatok.

Összesen 56 fát ültettek el a városgazdák novemberben a Ziribári utcában. 
A csemeték a lakosság segítségével – közösségi programként – kerültek 
volna a földbe, ám ezt a jelenlegi járványügyi intézkedések sajnos nem 
tették lehetővé. Az örökbe fogadható facsemeték mellé tavasszal táblát 
helyeznek ki, amelyekre felkerül a jelentkezők neve, a fa fajtája, valamint 
az ültetés éve. A tervek szerint minden örökbefogadó saját kezűleg ássa 
be a földbe a táblát tartó kis farönköt, közösségi esemény keretében.
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Az önkormányzat és a Városgazda Kft. mindenszentek és halottak napja 
környékén kiemelt figyelmet fordított a városi temető rendjére, takarítá-
sára. A sírok rendbetétele miatt megnövekvő hulladék és a nagy meny-
nyiségben lehulló falevelek tárolására a városgazdák plusz konténereket 
helyeztek el, valamint idei újításként a használt mécsesek számára külön 
gyűjtőedényt biztosítottak, ezeket november 23-án, hétfőn ürítették.

A Kápolna utcában 
egy önkormány-
zati ingatlanról a 
szomszédos portára 
átlógó diófa ágait 
távolították el a vá-
rosgazdák. 

A Dózsa György utca Fő út felőli 
járdaszakaszát rengetegen hasz-
nálják. Közülük többen is jelezték 
dr. Fetter Gábor körzeti képviselő-
nek, hogy a viacolor burkolat több 
helyen is felpúposodott a gyöke-
rek miatt, emiatt gyalog és baba-
kocsival is nehéz közlekedni rajta. 
A városgazdák azóta orvosolták a 
problémát. 

A városgazdák megjavították az 
autók által kidöntött pollereket, 
vagyis a parkolást gátló oszlopokat. 
Ahol kellett, pótolták is ezeket. 

További közterületi padokat javítot-
tak meg a városgazdák, emellett új 
hulladék gyűjtőt is kihelyeztek. 

A Görgey utcai lépcsőt a 
sorozatos szemetelések 
miatt gyakran kell ta-
karítani. A városgazdák 
arra kérnek mindenkit, 
ügyeljenek a szóban forgó 
terület tisztaságára. 

Megérkezett a karácsonyfa a Fő térre.
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Ahol a tárgyak 
beszélnek

Van egy épület a Kápolna utca 10.-ben, ahol a tárgyak beszélnek. 
Régmúltról, mindennapokról, hagyományokról, arról, hogyan éltek őseink. 

Mindennek a megálmodója, létrehozója és a mai napig szíve és lelke Gromon 
Andrásné, Mici néni, akivel sok mindenről beszélgettünk, kezdetektől mostanáig.

Autentikusabb környezetet nem is találhattunk volna a találko-
zóra Mici nénivel, mint a Tájház egyik emlékekkel teli szobáját. 
Régi bútorok, szebbnél szebb régi ruhák és tárgyak között be-
szélgettünk a Helytörténeti Egyesület és a Tájház alapítójával, 
aki így kezdte a mesélést: „1976-ban elmentem a Tanácsházára, 
és engedélyt kértem egy tájház létrehozására. Az akkori tanács-
elnök azt mondta, rendben, csak szerezzek munkatársakat ma-
gamnak. Ez megtörtént, majd meghirdettük, hogy régi ruhá-
kat, tárgyakat, berendezést gyűjtünk. Ahol volt valami ilyesmi, 
azt elhoztuk, összegyűjtöttük. Eleinte a könyvtár épületében 
volt a kiállítás, ott kaptunk két termet.” 

Később lehetőség adódott a Kápolna utca 10.-ben lévő épület 
megvásárlására, de ez nem ment olyan egyszerűen. „Mentem fű-
höz-fához, majd Pálos Miklós államtitkárhoz – meséli Mici néni. 
– Kapott is az egyesület 300 000 forintot, addig, amíg pénzt 
tudunk szerezni a ház megvételére.” Végül a svábok anyaorszá-
gából, Németországból, egészen pontosan Bonnból érkezett a 
segítség, a bonni belügyminisztérium pályázatának segítségé-
vel sikerült megvenni a házat. Ahogy Gromon Andrásné emlék-
szik, „nagyon romos állapotban volt az épület, teljesen fel kellett 

újítani. Jöttek az emberek, 
hoztak mindenféle tárgyakat, 
emlékeket, gyönyörű ruhá-
kat, aminek mi nagyon örül-
tünk, és örültek ők is, hogy 
meg tudnak menteni valamit 
a múltjukból.”

1993. augusztus 16-án volt az 
épület ünnepélyes átadása, 
Fogarasy-Fetter Mihály mond-
ta az ünnepi beszédet: „Hogy 
megmutathassuk az utódok-
nak őseink életét és az életért 
folytatott küzdelmeit, le kell 
írnunk a történéseket, a nép-
szokásokat és hagyományo-
kat, a népdalokat, néptáncokat 
és mindent, ami őseinkre jel-
lemző volt, nem szabad veszni 
hagyni őket, hanem össze kell 
gyűjtenünk és meg kell őriz-
nünk”. A megnyitóra eljött 
Bonnból a nagykövet, és ünne-

pi műsorral kísérve megnyitotta kapuit a pilisvörösvári Tájház. 
Ezt követően az emlékek pedig csak gyűltek, egyre több tárgy és 
velük együtt egyre több sors és történet költözött a falak közé.

„Azon igyekeztünk, hogy ne csak az ünnepeket, hanem a hét-
köznapokat is megőrizzük a tárgyakban, a szerszámokban, a 
ruhákban, a bútorokban és a képekben – folytatja Mici néni. – 
Az épületet az évek során többször kellett renoválni, és mindig 
akadtak jóakaróink. Nagyon nagy hálával tartozom a bádogos-
nak, Pfeiffer Tücsinek, és a zeneiskola akkori igazgatójának, 
Hoós Sándornak. Ő hívta fel a figyelmet egy pályázati lehető-
ségre, amivel a tatarozást meg tudtuk csinálni, 500 000 forin-
tot kaptunk rá. Igyekeztünk sok mindent szervezni, rendezvé-
nyeket, ünnepségeket az udvaron, és mindig helyi énekkarokat, 
zenekarokat hívtunk meg. Sajnos az idő múlásával a kor és a 
családi körülmények egyre nehezebbé tették a működtetést. 
Annak azonban nagyon örülök, hogy sok látogatónk volt, egy-
szer még Habsburg Ottó is megtisztelt bennünket.”

Egy rövid időre újságíró helyett látogató lettem én is. Mici néni 
rögtönzött tárlatvezetése során megcsodálhattam többek kö-
zött egy régi bányász egyenruhát, számos miseruhát, köztük 
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egészen különleges darabokat, megtudtam néhány érdekessé-
get a régi viseletekről, arról, hogyan nézett ki a tisztaszoba, a 
konyha, és néhány olyan tárgyat is megmutatott nekem, amiről 
az én generációm és a fiatalabbak nagy része ma már azt sem 
tudja, micsoda. Mindenhez fűződik egy rövid történet, és mind-
egyikből érezhető volt az a szeretet és elhivatottság, amellyel 
1973-ban az egész történet elindult.

Erről Gromon Andrásné így vall: „Azért született meg az egész, 
mert engem mindig meghatott, hogy az őseink – nagyszüleim, 
szüleim – milyen szegényen, de szorgalmasan, becsületesen, 
vallásosan éltek. Nagyon nehezen vettek meg egy-egy tárgyat 
vagy ruhadarabot, ezért azt most sem szabad csak úgy félre-
dobni. Rengeteg tárgy van itt, nem is tudom, mennyi, egyszer 
megpróbáltuk leltározni, de nagyon nagy munka lenne. Főleg 
az ifjúságnak szerettük volna megmutatni ezeket az értékeket. 
Itt önmagáért beszél minden. Próbáltuk úgy berendezni, mint-
ha egy igazi lakás lenne. Régen azt tanultuk a szüleinktől, hogy 
még egy gombra is vigyázni kell, ha leesik, felvesszük és visz-
szavarrjuk. Minden, ami itt van, értékes nekem, és mindenhez 
fűződik valamilyen emlék.”

Még egy épület tartozik a Tájházhoz, átellenben, a Kápolna utca 
1.-es szám alatt található régi ház, melyet egykor Karátsonyi 
gróf épített a munkásainak. Mici néni ide népismereti órákat 
vagy akár sváb főzőtanfolyamokat is el tudna képzelni. „12 mil-
lió forintot költöttünk rá eddig, megcsináltattuk a vízvezetéket, 
vizesblokkokat, a mennyezetet, és amit lehetett. Még egy kis tető-
javítás lenne szükséges. Úgy van berendezve, ahogy régen éltek az 
emberek. Azt szeretném, ha ez az épület is funkciót kapna. Egye-
dül sajnos kevés vagyok ehhez, és eddig nem találtam olyat, aki 
szívesen megpróbálta volna. Vannak most is segítőim, négy fiatal, 
Kozek Ildikó, Keszthelyi Éva, Láncz Gábor és Halmschlager János. 
Amit tudnak, megtesznek, de szeretettel várjuk azokat, akik tud-
nak és akarnak segíteni. Ha többen vagyunk, többet lehet elérni, 
és akkor mindenki úgy érezné, hogy az eredmény az ő érdeme is. 
Akár közszolgálatot is tölthetnének nálunk a gimnazisták.”

Arra a kérdésemre, hogy miért fontos az, hogy a fiatalok is megis-
merjék a régiek életét, érdekes és egyben elgondolkodtató választ 
kaptam: „Azért, mert mi, öregek úgy érezzük, hogy ez a mostani 
világ nem szép. Régen sokkal szegényebbek voltunk, de mégis 
boldogabbak. A fiataloknak örülniük kellene, hogy milyen jó dol-
guk van, csak néhány apróság: gombnyomásra megy a villany, a 
fűtés és a víz. Ma észre sem veszik, de ez óriási előny a régiekkel 
szemben. Másik példa a fénykép: régen egy családi fotó kint volt 

egész életükben a falon. Most lehet száz, 
ezer vagy még több fénykép, nem tud-
juk, mi lesz vele, nincs is idő újranézni 
őket. Ez valahogy nem jó így.”

Gromon Andrásné a közelmúltban 
állami kitüntetést vehetett át, a Ma-
gyar Arany Érdemkereszt (polgári 
tagozat) kitüntetését, erről múlt havi 
számunkban már olvashattak. A ki-
tüntetés több mint 40 év munkáját 
ismeri el, Mici nénit mégis meglep-
te. „Nagyon örültem neki, és nagyon 
szépen köszönöm! Jablonkay Mária (a 
Solymári Helytörténeti Egyesület volt 
vezetője – a szerk.) terjesztett fel a díj-
ra, ő mindig figyelte a munkámat, és mindig szeretett volna 
segíteni. Nagyon meglepődtem, nem számítottam erre.”

Mici néni továbbra sem pihen, sőt igen aktív, éppen egy könyv 
kiadására készül. „Igen, mert a könyv megmarad. Az lesz a 
címe, hogy Ünnepek és szentelvények a Pilisvörösvári Egyház-
község életében. Több évtizedre visszamenőleg próbáljuk az ak-
kori szokásokat, szertartásokat, ünnepeket bemutatni. Fontos, 
hogy ezeket is valahogy örökül hagyjuk az utókornak.”

Egy élet munkája van a Tájházban ezen a pár négyzetméte-
ren. Ha ellátogatunk ide, megismerhetjük Vörösvár múltját, 
hagyományait, szokásait. Az pedig különösen szerencsésnek 
érezheti magát, aki a tárgyak nézegetése mellett meghallgat-
hatja a hozzájuk fűződő történeteket is. Mici néni a beszélge-
tést ezzel zárja: „Akkor örülnék a legjobban, ha ez a kis múze-
um minden hagyományápoló munkánkat támogatni kívánó 
vörösvárié lenne, hogy többen érezzék a magukénak, segítse-
nek akár fenntartani, akár jobbá, szebbé tenni, ha kell… Csak 
ne hagyják elveszni.”

Palkovics Mária

Vörösvári portrék

„Tiszteld a múltat a jelenben és tartsd a jövőnek.” 
Vörösmarty Mihály

Kérünk, Istenünk, áraszd ki bőséges áldásodat erre a házra, 
hogy mindazok, akik Neked tetszően használni fogják, Tőled 
testi-lelki erőt és üdvösséget nyerjenek!

Krisztus, a mi Urunk által. 
Ámen.



Téli ünnepi viselet régen

Karácsony, Jézus Krisztus születésének ünnepe az egyik legfonto-
sabb időpont volt a helyi német ajkúak naptárában.  A hajnali rorá-
té szentmisékre járás, a gyermekek ajándékainak elkészítése, a ka-
rácsonyfa céljára szánt boróka felkutatása, a szaloncukorfőzés, az 
ételek és sütemények készítése mellett feladat volt a téli ünneplő 
viselet gondos rendbetétele és előkészítése. Még a szegényebb em-
bereknek is volt legalább egy téli ruházata a hétköznapi és nyári 
ünnepi viseletei mellett.  A lányok és asszonyok a nyári melegben 
gondosan szellőztették és prakkerolták téli ruhadarabjaikat. A 
férfiak is hasonlóan tettek saját téli öltözetükkel. 

A nők téli ünnepi viselete: fehér, díszített ing, flanel vagy bársony 
alsómellény, vastag gyapjúszövet, esetleg bársony jangel, juppel 
vagy blúz. A hosszú alsóing és mellény után vették fel az alsó-
szoknyákat, a nehezebbeket pánttal ellátva. Ez a nadrágtartóhoz 
hasonlóan a vállon áthaladva segítette a viselést. Kedvelt volt az 
úgynevezett vattaszoknya. Ez sokkal rövidebb volt, mint az alsó-
szoknyák. Rózsaszín vagy kék csíkos, flanel anyagból készült, 
vattával kitömve és 10-15 centinként hosszában levarrva. Erre 
kerülhettek a sima flanel alsószoknyák, majd az ünnepi felső-
szoknya. A legtöbb nő ilyenkor a kockás gyapjúszövetből készült, 
alján bársonycsíkkal díszített, nehéz szoknyáját vette fel. Kedvel-
tek voltak az egyszínű gyapjúszoknyák és bársonyszoknyák is. 

Ruhájuk elé liszter, selyem vagy fényesre mángorolt rumburger 
kötényt kötöttek. 

A nők lábán télen kötött berliner vagy létra harisnya, rajta magas 
szárú, fűzős, bársony- vagy esetleg bőrcipő volt. Szerették a vastag 
gyapjúfonalból kötött félcipőket is. Erősen csúszós időben rongyot 
tekertek cipőjükre, amit a templomhoz érve levettek. Az asszo-
nyok fejüket sopfkendővel kötötték be a nyakuk mögött, majd 
erre gyapjú vagy bársonykendőt kötöttek. Ezen kendőknek volt 
selyem- vagy gyapjúrojttal díszített változata is, ezeket kendőtű-
vel tűzték meg áll alatt. Elengedhetetlen volt a nagy hidegben a 
kabát. A sváb lányoknak és asszonyoknak nem volt télikabátjuk, 
így ők nagykendőket viseltek télen. Szerették a könnyebb, horgolt 
berliner kendőket, a nehéz, durva szőr és finom gyapjú keveré-
kéből szőtt asztrahán kendőket, valamint a pokróckendőnek ne-
vezett kockás, mintás vagy szélén virágmintával szőtt durvább 
gyapjúkendőket. A komoly hidegben a fejükre is felhúzták ezeket 
a nagykendőket. A lányok fejkendő nélkül mentek a templomba, 
de hóviharban ők is a fejükre húzták a nagykendőjüket.

A férfiak télen alaposan kikefézett, sötétkék vagy fekete, vastag 
posztóruhájukat vették fel. Erős szövésű, hosszú szárú vászon-
gatyát vagy flanel alsónadrágot hordtak. Felülre fehér, díszített in-
get húztak, erre felsőing került sötét színű szövetből, majd követ-
kezett a posztómellény és -zakó. Legfelülre jött a többrétegű, bélelt 
és prémgallérral ellátott télikabát, dupla gombsorral. Az eredeti 
prémgallér kis fekete bárányok bundájából készült. Ugyanebből 
készítették a férfiak kucsmáját is, belül világos gyapjúbéléssel. Lá-
bukra flanel kapcát tekertek és fényes, egyenes szárperemű csiz-
mát húztak. A lábbelijükre csúszós időben csizmavasat kötöttek, 
amit a templomhoz érve levettek. 

Csodálkozhatunk, hogy ennyi ruhadarabot kellett rendben tarta-
niuk és felvenniük. Akkor fontos volt a rendszer, ma már ez sajnos 
háttérbe szorult. Amiben otthon voltak vagy piacra mentek, azt 
sosem vették fel templomba. Az elmúlt évek enyhe telei bizonyá-
ra kedveztek volna a viseletben járó őseinknek, azonban a régi téli 
időjárás megkövetelte ezt a réteges öltözetet a nagy ünnepekkor is.

Zsámboki Szabolcs, Pilisvörösvári Honismereti Klub

14 Helytörténet
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ÁPRILIS
1 Csütörtök

2 Péntek – Nagypéntek

3 Szombat

4 Vasárnap – Húsvét

5 Hétfő – Húsvéthétfő

6 Kedd

7 Szerda – Vörösvári Újság lapzárta

8 Csütörtök

9 Péntek

10 Szombat

11 Vasárnap

12 Hétfő

13 Kedd

14 Szerda

15 Csütörtök

16 Péntek

17 Szombat

18 Vasárnap

19 Hétfő

20 Kedd

21 Szerda

22 Csütörtök

23 Péntek – Vörösvári Újság megjelenés

24 Szombat

25 Vasárnap

26 Hétfő

27 Kedd

28 Szerda

29 Csütörtök

30 Péntek

JÚNIUS
1 Kedd

2 Szerda – Vörösvári Újság lapzárta

3 Csütörtök

4 Péntek

5 Szombat

6 Vasárnap

7 Hétfő

8 Kedd

9 Szerda

10 Csütörtök

11 Péntek

12 Szombat

13 Vasárnap

14 Hétfő

15 Kedd

16 Szerda

17 Csütörtök

18 Péntek – Vörösvári Újság megjelenés

19 Szombat

20 Vasárnap

21 Hétfő

22 Kedd

23 Szerda

24 Csütörtök

25 Péntek

26 Szombat

27 Vasárnap

28 Hétfő

29 Kedd

30 Szerda

MÁJUS
1 Szombat – Munka ünnepe

2 Vasárnap

3 Hétfő

4 Kedd

5 Szerda – Vörösvári Újság lapzárta

6 Csütörtök

7 Péntek

8 Szombat

9 Vasárnap

10 Hétfő

11 Kedd

12 Szerda

13 Csütörtök

14 Péntek

15 Szombat

16 Vasárnap

17 Hétfő

18 Kedd

19 Szerda

20 Csütörtök

21 Péntek – Vörösvári Újság megjelenés

22 Szombat

23 Vasárnap – Pünkösd

24 Hétfő – Pünkösdhétfő

25 Kedd

26 Szerda

27 Csütörtök

28 Péntek

29 Szombat

30 Vasárnap

31 Hétfő
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JÚLIUS
1 Csütörtök

2 Péntek

3 Szombat

4 Vasárnap

5 Hétfő

6 Kedd

7 Szerda – Vörösvári Újság lapzárta

8 Csütörtök

9 Péntek

10 Szombat

11 Vasárnap

12 Hétfő

13 Kedd

14 Szerda

15 Csütörtök

16 Péntek

17 Szombat

18 Vasárnap

19 Hétfő

20 Kedd

21 Szerda

22 Csütörtök

23 Péntek – Vörösvári Újság megjelenés

24 Szombat

25 Vasárnap

26 Hétfő

27 Kedd

28 Szerda

29 Csütörtök

30 Péntek

31 Szombat

AUGUSZTUS
1 Vasárnap

2 Hétfő

3 Kedd

4 Szerda – Vörösvári Újság lapzárta

5 Csütörtök

6 Péntek

7 Szombat

8 Vasárnap

9 Hétfő

10 Kedd

11 Szerda

12 Csütörtök

13 Péntek

14 Szombat

15 Vasárnap

16 Hétfő

17 Kedd

18 Szerda

19 Csütörtök

20 Péntek – Nemzeti ünnep

21 Szombat

22 Vasárnap

23 Hétfő – Vörösvári Újság megjelenés

24 Kedd

25 Szerda

26 Csütörtök

27 Péntek

28 Szombat

29 Vasárnap

30 Hétfő

31 Kedd

SZEPTEMBER
1 Szerda

2 Csütörtök

3 Péntek

4 Szombat

5 Vasárnap

6 Hétfő

7 Kedd

8 Szerda – Vörösvári Újság lapzárta

9 Csütörtök

10 Péntek

11 Szombat

12 Vasárnap

13 Hétfő

14 Kedd

15 Szerda

16 Csütörtök

17 Péntek

18 Szombat

19 Vasárnap

20 Hétfő

21 Kedd

22 Szerda

23 Csütörtök

24 Péntek – Vörösvári Újság megjelenés

25 Szombat

26 Vasárnap

27 Hétfő

28 Kedd

29 Szerda

30 Csütörtök
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OKTÓBER
1 Péntek

2 Szombat

3 Vasárnap

4 Hétfő

5 Kedd

6 Szerda – Vörösvári Újság lapzárta

7 Csütörtök

8 Péntek

9 Szombat

10 Vasárnap

11 Hétfő

12 Kedd

13 Szerda

14 Csütörtök

15 Péntek

16 Szombat

17 Vasárnap

18 Hétfő

19 Kedd

20 Szerda

21 Csütörtök

22 Péntek – Vörösvári Újság megjelenés

23 Szombat – Nemzeti ünnep

24 Vasárnap

25 Hétfő

26 Kedd

27 Szerda

28 Csütörtök

29 Péntek

30 Szombat

31 Vasárnap

NOVEMBER
1 Hétfő – Mindenszentek

2 Kedd

3 Szerda – Vörösvári Újság lapzárta

4 Csütörtök

5 Péntek

6 Szombat

7 Vasárnap

8 Hétfő

9 Kedd

10 Szerda

11 Csütörtök

12 Péntek

13 Szombat

14 Vasárnap

15 Hétfő

16 Kedd

17 Szerda

18 Csütörtök

19 Péntek – Vörösvári Újság megjelenés

20 Szombat

21 Vasárnap

22 Hétfő

23 Kedd

24 Szerda – Vörösvári Újság lapzárta

25 Csütörtök

26 Péntek

27 Szombat

28 Vasárnap

29 Hétfő

30 Kedd

DECEMBER
1 Szerda

2 Csütörtök

3 Péntek

4 Szombat

5 Vasárnap

6 Hétfő

7 Kedd

8 Szerda

9 Csütörtök

10 Péntek – Vörösvári Újság megjelenés

11 Szombat

12 Vasárnap

13 Hétfő

14 Kedd

15 Szerda

16 Csütörtök

17 Péntek

18 Szombat

19 Vasárnap

20 Hétfő

21 Kedd

22 Szerda

23 Csütörtök

24 Péntek – Szenteste

25 Szombat – Karácsony

26 Vasárnap – Karácsonys

27 Hétfő

28 Kedd

29 Szerda

30 Csütörtök

31 Péntek



Naptár 2021

JANUÁR
1 Péntek – Újév

2 Szombat

3 Vasárnap

4 Hétfő

5 Kedd

6 Szerda – Vörösvári Újság lapzárta

7 Csütörtök

8 Péntek

9 Szombat

10 Vasárnap

11 Hétfő

12 Kedd

13 Szerda

14 Csütörtök

15 Péntek

16 Szombat

17 Vasárnap

18 Hétfő

19 Kedd

20 Szerda

21 Csütörtök

22 Péntek – Vörösvári Újság megjelenés

23 Szombat

24 Vasárnap

25 Hétfő

26 Kedd

27 Szerda

28 Csütörtök

29 Péntek

30 Szombat

31 Vasárnap

FEBRUÁR
1 Hétfő

2 Kedd

3 Szerda

4 Csütörtök

5 Péntek

6 Szombat

7 Vasárnap

8 Hétfő

9 Kedd

10 Szerda – Vörösvári Újság lapzárta

11 Csütörtök

12 Péntek

13 Szombat

14 Vasárnap

15 Hétfő

16 Kedd

17 Szerda

18 Csütörtök

19 Péntek

20 Szombat

21 Vasárnap

22 Hétfő

23 Kedd

24 Szerda

25 Csütörtök

26 Péntek – Vörösvári Újság megjelenés

27 Szombat

28 Vasárnap

MÁRCIUS
1 Hétfő

2 Kedd

3 Szerda

4 Csütörtök

5 Péntek

6 Szombat

7 Vasárnap

8 Hétfő

9 Kedd

10 Szerda – Vörösvári Újság lapzárta

11 Csütörtök

12 Péntek

13 Szombat

14 Vasárnap

15 Hétfő – Nemzeti ünnep

16 Kedd

17 Szerda

18 Csütörtök

19 Péntek

20 Szombat

21 Vasárnap

22 Hétfő

23 Kedd

24 Szerda

25 Csütörtök

26 Péntek – Vörösvári Újság megjelenés

27 Szombat

28 Vasárnap

29 Hétfő

30 Kedd

31 Szerda
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Januártól tilos az avarégetés
Jövőre országszerte tilos lesz a tarló, az avar és a kerti 
hulladék égetése. Az európai uniós szinten elfogadott 
szabályozás célja a levegő minőségének javítása, ezáltal a 
lakosság egészségének védelme. Aki nem tartja be a sza-
bályokat, 10 ezer forinttól 3 millió forintig terjedő bírság-
gal sújtható. Az ezzel kapcsolatos bejelentések ellenőrzése 
2021. január elsejétől már nem az önkormányzat hatás-
körébe tartozik, ha valaki jogsértő tevékenységet észlel, 
a 112-es segélyhívón jelezheti. Tűz esetén továbbra is szá-
míthatnak a lakosok a pilisvörösvári önkéntes tűzoltókra. 

Szünetel a vízbekötés 
tavaszig
Szünetel a vízbekötés Pilisvörösváron 2020. november 
15. és 2021. március 15. között. A Duna Menti Regio-
nális Vízmű Zrt. tájékoztatása szerint a szolgáltatás 
biztonsága érdekében nem járulnak hozzá a bekötőve-
zetéket érintő kivitelezéshez, illetve a különválasztott 
mérő felszereléséhez a téli időszakban. Ennek oka, hogy 
ebben az évszakban a körülmények nem megfelelőek 
a munkavégzéshez. A bekötéskivitelezés szünetelteté-
se témában készített Ü72110 és Ü72111 űrlap elérhető a 
pilisvorosvar.hu oldalról.

Igazgatási szünet 
Ezúton tájékoztatjuk Pilisvörösvár polgárait és minden kedves ügyfelünket, 
hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgála-
ti tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján és a képviselő-testület 7/2020. (I. 23.) Kt. sz. határozatában 
foglaltak szerint a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkarendjé-
ben az alábbi napokra rendelt el igazgatási szünetet:
• 2020. december 12., szombat
• 2020. december 22–31. (6 munkanap) 

Ebben az évben tehát december 21. az utolsó nap, amikor ügyeket tudnak intézni a hivatalban, 2021-ben pedig január 4-én 
tehetik ezt meg először.  Az igazgatási szünet bevezetésére az éves szabadságok kiadása és a költséghatékony működés 
érdekében van szükség. 

Az igazgatási szünetek alatt a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal zárva tart, ám halálesettel, temetéssel kapcsolatosan anya-
könyvi ügyeletet tartunk az alábbi időpontban:
• 2020. december 28., hétfő, 9.00–10.00

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

Temetéssekkel kapcsolatos ügyintézés helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1., műszaki osztály, az emeleten balra)

Adókötelezettség teljesítésével kapcsolatos fontos tudnivalók 
városunk honlapján: http://bit.ly/pvarado



20 Események

A Nagynyárádi Kékfestő Műhely kiállításának 
megnyitójával kezdődött településünkön 

a nemzetiségi hét Pilisvörösvár Német 
Nemzetiségi Önkormányzata 

és a Művészetek Háza szervezésében. 
A programsorozat végül – az újabb 

szigorítások miatt – csak részben valósult 
meg, de a kiállítást már a megnyitó napján 

és utána is sokan megtekintették, 
amíg lehetett.

Kékfestő kiállítás

A Művészetek Háza 
színháztermében no-
vember 7-én, pénteken 
este nyílt meg a Nagy-
nyárádi Kékfestő Mű-
hely kiállítása. A vírus-
helyzet ellenére sokan 
eljöttek, szigorúan be-
tartva a távolságtartás 
és a maszkviselés szabá-
lyait. A vendégeket Sax 
Norbert harmonikajáté-
ka után Valachi Katalin, 
az intézmény vezetője 
köszöntötte, majd átad-
ta a szót Sax Lászlónak. 
A nemzetiségi önkor-
mányzat elnöke többek 
között arról beszélt, 
hogy milyen fontos megőrizni az olyan hagyományokat, ami-
lyen a kékfestés is. A nagynyárádi festőműhelyt és Sárdi János 
tulajdonost Mundrusz Anett Junior Príma díjas kékfestő mu-
tatta be néhány szóban. Elmondta, hogy több szálon is kötődik 
a mostani kiállításhoz, hiszen egyrészt maga is kékfestő, más-
részt személyesen ismeri Sárdi Jánost, sőt az idősebb Sárdi Jánost 
is, a nagynyárádi műhely alapítóját, akit a szakma a kékfestés 
királyaként emleget. 

Ifj. Sárdi János eredeti szakmája vegyészmérnök, a kékfestés 
művészetét édesapjától tanulta. A kékfestés mindkét techniká-

ját, az indigós és az indantrénos festést is jól ismeri, de főképp 
a hagyományos, indigós technikával dolgozik. Nagynyárádi 
műhelyében szívesen és készségesen vezeti be a látogatókat a 
kékfestés művészetébe, hiszen célja, hogy az édesapjától örökül 
kapott művészetet megőrizze és fenntartsa.

A kiállításon nagyrészt az ún. sváb kék színt láthattuk, a kiál-
lított darabokon a dél-baranyai svábság mintázata tükröződött 

vissza. Emellett a Pilisvörösvári Hagyományőrző 
Egyesület által megőrzött ruhákat, terítőket, köté-
nyeket is megtekinthettük, hiszen Vörösváron is 
voltak kékfestéssel készült textíliák.

Palkovics Mária
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Hogyan kerül
a szőlőfürt 
egy sportcipőre?

A novemberi kékfestő kiállításhoz kapcsolódva foglalkozásokat 
terveztünk ovisoktól felsős korosztályig. A kékfestő mesterség 
fortélyainak megfelelően a minta tervezésétől a nyomat készí-
tésén át a rongybaba készítéséig több különböző programmal 
készültünk.

A workshopok alatt a kiállítás képei segítségével bemutattuk a 
kékfestő textil készítésének folyamatát. A részt vevő gyerekek 
megtudhatták, hogyan alakul ki a kék szín a vásznon az indi-
gó növényből készített festék segítségével, és azt a varázslatos 
folyamatot is megismerhették, ahogyan a minta előtűnik az 
anyagon.

A hagyományos mesterség bemutatása lehetőséget adott arra 
is, hogy meséljünk a paraszti gazdaság önellátásáról, a 100-150 
évvel ezelőtt élt emberek életformájáról, valamint a kézműves 
mester fáradságos, fizikai erőt igénylő munkájáról, ami egyrészt 
nagy szaktudást, másrészt kézügyességet igényelt. 

A felsősöknek ajánlott témáink által beszéltünk arról, hogy a 
népművészet által megőrzött formakincs hol talál helyet a mai 
kultúrában, lehet-e divatos, hordható ruhadarabokat tervezni 
kékfestő motívumok felhasználásával. 

Az intézmény bezárása miatt végül a kéthetesre tervezett prog-
ramból csak két nap valósult meg, a több mint 50 bejelentke-
zett csoportból csak 8 számára. Azonban tervezzük a folytatást, 
mert az első alkalmak sikeresek és eredményesek voltak.

Művészetek Háza

Kékfestő workshopok témái 
ovisoknak:
• kék vászonra nyomódúccal mintázás 
• rongybaba készítése kékfestő ruhával
• papír öltöztetőbaba

Témák iskolásoknak:
• kék vászonra nyomódúccal mintázás 

(zsebkendő méretben)
• monogramnyomat kéktextil festékkel fehér vászonra 

(zsebkendő méretben)
• monogramtervezés, mintalapról másolás
• levendulazsák varrása kékfestő anyagból
• textiltervezés (felsősöknek)
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November elején zárt kapuk mellett tarották meg 2020 utolsó 
Bozsik-tornáját Szentendrén, amelyen – a szigorú járványügyi 
előírások betartása mellett – a Pilisvörösvári UFC utánpótlás já-
tékosai szép számban képviselték a Szent Erzsébet utcai klubot 
a hideg, sokszor ködös idő ellenére. 

November első teljes hétvégéjén öt hét után megtört a felnőtt 
csapat nyeretlensége Nagykovácsi ellen, hazai pályán, ahol a vö-
rösvári fiúk napsütéses időben négy góllal bélelték ki vendégeik 
hálóját, cserébe pedig csak kettőt kaptak. Ez a győzelem kifeje-
zetten fontos volt, mert a novemberben meghozott járványügyi 
szigorítások kapcsán a PUFC vezetősége úgy döntött, hogy bár 
az edzéseket amíg lehet, megtartják, azonban a mérkőzéseket és 
tornákat elhalasztják. Ennek fényében várhatóan három felnőtt 
és öt utánpótlás meccset fognak pótolni februárban műfüves 
pályákon, illetőleg júniusban. Az edzők remélik, hogy a játéko-
sok ezeket a mérkőzéseket már nézők előtt játszhatják le.

A jelenlegi különleges helyzet kapcsán Bilau Csaba elnököt kérdez-
tük, aki szerkesztőségünknek elmondta: az edzéseket zárt kapuk 
mögött, de folytatják, amíg lehetőségük van rá, és megtartásuk 
nem veszélyezteti játékosaik egészségét. Szerencsére a nálunk fut-
ballozók döntő többségét semmi sem riasztja el a focitól, így játéko-
saink meg tudják őrizni az év során kialakított formájukat.

K. M

„Bezárt” 
a pálya

Eredmények
PUFC – Nagykovácsi 4:2

Fotó: Scheller Regina

Pilisi vívók 
újra páston

Hajdúhadházán rendezték meg no-
vember 6–8. között az Olimpici GP 
Fülöp Gyula Emlékversenyt, amely 
az országos utánpótlás párbajtőr 
versenysorozat első fordulója. Sajnos 
a járványhelyzet miatt Törpici kor-
csoportban nem rendeztek versenyt, 

gyermek korcsoportban viszont egyesületünkből Farkas 
Emma és Zöld Zsombor is pástra lépett.

Mindig nagy próbatétel, amikor valaki korcsoportot vált. 
Emmának ez volt az első versenye ebben a korcsoport-
ban, ahol már nagyobb fegyverrel és nála idősebbekkel 
vívott. Ennek ellenére szépen helyt állt, végül a 27. helyen 
végzett.

Zöld Zsombor már „másodéves” a gyermek korcsoport-
ban, az elmúlt szezon tapasztalataival lépett pástra. Azt 
mondják a vívók, az a jó, ha minél hosszabb egy verseny-
nap. Zsombornak hosszú napja volt, mivel 10 órakor kez-
dett a csoportkörökkel, az utolsó asszóját pedig délután 
kettő óra után vívta.

A csoportkört nagyon jó eredménnyel zárta, hat asszó-
jából négyet megnyert. A legjobb 32-ben 15:3-ra győzött. 
A nyolc közé jutásért keményen küzdött, végig fej fej 
mellett haladt ellenfelé-
vel, végül megnyerte az 
asszót 15:14-re. Az elő-
döntőbe jutás sajnos nem 
sikerült, 15:7-re nyert 
az ellenfele, de Zsombor 
végül így is a 7. helyen 
végzett!

Köszönjük Pilisvörösvár 
Város Önkormányzatá-
nak, hogy támogatta a 
versenyen való részvételt.

Bolvári Boglárka
Pilisi Sportegyesület

Fotó: PUFC

Sport
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Pilisi vívók 
újra páston

Új könyvek
a városi könyvtárban

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

Dr. Csernus Imre: Főnix
Csernus Imre úgy véli, a mostani, járványtól 
sújtott, válságos időszak eddig soha nem 
látott lehetőséget kínál a megújulásra. Már 
csak az a kérdés: öreg vagy fiatal főnixként 
szeretnénk megélni a jelen kihívásait.

Woody Allen: 
Apropó nélkül – Önéletrajz
Korunk egyik legmeghatározóbb filmes sze-
mélyisége páratlan részletességgel, leplezet-
len őszinteséggel és természetesen a tőle 
megszokott humorral idézi fel viharos életét.

Lackfi János: Igaz mese a karácsonyról
Lackfi János újabb szívmelengető mese-
könyvében Jézus születését, a karácsony 
igaz meséjét mondja el: azt, amit generáci-
ók óta újrahallgatunk.

J. K. Rowling: Az Ickabog
Duskáldia egykor a világ legboldogabb or-
szága volt, minden szép és jó volt benne, 
kivéve a ködös északi részt, Lápföldét, ahol 
egy régi rege szerint a szörnyűséges Icka-
bog tanyázott. 
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Nyereményjáték
A helyes megfejtést be-
küldők között egy  
„Pilisvörösvár bögrét” 
sorsolunk ki! A megfejté-
seket január 4-éig várjuk 
az ujsag@pilisvorosvar.hu 
e-mail-címre.

Sorsolás: jan. 5., a nyertest 
e-mailben értesítjük.

A novemberi nyereményjá-
ték nyertese: Szép Gréta.

Rejtvény Kedves Olvasóink! E havi számunkban Márai Sándortól rejtettünk 
el egy idézetet, a karácsonyhoz kapcsolódóan.

„Az ünnep mély….”

Kepes András: 
A boldog hülye és az okos depressziós
„Régóta foglalkoztat a kérdés, vajon miért 
gondolják az emberek, hogy a tudatlan-
ság a boldogság, és aki igyekszik felelősen 
szemlélve megérteni a világot, csak pesszi-
mista lehet.”

Nicholas Sparks: Visszatérés
A sorsod titkok és visszatérések sorozata. 
Csak rajtad áll, hogyan éled meg őket.

Tőkéczki László: 
Tisza István eszmei, politikai arca
Tisza István személyéről és életművéről a 
legutóbbi időkig a haladó kortársak és az 
utókor kliséi élnek a köztudatban. A könyvből 
most közelebb kerülhetünk a valósághoz.
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Családi örökség
Városunk lakóinak bizonyára nem kell bemutatni a település szívében elhelyezkedő Krausz 

Mezőgazdasági és Barkács Kisáruházat, amelynek elődje már az 1980-as évek 
közepétől a vörösvári lakosok szolgálatában áll. Az azóta eltelt időszakról 

az áruház vezetőjével, ifjabb Krausz Tamással beszélgettünk.

December első napja van, javában zajlik a koronavírus-járvány 
második hulláma, ezért Tamással személyes beszélgetés helyett 
ezúttal telefonon tárgyalunk. Persze – mint ahogy ezekben a 
napokban sok eszmecsere –, úgy a miénk is a jelenlegi pandémia 
körüli dolgokkal kezdődik. Mindennek a bolt esetében konkrét 
apropója is van, ugyanis Krauszék a járvány első hullámában 
200 liter tömény fertőtlenítőszert, takarító eszközöket, zsáko-
kat, novemberben pedig maszkokat, gumikesztyűket és újabb 
adag fertőtlenítőszert ajánlottak fel.

„Köszönöm az önkormányzatnak és az újságnak is a publicitást, 
amelyet eme felajánlásaink révén kapunk” – mondja szerényen 
Krausz Tamás, majd amikor a segítség mögött meghúzódó 
motivációról faggatom, egyszerűen csak annyit felel: szüksége 
volt rá az embereknek. A cég vezetője hozzáteszi azt is, hogy 
számos esetben álltak már különféle kezdeményezések mögé 
kisebb-nagyobb felajánlásokkal, így például támogatták a vá-
rosi óvodákat, iskolákat, gyermekrendezvényeket vagy éppen a 
helyi focicsapatot is. 

Amikor arról kérdezem, hogy a járvány idején hogy megy az 
üzletnek, mesélni kezd. Bár arcát a telefonos beszélgetés miatt 
nem látom, de hangján egyértelműen hallani, hogy a bolt dolgos 
időszakokat élt meg 2020 során. „Senkit sem akarok megbánta-
ni, de tavasszal, a vírus első hulláma idején tiszta bolondokhá-
za volt nálunk is. Hirtelen mindenki kertészkedni akart. Kicsit 
úgy éreztem, mintha beköszöntött volna a világvége – meséli, 
majd hozzáteszi: – Napjainkra azonban már nagyjából minden 
visszaállt a rendes kerékvágásba. Kollégáimmal együtt összesen 
heten dolgozunk a boltban, és nagyon hálás vagyok nekik, hogy 
az eddigi nehézségeken együtt, csapatként tudtunk túllendülni 
úgy, hogy hála a Jóistennek, senki sem lett beteg.”

Úgy gondolom, egy 1984 óta működő vállalkozásnak valóban 
valahogy ilyen gördülékenyen kell működnie, még akkor is, 
ha 2020-ban már nem túlzás néha apokaliptikus állapotokról 
beszélni. De hogyan is indult ez a sikertörténet? Idézzük fel rö-
viden a Krausz-üzlet históriáját.

Tamás nagymamája és édesapja 1984. december 14-én nyitotta 
meg virág- és mezőgazdasági üzletét, előbbi már pár évvel azelőtt 
is működött a faluban. Az édesapa, idősebb Krausz Tamás és fele-
sége, Márta – beszélgetőpartnerem szülei – tősgyökeres vörösvári-
ak, a család Fetter, Kimmel, valamint Mirk felmenőkkel is büsz-
kélkedhet. A virágüzlet egyik slágerterméke volt a futómuskátli, 
amelyet saját – 120 négyzetméteres – üvegházukban termesztet-
tek. A bolt az elkövetkező esztendők során szépen fejlődött.

Talán ebből is következik, hogy az ifjabbik Krausz Tamás bár-
merre is járt életében, mindig valahogy a Csobánka utcai boltnál 
kötött ki. Már a nyolcvanas években sokat segített a palánták 
gondozásában, de időről időre elkísérte nagypapáját a különféle 
piacokra is, ahol együtt árulták a családi vállalkozás termékeit. 
Persze ekkor ő még alig volt tízéves, de a családi hivatás megtet-
szett neki és motiválta. 

„Már tizen-egynéhány éves koromtól fogva rendszeresen jártam 
az üzletbe. Az iskolából egyből oda vezetett az utam – emlékszik 
vissza Tamás. – Jellemzően zárásig ott voltam, tanultam, és ha 
időm engedte, segítettem, például a polcok feltöltésével. Amikor 
a fővárosba kerültem, egészen pontosan a Magyar Gyula Kerté-
szeti Szakközépiskola és Szakiskolába, akkor is nagyobbrészt a 
boltba indultam haza, a hétvégéken és a nyári szünetben is itt 
dolgoztam, itt kerestem meg a zsebpénzre valót.”



Vörösvári Újság   2020. december 25

Vállalkozás

A középiskola végén dísznövénykertész, kertépítő és vi-
rágkötő végzettséget szerzett. Tizennyolc éves korától 
négy éven át dolgozott a boltban, majd amikor Krausz 
nagymama abbahagyta a virágüzletet 2001-ben, ő vette 
át annak menedzselését majdnem kilenc évre. Időközben 
nővére 2008-ban abbahagyta a mezőgazdasági terület 
felügyeletét, így két évig a kettőt párhuzamosan csinálta, 
amíg 2010-ben végül a virágüzlet bezárt. 

„Az utóbbi évtizedben egyre több felelősség került rám, a 
szüleim pedig egyre inkább háttérbe húzódtak a bolt kö-
rüli teendők kapcsán – magyarázza. – Szerencsés vagyok, 
mert még a mai napig számíthatok szakmai tudásukra és 
segítségükre. Szüleim és párom támogatása nélkül nem 
tudnám ezt a munkát ilyen sikerrel végezni.”

Persze Tamásnak is volt néhány újítása az elmúlt években. 
Ezek révén kialakult az amúgy is sokrétű üzletben (van 
háztartási és vegyi áru, edények, növényvédő szerek stb.) a 
munkavédelmi és barkács részleg. Utóbbi már meghatározó 
része a bolt portfóliójának, ennek sikeréhez minden kolléga 
hozzájárult. Az üzlet vezetője emellett igyekszik arra töre-
kedni, hogy gazdaságos megoldásokat találjon, amelyek ré-
vén ő is olcsóbban adhatja termékeit a vörösvári lakosoknak. 

Talán közhelyes kérdés, 
de mégiscsak Tamás-
nak szegezem: szokott-e 
otthon kertészkedni? 
Erre nevetve mesél arról, 
hogy pár éve gondozás-
mentesre alakította át 
családja kertjét, így leg-
feljebb csak a fűnyírásra 
van gondja. Gyümölcsfái 
azonban vannak, ezeket 
egy barátja segítségével 
gondozza, így a család 
biztos forrásból juthat 
hozzá az egészséges csemegékhez. Párja szívesen kertész-
kedik, magaságyas kertjében nagy lelkesedéssel tesz-vesz.

Tamáséknak két gyermekük van, a tizenegy esztendős 
Barnabás és a kilencéves Mia. Ők már egy teljesen más vi-
lágba születtek bele, így nincsenek annyit a bolt vonzás-
körzetében, mint anno édesapjuk. Fiatal koruk ellenére vi-
szont határozottan tudják, hogy egyszer ők is valamilyen 
vállalkozással akarnak foglalkozni. Ki tudja, talán foly-
tatni fogják a családban megkezdett, immár több mint 35 
éves hagyományt…

Kókai Márton

Emlékezés 
egy vájárra

A december 4-i bányásznap alkalmából ezúton emlékezünk 
meg a pilisi bányásztársadalom nevében a Kossuth-díjas Husz-
tics Lajosról, vájár bányásztársunkról.

Husztics Lajos (1918–1990) vájár 36 évet dolgozott a föld alatt 
a pilisi és a dorogi szénbányákban. Vájár, robbantómester és 
bányamentő gyakorlata mellett föld alatti termelésirányító ta-
pasztalattal is rendelkezett. Higgadt, meggondolt személyisége 
alkalmassá tette, hogy jelentős feladatokkal is megbízzák. A 
Pilisi Szénbányák Altáró üzemrészben – az Antal bányamező-
ben – az 1954. június 25-én történt katasztrofális bányavízbetö-
rés során hat bányász meghalt, ezzel egyidejűleg a bányaüzem 
széntermelése visszaesett. A széntermelési terv teljesítése érde-
kében kiemelkedően sürgőssé vált a Nagykovácsi II. bányatelek-
ben meglévő szénvagyonnak mielőbbi feltárása és a termelésbe 
való beépítése.

Az altáró 850. méterében a vízbetörés után elkezdték kiépí-
teni a 2400 méter hosszúságúra tervezett, ún. Nyugati altáró 
vágatszakaszt. Husztics Lajost ekkor nevezték ki a főfeltáró 
csapat vezetőjének, azzal, hogy a bányaüzem legtapasztaltabb 
vájárával minél előbb érjék el a maximális vágathajtási teljesít-
ményt. Ekkor merült fel a „Gyorsított vágathajtási technológia” 
kidolgozása és gyakorlati alkalmazása. A Bányászati Kutató-
intézet ehhez minden segítséget megadott, és rövid időn belül 
megkezdték a technológia gyakorlati alkalmazását. A Nyugati 
táró nagyrészt dachsteini mészkő-dolomit kőzetben került ki-
hajtásra, így külön vágatbiztosítást nem kellett beépíteni. A ki-
robbantott kőzetkészlet felrakásához PLM 5-ös típusú kanalas 
rakodógépet használtak. Az üres és tele csilleforgalom zavarta-
lan bonyolítására egy mobil, könnyen mozgatható, kétvágányú 
csilletárolót alkalmaztak. A gyorsított vágathajtási teljesítmé-
nyek eléréséhez jelentősen hozzájárult az a körülmény, hogy így 
az egyidejűleg végezhető munkafolyamatokat előnyösen lehe-
tett végezni, vagyis a robbantó fúrólyukak fúrását két fővájár a 
készleten állva egyidejűleg végezhette a gépi rakodással.

A Nagykovácsi II. lejtős aknából indított ellenmunkahellyel 
a vágatot 1955. okt. 25-én átlyukasztották. A gyorsított vágat-
hajtási teljesítmények havi 180-220 fm között változtak, ennek 
köszönhetően a Delta-bányamezőben elindított széntermeléssel 
pótolni lehetett a vízbetörés miatt kieső széntermelést. A kivá-
lóan szervezett, sikeres „gyorsított vágathajtási technológia” 
megvalósításáért a kormányzat Husztics Lajos csapatvezető vá-
járt 1956-ban a Kossuth-díj III. fokozatával tüntette ki.

Zelenai István bányamérnök
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Pfeiffer Ferenc, a Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke szerint 
a fűtési szezonban és az ünnepi időszakban különösen oda kell figyelnünk, 

hogy ne történjen baj. A tűzoltóparancsnok felhívta a figyelmet a 
hamarosan életbe lépő, avarégetést érintő változásokra is.

A fűtési szezon alatt történő balesetek országszerte sok munkát 
adnak a tűzoltóknak. Sokan sajnos veszélyes anyagokat használ-
nak tüzelőként, tulajdonképpen szemetet égetnek el, mindent 
beledobálnak a kályhába, kazánba, a kémény pedig ettől bekát-
rányosodik és könnyedén begyullad. „Ez nagyon veszélyes, egész-
ségkárosító, szennyezi a környezetet, ráadásul egy élet munkája 
veszhet oda szinte pillanatok alatt” – figyelmeztet Pfeiffer Ferenc. 
Érdemes minden évben szakembert hívni a fűtési szezon kezde-
tén, hiszen a kéményseprők ingyen átnézik a kéményeket.

A tűzoltóparancsnok az ünnepi időszak veszélyeire is felhívja a fi-
gyelmet. Fontos, hogy az adventi koszorúk, gyertyák alá tegyünk 
fém- vagy porcelántálcát, és ami a legfontosabb, hogy soha ne 
hagyjuk a gyertyákat őrizetlenül, illetve ha elmegyünk otthon-
ról, oltsuk el mindet, mert gyorsan megtörténhet a baj. 

Pfeiffer Ferenc kitért arra is, hogy mivel a vírushelyzet miatt idén 
korlátozottak a lehetőségek, több időt töltünk otthon, mint álta-
lában, teszünk-veszünk, főzünk és sütünk, ezért a konyhában 
is legyünk elővigyázatosabbak, ne felejtsük a tűzhelyen az ételt, 
mert könnyedén lángra kaphat, különösen ahol szagelszívó üze-
mel. Ha mégis tűz ütne ki, ne öntsünk az égő olajra vizet, mert 
azzal csak ártunk, inkább dobjunk egy rongyot vagy törölközőt 
a mosogatóba, öntsünk rá vizet, kicsit nyomkodjuk ki és terítsük 
rá a lángoló edényre. „De a legfontosabb: ha a helyzet megkíván-
ja, haladéktalanul értesítsék a tűzoltókat, mert gyakran értékes 
percek vesznek el a tétovázás miatt” – mondta el Pfeiffer Ferenc. 

Az egyesület elnöke beszámolt egy tűzesetről, ami a közelmúlt-
ban történt a városi körforgalomnál, és szerencsére személyi 
sérülés nélkül zárult. Ehhez – véleménye szerint – hozzájárult, 
hogy a tűzoltókat még időben értesítették. Mint kiderült, egy 
autó bontásakor keletkezett tűz, vélhetően egy szikra begyújtotta 
a kocsi üzemanyagtartályát. Hulladék, gumik, fáradt olaj is láng-
ra kapott, gázpalackok robbantak fel, a helyszínre a fővárosból is 
érkeztek egységek. 

Pfeiffer Ferenc beszélt az előttünk álló évről is. Emlékeztetett: 
2021. január elsejétől tilos lesz a tarló, az avar és a kerti hulladék 
égetése minden formában. Aki nem tartja be a szabályokat, 10 ezer 
forinttól 3 millió forintig terjedő bírságra számíthat. „Arra kérünk 
mindenkit, hogy a saját érdekünk, biztonságunk és a város tisz-
tasága érdekében ne égessük el a zöldhulladékot, és ne is szórjuk 
szét a település határában vagy máshol, hiszen a szemétszállítás-

sal foglalkozó cég elviszi azt az adott napokon. Ha megtörténik a 
baj, természetesen megyünk és segítünk, de aki vét a szabályok 
ellen, bírságra számíthat” – hangsúlyozta a tűzoltóparancsnok.

Pfeiffer Ferenc azt reméli, hamarosan bepótolhatják az elmaradt 
rendezvényeiket. Különösen sajnálja, hogy nem tudtak gyerek-
csoportokat fogadni és megmutatni a kicsiknek a felszerelései-
ket, eszközeiket. „Van Sam, a tűzoltó a tévében, és mi, a vörösvári 
Samek. Ha tízből egy gyerek úgy érzi, hogy ezt a hivatást szeretné 
űzni, már elégedettek leszünk ” – tette hozzá.

vorosvarihirek.hu

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!

Előzzük meg 
a tűzeseteket!
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A Pilisvörösvári 
Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület hírei
Az elmúlt időszakban a vörösvári tűzoltókat négy alkalommal ri-
asztották műszaki mentéshez és öt alkalommal tűzesethez. Téves 
jelzést egyszer kaptak tűzjelző berendezéstől, kivonulniuk azonban 
nem kellett, mert időben visszavonták a riasztást.

Műszaki mentések
Október 4-én a Sirály utcában az éjszakai vihar következtében az 
úttestre zuhant egy fa. A raj motoros fűrésszel és kézi erővel szabad-
dá tette az utat.
Október 27-én a Bécsi úton (a Tácsik pékséghez közel) összeütközött 
két személygépkocsi, forgalmi akadályt képezve. A raj a helyszínre 
kiérkezve áramtalanította a járműveket. Személyi sérülés szeren-
csére nem történt.
November 4-én Pilisvörösvár és Csobánka között, a lovarda után 
felborult egy személygépkocsi. A raj kerekeire állította a személy-
gépkocsit, megszüntetve a forgalmi akadályt. Személyi sérülés sze-
rencsére itt sem történt.
November 15-én ugyanezen az úton lesodródott az útról és fejtetőre 
állt egy autó. A raj áramtalanította és az útra állította a személygép-
kocsit, hogy az autómentő elszállíthassa. 

Tűzesetek 
Október 9-én a Gesztenye utcában vélhetően zárlat miatt lángra ka-
pott egy családi ház elektromos szekrénye. A lakók a raj kiérkezése 
előtt sikeresen eloltották a tüzet, így nem terjedt tovább a házra.
Október 31-én a Vigadó utcában szintén elektromos hiba miatt ki-
gyulladt egy faház. Tűzoltóink rövid idő alatt elfojtották a tüzet. A 
házból oltás közben egy PB-gázpalackot is sikeresen kihoztak, így 
az nem okozott bajt.
November 21-én bejelentést kaptunk, hogy a lőtérnél nagy füst lát-
ható. A helyszínre kivonulva megállapítottuk, hogy a lőtér épületé-
ben egy kazánból szállt fel a füstgomolyag.
November 22-én este a Barackos utca végén, az erdőben hulladékot 
égettek. A helyszínre érve gyorsan eloltottuk a tüzet, a városi ön-
kormányzatnak pedig jeleztük a tűzgyújtási tilalom megszegését.
November 24-én az Ipartelep utca alatt lévő autóbontó szerelőcsar-
nokában csaptak fel a lángok. A tüzet 2-es kiemelt fokozatúvá nyil-
vánították, összesen hét egység vett részt az oltásban. A lángokat 
nagy mennyiségű habbal két óra alatt sikerült eloltani. Személyi 
sérülés nem történt.

Adomány
Egyesületünk egy helyi vállalkozótól maszkokat kapott. Köszönjük 
szépen!

Ózongenerátor
Egyesületünk két ózongenerátort vásárolt, amelyek segítségével 
épületek fertőtlenítését tudjuk majd elvégezni.

Riaszthatóság
Egyesületünk 2020-ban eddig összesen 5170 órán keresztül volt rá-
dión riasztható. Ebből 2073 órán át nappal és 3097 órán át éjszaka.

Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület
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Karácsonyi gondolatok

Újra elérkezett advent és karácsony ideje. És milyen hamar, 
mondogatjuk, mikor előkészítjük a díszeket, a szokásos kellé-
keket, elővesszük a jól bevált karácsonyi recepteket. Megsza-
porodnak a tennivalók: beszerzések, intéznivalók, fizetnivalók; 
fenyegetnek a határidők, és ott siet felénk a nagy határidő: de-
cember 24. Mindez önmagában is feszültséget okoz bennünk és 
egymás között is. Ez a feszültség ritkán marad az egészséges, 
előrevivő, erőt adó izgalom medrében. A feszültség fokozódik az 
időhiány miatt, a különböző vágyak és érdekek összecsapása-
kor, türelmetlenné tesz, gyakrabban zördülünk össze szerette-
inkkel, és ekkor már ártalmas feszültséggé válik, ami gyengít, 
megtámadja a békességet és a derűt. Gyakran ok az anyagiak, a 
lehetőségek (vélt) szűkössége, melyen nem tudunk túllépni. És 
minden évben jön még „rendszerint valami rendkívüli”, amire 
nem számítunk: vírusjárvány vagy egyéb betegség, haláleset 
a rokonságban, váratlan kiadás, pénzt emésztő elkerülhetetlen 
javíttatás, időt rabló feladat, türelmet és családi kapcsolatokat 
próbára tevő helyzet. És elkerülhetetlen a kártékony feszültség, 
jól ismerjük az orvosi kifejezést is: stressz. „Ezt már nem akar-
hatja tőlünk az Isten! Miért kell nekem ezt csinálnom?” Kérdez-
zük, sóhajtjuk, kiáltjuk az Úristen felé.

Ugorjunk nagyot időben és térben! Azt gondoljuk, hogy csak ve-
lünk fordul elő időhiányos helyzet, túlterheltség, stressz? Mária 
és József igen rendkívülinek mondható események és isteni kije-
lentések után készülnek Názáretben arra, hogy a szüléshez és a 
születendő gyermek számára mindent gondosan előkészítsenek. 
Minden gyermeket váró szülőpár, család ismeri ezt az izgalmat. 
Názáret kis városka, egyszerűen és egyhangúan telnek a napok. 
Nagy esemény egy gyermek érkezése. Senki sem kívánja, hogy a 
gyermekvárás édes izgalmát valami megzavarja. 

Augustus császár rendelete azonban alaposan átrendezi az ifjú 
pár készülődését, indulniuk kell messze, Betlehembe. Nem 
tudjuk, hogy József bosszankodott vagy jámborul fogadta-e 
a rendeletet, annyi bizonyos, ez már nem idilli készülődés egy 
gyermek érkezésére. A hosszú utazás a szülés előtt sem örömteli 
feszültség, hanem gond, szinte erőn felüli feladat és kockázat. 
Nem is sejtik, hogy a rendkívüli helyzetek sokasodnak még: 
nem lesz számukra hely Betlehemben. Csak egy istálló. 

Egy azonban bizonyos: a számunkra rendkívüli, a nem várt for-
dulat is Isten tervének része. Többletfeladatot, a kényelmesen 
elvégezhetőn felüli próbatételt, erőfeszítéssel teljesíthető kül-
detést a kiváltságosok, az elhívottak kapnak csupán. Keressük 
meg, fejtsük meg, mi számunkra a próbatétel értelme és célja.

Isten alkalmanként kiválaszt minket rendkívüli (vész)hely-
zetekre, külön erőfeszítésekre, hogy az ő tervét mi munkáljuk 
ki. Rajtunk áll, hogy ezeket a feladatokat hogyan fogadjuk. Lá-
zadozunk ellene? Megtagadjuk? Visszautasítjuk? Elodázzuk? 
Ekkor bizonyosan kártékony, romboló feszültségek támadnak 
meg minket és áradnak majd szeretteink felé. Mária és József 
elfogadták az isteni feladatot a próbatételekkel együtt. Az an-
gyali üdvözletet hittel élték meg mindketten, és amikor kellett, 
indultak Betlehembe. Engedelmességük, kitartó lelki és testi 
erőfeszítéseik nyomán próféciák sora válik valóvá. Nekik embe-
ri teher a hosszú utazás, a bizonytalanság, hogy nincs számukra 
hely, az istálló… Talán ott és akkor nem látták át a próbatételek 
értelmét, egyszerűen tették, amit tenniük kellett. Mindez végül 
az emberiség számára a megváltó ígéret beteljesedése lett, az Is-
ten ajándéka, kegyelme, a megbocsátás és az örök élet.

Mélyebben kellene elgondolkodnunk, különösen az ünnepek 
idején, amikor „jön valami rendkívüli”, mint most… Áldott 
karácsonyi ünnepeket kívánok a pilisvörösvári református 
közösség nevében! 

Szeretetteljes köszöntéssel:
Balogh Sándor lelkipásztor

Pilisvörösvári Református Egyház
2085 Pilisvörösvár, Vágóhíd u. 1.

tel: (26) 330-257

Történt pedig azokban a napok-
ban, hogy Augustus császár 
rendeletet adott ki…” (Lukács 
evangéliuma 2. rész 1. vers) 

Vallás
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Anyakönyvi 
hírek

Megszülettek
Juhász Zara, 2020. 09. 02.
Anya: Lehel Ivett
Apa: Juhász István

Török Léna Rozi, 2020. 09. 28.
Anya: Pék Bettina
Apa: Török Péter

Madarász Léna Szira, 2020. 10. 17.
Anya: Paul Evelin
Apa: Madarász Viktor

Neubrand Teó, 2020. 10. 23.
Anya: Thoma Ildikó
Apa: Neubrand Gábor

Loredo Puskás Bálint Manuel, 
2020. 10. 27.
Anya: Puskás Gabriella
Apa: Roberto Carlos Loredo Varrera

Szivák Csenge, 2020. 11. 11.
Anya: Kardos Regina
Apa: Szivák Péter

Elhunytak
Krausz Márton, 66 év
2020. 10. 01. Dobó utca

Tagscherer György, 86 év
2020. 11. 03. Piliscsabai utca 32.

özv. Pekó Istvánné, 84 év
2020. 11. 05. Zöldfa utca 23.

Malik Jánosné, 76 év
szül. Holló Ilona
2020. 11. 08. Bp., III. kerület

Fritz Jánosné, 71 év
szül. Kókai Rozália
2020. 11. 09. Solymári utca 6.

Bekő Ferenc, 58 év
2020. 11. 10.

Szép Jánosné, 69 év
szül. Nick Éva
2020. 11. 10. Pacsirta u. 9.

Házler Gyula, 58 év
2020. 11. 14. Szondi utca 84. 

Engert András 
„Bandi bácsi”, 78 év
2020. 11. 15. Dugonics utca 105.

Pupli Antalné, 90 év
szül. Elisch Mária
2020. 11. 24. Lévai utca

 

 

Boldog Karácsonyt
Kívánunk!

TEVÖ Egyesület

Karácsonyi szertartások rendje

Katolikus misék

dec. 24. éjféli szentmise a Nagytemplomban
dec. 25. vasárnapi miserend (kivéve az este 18:00)
dec. 26. vasárnapi miserend (kivéve az este 18:00)
dec. 31. év végi hálaadó mise 18:00
jan. 1. vasárnapi miserend (kivéve az este 18:00)
A járványhelyzetre való tekintettel változások előfordul-
hatnak.

Református plébánia 

(abban az esetben, ha feloldják a szigorításokat és lehet 
istentiszteleteket tartani)
dec. 20. gyermek karácsony 11:00
dec. 24. családi istentisztelet 15:30
dec. 25. és 26. ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással 
11:00
dec. 27. istentisztelet 11:00 
dec. 31. óévi istentisztelet 18:00
jan. 1. újévi istentisztelet 11:00
A járványhelyzetre való tekintettel változások előfordul-
hatnak.



30 Hirdetés

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
0-24 

bontás nélkül!

Vízszerelés, 
csatorna 

kialakítása
+36-70/624-20-81

Gabó 
duguláselhárítás

Víz- 
és fűtésszerelés, 

javítások

Steckl Bernát
+36-20/583-9193

b.steckl@gmail.com
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ELADÓ 
ÖNKORMÁNYZATI 

ÉPÍTÉSI TELEK

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

Szapolyai u. 6. 
3824/13 hrsz.

828 m2 alapterületű, üres 
lakótelek, víz, gáz, csatorna az 
ingatlanon, elektromos áram 
az ingatlan előtt biztosított.

Ajánlati ár: 21 400 000 Ft + áfa
Ajánlati biztosíték (1%): 

214 000 Ft + áfa

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

Pál Zoltán
Villanyszerelő 

+36-30/225-6864                        pazo.hu



Adventi fények


