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rált, az a januári újságban található igénylőlap visszajuttatásával, illetve hivatali 
időben a 26/330-233-as telefonszámon, az ujsag@pilisvorosvar.hu e-mail -címen, 
a Pilisvörösvár applikáción keresztül, valamint az internetes űrlap 
kitöltésével (https://bit.ly/ujsagregisztracio) megteheti azt. A ko-
rábban regisztrált lakosok automatikusan megkapják az aktuális 
lapszámot, illetve a jövőbeli tervek szerint a város egyes intéz-
ményeiben is lehetőség nyílik majd hozzájutni az újsághoz. 

2

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG
Werischwarer Zeitung

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 
közéleti havilapja

A lap alapítója, tulajdonosa  
és fenntartó szerve: 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  

(2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.)

A lap kiadója: 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata

Felelős kiadó: 
Pilisvörösvár Város jegyzője 

Felelős szerkesztő: 
Palkovics Mária 

ujsag@pilisvorosvar.hu

Tördelés:  
Szima Roland

Design: 
Fogarasy Tamás

Munkatársak:  
Hajba András, Kerekes Gábor, 

Kókai Márton, Lichtneckert Eszter, 
Müller Márta, Sólyom Ágnes

A címlapon: 
Épül a tanuszoda 

Fotó: Hajba András

Levelezési cím: 
Pilisvörösvár, Fő tér 1.  

Telefon: 06/30-228-0262

Nyomdai kivitelezés: 
Mátyus Bt. 

2373 Dabas, HRSZ. 3630  
Telefon: 06/29-367-945

ISSN 1417-6823

Megjelenik  
2100 példányban.



Április elsejétől szükséges a kerti avarégetés tilalmának bevezetése – közölte Pilisvörös-
vár polgármestere egy március 18-án közzétett videóban. Dr. Fetter Ádám elmondta, hogy 
egyrészt ezzel kapcsolatban nagy mennyiségű lakossági bejelentés érkezett, másrészt az 
országban egyre többen dolgoznak otthon, valamint az iskolák, óvodák is korlátozva van-
nak, illetve zárva tartanak, ezért még inkább szükség van a friss levegőre – különösen a 
betegeknek, például a légúti betegségben szenvedőknek. Javaslatát a Szebb Környezetün-
kért Egyesület is támogatja, sőt a szervezet írásban szorgalmazta az égetés betiltását. 

Mint ismert, egy tavaly nyáron elfogadott törvénymódosítás kimondta, hogy 2021. ja-
nuár elsejétől törlik azt a rendelkezést, amely alapján az önkormányzatok rendeletben 
szabályozhatják az avarégetést, így általánossá válik a tilalom az egész országban. Ám 
ezt felülírta egy decemberben megjelent kormányrendelet, vagyis az önkormányzatok 
a veszélyhelyzet idején továbbra is a saját rendeletükben foglalt szabályok szerint enge-
délyezhetik az említett tevékenységeket.

Tilos a kerti hulladék és az avar égetése

Február derekán megtörtént a leendő – Pilisvörösvárt és Budapestet összekötő, nagy-
részt vasút mellett húzódó – kerékpárút tervezett nyomvonalának bejárása a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. és az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) illetékesei-
nek részvételével. Dr. Révész Máriusz kérésére korábban dr. Fetter Ádám polgármester 

megkereste az érintett környező 
települések vezetőit és kérte, hogy 
küldjék meg útvonaljavaslataikat, 
amelyeket összefoglalva továbbí-
tott a tervezőknek.

Ahogy arról beszámoltunk, január 
20-án már lezajlott egy egyeztetés 
a kerékpárút kialakítása kapcsán, 
a tervezést ezután meg is kezdte a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. A cél 
az, hogy 2023-ban birtokba vehes-
sék a biciklisek az új, számukra 
kialakított utat.

Fejlemények a kerékpárút ügyében
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KEDVES OLVASÓK!

Úgy tűnik, végre valóra válik a város 
és a mindenkori városvezetés egyik 
régi, dédelgetett álma, az uszoda. 
A közelmúltban megkezdődtek a 
munkálatok, a részletekről dr. Fetter 
Ádám polgármestert kérdeztük. Ott-
jártunkkor még csak a terület kije-
lölése és némi tereprendezés történt, 
de a jövőben is igyekszünk majd fo-
lyamatosan hírt adni arról, hogyan 
halad a beruházás. 

A képviselői interjúk sorozatban ez-
úttal Cser András képviselőt kértük 
fel beszélgetésre, aki jelenleg füg-
getlenként ül a testületben, többek 
között ennek okairól is faggattuk. 
Városunk két rendőrének segítségé-
vel megtudhatják, hogyan vigyáz-
hatunk jobban közterületeinkre, mit 
tehetünk egyénenként is azért, hogy 
élhetőbb és szebb legyen Pilisvörös-
vár. Sajnos még mindig nem tart-
hatunk ünnepi megmozdulásokat, 
ezért egy rövid videóval emlékezett 
a város 1848–49 hőseire a PilisTV 
segítségével. A polgármesteri ünne-
pi beszéd azonban nem maradt el, 
megtalálják lapunk 16. oldalán.

Differenciáltan oktatni önmagában 
sem egyszerű, hát még az online tér-
ben. Ezt a problémát járták körül a 
pilisi utazó gyógypedagógusok egy 
online konferencia keretében, me-
lyen sok helyi és környékbeli tanár 
is részt vett. Sportrovatunkban ezút-
tal egy fiatal, sikeres sportolót, Fetter 
Eriket ismerhetik meg, aki a biciklis 
sportág nagy reménysége, és termé-
szetesen Vörösvár szülötte.

Reméljük, ebben a hónapban is ta-
lálnak érdekes olvasnivalót, és ne 
feledjék, meghosszabbítottuk a re-
gisztrációt, április folyamán még re-
gisztrálhatnak a Vörösvári Újságra!

Palkovics Mária
Kép forrása: katasztrófavédelem



Február közepén kazánhiba miatt for-
dult a Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde 
vezetője a polgármesteri hivatalhoz. 
Kondákor Zoltánné jelezte, hogy a kar-
bantartó szakszervíz már nem tudja 
megjavítani a berendezést. Az önkor-
mányzat ideiglenesen fűtőtesteket biz-
tosított, hogy az intézmény aznap za-
vartalanul működhessen, de félő volt, 
hogy napokra be kell zárni a bölcsődét.

Strack Bernadett gyors megoldást kért, erre reagálva két helyi 
vállalkozás, az Ideal Comfort Kft. és a Gébex Kft. vezetői – Merk 
József és Bruckner Kata – vettek egy új készüléket és díjmentesen, 
négy órán belül lecserélték a régi kazánt. „Köszönjük az összefo-
gásukat és a gyors megoldást!” – mondta az alpolgármester.

Összefogásból új kazán
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Megújul a Sváb Sarok

A Német Nemzetiségi Önkormányzat megkereste a városveze-
tést azzal az elképzeléssel, hogy a Sváb Sarok épületét szeretnék 
nemzetiségi célokra hasznosítani. Dr. Fetter Ádám polgármes-
ter felkarolta a kezdeményezést, és biztosítja az ehhez szükséges 
feltételeket, így megkezdődött az épületet eddig használó érdi 
tankerületi képviselet, illetve a közműtársulás elköltözése.

Egy sikeres pályázatnak és Ritter Imre országgyűlési kép-
viselő közbenjárásának köszönhetően Pilisvörösvár Német 
Nemzetiségi Önkormányzata hétmillió forint vissza nem 
térítendő támogatásban részesül, amelyet a Sváb Sarok fel-
újításának első ütemére fordíthat. Ezzel megkezdődhet egy 
olyan közösségi tér kialakítása, amely nemzetiségi, hagyo-
mányőrző programoknak ad otthont. A beruházás segítsé-
gével a közeljövőben nemzetiségi kiállítások, gasztronómiai, 
közösségi programok valósulhatnak meg

Negyvenmillió forint vissza nem térítendő támogatásban része-
sül Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata, amelyet 
a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola alapmeg-
erősítése első ütemének, valamint a kerítés, a járda és az elké-
szült kapu közúti rákötésének finanszírozására fordíthat.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Kormány döntése értel-
mében 1,356 milliárd forintból újulnak meg idén helyi nemzeti-
ségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési és kulturális 
intézmények. A támogatást 49 fenntartó 60 intézménye kapja 
meg 13 megyében, köztük a már említett intézmény is.

Támogatást kap az NNÖ

Fotó:  Zsámboki Szabolcs

Hálózatfejlesztés

Előrelépés történt az Északi lakókörzet telekommunikációs 
hálózatfejlesztésének ügyében: az alépítmények elhelyezésé-
vel március elején megkezdődött a kivitelezés, majd március 
22-én a nagy sebességű optikai kábelek fektetése. Az érin-
tett területek a Báthory, a Béke, a Bethlen Gábor, a Freiäcker, 
a Madarász Viktor, a Mindszenty József, a Nagy Imre, az 
Ohmüllner Márton, a Postakert, a Réthy Zoltán, a Szapolyai, 
a Szinyei Merse Pál, valamint a Törökkút utca. Az üvegszálas 
optikai kábelek a padka alatt húzódnak majd. A tervek sze-
rint a szolgáltatás még az idei évben elérhetővé válik.

Múlt év novemberében jelentette be dr. Fetter Ádám, hogy 
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 a távközlési szol-
gáltató képviselőjével még 2019 decemberében kezdődtek. A 
polgármester múlt év őszén ezzel összefüggésben közölte: a 
digitális tanuláshoz, otthoni munkavégzéshez is szükséges 
a nagy sebességű adatátvitel. Ezzel a fejlesztéssel egy meg-
bízható, korszerű és versenyképes szolgáltatás valósul meg.



A koronavírus elleni oltás ön-
kéntes, ingyenes, és méltányos-
ságból érvénytelen tajszám 
esetén is felvehető. Dr. Tamás 
Ferenc háziorvos felhívja a fi-
gyelmet, hogy  ha házaspárok, 
családok jelentkeznek, nem ele-
gendő, ha csak az egyik tag re-
gisztrál, mindenkinek külön- 
külön kell ezt megtennie. Lehet 
az e-mail-cím vagy a telefonszám azonos, de minden személynek 
külön néven és saját tajszámon kell regisztrálnia.

Érdemes az oltási sorrend miatt akkor is feliratkozni, ha valaki 
még nem döntött. Amikor sorra kerül a páciens, akkor a házior-
vosa felveszi vele a kapcsolatot és felajánlja a vakcinát, valamint 
értesíti az első oltás pontos időpontjáról és helyszínéről, mely le-
het az oltóhely, a háziorvosi rendelő vagy szükség esetén az idős 
ember otthona is.  Dr. Tamás Ferenc arról is tájékoztatott, hogy 
az oltások közül nem lehet választani. Amit ajánlanak, azt vagy 
elfogadja a paciens, vagy ha nem, akkor későbbi időpontban 
újrahívják. Azt, hogy kinek milyen oltást ajánlanak fel, nem a 
háziorvosok döntik el, hanem központi szinten határozzák meg.

A jelentkezők előzetesen írásban és szóban is tájékoztatást kap-
nak, és a helyszínen is kikérdezik őket esetleges allergiájukról 
vagy gyógyszerérzékenységükről, betegségeikről, gyógyszereik-
ről. Oltás után 20-30 perc várakozást kérnek, és ha nem jelentke-
zik semmilyen tünet, panasz, folytathatják a napi programjukat. 
A második oltásra az első oltásról szóló igazolást mindenki fel-
tétlenül vigye magával! Aki megkapja a második oltást is, őrizze 
meg jól az erről szóló igazolást. A későbbiekben védettséget igazo-
ló állami okmányt fognak kiállítani részére. Ha még nem regiszt-
rált, itt megteheti: vakcinainfo.gov.hu/regisztracio-oltasra

Esetszám Pilisvörösváron
A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint 
2020. március 4. és 2021. február 14. között 583 korona-
vírus-fertőzöttet vettek nyilvántartásba Pilisvörösváron. A 
háziorvosok február vége óta átlagosan heti négyszáz adag 
oltóanyagot adtak be a jelentkezőknek. Március 18-tól ol-
tóhelyként működik a Pilisvörösvári Szakrendelő. A járási 
kormányhivatal által meghatározott lista szerint oltottak. 
Elsőként a 60 évnél idősebb, regisztrált páciensek kaptak ol-
tást, háziorvosi behívó alapján. Március 18 és 20. között 432 
fő vehette fel a vakcinát ebből a korosztályból. 

Nagy érdeklődés mellett március első vasárnapján lezajlott az 
év első tavaszi Platz termelői piaca. Csaknem hatvan árustól vá-
sárolhattak finomságokat és egyéb kézműves termékeket a lá-
togatók, ráadásul a Művészetek Háza jóvoltából lehetőség nyílt 
a helyszínen beiratkozni a városi könyvtárba. Az életbe lépett 
szigorítások előtti utolsó napon sokan kilátogattak a pilisvörös-
vári tavakhoz. Tekintettel a közelgő ünnepre, március 28-ra a 
szervezők újabb eseményt hirdettek, az azt követő első alkalom 
pedig a tervek szerint április 11.

Az év első Platz piaca
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Háziorvosi tájékoztató az oltásról Lezajlott a véradás

Véradást tartottak február 23-án Pilisvörösváron a Magyar 
Vöröskereszt szervezésében. A jelentkezőket 13 és 19 óra kö-
zött várták a Művészetek Házában. Összesen 69 fő adott vért, 
nekik a Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete Facebookon 
mondott köszönetet. 

Január eleje óta már közel 1300 elektronikus időpont-
foglalást fogadott a Pilisvörösvári Szakrendelő. A 
vorosvariszakrendelo.hu/idopontkeres/ oldalon érvényes tajszám 
megadásával azonosítják be a betegeket. A megjegyzés mezőben 
a páciensek jelezhetik, hogy délelőtti vagy délutáni időpontot 
igényelnek. Ezzel párhuzamosan a telefonos előjegyzés továbbra 
is működik a +36 26 330 422-es és +36 26 330 027-es telefon-
számok 10-es mellékén keresztül (H–P 7:00–19:00 óra között).

Jól működik az elektronikus 
előjegyzés

Fotó: Gribek Tímea

Robbantási gyakorlatot hajtanak végre március 30-án, szerdán, 
április 20-án, kedden és 24-én, csütörtökön a csobánkai gya-
korlótéren 8 és 16 óra között. Erről a Magyar Honvédség Altiszti 
Akadémia értesítette a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalt. 
Ennek fényében a horgásztó gyakorlótér felőli oldalán repesz-
hatás és földrögök kiszóródása várható. A honvédség arra kéri 
azokat, akik kutyát tartanak, hogy az említett időszakban foko-
zottan figyeljenek kedvencükre. Az ilyen jellegű gyakorlatokról 
a jövőben is rendszeres tájékoztatásra számíthatnak.

Robbantási gyakorlat Csobánkán

Dr. Tamás Ferenc
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Az óvodások és iskolások szüleit, a szociális étkezést igénybe vevő 
felnőtteket és a vendég étkezőket kérdezte meg februárban a pilis-
vörösvári főzőkonyha. Az önkormányzati intézmény a felmérés-
ben arra volt kíváncsi, mennyire elégedettek az ételekkel. Kérdé-
seikben az íz mellett arra is kitértek, hogy megfelelőnek találják-e 
a választékot, a csomagolást, igénybe vennék-e a házhozszállítási 
szolgáltatást, és milyen további javaslataik vannak. Az ételekben 
már bátran használnak kuszkuszt, bulgurt, idény szerinti friss 
zöldségeket. A gyermekek étkeztetésére szigorú közétkeztetési 
szabályok vonatkoznak, még ha például az egészséges barna rizs 
kevésbé népszerű is. „Legutóbb egy éve volt szerencsém látni, hogy 
mit kapnak a gyerekek. Nagyon sokat javult! Jóízűek, van tartalom 
a levesekben, az más kérdés, hogy általában kipiszkálják a zöldsé-
get, de legalább a levében benne van, aminek benne kell lennie. Ha 
így marad a színvonal, akkor jó munkát végeztek a konyhai fejlesz-
tésekkel.” – írta egy apuka. 

A kérdőívet közel négyszázan töltötték ki, ezek a visszajelzések na-
gyon hasznosak Karácsony Lajosné és munkatársai számára. Már-
cius 8-tól azon dolgoznak, hogy a szigorítások ellenére mindenki-
nek időben az asztalára kerüljön a kétfogásos meleg ebéd. Ezzel 
is segítik a pilisvörösváriak otthon maradását. Az igényeket és a 
visszajelzéseket a konyha@pilisvorosvar.hu címen várják.

Felmérés a főzőkonyháról

Március 8. a nemzetközi nőnap, amely a nők iránti tiszteletet és 
megbecsülést hivatott kifejezni, és amelyet 1917 óta – Magyar-
országon 1948 óta – ünnepelnek meg. Dr. Fetter Ádám polgár-
mester – figyelembe véve a hétfőn életbe lépett szigorúbb jár-
ványügyi intézkedéseket – előző pénteken virággal lepte meg 
kolléganőit a hivatalban, hétfőn pedig Facebook-oldalán II. Já-
nos Pál pápa szavait idézve köszöntötte a hölgyeket.

A nőket ünnepeltük

Turisztikai műsort forgattak 
városunkban
Ismét Pilisvörösvárról forgattak, az M1 turisztikai magazinja után az 
ATV is városunkban járt. A Hazahúzó műsorában olyan turisztikai, 
kulturális, gasztronómiai érdekességeket mutatnak be, melyek a tu-
risták számára is vonzóak lehetnek, mint például a Rotburger sörfőz-
de, a Rosenhof lovarda, a pilisvörösvári tavak keletkezéstörténete és 
horgászati hagyományai, a Babamúzeum, a Sváb Sarok, a Tojásmú-
zeum és a Fetter Vendéglő. A február 27-i forgatás végén a stáb tagjai 
– akiket a Művészetek Háza munkatársai kalauzoltak végig a helyszí-
neken – elismerően szóltak a vörösvári vendégszeretetről. A 45 perces 
műsor április elején kerül adásba, és az ATV csatornáin két éven át 
rendszeresen látható lesz. 

A kommunizmus áldozataira 
emlékeztünk
Február 25-én volt a kommu-
nista diktatúrák áldozatainak 
emléknapja. „Százmillióra be-
csülik a kommunista diktatú-
rák halálos áldozatainak szá-
mát a világon. Magyarországon 
is százezrek vesztették életüket, 
és ennél is többen voltak azok, 
akiket a diktatúra hétközna-
pi valósága testileg és lelkileg 
megnyomorított. Ezen a napon 
emlékezünk azokra a vörösváriakra is, akiket kényszermun-
katáborokba küldtek, kivégeztek vagy megnyomorítottak” – 
írta dr. Fetter Ádám polgármester Facebook-oldalán.



Adónaptár 2021
Február 15.

Iparűzési adó: KATA-alany 
Htv. 39/B. § (3) bekezdés sze-
rinti egyszerűsített adóalap 
választása, arról való lemondás 
bejelentése

Március 16.
Magánszemélyek kommuná-
lis adója: az éves adó első felé-
nek megfizetése

Iparűzési adó adóelőleg megfi-
zetése, KATA első részlet meg-
fizetése

Március 31.
Talajterhelési díj bevallása és 
befizetése

Május 31.
Iparűzési adó bevallása, a vég-
leges adó és a már befizetett 
adóelőleg pozitív különbözeté-
nek megfizetése

Szeptember 15.
Magánszemélyek kommuná-
lis adója: az éves adó második 
felének megfizetése

Iparűzési adó adóelőleg megfi-
zetése, KATA második részlet 
megfizetése

Változás időpontjától szá-
mított 15 napon belül

Adókötelezettséggel kapcso-
latos változások bejelentése 
(adótárgy megszerzése, elide-
genítése; vagyoni értékű jog 
megszerzése; vállalkozás indí-
tása, megszüntetése; személyi 
adatokban történt változás; 
és minden olyan körülmény, 
amely az adózásra kihat)

KATA hatálya alá tarto-
zás napjától számított 45 

napon belül
Iparűzési adó: KATA-alany 
Htv. 39/B. § (3) bekezdés sze-
rinti egyszerűsített adóalap 
választása, arról való lemondás 
bejelentése

Tárgyhónapot követő hó-
nap 15. napja

Tartózkodási idő utáni ide-
genforgalmi adó bevallása és 
befizetése

Tájékoztató a kommunális adóról
Számos bejelentést kaptak az adócsoportnál dolgozó kollégáink a kommunális adó csek-
kekkel kapcsolatban, ezért összegyűjtöttük a fontosabb tudnivalókat.

A magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban felhívom figyelmüket, hogy a 
2017. évi CL. törvény 44. §-a alapján az adózónak az adókötelezettségét érintő változást an-
nak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül az előírt nyomtatványon közvetlenül 
az önkormányzati adóhatóságnak kell bejelentenie.

Amennyiben a kommunális adófizetési kötelezettség alá tartozó ingatlan eladásra, vételre, 
öröklésre, ajándékozásra, kisajátításra, telekalakításra, összevonásra került, vagy a kedvez-
mény tekintetében változás történt (pl. pilisvörösvári lakcím keletkezése), azt az „adatbe-
jelentő a magánszemély kommunális adójáról” nevű nyomtatványon tudja bejelenteni az 
önkormányzat felé.

A bejelentési kötelezettségének eleget tehet az Önkormányzati Hivatali Portál 
https://ohp-20.asp.lgov.hu e-ügyintézés oldalán ügyfélkapuval történő bejelentkezést kö-
vetően. (Ügyindítás / Ágazat: Adóügy, Ügytípus: kommunális adó, Űrlap: Adatbejelentés 
a magánszemélyek kommunális adójáról). Az adatbejelentő nyomtatványt megtalálják a 
www.pilisvorosvar.hu weboldalon a Városháza / Letölthető dokumentumok / Adóosztály fül 
alatt is. Jelen veszélyhelyzet alatt a személyes ügyfélfogadás szünetel, de a ki-
töltött nyomtatványt a bejárat mellett kihelyezett postaládába is bedobhatja.

Dr. Udvarhelyi István Gergely, jegyző

Érkeznek a gépjárműadós határozatok
A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat idén már a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el. A NAV megbízása alapján február 
közepétől kezdi kézbesíteni a Magyar Posta az idei gépjárműadóról szóló határozatokat. Az 
adó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletét szeptember 15-éig kell befizetni. 
A határozatokat és a csekkeket március végéig postázza ki az adóhatóság.

A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük 
nincs. Országosan mintegy 3 200 000 gépjármű-üzembentartó érintett, ennyien kapnak 
a postástól személyesen átvehető, hivatalos iratot. A gépjárműadó befizetésével érdemes 
várni a határozat átvételéig, mivel abban szerepelnek a pontos információk.

A gépjárműadót a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi 
gépjárműadó bevételi számlára fizethetik be. A befizetéskor az átutalási bizonylat közle-
mény rovatába először az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell beírni, majd a jármű 
rendszámát. Ha ez elmarad, akkor a NAV nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett 
összeget a befizetőhöz kapcsolni.

Aki pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett, az fizethet banki átutalással, a levél-
hez mellékelt csekken, az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren 
(EFER-en) keresztül szintén átutalással vagy akár az ügyfélszolgálatokon bankkártyával. 
Ha valaki esetleg elveszíti a csekket, akkor a NAV ügyfélszolgálatán kérhet újat. A pénzfor-
galmi számla nyitására kötelezettek kizárólag belföldi pénzforgalmi számlájukról átuta-
lással rendezhetik a befizetést.

A 2020. december 31-én meglévő adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adat-
szolgáltatása alapján a NAV automatikusan figyelembe vette az adó kivetésénél, ezért ezt 
nem kell újból bejelenteni. A 2021. január 1-jétől keletkezett, módosult és bejelentett mentes-
ségek nyilvántartásba vételéről a NAV nem küld határozatot.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Beiskolázási körzetek 2021/2022-es tanév
Az Érdi Tankerületi Központ által a 2021/2022-es tanévre meghatáro-
zott általános iskolai körzethatárok részletes utcajegyzéke megtalálható a 
www.pilisvorosvar.hu honlapon az Aktuális rovatban.

Dr. Udvarhelyi István Gergely, jegyző
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8 Önkormányzat

E havi számunkban többek között 
arról is kérdeztük városunk pol-
gármesterét, dr. Fetter Ádámot, 
hogyan tervez az önkormányzat 
idén a rendezvényekkel.

• Tavaly elmaradt a közmeghallgatás, az idei is bizonyta-
lan. Mit lehet tudni ezzel kapcsolatban?
A 2020-as évben a járvány miatt nem tarthattuk meg a 
tervezett közmeghallgatást. Sajnos a helyzetünk azóta sem 
lett egyszerűbb, a tiltó rendelkezések továbbra is érvényben 
vannak. Mi nagyon szeretnénk már megtartani, mert úgy 
gondoljuk, a lakosságnak szüksége van a hiteles és korrekt 
tájékoztatásra. Nincs takargatnivalónk, büszkék vagyunk 
az elmúlt 1,5 évben elért teljesítményünkre, ezt szeretnénk 
megosztani a lakossággal is. Tudjuk, hogy vannak kérdéseik, 
és nagyon hátrányosnak éljük meg, hogy nem tudunk ezek-
re nyílt fórumon válaszolni. Terveink szerint az ideit április 
23-án tartottuk volna meg, miután megtörténik a 2020-as 
év zárszámadása, de mai információink szerint május 23-ig 
biztosan nem tudunk erre sort keríteni. Ha tovább húzódik, 
akkor meggondoljuk az online közmeghallgatás lehetőségét, 
de ezt nem nagyon szeretnénk, mert nincs hagyománya, és 
úgy gondoljuk, nem lenne teljes a résztvevők köre. Meglátjuk, 
rajtunk nem múlik.

Közmeghallgatás, 
rendezvények, uszoda

• A város életében mindig fontosak voltak a partnerkap-
csolati rendezvények. Idén elég sok ilyen esemény szer-
vezése lenne Vörösvár feladata. Melyek ezek? Hogyan 
készülnek rá?
Sajnos az elmúlt évben elmaradt minden testvérkapcsolati ren-
dezvény, de bízunk benne, hogy idén ez nem így lesz. Reméljük, 
hogy az év második felében már kinyílnak a kapuk, és a terve-
zett találkozókat megtarthatjuk. Az eddigi információk szerint 
a TRINA július utolsó hete helyett az őszi szünetben kerül sorra. 
Idén Pilisvörösvár adna otthont a Gerstetten városával való 25 
éves jubileumi kapcsolat megünneplésének is. Terveink szerint 
ezt a két eseményt együtt tartjuk meg. Bízunk benne, hogy a 
járvány addigra lecseng majd, és együtt ünnepelhetünk.

• A költségvetés kialakításakor a rendezvények is fon-
tos szerepet játszanak. Hogyan lehet tervezni ebben a 
helyzetben? Hiszen a legnagyobb események, például a 
Vörösvári Napok szervezése már év elején megkezdődik. 
Közben pedig az emberek láthatóan igénylik, hogy va-
lami történjen... 
Tavaly is megszerveztük a Vörösvári Napokat, megvolt a prog-
ram, a fellépőket is lefoglaltuk. Sajnálatos módon azonban min-
dent le kellett mondanunk, és a szerződéseinket átkötöttük az 
idei évre. Pontosan így jártunk a korcsolyapályával is, minden 
részletet kidolgoztunk, de sajnos azt is le kellett mondani. Az 
idei évre is hasonlóan készülünk, bízva abban, hogy megtart-
hatjuk a rendezvényeket. Az év második felében nagy eséllyel 
csökkenni fognak a korlátozások. Mi nagyon szeretnénk már 
nyitni, de felelősségteljesen nincs más lehetőségünk, mint hogy 
kivárjuk a vírus visszahúzódását.

• Úgy tűnik, egy sportcsarnokkal is 
gazdagodhat a város a most épülő 
tanuszoda mellett. A pályázatot a 
PUFC adta be, önkormányzati tá-
mogatással. 

Régóta dédelgetett vágyunk egy sport-
csarnok megépítése. Megválasztá-
sunk óta munkálkodunk azon, hogy 
a Sport- és Kulturális Centrum terüle-
tén minél nagyobb hely álljon rendel-
kezésünkre. Sikerült három további 
területet is megszerezni közvetlenül 
az önkormányzat tulajdonában lévő 
földterületek mellett, ezáltal lehetővé 
vált a telekrendezés egy sportcsarnok 
számára. Az idei évben a Labdarúgó 
Szövetség pályázatában nem szüksé-
ges önerőt biztosítani, tehát 100%-os 
finanszírozással épülhet meg a sport-
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csarnok. Ez tényleg egy vissza nem térő alkalom. 
Az önkormányzat biztosítja a földterületet, az 
egyesület indul a TAO-pályázaton. Támogató hoz-
záállásunkról biztosítottuk a focistákat, nagyon 
jó az együttműködés közöttünk, bízunk a pályá-
zat sikerében és ezúton is köszönjük az egyesület 
vezetésének, hogy a közgyűlésen a teljes tagságuk 
támogatását élvezte a projekt.

• Mit takar pontosan a pályázat?
A PUFC a TAO keretein belül pályázik ingatlanfej-
lesztésre. Ez egy egy-másfél milliárd forint körüli 
beruházás, melynek eredményeként megépülhet 
egy 2700 m2 hasznos területű, 40 m × 20 m nagysá-
gú pályát magában foglaló sportlétesítmény, amely 
otthont adhat más sportegyesületek, illetve városi 
rendezvények számára is.

• Miben nyújt segítséget az önkormányzat az 
egyesületnek?
Az önkormányzat rendelkezésre bocsátja az építési 
telket, vállalja az építési tervek elkészítését, előfi-
nanszírozza annak költségeit, továbbá a közmű-
kapcsolat kialakítását. Ezen felül a TEVÖ képviselői 
aktív szerepet vállalnak a TAO-keret feltöltésében 
is, és nyertes pályázat esetén megadjuk az egye-
sületnek a kivitelezéshez mind a műszaki, mind a 
pénzügyi támogatást.

• Megkezdődött az uszoda építése. Mit tudha-
tunk az ütemezésről?
Valóban, végre megkezdődött a várva várt tan-
uszoda-beruházás kivitelezése. Februárban átad-
tuk a munkaterületet az állam által közbeszerzés 
útján kiválasztott kivitelezőnek. A munkálatok 
várhatóan jövő nyáron befejeződnek, és a hasz-
nálatbavételi eljárás után – remélhetőleg 2022 
őszén – már birtokba is vehetik az úszni vágyó 
gyerekek. Fontos hangsúlyoznom, hogy ez nem 
egy önkormányzati beruházás, és az üzemelte-
tésben sem fog részt venni városunk. A Magyar 
Állam vállalta, hogy megépíti és üzemelteti a lé-
tesítményt, Pilisvörösvár a területet biztosította, 
használni viszont nagyrészt a vörösvári gyerekek 
fogják.

Palkovics Mária

Önkormányzati 
döntések
2021. február–március
Az elmúlt időszak döntéseit továbbra is polgármesteri hatáskör-
ben – informális és online egyeztetéseket követően – hozta meg 
dr. Fetter Ádám polgármester.

Február 26-án született a döntés arról, hogy az önkormányzat te-
rületet biztosít a Pilisvörösvári Utánpótlás Futball Club által meg-
pályázott sportcsarnoképítéshez. Az ehhez szükséges építési enge-
délyezési terveket az egyesület készítteti el, melynek költségét a 
pályázatban elszámoltatja.

A döntés értelmében az önkormányzat az építési engedélyezési ter-
vekre nettó 9 500 000 forintot, azaz bruttó 12 065 000 forintot biz-
tosít a klub részére, amit az egyesület nyertes pályázat esetén visz-
szafizet az önkormányzatnak. (A sportcsarnok-pályázatról további 
részleteket a polgármesteri interjúban olvashatnak.)

Március elején új pályázat beadásáról döntött a polgármester, amely 
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
nevet viseli. Ezzel belterületi utak és járdák felújítására pályázik az 
önkormányzat, azon belül is a következő három szakaszon:

• Iskola utcai járda felújítása, csapadékvíz-elvezető rendszer ki-
építése

• Templom téri járda felújítása a Betelepülési emlékmű és a ke-
reszt között

• Bányató utcai járda felújítása a Budai úttól a Horgászsor utcáig

A felújítási munkák ára tervezői költségbecslés alapján összesen 
bruttó 61 224 944 forint. A támogatás mértéke 65%, így az önrész 
nagysága 21 428 730 forint. 

A Pilisvörösvári Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola kérel-
mezte az Érdi Tankerületi Központnál az átszervezését, az átszerve-
zésben pedig véleményezési joga van a képviselő-testületnek, jelen 
helyzetben a polgármesternek. Az átszervezés következtében a ze-
neiskola a pilisszántói telephelyén a klasszikus zeneművészeti ág 
rézfúvós és vonós tanszakkal bővül, továbbá a felvehető maximális 
tanulólétszám 30-ról 50 főre módosul. A polgármester támogatta 
az átszervezést.

PM

Sportcsarnoképítésre 
pályázik a város

Bővül a zeneiskolai tanszak 
az intézmény pilisszántói telephelyén

Pályázat keretében megújul 
a Templom téri járda is
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Élni és élni hagyni
A képviselőket bemutató sorozatunk márciusi számában Cser Andrással beszélgettünk, 

aki – bár a TEVÖ csapatában indult – jelenleg függetlenként ül 
a képviselő-testületben. Többek között erről kérdeztük.

• Kérem, meséljen magáról kicsit az olvasóknak, mivel 
foglalkozik, mikor nem képviselő?
Budapesten, a Kozma Lajos Faipari Technikumban érettségiztem, 
majd Sopronba jártam az Erdészeti és Faipari Egyetemre, ott sze-
reztem faipari mérnöki diplomát. Sopronnak rendkívül erős hagyo-
mányai vannak, régen ezen az egyetemen képezték a bányászokat, 
kohászokat, erdészeket. Amikor Vörösváron bányásznap van, jó 
érzéssel tölt el, hogy nekem a bányászhimnusz nemcsak egy szép 
zenét jelent, hanem van mögöttes tartalma. A diplomám kézhez-
vételét követően rövid ideig tanítottam a korábbi szakközépisko-
lámban, majd egy vörösvári belsőépítészeti cégnél helyezkedtem 
el. Lassan 18 éve a saját vállalkozásomban dolgozom. Belsőépíté-
szettel, üzletberendezéssel, bútorgyártással foglalkozunk, és bár 
messze vagyunk még attól, amit a néhai üveges, Mátrai Matyi 
bácsi elmondhatott magáról, hogy „szinte minden vörösvári ház-
tartásban ott van a keze munkája”, de jóleső érzés úgy végigmenni 
Vörösváron, hogy már majdnem minden utcában dolgoztunk, több 
üzletben, irodában, étteremben látom a munkánkat. Vörösváron 
van a telephelyünk, és most sikerült megépíteni azt a műhelyt a 
Szent Imre utcában, ami már méltó körülményeket biztosít. So-
káig laktam a Bányatelepen, majd az Északi lakóövezetbe költöz-
tünk. Van egy ötéves kislányom, Bogi, vele sokat jövünk-megyünk. 
Cserfes, mindenre nyitott, örül, amikor részt veszünk egy-egy ren-
dezvényen. Ezek most nagyon hiányoznak... Örülök, hogy a Gra-
dus óvodába járhat, szereti a foglalkozásokat Edina nénivel, a hit-
tant kezdik tanulgatni Magdi nénivel, és nagyon várja, hogy már 
iskolába járhasson. 

• Hogyan került a közéletbe? A 2019-es választásokon 
Ön is a TEVÖ színeiben indult, majd alpolgármester lett. 
Utána kivált a TEVÖ-ből és jelenleg független képviselő.
Ezt messzebbről kezdeném. Nagyon régóta figyelem a vörösvá-
ri közéletet, nem másfél éve mentem be először a testületi ülésre, 
és a közmeghallgatásokon is mindig igyekeztem jelen lenni. Már 
Botzheim polgármester úr ideje alatt is figyeltem, hogy mi zajlik a 
városvezetésben. Nagyon nagy előny, hogy tudom a döntések mi-
értjét. Ha valamiről most azt látjuk, hogy jól sikerült, vagy talán 
félresiklott, akkor tudom, hogy mi volt az az út, amin eljutottunk 
ide. Helyzeti előny számomra, hogy emlékszem, ki hozta a döntést, 
miért hozta, miért így alakult. Amikor csatlakoztam a TEVÖ-höz, 
úgy látszott, hogy közös az értékrendünk, közösek a céljaink, na-
gyon jó tervekkel, jó ötletekkel indultunk.

Aki ismer, az tudja rólam, hogy kompromisszumkereső ember 
vagyok, szeretem a közös megoldásokat. Nem szeretek előítéle-
tekkel dönteni, és azt gondolom, nincsenek ellenségeim. Még a 
politikai ellenfeleim kifejezést is túlzásnak érzem, mert azt gon-
dolom, hogy lehet valaki fideszes, VKE-s, TEVÖ-s vagy független, 
attól még nagyon jó ötletei lehetnek, míg a legjobb barátaimnak is 
lehetnek nagyon rossz, csapnivaló ötletei. Nekem nem az számít, 
hogy ki mondja, hanem az, hogy mit mond. Egy idő után el kellett 

gondolkodnom azon, hogy a TEVÖ-n belül is ezt az ellensúlyozó 
szerepet játsszam-e. Arra törekedtem, hogy inkább beszéljünk 
meg mindent több szempontból. Ez volt az én irányvonalam, és 
volt egy másik irányvonal… Egy idő után döntenem kellett, hogy 
a szűk városvezetésnek maradok a része, és felvállalom a napi 
harcokat, vagy inkább azt mondom, hogy a saját véleményemet, 
a saját kompromisszumkereső hozzáállásomat vállalom. Eddig is 
itt éltem, és az elkövetkezendő évtizedekben is itt szeretnék élni. 
Akár képviselőként, akár átlagpolgárként azért kívánok dolgoz-
ni, hogy jobban működjön a város. A döntéseimért úgy szeretném 
vállalni a felelősséget, hogy azok az én döntéseim, és jónak gon-
dolom őket.

• És úgy látja, ez függetlenként jobban megvalósítható?
Ki kell alakulnia, hogy ki milyen irányt szeretne vinni. Minden-
kinek elmondtam, és hangoztatom is, hogy én nem ellenzéke 
szeretnék lenni a TEVÖ-nek. Korábban, a VKE vezetése alatt is, 
ha valamivel nem értettem egyet, bejártam a műszakra, testüle-
ti ülésekre és elmondtam, elmondhattam a véleményemet. A jó 
dolgok mellett ki kell állni, a rosszak ellen fel kell emelni a sza-
vunkat. Most mindenki keresi a helyét, és azt, hogy engem hol 
helyezzen el a testületben. Szerintem ez kialakul. Persze így egy 
kicsit nehezebb, hiszen alpolgármesterként bizonyos döntéseket 
meg lehet hozni első kézből, míg most ez kicsit küzdelmesebb, de 
ezt vállalom.
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Képviselői interjúk

• Az Ön körzete az 1-es választókerület. Itt melyek a leg-
nagyobb problémák?
Ez a körzet a Ligeti Szent Család templomtól indul, és egészen a 
Hősök teréig tart. Beletartozik az Északi lakóövezet, a Krautland, a 
Fő utca, a városközpont, a temető. Szerteágazó körzet, szerteágazó 
problémákkal. Vannak például olyan belterületi utcák, ahol nincse-
nek közművek, vagy csak szegényesen. Az Északi lakóövezetben 
nagyon sok utcában nincsen szilárd útburkolat, annak ellenére, 
hogy egy új városrész és dinamikusan fejlődik. Sok utcában nincs, 
vagy borzasztó állapotú a járda. A Fő utcai résznél nagy probléma a 
10-es út minősége, itt folyamatosan küzdünk azért, hogy kátyúz-
zanak. Nagyon jó lenne, ha újraszőnyegezés történne, ha nem is az 
egész úton, de legalább a kritikus szakaszokon. 

Nagyon jó dolognak érzem azt, hogy a lakosok megkeresnek a 
problémáikkal. Persze nagyon fontos, hogy meglegyen a 10-es 
út elkerülője, hogy jó közlekedés legyen, de az átlagember min-
dennapi problémája néha csak annyi, hogy a háza előtt van egy 
kátyú, és mindennap belemennek a teherautók. Nagyon sokan 
elmondják, hogy ők nem szeretnek levelet írni, vagy telefonálni a 
hivatalnak, mert ez nekik nehézkes. Ezért jó, ha mint képviselőt 
ismernek, mert megállítanak az utcán és elmondják a nehézsége-
iket. A legtöbb ember egyszerűen nem tudja, hogy merre induljon 
a problémájával, kicsit elvesznek a hivatali útvesztőben. Például 
valaki szeretne venni egy telket, de nem tudja, oda mit lehet épí-
teni… Sokan azt sem tudják, ennek hol kell utánanézni. Ilyenek-
kel napi rendszerességgel keresnek meg, én pedig örülök, amikor 
tudok segíteni.

• Hogyan értékelné az elmúlt közel másfél évet?
Azt gondolom, hogy mivel teljes váltás történt a városvezetésben, 
ez egy nehéz időszak volt. Arra vagyok talán a legbüszkébb, hogy a 
hivatali dolgozók nagyon gyorsan elfogadtak, hamar megtaláltuk 
a közös nevezőt. Örültem annak, amikor egy hivatali megbeszélé-
sen a műszaki osztály egyik kollégája merte azt mondani nekem, 
hogy nem biztos, hogy az én véleményem a jó, tehát ellent mert 
nekem mondani. Akkor éreztem, hogy megérkeztem. Nekem fon-
tos, hogy egy beosztott őszintén, nyíltan el merje mondani az el-
lenvéleményét, és tudja, hogy az a cél, hogy a közös csapatunknak 
jó döntése szülessen. Nekem sosem az a lényeg, hogy az én vélemé-
nyem legyen a mérvadó.

Büszke vagyok arra, hogy elkészültek a tervei az Északi lakóövezet, 
illetve a Papi földek összközműves utcáinak, így ezek már alkal-
masak arra, hogy szilárd útburkolatúak legyenek. Örülök, hogy 
elkészült az új bölcsőde terve, ezt kicsit a saját gyerekemnek is ér-
zem, hiszen részt vettem a helyszín kijelölésében, a tervezésben, a 
véleményezésben, és az új bölcsőde az én körzetemben lenne. Kéré-
semre bevontuk a tervezésbe a bölcsőde vezetőjét is, mert nemcsak 
az fontos, hogy az épület megfeleljen a törvényes előírásoknak, ha-
nem az is, hogy a mindennapi életben jól használható legyen.

Nagyon örülök, hogy létrejöhetett a Platz piac. Az első lépés efelé 
az volt, hogy az ötletgazda, Maszlag Marianna megkeresett az el-
képzelésével, amit nagyon jónak és hiánypótlónak véltem, ezért 
igyekeztem házon belül támogatni. A helyszín kijelölését is egyez-
tettük. Utána a napi dolgokban már nem vettem részt, de egy kicsit 
ezt is a sajátomnak tartom. Jó dolog, hogy ezekhez közöm lehetett. 
Jó, hogy fejlődik a vonatközlekedés, és létrejött egy Volán körjárat, 
amin sokat dolgoztam. Látom, hogy nagyon sok probléma van 
még, de próbálunk tenni azért, hogy jobb legyen. Azt gondolom, 
hogy a minisztériumi szintű vezetőkkel ugyanúgy sikerült meg-
találnom a közös hangot, mint a helyi nemzetiségi vezetőkkel, 
valamint a környező települések polgármestereivel, képviselőivel, 
akiktől azóta is nagyon sok támogatást kapok. Ez megerősít, hogy 
jó a gondolatmenet, az az értékrend, amit követek.

• És mi ez az értékrend?
Leben und leben lassen, vagyis élni és élni hagyni. Legyenek egy-
szerű, betartható szabályok, de csak a szükséges, elégséges mérték-
ben. Ne tegyünk a polgárok elé betarthatatlan előírásokat, viszont 
amik megvannak, azokat tartsuk és tartassuk be. Legyünk lokál-
patrióták! Büszke vagyok arra, hogy ha nekem például egy üvegre, 
gázkészülékre, ács- vagy kőművesmunkára van szükségem, akkor 
nem Egerbe vagy Miskolcra fogok elmenni, hanem itt helyben 
megoldom. Nagyon jó szakemberek vannak helyben, miért vá-
logatnánk pár százalék kedvezményért máshonnan? Jó viszonyt 
ápolok sok helyi egyesülettel, ahol tudom, próbálom támogatni, 
segíteni őket. Híve vagyok a párbeszédnek, nekem nagyon fontos, 
hogy nem az én véleményem mindig a tökéletes, nézzük meg a 
dolgokat több szempontból. Szerintem mindenki hajlandó egy kis 
kompromisszumra, ha látja, hogy az ő érdekei is képviselve van-
nak. Ez a képviselőségnek a lényege, hogy nem én tudok mindent 
jól, hanem az a feladatom, hogy összegyűjtsem a sok információt, 
és abból valami olyan javaslatot alakítsak ki, amit közösen támo-
gatni tudunk. 

Megmondom őszintén, engem nagyon bosszant, amikor azt mond-
ják, hogy az előző polgármesterek rossz polgármesterek voltak. 
Szerintem ilyet nem lehet mondani. Biztos voltak nehéz döntéseik, 
valószínűleg utólag ők is találnak olyat, amit a mai ismereteikkel 
már nem így hoznának meg, de valakit feketének vagy fehérnek 
lefesteni nem lehet. Erre az egyik legjobb példa az uszodaépítés. Ha 
annak idején Grószné Krupp Erzsébet nem kezdi el a terület kijelö-
lését és a telekvásárlást, ha a Gromon István vezette városvezetés 
nem kezdi el a területek összevonását, és nem ajánlja fel ezt a terü-
letet, és ha most a Fetter Ádám vezette városvezetés nem tesz folya-
matos lépéseket azért, hogy ez az uszoda megépüljön, akkor nem 
épül meg. Kellenek olyan célok, amire azt tudjuk mondani, hogy 
ez közös cél, mindenkinek egyaránt fontos és támogatandó. Csak 
úgy lehet hosszú távú döntéseket hozni, hogy kompromisszumo-
kat kell kötni. A nagyon nagy felhatalmazás egyben nagyon nagy 
felelősség is. Könnyű abba a hibába esni, hogy elhisszük magunk-
ról, tökéletesek vagyunk, és minden döntésünk helyes. Talán egy 
kicsit több vita, megbeszélés, egyeztetés, kompromisszum kellene. 
Sokkal jobb, ha mások véleménye is beépülhet egy döntésbe, egy 
feladat végrehajtásába. Ez a nehezebb út, de a végeredmény szem-
pontjából talán jobb lenne.

• Mit csinál szívesen szabadidejében?
Kevés szabadidőm van, de nagyon szeretek a környéken kirándul-
ni. Ha ki tudok menni a Ziribárra, a Placskóra, a Hosszú-hegyre 
vagy a Pilisbe, sokszor már az is boldoggá tesz. Egy vadásztársaság 
titkára vagyok, ez is sok feladatot ad. Vadászom helyben is, és az 
ország több pontján. Sokak szemében a vadászat egy rossz, elítélen-
dő dolog. Általában úgy vagyok vele, hogy nem akarok meggyőzni 
senkit az ellenkezőjéről, inkább csak annyit kérek, hogy ne legye-
nek előítéletei, járjon utána, érdeklődjön. Ne csak vadászoktól, ha-
nem földművelőktől, mezőgazdászoktól is szerezzen információt. 
Szeretek horgászni is, de idén szégyenszemre üres fogási naplót ad-
tam le, mert csak kibicelni jártam le rendszeresen a tavakhoz. Bogi 
lányommal próbálunk minél többfelé megfordulni. Most ez egy ki-
csit nehezített, de nagyon sok tervünk van! A helyi rendezvények-
nek rendszeres résztvevői vagyunk, legyen szó akár focimeccsről, 
gyerek horgászversenyről vagy a nemzetiségi hagyományok ápolá-
sáról. Támogatom, hogy Vörösváron megvalósulhasson a tervezett 
sportcsarnok, ami például kézilabdameccsekre is alkalmas lenne. 
Nagyon örülnék, ha sokkal több, és többféle sportrendezvény lenne 
helyben, amire ki lehet menni szurkolni a gyerekekkel. Úgy gondo-
lom, ezzel is sportolásra lehetne ösztönözni őket. Reméljük, hama-
rosan újra lehetnek közösségi események!

Palkovics Mária
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Fókuszban a felújítások 
és a tereprendezés
Több, felújítással kapcsolatos munka köthető a Városgazda Kft.-
hez az elmúlt hetekben. Ilyen jellegű feladatokat láttak el például 
a Puskin utcában, ahol egy ügyfélszolgálatnak kiadott helyiséget 
hoztak rendbe, illetve új vizesblokkot alakítottak ki. Megújult 
az egykori főépítészi iroda is – ugyancsak a Puskin utcában –, 
ahol kicserélték a padlót, bevakolták és kifestették a falakat. „A 
Depónia ügyfélszolgálati irodájában még korábban elkezdődtek 
egy vizesblokk előkészítő munkálatai, most ezt a mosdóhelyisé-
get fejeztük be. A falakat gipszkartonnal egyenesítettük ki, és a 
helyiség hidegburkolatot kapott. Ezután a szerelvényezés követ-
kezett. A teljes iroda tisztasági festésen esett át, illetve radiátort 
szereltünk fel. A régi főépítészi irodában teljes padlózatcserét haj-
tottunk végre. Három réteg elkorhadt parkettát találtunk a dön-
gölt padlóra téve, ezt eltávolítottuk, ezután új laminált parketta 
került a helyére. A falfelületeknél sok helyen levált a vakolat, ezt 
szakembereink javították. Az irodát kollégáink újrafestették” – 
ismertette a részleteket a Városgazda Kft. ügyvezetője. A Depónia 
ügyfélszolgálata egyébként azóta már üzemel.  

Mint ismert, komoly beruházási munkák kezdődtek a Szent Er-
zsébet utcai sportpályán is, ennek részeként renováláson esik át a 
büfé épülete. Az átalakítások jelentős részét a városgazdák végzik. 
Elsőként a pultot és a dobogót bontották el, illetve szét, ezenkívül 
kicserélték a burkolatot, rendbe tették az elektromos hálózatot a 
büfépultnál, megcsinálták a vízszigetelési munkákat, valamint 
beépítették az új nyílászárókat. A vihar nemrégiben feltépte a 
lemeztetőt a sportpályán, így – a beruházást érintő feladatokon 
felül – azt is rögzítették. Mint arról már beszámoltunk, a sport-
pályán részben TAO-támogatásból, részben vörösvári vállalkozók 
segítségével kezdtek jelentős fejlesztésekbe: a klubházat érintő – 
külső és belső – munkálatokon túl öntözőrendszer segíti majd 
a pálya gondozását, illetve napelemek kerülnek a tetőre azzal a 
céllal, hogy a jövőben ezek biztosítsák az egész létesítmény – az 
öltözők, a pályához tartozó világítás és a faház – áramellátását.

Folytatódott a tereprendezés a Kacsa-tónál és a Nagy-tónál is. Utób-
bi helyszínen – az ebben az évben megépülő kondipálya helyén 
– ismét kivágtak és eltávolítottak egy korhadt fát, előbbinél pedig 
fejlesztési munkák kezdődtek, részben már kiásták az elektromos 
hálózat nyomvonalát, valamint megtörtént az átemelőszivattyú 
helyének a kialakítása. A fenti feladatokról függetlenül eltávolítot-
tak egy, a rézsűben álló, korábban alámosott, és emiatt balesetve-
szélyes fát a futópályánál, a Horgászsor utca felőli oldalon.

Időközben befejeződött a Hősök terén a padok felújítása, illetve 
rongálók miatt több szemetest is pótolni kellett, és ugyancsak 
renováláson estek át a Manhertz Erzsébet tér padjai. „Az utcabú-
torok rekonstrukcióját egész évben, folyamatosan és fokozatosan 
végezzük” – mondta el Szauter Gábor.

Az említett feladatokon túl a Városgazda Kft. emberei a játszóte-
reken a bejárathoz közeli, valamint a belső területen, a hinták és 
egyéb eszközök közelében eltávolították a szúrós, tüskés cserjé-
ket, illetve megmetszették a növényzetet a Piac téren, lesöpörték 
a padkákat, összeszedték a szemetet és kitakarították a bodegát.  
„Sajnos egyre többször tapasztaljuk, hogy a közterületi hulladék-
gyűjtők mellé zsákszámra kerülnek ki a háztartási szemetek. Ez 
az önkormányzat részéről nagy anyagi ráfordítást igényel, noha 
nem feladata a lakóházaktól származó hulladékok elszállítása. 
Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a kommunális hulladék el-
szállítását a közszolgáltató – Pilisvörösváron a Depónia Nonprofit 
Kft. – szerződés alapján, közszolgáltatási díj megfizetése ellené-
ben végzi. A hulladékszállítási szerződés megkötése kötelező, az 
illegális hulladéklerakást pedig a törvény bünteti” – tette hozzá 
az ügyvezető. A városgazdák elsősorban az Erdei kápolnánál, a 
szabadságligeti vasútállomásnál, a Piac téren és a Fő utcán talál-
koznak a fenti jogsértésekkel. Beszámolójuk szerint nemrégiben 
valaki még a temető területét sem tartotta tiszteletben: az illető 
egy 120 literes, háztartási hulladékkal teli zsákot helyezett el a 
temető koszorúgyűjtő kosarába.

A városgazdák emellett három előkészítő asztalt készítettek és 
adtak át a főzőkonyhának, kitakarították a 10-es út külön szintű 
bicikliútjának csapadékvíz-elvezető folyókarácsát a teljes szaka-
szon, a Görgey utcában pedig – a benzinkút utáni területen – eltá-
volították a hordalékot a járdáról és az úttestről. Az Attila utcában 
kivágtak három beteg, gombás meggyfát, a Harcsa utcában pedig 
egy fűzfát, illetve rendbe hozták a Babilon tér virágágyásait: pó-
tolták a mulcsot, megmetszették a növényeket és letakarították 
a szegélyeket.

„A következő hetekben – ha a vírushelyzet engedi – folytatni fog-
juk a Fő utcai virágágyások megújítását. A kátyúzások is elkez-
dődnek a városban, első körben a belterületi utcákban. A favágá-
sokat is folytatjuk kosaras autó igénybevételével. Reméljük, hogy 
sikerül a tavaszt egy szép, tiszta és rendezett várossal köszönte-
nünk” – fűzte hozzá a Városgazda Kft. ügyvezetője. 

pilisvorosvar.hu
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Közös érdekünk 
az élhető város

Szabálytalan parkolás, illegális hulladéklerakás, köztéri szemetelés és rongálás – ezekkel 
kapcsolatban adtak tájékoztatást a Pilisvörösvári Rendőrőrs egyenruhásai, 

Finta Balázs és Kohlhoffer Rudolf főtörzsőrmesterek.

Pilisvörösvár körzeti megbízottjai mindenekelőtt felhívják a 
lakosság figyelmét egy, a városban állandósult problémára: a 
szabálytalanul parkoló járművekre. Mint mondták, az előírá-
sokat figyelmen kívül hagyó autósok miatt egyes járdasza-
kaszokon nehezen, vagy sok esetben egyáltalán nem tudnak 
közlekedni a gyalogosok, nem beszélve azokról, akik például 
babakocsit használnak. A leginkább érintett terület a Kálvá-
ria utca környéke, a Szent Erzsébet utca eleje, illetve a Dózsa 
György utca. Emlékeztettek: ezek a kocsik a téli síkosság-
mentesítés időszakában is rendre nehézséget okoztak a vá-
rosgazdáknak, akadályozták az utak megtisztítását, ezáltal 
pedig azt, hogy biztonságossá tegyék az útburkolatot a köz-
lekedők számára – mindezt az ismétlődő felhívások dacára.

Mindezek fényében ez a probléma tavasszal kiemelt figyel-
met kap, de a március hónapot elsősorban még a figyelem-
felhívásra fordítják. Ez lényegében a türelmi időszak, ám 
amennyiben a megelőzésre való törekvés nem ér célt, úgy 
áprilistól feljelentésekre, illetve büntetések kiszabására szá-
míthatnak a szabálytalankodók.

Finta Balázs és Kohlhoffer Rudolf szerint a szabálytalan par-
kolás mellett az illegális hulladéklerakás és a köztéri szeme-
telés is riasztó mértéket ölt a városban, előbbi különösen a 
külterületeken, a város kivezető szakaszain jellemző – pél-
dául Pilisszántó felé haladva –, de sajnálatos módon a sza-

badságligeti vasútállomás, valamint az Útőrház környéke 
is kedvelt célpont. A városgazdák csak az idei év első hete-
iben körülbelül 36 köbméter illegálisan lerakott hulladékot 
– egyebek mellett háztartási lomokat, műszaki vagy egyéb 
használati cikkeket, bútordarabokat, kommunális hulla-
dékot – gyűjtöttek össze és szállítottak el. Mint ismert, Pi-
lisvörösvár önkormányzata januárban pályázatot nyújtott 
be, részben a fenti törvényszegések és az általuk okozott 
környezeti károk megelőzése, részben pedig az elkövetők 
felderítése miatt. Pozitív döntés esetén az elszállítást és a 
lerakást a minisztérium támogatásából tudná finanszírozni 
a város, mindemellett több helyszínen lehetőség nyílna ka-
merás rendszer kiépítésére. A tervek szerint egyébként – füg-
getlenül a pályázat eredményétől – a már említett okokból 
a közeljövőben mindenképp kihelyeznek új vadkamerákat a 
törvényszegők által leginkább preferált területekre.

Az egyenruhások tájékoztatása szerint a köztéri szemetelés 
is még inkább fókuszba kerül, hiszen a város közterületein 
sokfelé cigarettacsikkek, üvegek, fém italosdobozok hever-
nek a földön eldobálva. Más szabályszegők hulladékkal teli 
zsákokkal tömik tele a köztéri hulladékgyűjtő edényeket, 
vagy egyszerűen leteszik azokat az utcai szemetesek mel-
lé. Mivel a körzeti megbízottak településőri feladatokat is 
ellátnak, a fenti jogsértések ellen nagyobb erővel tudnak 

Iskolaidőben rendszeresen okoznak problémát a parkoló 
autók a szűk Kálvária utcában

Ha nincs veszélyhelyzet, itt, a Szent Erzsébet utca elején is 
fennakadást okoznak a szabálytalanul parkoló autók

Finta Balázs és Kohlhoffer Rudolf főtörzsőrmesterek
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fellépni, hiszen gyakrabban tudják ellen-
őrizni a közterületeket. Márciusban ebben 
a kérdésben is a megelőzésre helyezik a 
hangsúlyt, de újfent felhívják a figyelmet, 
hogy amennyiben ez nem vezet eredmény-
re, akkor hatósági eszközökkel lépnek fel. 
„Közös érdekünk, hogy élhető maradjon 
a városunk” – tette hozzá Finta Balázs 
főtörzs őrmester.

A szemetelésen túl a rongálók is feladatot 
adnak a Pilisvörösvári Rendőrőrs mun-
katársainak, leginkább a köztéri bútorok 
– padok, asztalok   –, illetve szemetesek, vi-
rágládák, esetenként pedig a buszmegál-
lók sínylik meg a vandálok akcióit. Ennek 
kapcsán az egyenruhások rendkívül nagy 
hasznát veszik a városban kiépített térfi-
gyelő kamerarendszernek, melyek révén 
sikerült már tolvajt és köztéri szemetelőt is 
azonosítaniuk az elmúlt egy évben. Emel-
lett balesetek esetén is jó szolgálatot tesz-
nek ezek a berendezések, és a társszervek 
munkáját is segíthetik általuk.

A rendőrök arra kérik a lakosságot, hogy 
amennyiben azonnali segítségre van szük-
ségük, tegyenek bejelentést a 107-es vagy 
a 112-es központi segélyhívó számon. Ha 
kérdésük, jelzésük van a Pilisvörösvári 
Rendőrőrs munkatársai felé, keressék őket 
a hivatalos csatornákon: a 36 (23) 330-
130-as központi számon, vagy Finta Balázs 
főtörzsőrmestert a +3670-400-7202-as, 
Kohlhoffer Rudolf főtörzsőrmestert pedig 
a +3620-489-6707-as mobilszámon, illet-
ve a fintabal@pest.police.hu, valamint a 
kohlhoff@pest.police.hu e-mail-címeken. 
Pilisvörösvár körzeti megbízottjai arra kér-
nek mindenkit, aki el szeretné érni őket, 
valamint bejelentést kíván tenni, hogy a 
hatékonyság érdekében ne a Facebookot 
használja erre a célra, hanem a fenti elérhe-
tőségeik valamelyikét.

pilisvorosvar.hu

A Dózsa György utca az egyik legproblémásabb terület, 
a rosszul parkoló autók a gyalogos és az autós 
közlekedést is nehezítik

A Pilisvörösvári 
Egyházközség hírei

Tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre, a személyes plébániai ügyin-
tézés április 7-ig szünetel. Az ezen időpontig tervezett keresztelések elma-
radnak. Az elmaradt miseszándékok, keresztelések pótlására, illetve a jövő-
beni keresztelések, esküvők időpontjának foglalására csak április 7-e után 
áll módunkban időpontot adni. A temetések egyházi vonatkozású részé-
nek ügyintézését mindkét temetkezési vállalkozás irodájában megtehetik 
(Szigü Kft. vagy Varázskő Kft.). Kérjük szíves megértésüket és türelmüket!

Hivatkozva Spányi Antal megyéspüspök atya járványügyi rendelkezésére, 
a Hajdú Ferenc vikárius atyával történt megbeszélés után, a helyi viszo-
nyokra való tekintettel, a következő döntést hoztam. Március 8-tól a szom-
bati és vasárnapi szentmisék templomainkban határozatlan ideig nem 
lesznek megtartva. Ugyanakkor a hívek számára mindhárom templomot 
vasárnaponként 9–12 óráig nyitva tartjuk, ezzel lehetőséget biztosítunk 
egyéni imádságra, szentséglátogatásra. Lehetőség szerint kerüljük a zsú-
foltságot, és ebben az esetben rövidebb időt töltsünk a templomban.

A hétköznapi szentmisék, liturgiák, templomban történő keresztutak to-
vábbra is meg lesznek tartva, lehetőséget biztosítván a szentáldozásra. 
Adományaikat szívesen fogadjuk a hétköznapi liturgiák alatt is a sekres-
tyékben. A járványügyi helyzetre való tekintettel továbbra is érvényben 
van a felmentés a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól.

Balla Sándor plébános
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Összefogással 
a szabadságért

Idén március 15-én ismét nincs lehetőség nagyszabású városi 
ünnepségre. Ám hőseinket ebben a helyzetben sem 

feledhetjük, sőt tanulhatunk tőlük összefogást és kitartást. 
Az alábbiakban dr. Fetter Ádám polgármester 

ünnepi beszédét olvashatják. 

„A Ti életeteknek a szabadság olyan, mint a halnak a víz, madár-
nak a levegő, vadnak a rengeteg. Legyetek inkább halni készek 
véle, mint élni nélküle. Midőn mindeneteket föláldozátok érte 
és a szabadságot megnyerétek, nem vesztétek semmit, hanem 
nyertetek mindent.” – hangzik Bozzai Pál forradalmár gondolata 
1848-ról.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vörösváriak! Kedves ünnep-
lők és emlékezők!

Köszöntöm mindannyiukat március 15-ei ünnepünkön, mellyel 
az 1848-as forradalom és az 1849-es szabadságharc nagyjai előtt 
tisztelgünk. 173 év telt el azóta, hogy történelmünk egyik legfele-
melőbb pillanatait, óráit, napjait élte át a pesti ifjúság idealizmu-
sa, mely győzedelmeskedett a mindig lehúzó kishitűséggel szem-
ben. A pillanatot megragadni a fiatalok bátorságára volt szükség. 
Ez nem a csendes bölcselet időszaka volt, hiszen az egyik legna-
gyobb cél Magyarország politikai és gazdasági függetlenségének 
elérése volt. 

Visszakanyarodva a történésekhez, látható, hogy a reformkor 
politikusai után jött egy fiatal generáció, az úgynevezett „ország- 
gyűlési ifjak”, a kor olyan fiatal tehetségeivel a soraikban, mint 
Petőfi vagy Jókai, akik cselekedni is mertek a drámai pillanatban. 
Mindenki ismeri a legnevezetesebb konkrétumokat: a 12 pont is-
mertetése és kinyomtatása a Nemzeti dallal együtt, a bebörtön-
zött Táncsics Mihály kiszabadítása, a betiltott Bánk Bán előadása 
és még sorolhatnám.

Bár a szabadságharc, ha a hatal-
mas túlerő le is verte, nem bukott 
el. Hisz „Az nem lehet, hogy any-
nyi szív / Hiába onta vért, / S ke-
servben annyi hű kebel / Szakadt 
meg a honért.”

Nem bukott el, mert a 12 pont 
egyik legfontosabb követelése, a 
jobbágyfelszabadítás megvaló-
sult. Talán ez az egy dolog is meg-
érte a rengeteg áldozatot, mert 
a szabadság napi valósággá vált 
sokak számára. Nem bukott el, 

mert 1848 példa és erő a 
zsarnokság elleni küzde-
lemben. Ne feledjük, hogy 
a márciusi forradalom és 
szabadságharc a kegyet-
len megtorlás ellenére is 
előkészítette egy bölcs ki-
egyezés lehetőségét, egy 
szinte példátlan fejlődést 
1867-től az első világhábo-
rú vérzivataráig. Deák Fe-
renc és társai felismerték 
az egyetlen esélyt hazánk 
kulturális és gazdasági fel-
emelkedéséhez. Elődeink 
nagyon is megbecsülték 
1848 emlékezetét. Nekünk, 
egy békés rendszerváltás 
gyermekeinek is meg kell 
becsülnünk. Belőle tanulhatjuk meg életre váltani a szabadságot, 
az emberhez méltó teljes életet. A szabadság csak lehetőség és nem 
örökkévaló. Nap nap után, újra meg újra meg kell küzdeni érte. Kí-
vánom, hogy ez a küzdelem sikert hozzon a nemzetnek, Pilisvörös-
várnak, Önöknek és a családjuknak, barátaiknak! 

Végezetül 1848-nak van egy másik nagy tanulsága: hogy széles 
összefogással sikerült a történelmi távlatból már látható sikert 
elérni. Talán nem kellene ma is jobban összefogni egymásért, egy 
jobb világért? A kirekesztés ellenségeket szülhet. Az összefogás, 
a megegyezés, a közösség viszont a legyőzhetetlen erőnek a szim-
bólumai.

Tisztelet a hősöknek!
Dr. Fetter Ádám polgármester

Dr. Fetter Ádám ünnepi beszédét és a 
vörösvári iskolák által készített videós 
megemlékezéseket a PilisTV sugározta 
az ünnep idején. 
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Felhívás javaslattételre
Pilisvörösvár Város Önkormányzata a 23/2020. (VII. 24.) ön-
kormányzati rendeletében megalapította a Dr. Réthy Zoltán- 
díjat az egészségügy területén végzett munka elismerésére. 
Az idősebbek még emlékezhetnek dr. Réthy Zoltánra, a 
kiváló orvosra, aki öt évtizeden át szolgálta a vörösvári be-
tegeket. A díj az egészségügyben tartósan kiemelkedő ered-
ményességgel Pilisvörösváron dolgozó személynek adható.

A rendelet hatálya a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 
Szakorvosi Rendelőintézetében foglalkoztatott orvosokra és 
egészségügyi dolgozókra, valamint Pilisvörösvár közigazgatási 
területén a város egészségügyi alapellátását biztosító háziorvo-
sokra, házi gyermekorvosokra, fogorvosokra, asszisztensekre, a 
védőnői szolgálat munkatársaira és az iskolaorvosokra terjed ki.

A díj azon személyek részére adható, akik Pilisvörösvár 
egészségügyében legalább 5 évet szolgáltak, akik erkölcsi 
tisztességgel, emberi megbecsüléssel rendelkeznek és a 
szakmájukban kimagasló teljesítményt értek el. Nyugdíjba 
vonulás, szakmai, családi okokból való eltávozás alkalmá-
ból, egész életmű elismeréseként is adható.

Kimagasló teljesítménynek számít különösen:
a) az egyszeri jelentős eredmény (pl.: tudományos felfedezés, 
vizsgálati módszer kidolgozása, önfeláldozó tevékenység)

b) a pilisvörösvári egészségügyért elért kimagasló fejlesztés, 
vezetés, vagy országos elismerés.

Az önkormányzat évente 2 díjat adományozhat, amelyből 
az egyik díjat orvos, a másik díjat pedig a (2) bekezdésben 
meghatározott egyéb egészségügyi dolgozó kaphatja meg. 
A díj adományozására és odaítélésére javaslatot tehet bár-
mely önkormányzati képviselő, az önkormányzat bizottsá-
ga, bármely helyi egyesület és társadalmi szervezet és bár-
mely magánszemély. A kitüntetéseket a rendelet szerint 
2021-től minden évben a július 1-jei Semmelweis-napon 
adják át.

A javaslatokat legkésőbb 2021. április 30-ig a polgármester-
nek címezve kell írásban előterjeszteni.

Dr. Fetter Ádám polgármester

EU-s pályázatot 
nyert a Templom 
Téri Iskola
Ebben az évben új pályázati ciklus indult az Európai Unióban 
az oktatás területén. Az Erasmus+ néven futó pályázat a köz-
nevelési intézmények munkatársainak és diákjainak nyújt 
lehetőséget külföldi partnerintézményekhez történő látogatá-
sokra, szakmai továbbképzésekre. Az elmúlt években számos 
sikeres pályázatunk volt már, amelyeknek keretében több kol-
légánk vehetett részt nyelvi és módszertani továbbképzéseken 
az EU különböző országaiban. Változás a korábbiakhoz képest, 
hogy idén az EU nem személyi, hanem intézményi pályázatot 
írt ki, és a sikeres pályázók akkreditációs tanúsítványt kaptak. 
A köznevelésben dolgozó összes általános és középiskola közül 
mindössze 40 intézmény nyerhette volna el ezt a címet, de vé-
gül a magyar pályázatokat összefogó Tempus Közalapítvány 
csak 36 iskola pályázati anyagát fogadta el. Nagy örömünkre 
a 36 iskola között ott volt a mienk, a Templom Téri Általános 
Iskola is. A pályázat hét évet ölel át, ez azt jelenti, hogy iskolánk 
pedagógusai, segítői a következő hét évben külföldi iskolákban 
hospitálhatnak, tanfolyamokon vehetnek részt. Nagyon fontos 
számunkra, hogy ezen időszakban tanulóink előtt is ott lesz a 
lehetőség, hogy a német vagy angol nyelvterületen lévő partner-
iskolákba utazzanak. 

Az Erasmus+ programban való további részvétel mindenképpen 
segít meglévő képességeink és készségeink fejlesztésében és 
megújításában. Egy nemzetközi kurzuson való részvétel kiváló 

alkalom arra, hogy megismerjük és összehasonlítsuk munkán-
kat és oktatási rendszerünket a résztvevőkével és elhelyezzük 
magunkat nemzetközi téren. A tanulás, tanítás új formáinak 
megismerése napi szinten segítheti munkánkat, ezért is tartjuk 
nagy sikernek pályázatunk elfogadását.

Köszönjük Krizsánné Ferenczi Ildikó munkáját, aki az elmúlt 15 
évben számos elismert, iskolák közötti együttműködési projek-
tet, valamint tanári mobilitási pályázatot nyert és vitt végig in-
tézményünkben. A most elért sikerünkben az ő pályázatírói és 
projektmenedzselési tapasztalata nagymértékben közrejátszott. 
Az akkreditációs pályázat megírásában Óvári Zsolt kollégánk 
támogatta, a beadott anyag lektorálásban Szőreginé Szabó Ad-
rienn segítette munkáját. 

Köszönjük munkájukat, a lehetőségekkel élni fogunk!

Templom Téri Általános Iskola
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Az utazó gyógypedagógusok
A Pilisvörösvári Járásban 11 utazó gyógypedagógus és 1 pszi-
chológus dolgozik, magukat pilisi utazó gyógypedagógusok-
ként emlegetik. Feladatuk az integráltan tanuló, sajátos nevelési 
igényű tanulók beilleszkedésének segítése. „Minden évben ki-
jelölünk egy szakmai témakört – mind például az autizmus, az 
ADHD, a diszlexia/diszgráfia –, amivel abban a tanítási évben 
mélyebben foglalkozunk. Igyekszünk ezekkel a témákkal kap-
csolatban tavasszal valamilyen módon egy eseményt is létre-
hozni. Pár éve tartottunk az autizmusról egy szakmai délutánt 
pedagógusoknak a pilisvörösvári Gradus teremben, aminek na-
gyon pozitív visszhangja volt – meséli Manetas Eszter. – Minden 
év elején közösen gyűjtjük össze azokat a témákat, amelyekben 
fejlődni szeretnénk, aztán közösen döntünk arról, hogy melyik 
az az egy téma, amivel egy éven keresztül mélyebben fogunk 
foglalkozni. Nagyon fontos kiemelni, hogy itt közös döntésekről 
és közös vállalásokról van szó.”

Online konferencia
2020-ban adta magát a téma: az online oktatás, azon belül is 
az, hogy hogyan lehet online térben differenciált órákat tarta-
ni. Az általános iskolai és középiskolai pedagógusok és peda-
gógiai asszisztensek számára szervezett konferenciának is ez 
adta az alapötletét. A konferencia címe: Utazás online és offli-
ne – pedagógiai lehetőségek tárháza. „Szervezés közben sokkal 
komplexebbé alakult az alaptéma – idézi fel Sándor Zsófia. – A 
differenciálás nehézségeinél jóval nagyobb problémát jelentett a 
pedagógusoknak, hogy hogyan lehet bármelyik diákot aktivi-
tásra ösztönözni, motiválni a digitális térben.” 

Eredetileg hibrid módon szerették volna megszervezni a kon-
ferenciát, ehhez a helyszínt a pilisvörösvári Művészetek Háza 
biztosította volna, ahova élő előadásokat terveztek, melyeket 
online is lehetett volna követni. Novemberben azonban már lát-
szott, hogy a jelenléti részt el kell hagyni, így innentől kezdve 
már csak online platformokon gondolkodtak. A konferenciára 
az ország 32 településének 61 intézményből (ebből 11 budapesti) 
580-an regisztráltak, közülük 140 pedagógus a pilisvörösvári 
iskolákból.

Az élő konferenciát megelőzte egy ráhangoló fázis. A szervezők 
felkértek nyolc előadót, hogy 30 perces videós előadásokat ké-
szítsenek. Ezeket a videókat a regisztrálók már a konferencia 
előtt egy héttel elérték, és majdnem egy hétig tehetettek fel kap-
csolódó kérdéseket. „Az élő előadásoknál előadóink már a fel-
tett kérdések mentén beszéltek az adott témákról, tehát a nyolc 
előadó élő adása nem ismétlés volt, hanem a videós előadás ukra 
és az azokra feltett kérdésekre épült. Ennek a modellnek az 
előnye, hogy a pedagógusok jobban be tudták osztani az idejü-

ket, hogy mikor nézik meg az előadásokat.” Ezután került sor az 
élő online konferenciára február 26–27-én.

Témák és megvalósításuk
Az élő konferencia két szálon futott. Az egyik az ún. online 
Színházteremben, ahol az előadásokat úgy lehetett meghallgat-
ni, mintha egy TV-adást néznénk, ugyanakkor közben chaten 
keresztül kérdéseket is fel tudtak tenni az előadónak. „Tuda-
tosan nagyon sok területről hívtuk meg az előadókat – magya-
rázza Atzél Réka. – Egy szempontunk volt, hogy gyakorlott 
pedagógusok legyenek, akik a saját tanítási módszereiket hi-
telesen tudják képviselni. Előadóink voltak: Barbarics Márta, 
Farkasné dr. Gönczi Rita, Füzesséry Anikó, Márton András, 
Prievara Tibor, Sivák Mónika, Szabados Gabriella, Szigeti Réka, 
Szirtesi-Nagy Réka, Ungár Ágnes. A legnagyobb erőssége az 
előadóknak a hitelességük, önazonosságuk volt. Nem elméleti 
előadásokat hallhattunk, hanem nagyon gyakorlatias megoldá-
sokat ismerhettünk meg.”

A másik irány egy Zoom-felület volt, az ún. Kamaraterem. Itt az 
volt a cél, hogy minél inkább workshop jellegű, interaktív előa-
dások legyenek hallhatóak. „A Kamaraterembe olyan szerveze-
teket kerestünk meg, akik egy-egy, a pedagógusokat közvetve 
érintő témákban tudtak számukra fontosat mondani. Megke-
restük például a Matehetsz szervezetet, akik a tehetség felis-
meréséről és a tehetséges tanulók támogatásáról beszéltek. A 
Kék-Vonal Gyermekkrízis Alapítvány egy nagyon fontos témát 
hozott: a családon belüli erőszak vagy bántalmazás felismerését 

Az Érdi Tankerületi Központ Érdi Móra 
Ferenc Általános Iskola és EGYMI Utazó 

Gyógypedagógiai Hálózatában működnek 
az ún. pilisi utazó gyógypedagógusok, 

akik az online oktatáshoz kapcsolódóan 
szerveztek konferenciát február 26–27-én. 

Az eseményről a főszervező, 
Atzél Réka és kollégái meséltek lapunknak.

Konferencia az online oktatásról

Manetas Eszter, Szabó Karolina, Szirtesi-Nagy Réka

Kovács Dóra, Hurtosné Szirmai Bernadett, Koritsánszky Nóra
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az online tanítás során. A Sulinyugi prog-
ram az iskolai stresszkezelésről és az azt 
oldó foglalkozásokról szólt. A pilisi térség 
óvodai és iskolai szociális segítői a munká-
jukról és a pedagógusokkal való együttmű-
ködésről beszélgettek.”

Visszajelzések
„Minden képzeletünket felülmúlta a kon-
ferencia sikere. A kiküldött kérdőívekben 
fantasztikus visszajelzéseket kaptunk” – 
büszkélkedik Szabó Karolina. Arra a kér-
désre, hogy „Ha egy szóval jellemeznéd 
a konferenciát, mi jut róla eszedbe?”, az 
alábbi válaszokat kapták: ösztönző, profesz-
szionális, tanulóbarát, érdekes, inspiráló, 
változatos, megoldás kereső, színes, moti-
váló, gyermekközpontú, ötletes, tartalmas, 
aktivizáló, jól szervezett stb. 

A főszervező a siker kulcsát több tényező-
ben is látja. Egyrészt az Érdi Tankerületi 
Központ és az Érdi Móra Ferenc Általános 
Iskola és EGYMI is nagyon támogató volt, 
így az Érdi Tankerület 50 iskolájából renge-
tegen regisztráltak. Másrészt mivel a cél az 
volt, hogy minél több pedagógus részt ve-
hessen a rendezvényen, olyan intézményi 
csomagot ajánlottak fel, aminek a kifizetése 
után bármennyi pedagógus részt vehetett a 
konferencián. Emellett nagy előnye az on-
line térnek, hogy nincsenek földrajzi aka-
dályok, így ez is hozzásegített ahhoz, hogy 
nagyobb létszámot tudjanak fogadni. Az is 
fontos szempont, hogy sokan ismerik a szer-
vezőket. „2014-ben kezdtük kiépíteni utazó 
gyógy pedagógiai hálózatunkat a Pilisvörös-
vári Járásban. Szakmai munkánkat nagyra 
értékelik a térségben. Olyan bizalmat élve-
zünk, amely alapján minden megkeresett is-
kola meglátta a lehetőséget ebben a szakmai 
programban” – mondta el Atzél Réka.

A folytatásról
A konferencia egy folyamat első lépése volt. 
A szervezők most azon dolgoznak, hogy ezt 
a szemléletmódot és a rengeteg gyakorlati 
ötletet hogyan tudnák a pedagógusokkal 
közösen átemelni a mindennapokba. „A 
visszajött kérdőíveket elemezzük, a bennük 
lévő gondolatokat, ötleteket átbeszéljük 
– avat be a tervekbe Atzél Réka. – Hosszú 
távon is biztosan lesz folytatás. Azt, hogy 
mi lesz a következő témánk, most még nem 
tudjuk. Júniusban fogjuk összegyűjteni az 
ötleteket és közösen döntést hozni a követ-
kező szakmai témánkról. Tény, hogy egy 
újabb konferencia ötlete már benne van a 
levegőben…”

Palkovics Mária

Konferencia az online oktatásról Német–magyar nyelvi sarok
előrukkol és rükverc

Egy, a magyar piacon újonnan megjelenő mobilszolgáltató reklámjában hall-
ható az unokájához beszélő nagypapától, hogy a mobilszolgáltató kedvező dí-
jakkal „rukkolt elő”, vagyis „előhozakodott velük, váratlanul közölte, hirtelen 
elmondta” őket. Ugyanezt az igét használja egy biztosító is magára vonatkoz-
tatva, amikor azzal hirdeti magát, hogy „példa nélküli díjvisszatérítéssel ruk-
kolt elő”. A stílusértékében már-már a szlenghez tartozó fordulatot a reklám-
szakemberek láthatólag érthetőnek tartják és ezért használják.

A „rukkol” ige a magyar nyelvben más igekötővel már a 18. század közepén 
előfordul, akkor a „rukkol bé” („bevonul”) értelemben, majd a 19. században 
„katonasághoz bevonul” jelentéssel. Jól felismerhető mindkét esetben és érte-
lemben a német „einrücken” szó. Az „előhozakodik” jelentés, amelynek a né-
met „herausrücken” a megfelelője, a 19. század vége felé bukkan fel a magyar 
nyelvben. A német nyelvben a „herausrücken” ige jelentésének viszont nem 
a „hirtelen”, „váratlanul” a tendenciája, hanem a „vonakodva”, „kelletlenül”, 
„időt húzva”. Ezenkívül mást is jelent, pl. „vonakodva ad át egy tárgyat”, illetve 
„valamilyen (nehéz) tárgyat egyik helyről a másikra tol”.

A „herausrücken” szó alakja két részből áll, és mindkettő a német szókészlet 
régi részeihez tartozik: az előtag („heraus”) már az ófelnémet időkben mint 
„hera ūz” „onnét bentről ide ki” értelmeben használatos, ebből alakul ki a kö-
zépfelnémet „her ūz”, majd a modern németben a „heraus” alak.

A „rücken” ige „valamilyen nehéz tárgyat egy vagy több hirtelen lökéssel arrébb-
tolni”, de „valahova elindulni, elmenetelni” értelemben a 9. századi ófelnémet-
ben dokumentáltan megtalálható „rucken” alakban, és néhány évszázad múlva 
a középfelnémetben használatos alakja („rücken”) már megegyezik a ma is hasz-
nálatos írásképpel. Alapvetően a „Ruck” („rándulás”, „lökés”) főnévből képzett 
ige, amelynek ófelnémet és középfelnémet alakja a „ruc” volt, „hirtelen lökés által 
előidézett gyors és rövid idejű mozgás” jelentésben. A „Ruck” főnév átvitt érte-
lemben is használatos, mint ahogyan azt 1997-ben a német államelnök, Roman 
Herzog is alkalmazta. Herzog híressé vált, sokszor „Ruck-beszéd”-nek nevezett, 
a német társadalom összefogását követelő beszédében a következőképpen fogal-
mazott: „Durch Deutschland muss ein Ruck gehen” („Németország emberelje 
meg magát”). Herzog ezzel a gondolattal arra utalt, hogy az NSZK és NDK egye-
sítése felett érzett eufória elmúlt, de megmaradtak az egyesítés okán felmerült 
gazdasági és szociálpolitikai nehézségek. E nehézségek miatt mind a német gaz-
daság, mind a német társadalom zsákutcában érezte magát, és a csüggedtség 
Herzog szerint csak azzal győzhető le, ha a németek megrázzák és összeszedik 
magukat, ha nyitottakká válnak reformok irányába.

Érdekes jelenség, hogy míg a „rücken” ige a „herausrücken” szóban a német-
ben elveszítette a „hirtelen, váratlan” jelentéskomponensét, addig ez a magyar 
„előrukkol” igében megőrződött, illetve újra felbukkant.

Bár a „tolni” ige („rücken”) és a „hát” főnév („Rücken”) a németben csupán az 
írásképben különbözik (egyiket kisbetűvel, a másikat nagybetűvel írjuk), de 
ugyanúgy ejtjük őket. Az azonos hangzáson túl azonban nincs más kapcsolat 
a két szó között.

A „Rücken” főnevet egy az egyben nem vette át a magyar nyelv, de a „rükverc” 
(„hátramenet”) szóban megtalálható egy alakja, amely szó a „Rückwärtsgang” 
rövidítésének az átvétele. Amúgy a „rückwärts” jelentése a németben „hátrafe-
lé”, és ilyen alakban és értelemben először a 17. században használták. Az ófel-
német „ruggi” és középfelnémet „rügge” alakból alakult ki a modern „Rücken” 
szó, míg az utótag is létezett már e korokban „-wërtes”, illetve „-wert” alakban, 
„egy bizonyos irányba” jelentéssel.

Akárhogyan is vesszük, rükvercben nehéz dolog valamivel előrukkolni.

Kerekes Gábor / Müller Márta
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Wichtige ungarndeutsche Gedichte

Josef Michaelis: 
„Heimat-los“
Noch einmal
besuchte er
die Kirche
alle Gräber auf dem Friedhof
sein Elternhaus
in der unteren Gasse
Ging dann
schon als Fremder
durch die Straßen

Jacobus
mein Vorfahr
und seine Frau Katharina
mit drei Kindern
aus Ubstadt bei Bruchsal
nach Ungarn
genau vor 250 Jahren
an jenem im Veilchenduft
erwachenden Frühlingstag

(30. 03. 2001)

Es gibt in der ungarndeutschen Literatur ein starkes Bewusstsein 
der Abstammung aus Deutschland, wobei dies auffälligerweise 
niemals mit einer Nostalgie nach der alten Heimat verbunden ist. 
In dem vorliegenden Gedicht ist auf beeindruckende Weise in der 
ersten Strophe ein „Zwischenmoment“ eingefangen, in dem sich 
die alles andere als einfache innerliche Abspaltung des sich noch in 
Ubstadt bei Bruchsal aufhaltenden Jacob(us Michaelis) von seiner 
Heimat vollzieht. Die Entscheidung, nach dem Süden zu ziehen, 
ist schon gefallen, sie wird nicht thematisiert, doch der erste Vers 
(„Noch einmal“) verrät, wie schwer sie gefallen sein muss. Der Ab-
schied von allem, was man gekannt hat, was Heimat, Tradition, Fa-
miliengeschichte, was das eigene Leben bis zu diesem Punkt bedeu-
tet hat, wird ein letztes Mal betrachtet, und die Not, in die Fremde zu 

ziehen, war offensichtlich so 
groß, dass dieser schmerz-
hafte Abschied vom Zu-
hause für die Familie als 
die bessere Alternative er-
schien. (Man darf nicht ver-
gessen, im 18. Jahrhundert 
gab es im Normalfall für 
die an den Schwabenzügen 
Teilnehmenden kaum eine 
Aussicht darauf, die alte 
Heimat jemals wiederzu-
sehen.) Als Ergebnis dieses 
Abschieds schreitet Jacobus 
„schon als Fremder“ durch 
die Straßen. Angesichts 
dieser Formulierung erhält 
nachträglich auch das „be-
suchte“ (statt z.B. „suchte 
auf“) in der zweiten Zeile die 
Tendenz, die Fremdheit an-
zudeuten.

Faschingsbegräbnis – anders
Bei vielen sind die 
Wochenendprogram-
me in der letzten Zeit 
ausgefallen, das Auf-
stehen zur Sonntags-
messe ist deutlich 
einfacher geworden 
und wahrscheinlich 
haben wenige an 
die vergangene Fa-
schingszeit gedacht. 
Aber dank der öffent-

lichen Medien konnten wir doch durch zahlreiche frühere 
Aufnahmen und Bilder die Faschingsstimmung in unsere 
Wohnzimmer bringen.

Auch das Faschingsbegräbnis konnten dieses Jahr die Werisch-
warer – anders, als gewohnt –nicht gemeinsam im Haus der 
Künste erleben. Die Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 
Werischwar hat die Beerdigung vom Fosching Toni online statt-
finden lassen. 

Zum Aufruf des „Aperitif törzs” kamen auch einige lustige Auf-
nahmen der Vereine und Institutionen, die vor dem Begräbnis von 
Toni die Zuschauer zum Schmunzeln brachten. Das Faschings-
begräbnis konnte man am Faschingsdienstag auf der Facebook- 
Seite der deutschen Selbstverwaltung und später auch im Pilis TV 
mitverfolgen. Und es traf zu unserer größten Freude auf großes 
Interesse, wie auch die Präsenzveranstaltung Jahr für Jahr.

Wir bedanken uns bei allen Institutionen, Kulturgruppen, Ka-
pellen für die Aufnahmen und für die Durchführung der Zere-
monie. Ein besonderer Dank gilt Tamás Radnai für die Zusam-
menstellung des Sendeprogramms.

Die Mitglieder der Deutschen Selbstverwaltung nutzen auch die 
Fastenzeit aus und sind dabei, ein Osterspiel für die Werischwa-
rer zusammenzustellen. Ziel des Osterspiels ist, dass die Teil-
nehmer – wenn möglich, Familien – die ungarndeutschen Sitten 
und Bräuche in der Osterzeit kennenlernen und einige Baudenk-
mäler entlang der Kapellengasse in Werischwar besichtigen.

Szilvia Mirk 
(Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Werischwar)

Bereits der doppeldeutige Titel des Gedichtes (Heimat-los im Sinne 
von „ohne Heimat“ bzw. „losgehend aus der Heimat“) erfasst diese 
psychisch schwierige Situation sehr genau. Die aufgezählten Na-
men, der Ort Ubstadt und der Zeitpunkt (1751) sind übrigens alle 
der Familiengeschichte des Dichters entnommen, doch ist das Werk 
aus dem Grunde besonders eindringlich, da es über die individuelle 
Geschichte dieser konkreten Familie eine Situation, einen Prozess 
skizziert, der für die nach Ungarn kommenden Siedler eine weitge-
hend gemeinsame, eine kollektive Erfahrung gewesen sein dürfte, 
wir es hier also mit einer allgemeingültigen Aussage zu tun haben.

Formal gesehen besteht in dem in freier Form geschriebenen Ge-
dicht eine auf den ersten Blick nicht gleich erkennbare Spannung, 
indem die beiden Strophen inhaltlich als Strophe des „Abschieds-“ 
und als jene des „Losfahrens“ erkennbar sind, doch grammatisch 
sind die beiden Sätze, die man aus dem Text bilden kann, wenn 
man die Interpunktion einsetzt, nicht mit diesen Strophen iden-
tisch, sondern grammatisch beginnt der zweite Satz in Vers 7 der 
ersten Strophe, angezeigt auch durch das Schriftbild („Ging“).

In der zweiten Strophe wird die optimistische Erwartung durch 
die Leben und Sprießen beinhaltende Formulierung vom „im Veil-
chenduft / erwachenden Frühlingstag“ angedeutet, der in der ers-
ten Strophe die „Gräber auf dem Friedhof“ gegenüberstehen.

Besondere Wirkung erzielt das Gedicht auch dadurch, dass die in-
tensiven Gefühle deutlich nachvollziehbar sind, diese aber nicht 
direkt gestaltet, auch nicht angesprochen werden (Günther Eich, 
Wolfgang Borchert und Ernest Hemingway haben eine Reihe ihrer 
emotionalsten Texte auf ähnliche Weise gestaltet). Auf diese zarte, 
weil indirekte Weise, ist die Wirkung noch viel stärker.

Durch seine ehrlich-unaufdringliche Art und die Verbindung der 
Geschichte der eigenen Familie mit der der Volksgruppe gehört die-
ses Werk in die Reihe der wichtigen ungarndeutschen Gedichte, die 
man kennen sollte.

Gábor Kerekes
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Tyúktojástól a kőtojásig
Molnár Sándor kőfaragó mester sokak 
számára ismerős, azt azonban talán nem 
mindenki tudja, hogy a Vasút utcában lét-
rehozott egy több ezer darabból álló tojás-
kiállítást annak emlékéül, hogy nagyszülei 
tojás-nagykereskedők voltak. A családnak 
Poroszlón volt vegyeskereskedése. A nagy-
papa a forint hirtelen romlásakor úgy 
döntött, hogy tojásért engedi vásárolni az 
embereket, így cserekereskedelemmel fenn 
tudta tartani üzletét. Nem volt elég azon-
ban összegyűjteni a tojást, értékesíteni is 
kellett valahol. Helyben nem tudták elad-
ni, mivel vidéken szinte mindenki tartott 
baromfit, ezért lovas kocsival a fővárosba 
szállították, nagy fadobozokban, szalma 
közé téve. Az eladás után Budapesten meg-
vásárolták a szatócsboltba szükséges árut, 
egy napig pihentették a lovakat, majd meg-
pakolt kocsival indultak vissza Poroszlóra.

E kalandos történet után nem meglepő, hogy Molnár Sán-
dor emléket kívánt állítani nagyszüleinek. Az eredetileg 
Poroszlóra megálmodott kiállítást 2009-ben nyitotta meg 
Vörösváron. A kiállítótérben a baromfitojástól a drágakő to-
jásokig valóban minden megtalálható. Az érdeklődő közön-
ség láthat fürj-, tyúk-, kacsa-, liba-, emu- és strucctojásokra 
megálmodott alkotásokat. A készítési módok palettája is 
sokféle, rengeteg technikát tekinthetünk meg az egysze-
rűbb festéstől a karcoláson át az áttört és patkolt tojásokig.  

A kifújt tojások nagy részét növényi festőlével színezik, 
ezután kerülnek rá a díszítések, de vannak köztük írókás 
technikával vagy karcolással készült tojások is. A patkolt 
tojások hungarikumnak tekinthetők, mivel csak hazánk-
ban készülnek. A 19. században kovácsmesterek kezdték 

el készíteni. Jellemzően ólomlemezből formázzák a kis pat-
kókat vagy egyéb apró motívumokat, amiket kis szegekkel 
rögzítenek a tojásokon. A libatojás a legalkalmasabb erre 
a célra héjának vastagsága és mésztartalma miatt. Ezeken 
kívül találkozhatunk itt festett, metszett, rátétes, csipkés, 
faragott, gyöngyös, horgolt, hímzett és dekupázs techniká-
val készült tojásokkal.

A kiállítás másik meghatározó részét a drágakövekből esz-
tergált, faragott tojások teszik ki, ezek közül némelyekben 
kis jeleneteket, alakokat is láthatunk belefaragva. Vannak 
tigrisszem, sólyomszem, achát, pirit, vulkáni üveg és he-
gyikristály tojások is. Érdekes darab egy sivatagból előke-
rült achát geóda. Ezt a természet formálta tojás alakúra, a 
sivatag homokja a kemény részeit koptatta meg, a puhább 
erezet pedig érintetlen maradt. A drágakő mellett találha-
tunk még porcelán-, fa-, kő- és fémtojásokat is.

Az épület udvarán láthatjuk a Molnár Sándor által készí-
tett, egy darabból álló, 2,85 méter magas betontojásokat 
is, amelyeket a korábbi években díszítettek húsvéti motí-
vumokkal. Nem messze a gyűjteménytől, szabad téren áll 
egy fém ajtókkal ellátott, natúr színű betontojás, melynek 
festésére és díszítésére felhívást tett közzé a Varázskő Kft. 
az idei húsvétra.

A tojáskiállítás a járványhelyzetre való tekintettel jelen-
leg nem látogatható. A gyűjteményről többet megtudhat: 
www.tojaskiallitas.hu

Művészetek Háza

Helytörténet
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A vörösvári ember lekanyarodik a Városházánál a temető felé, 
majd fölbaktat a Csobánkára vezető úton a domb tetejére, és máris 
az ókori történelemben találja magát. Az aszfaltút itt keresztezi az 
egykori köves utat, amely Rómába vezet. Már csak nagyjából 1200 
kilométer gyaloglás vár rá, ahogy az egykori római légiókra is, ha 
teszem azt, császárt választani indultak a birodalmi fővárosba. A 
négy pannóniai légió a segédcsapatokkal együtt mintegy 50 000 
jól kiképzett katonát jelentett, ami hatalmas haderőt alkotott. A 
Rómához való viszonylagos közelség és a jól kiépített utak azt ered-
ményezték, hogy Pannónia többször is beleszólt a trón utódlásába. 

A közismert mondás: „Minden út Rómába vezet”, voltaképpen 
úgy lenne igazán történelmileg hiteles, hogy „Minden út Rómából 
indul”. A birodalmi úthálózat fokozatosan épült ki, a legelső utak 
– így például a híres Via Appia – az örök városból kiindulva kez-
detben mindössze néhány száz mérföldig vezettek. Róma terjesz-
kedését az úthálózat is követte. Egyre több és egyre hosszabb utakat 
építettek a római mérnökök és katonák. Az utak szabványa, építési 
technológiája fokozatosan alakult ki az évszázadok alatt. A birodal-
mi úthálózatnak „0 kilométerköve” is volt, a „milliarium aureum”, 
az arany mérföldkő, amit Augustus császár állíttatott fel i. e. 20-
ban Rómában, Saturnus temploma mellett. 

Na de induljon el a vörösvári ember az aszfaltútról jobb felé letér-
ve, déli irányba a köves úton. Bizony lehullott már jó néhány levél 
az idő vén fájáról, mióta a légiók erre jártak. Három hét alatt bizo-
nyosan nem jutna Rómába, mint a fegyelmezett és szívós rómaiak. 
Sűrű bozót, egyenetlen talaj, bokatörő, öklömnyi kövek szanaszét. 
Ez maradt a hajdani útból, amely része volt a 100 000 kilométernyi 
úthálózatnak, amely a hatalmas birodalom vérereit alkotta. Enél-
kül nem állhatott volna fent oly sok évszázadon át. A kor csúcs-
technikai alkotása volt ez az útrendszer, amelynek egyes részeit 
– így a Vörösvár határában húzódó utat is – a birodalom szétesése 
után még évszázadokig használták. Hasonló minőségű utak csak 
1500 év elteltével kezdtek épülni az egykori birodalom területén. 
Vörösváron 1929-ben készült el a 10-es út bazaltkő burkolata, ad-
dig esős időben kerékmarasztaló sárral kellett megküzdeniük az 
átutazóknak. (Mai formája 1974-ben alakult ki, amikor aszfalbur-
kolat került a macskakőre.)

A Vörösvár határában húzódó római út a II. században épült. Rö-
vid, de igen fontos diagonális (átlós) út volt, jelentősen lerövidítette 
ugyanis a két szomszédos légiótábor, Aquincum és Brigetio közötti 
távot. Amíg a limes végig a Duna vonalát, a birodalom határát kö-
vette, ez az út levágva a Duna-kanyart a Pilisi-medencén keresztül 
haladt a ma Komáromhoz tartozó Ó-Szőny irányába. 

Az elfeledett római utak feltérképezésével a XIX. században Rómer 
Flóris kezdett el foglalkozni. Mára már – köszönhetően a régészeti 
feltárásoknak és a legmodernebb technikák alkalmazásának (légi 
régészet, térinformatikai eszközök) – jórészt felderített a pannóniai 
úthálózat. Így meghatározható a városunk mellett haladó út pon-
tos nyomvonala is. 

Az Aquincumból kiinduló út a Vörösvári-árokban (ma inkább 
Pilisi- medencének nevezzük) haladt végig, majd a Pilis-hegy 
(Koporsó- hegy) mellett folytatódott Csév–Dorog irányba. A limes 
északi szakaszához Crumerumnál, a mai Nyergesújfalunál kap-
csolódott. Innen már ezen az úton folytatták útjukat a katonák 
vagy az utazók Brigetio, a legközelebbi légióstábor irányába.

2007 májusában a szentendrei Ferenczy Múzeum munkatársai az 
út vörösvári szakaszát GPS segítségével pontosították. Az ezt meg-
előző terepbejáráson magam is részt vettem dr. Ottományi Katalin 
régész, Gromon István polgármester és Pándi Gábor alpolgármester 
társaságában. Akkor arról is szó volt, hogy az út egy részét a város 
esetleg helyreállíttatja – akár egy kulturális tanösvény részeként. 
Ez mind helytörténeti, mind turisztikai szempontból igen hasznos 
lenne. Nagyon kevés helyen lehet Magyarországon eredetiben meg-
tekinteni római utat. Ritka kivétel a szombathelyi romkert, ahol a 
híres borostyánút egy rövidke szakaszán végigmehet a látogató. 
(Végig is mentem, mikor az ókori Savaria romjain épült városban 
jártam főiskolára.)

Mindaddig, amíg a városunk határában húzódó római utat sűrű 
bozót vagy föld takarja, marad históriai emléknek a Városi Könyv-
tár udvarán látható három mérföldkő, amelyek közel két évezred-
del ezelőtt az út vörösvári szakasza mentén álltak, jelölve távolsá-
gukat Aquincumtól, a provincia székhelyétől, és emléket állítva az 
utat építtető császárnak.

Fogarasy Attila
Pilisvörösvári Honismereti Klub

Levelek az idő vén fájáról
„Minden út Rómába vezet”

A következő részben még számos érdekességet tudhat 
meg az olvasó a római útról, és kereszttüzébe kerülhet 
a különböző régészeti vélekedéseknek az út szerkeze-
tére, anyagára és építési technológiájára vonatkozóan.

A római út napjainkban (Fotó: F. A.)

A térképrészlet forrása: Wikimedia
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Nyereményjáték
A helyes megfejtést 
beküldők között egy 
„Pilisvörösvár bögrét” 
sorsolunk ki! A megfejté-
seket április 6-áig várjuk 
az ujsag@pilisvorosvar.hu 
e-mail-címre.

Sorsolás: április 7., 
a nyertest e-mailben 
értesítjük.

A februári nyeremény-
játékunk nyertese: 
Pastucha Linda

Rejtvény Kedves Olvasóink! E havi számunkban Széchenyi Istvántól 
rejtettünk el egy idézetet, március 15-éhez kapcsolódóan.

„…, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass a jövőn.”

Új könyvek
a városi könyvtárban

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

Arundhati Roy: Az apró dolgok istene
A Kéralában játszódó regény egy tehetős 
szír keresztény család összeomlását követi 
nyomon egy ikerpár szemével, akik hősie-
sen igyekeznek megérteni a tragédiák kér-
lelhetetlen láncolatát.

Shona Innes: Az élet olyan, mint a szél
Shona Innes pszichológus könyvei segí-
tenek a gyerekeknek megbirkózni az élet 
olyan kérdéseivel, amelyek néha még fel-
nőttként is nehezen emészthetők. 

Mario Escobar: Emlékezz rám!
A moreliai gyermekek igaz történetei 
alapján megírt regény feltárja a spanyol 
polgárháború borzalmait és egyúttal meg-
ható képet fest egy család önfeláldozó 
szeretetéről.

P. D. James: Gyilkos szándék
Adam Dalgliesh főfelügyelőt kellemes 
irodalmi partiról hívják a tetthelyre. Egy 
női holttestet talál, akinek vésőt döftek a 
szívébe.

Vadadi Adrienn: Öten a Kőhegyen
Három gyerek és két kutya baktat a lassan 
alkonyodó erdőben... Vajon hogy kerülnek 
a gyerekek egyedül a Kőhegyre, és mi a 
céljuk?

Georgina Wilson-Powell: Tényleg zöld? 
– 143 mindennapi zöld kérdés
Az eredeti kiadvány által felvetett dilem-
mákhoz a magyar szerkesztők is hozzáte-
szik a szükséges helyi információkat, így ez 
egy valóban hasznos zöld kézikönyv!

Lapunk megjelenésekor a könyvtár zárva 
tart, kölcsönözni majd az erre vonatkozó 

korlátozás feloldása után lehet.
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A Pilistől 
a Tour de France-ig

Fetter Erik már évek óta visszatérő szereplő sportrovatunkban, hiszen a Pilis Cross 
Country Club (PCCC) saját nevelésű versenyzője, aki 21 évesen a kerékpáros világ 
élvonalában is megfordul. A fiatal versenyzővel pont egy héttel a március elején 

tartott, világhírű Strade Bianche verseny után beszélgettünk.

• Miként került az életébe a kerékpá-
rozás?
Bátyám, Ármin a vörösvári egyesületben 
versenyzett, és persze édesapám is tevéke-
nyen részt vett a közösségi életben, annak 
szervezésében. Ekkor még nagyon fiatal 
voltam, de mire hatéves lettem, apám ré-
vén én is kerékpárra pattantam a klub szí-
neiben, és ott is ragadtam. Ennek immár 
vagy 15 éve.

• Hogyan vált a hobbi versennyé?
12 éves koromig lényegében a kerékpáro-
zás csak játék volt, a szabadidő kellemes 
és hasznos eltöltése, amely mellett számos 
egyéb dolog érdekelt. Édesapám – ha sza-
bad így fogalmazni – mindig is orientált a 
bringázás felé, mert látta bennem a lehető-
séget. 13 éves lehettem, amikor megválto-
zott valami. Megláttam a továbblépés lehetőségét és mindazon 
munkát, ami előttem állt ebben, ez pedig egyértelműen motivá-
cióként hatott rám. Innentől kezdve évről évre komolyabbá vált 
életemben a kerékpározás szerepe, és szerencsére elmondhatom, 
hogy ma is ebben a sportágban létezek, ami gyakorlatilag egy 
életformává vált számomra. 

• Mi fontos számára a kerékpársportban: a teljesítmény 
vagy a versenyszellem?
Kezdőként a teljesítmény is fontos tapasztalat az ember életé-
ben, ám számomra már egészen fiatalon meghatározó volt a 
győzelemért való harc. Az én esetem talán azért speciális kicsit, 
mert már az első versenyeimen általában az élmezőnyben vé-
geztem. Úgy veszem észre, hogy a kompetitív versenyszellem 
egy idő után ebben a sportban erősen motiválja az embert, hi-
szen lényegében mindig a legjobb eredményért küzdünk és dol-
gozunk.

• Emlékszik még a legelső győzelmére?
Igen is, meg nem is. Ha emlékeim nem csalnak, mindjárt az 
első versenyemen – még hatévesen – nyertem, talán a kupám is 
megvan valahol, a fotók szintúgy. Mindez Zalaegerszegen tör-

tént, ám abban nem vagyok biztos, hogy többen vagy egyedül 
indultam-e a kategóriámban…

• Ezzel szemben mikor győzött legutóbb?
Még 2019-ben az XCE – tehát a terep – országos bajnokságon, a 
mountain bike szakágban.

• Arról már lapunk hasábjain is beszámoltunk, hogy 
nemrég áttért országúti kerékpározásra. Meddig volt je-
len életében a terepen való versenyzés?
Egészen 19 éves koromig csak és kizárólag mountain bike szak-
ágban mérettem meg magam. A terepi pályát azért is szeretem 
nagyon, mert az erdőben, odakint a szabadban zajlanak a ver-
senyek. Mindemellett technikás műfaj, izgalmas lejtőkkel. Már 
gyerekként is rabul ejtettek a terepi ugratások és a különféle lej-
tők, amelyek az akkori edzések mellett a barátokkal való időtöl-
tést is jelentették a számomra. 

• Mire kell az embernek odafigyelni terepen egy lejtőnél?
Például arra, hogy ne üljön, hanem álljon a kerékpáron. A súly-
pontot minél hátrébb kell helyezni, mert annál kisebb lesz az 
esélye a bukásnak, hiszen alapból lefelé megyünk. Mindig tá-

Fotó: Atila Madrona

Sport
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volra érdemes tekinteni, ne azt nézzük, ami a kerekünk alatt 
van, hanem azt próbáljuk meg felmérni, hogy 50, 100 méterrel 
előttünk kell-e majd fékeznünk, elég-e gurulni stb.

• Miért váltott a terepről az országútra?
2019-ben már kezdtem félig-meddig országúton versenyezni, 
hogy kipróbáljam magam ebben a szakágban is, elsősorban a 
felnőttek között. Viszonylag jó eredményeim voltak, például a 
Tour de Hongrie-n voltam fehér trikós, ami a legjobb magyar 
versenyzőnek járó jelzés. Kiemelném, hogy ezek után az U23-as 
Tour de France-on részt vehettem a magyar válogatottal is. Itt 
három szakaszon sikerült az első húsz versenyző között végez-
nem, ami szép eredménynek számít. Ekkor egy spanyol profi 
csapattól kaptam lehetőséget egy egyéves szerződés keretein be-
lül, ez pedig azt is jelentette, hogy innentől csak országúton ver-
senyzek. A csapatot akkor még Kométa Xstra Cycling Teamnek 
hívták, idén már egy új szponzor kapcsán Eolo-Kométa Cycling 
Team a neve, és azóta az úgynevezett pro, tehát profi kategóriába 
is lépett. Az éves szerződésem letelte után újra hozzájuk szer-
ződtem, így most 2022 végéig erősítem a csapatot.

• A tavalyi esztendő terveit mindenki számára felülírta 
a koronavírus-járvány. Mit jelentett a pandémia az ön 
profi életében?
A szezon félbeszakadt, erre azt hiszem, eddig még nem volt pél-
da. Miután újraindult, augusztusban, az első versenyen – ami 
egy francia, háromnapos, rangos megérettetés volt – az első sza-
kaszon ötödik helyen végeztem. Ez volt egyben 
a 2020-as évem csúcspontja, amelyen több ko-
rábbi Tour de France győztest le tudtam győzni. 

• Milyen tapasztalat egy fiatalember szá-
mára ilyen nagy nevek társaságában ver-
senyezni, sőt lehagyni őket?
Többségében nagyon kedves, nyitott, nagyvilági 
emberekről van szó, akik mindenféle sztár allűr 
nélkül odajönnek beszélgetni. Esetemben ez 
azért volt érdekes, mert az első szakaszon elért 
ötödik hely egyben a fehér trikót is jelentette szá-
momra, amit ott a legjobb 25 éven aluli verseny-
ző kaphatott meg. Ez azzal járt, hogy a második 
napon a sárga trikós versenyző mellett én áll-
hattam a rajtvonalnál fehérben, így többeknek 
feltűntem a mezőnyben. Utána sokan odajöttek 
hozzám, többükkel sikerül megismerkedni, akik 
a kerékpározásban sztárnak számítanak.

• Hogyan alakult idáig 2021?
Március elején részt vettem Olaszországban a Strade Bianche-n, 
ami a világ egyik legrangosabb, egynapos kerékpáros versenye. 
Egyben ez a megmérettetés volt életem ez idáig legmagasabb 
kategóriájú versenye. Maga az eredmény nem lett az igazi, de a 
csapatomból még így is a legjobb helyezést értem el. Hozzá kell 
tennem, hogy egy kilométerrel a cél előtt begörcsölt a lábam, 
és vagy tíz percre félre kellett állnom. Úgy gondolom, hogy egy 
ilyen megmérettetésen maga a célba érés is fontos. Úgy hiszem, 
maradéktalanul elégedett lehetek.

• Kik segítenek ilyenkor a versenyeken?
A mi csapatunkban 20 versenyző van, ebből mindig heten 
vesznek részt a versenyeken. Mindig meg van adva, hogy ép-
pen ki a fő ember, akiért a másik hat társ dolgozik, hogy a 
végén a célban ő legyen a legjobb helyzetben. A versenyzőkön 
kívül általában minimum 7-10 segítő dolgozik körülöttünk, 
hogy csak a munkánkkal kelljen foglalkoznunk. Nekünk pél-
dául minden versenyen van 3 masszőrünk, 1 doktorunk, 3 sze-
relőnk és 3 sportigazgatónk.

• Milyen tanácsot adna azoknak a vörösvári fiataloknak, 
akiket komolyan érdekel a kerékpáros versenysport?
Azt mondanám nekik, hogy vágjanak bele, mert bármi meg-
történhet, ahogy velem is megtörtént. Soha nem hittem volna, 
hogy egyszer eljutok oda, ahol most tartok, bár igaz, titkon re-
méltem. Realitása azonban sokáig nem volt. A lényeg, hogy sze-
ressék és élvezzék a kerékpározást, aztán lássák meg, miben kell 
fejlődniük, és tegyenek meg mindent, hogy lépcsőről lépcsőre 
tovább léphessenek a versenysport felé. Erre minden lehetősé-
gük megvan a klub kötelékében.

• Milyen plusz tréningekre van szüksége egy kerékpáros 
élsportolónak?
Az edzések körülbelül háromnegyedét a biciklin végzett edzés-
munka teszi ki, a maradékot pedig erősítő konditermi gya-
korlatok. Leginkább az egyensúly megtartása miatt van erre 
szükség, mert a kerékpáron a lábaival dolgozik az ember, ezért 
kompenzálásképpen a felsőbb izmokat is erősíteni kell. Persze 
edzek a lábaimra is, például guggolásokkal, de a teremben nem 
az az elsődleges szempont.

Kókai Márton

Fotó: PhotoGomezSport

Fotó: Maurizio Borserini
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PUFC

Egyszer fenn, egyszer lenn
A felnőtt csapat utolsó felkészülési mérkőzését február elején ját-
szotta a Hidegkúti SC ellen, ahol a fiúk négy góllal bélelték ki a 
házi gazdák hálóját, így a PUFC játékosai felemás felkészülési ered-
ményekkel a hátuk mögött várhatták a tél végi idénykezdetet.

A tavaszi idény első játéknapja végül február 21-ére esett, ahol is 
Gyál ellen léptek pályára a vörösvári focisták Vecsésen, a műfüvön. 
Csapatunk mindjárt az első megmérettetést sikerrel vette, ugyanis 
hat gól mellett csak kettőt kapott. Az értékes győzelemre minden 
szempontból nagy szükség volt, de talán az önbizalom visszaszer-
zése volt a legfontosabb.

Egy héttel később a Mogyoród második számú csapata követke-
zett, szintén idegenben. A kezdeti sikert sajnos fájó vereség árnyé-
kolta be, ugyanis a három pont ezúttal a házigazdáknál maradt. A 
meccs végeredménye 2:1 lett. 

Az idény nagyon is változóan alakult a fiúk számára, ugyanis már-
cius elején a listavezető Páty ellen sikerült a bravúr, így pedig az ér-
tékes pontok bezsebelése is. Szoros meccsen, végül három rúgott és 
két kapott góllal végződött a találkozó, ezzel pedig lapzártánkkor a 
csapat nagy reményekkel nézett a folytatás elé.

Eredmények

Hidegkúti SC – Pilisvörösvári UFC 0:4

Gyáli BKSE – Pilisvörösvári UFC 2:6

Mogyoród FC II. – Pilisvörösvári UFC 2:1

Pátyi SE – Pilisvörösvári UFC 2:3

PILISVÖRÖDVÁRI UFC 
2020–2021 TAVASZI SZEZON

DÁTUM HAZAI CSAPAT – VENDÉG CSAPAT IDŐPONT

március 14. Budajenői KSE – Pilisvörösvári UFC 15:00

március 20. Ürömi SC – Pilisvörösvári UFC 15:00

március 28. Ócsa VSE – Pilisvörösvári UFC 15:30

április 4. Pilisvörösvári UFC – Kistarcsai VSC 16:00

április 11. Diósdi TC – Pilisvörösvári UFC 14:30

április 18. Pilisvörösvári UFC – Dunavarsányi TE II 16:00

április 25. Perbál SC – Pilisvörösvári UFC 16:30

május 2. PUFC – Gerulus-Délegyháza KSE 16:30

május 9. Pilisszentiváni SE – Pilisvörösvári UFC 16:30

május 15. MKFC-Szigetszentmiklós – PUFC 17:00

május 23. Pilisvörösvári UFC – Dömsöd SE 17:00

május 29. Nagykovácsi USE – Pilisvörösvári UFC 17:00

június 2. Pilisvörösvári UFC – Pátyi SE 17:00

június 6. Pilisvörösvári UFC – Gyáli BKSE 17:00

június 13. Pilisvörösvári UFC – Mogyoród FC II. 17:00

A tavaszi idény várható mérkőzéseinek lis-
táját cikkünk mellett közöljük. Az, hogy a 
meccseken részt vehetnek-e nézők, mindig az aktuális járványügyi 
szabályoktől függ, ezeket előre nehéz megjósolni. Az viszont már 
biztos, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség vezetőségének döntése 
értelmében – figyelembe véve a Kormánynak a koronavírus meg-
fékezésére vonatkozó intézkedéseit és előírásait – a Bozsik Egyesü-
let által szervezett programokat (tornák, fesztiválok), vagyis a 2021. 
évi tavaszi szezon eseményeit határozatlan ideig felfüggesztették.

Kókai Márton
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A Pilisvörösvári 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Tűzesetek és műszaki mentések
Egyesületünk az elmúlt időszakban 8 alkalommal vett részt 
éles bevetésen, melyből 4 alkalommal tűzesethez és ugyan-
csak 4 alkalommal műszaki mentéshez vonultunk ki. 

Az első tűzeset február 5-én éjfél körül volt a Szondi utcában, 
ahol egy családi ház konyhájában keletkezett tűz. Az erős 
füst a teljes épületet ellepte, így a raj légzőkészülékkel avat-
kozott be egy „C” vízsugár fedezete mellett. A tüzet sikerült 
gyorsan megfékezni a közben kiérkező fővárosi egységekkel 
együtt. A tűzeset során önállóan kettő, majd közösen a hi-
vatásos kollégákkal további kettő pb-gázpalackot hoztunk ki 
az épületből. Személyi sérülés nem történt.

A második tűzeset február 25-én történt a kora esti órákban 
a Tó dűlőben, közvetlenül a vasúti viadukt után. A jelzett 
helyen összehordott szemét, nádas és egy félig kiszáradt fa 
égett kb. 9 m2-en. A tüzet egy gyorsbeavatkozó és egy „ka-
pacs” kéziszerszám segítségével sikerült gyorsan megfékez-
ni. Az oltást követően a még izzó fát a raj motoros láncfűrész 
segítségével kivágta, majd végleg eloltotta.

A harmadik tűzeset február 26-án a kora délutáni órákban 
volt a Kacsa-tó mellett, ahol 7-8 m2-en nádast égettek. A raj 
kiérkezése előtt a tüzet eloltották, így a tűzoltói beavatkozás 
csak az átvizsgálásra korlátozódott.

A negyedik tűzeset február 28-án az éjszakai órákban a 
Deák Ferenc utcában történt, ahol egy hulladékgyűjtő edény 
mellett kb. 2 m2-en szemét égett. A tüzet egy „D” gyorsbe-
avatkozó segítségével a raj hamar felszámolta.

Az első műszaki mentésünkre február 11-én került sor a 10-
es számú főúton, nem sokkal a 17-es kilométerszelvény után. 
Az erős szél következtében egy kb. 12 méter magas fa dőlt 
az úttestre, forgalmi akadályt képezve. A raj motoros láncfű-
rész és kézi szerszámok segítségével megtisztította a főutat. 
A káresemény felszámolása ideje alatt a forgalmat a polgár-
mesteri hivatal rendészete irányította.

A második műszaki mentésünk a Pilisvörösvárt Csobánká-
val összekötő útszakaszon történt február 26-án, a reggeli 
órákban, a lovardához közeli kis hídnál, ahol egy személy-
gépkocsi és egy traktor ütközött. A baleset során személyi 
sérülés nem történt, de a két jármű teljesen elzárta az 1109-
es számú utat. A sérült személygépkocsit a raj áramtalaní-
totta, az úttestre kifolyt olajat és hűtőfolyadékot felitatta. A 
forgalmat akadályozó személygépkocsit a közben kiérkező 
fővárosi egységekkel közösen, kézi erővel a közeli leágazásba 
toltuk. Az úttest teljes takarítását a Magyar Közút szakem-

berei végezték el, a helyszínt biztosító rendőrök csak ezután 
engedélyezték mindkét irányba a közlekedést.

A harmadik műszaki mentés ugyancsak február 26-án tör-
tént, az esti órákban, a 10-es számú főút 22-es kilométerszel-
vényénél. A beleset során egy személygépkocsi felborult, 
egy személy megsérült, őt a mentők kivizsgálásra kórház-
ba szállították. A rendőrségi helyszínelés befejezése után a 
sérült személygépkocsit a raj a fővárosi egységgel közösen, 
kézi erő segítségével a kerekeire fordította és a forgalmi aka-
dályt megszüntette.

A negyedik műszaki mentés március 5-én történt, a délelőtti 
órákban, a Görgey utcában egy családi háznál, ahol a lakás-
ban élő személy nem adott életjelt magáról. Mivel az épületbe 
bejutni nem lehetett még a hozzátartozó kulcsaival sem, így 
a raj behatolt egy pinceablakon keresztül. A lakást átkutatva 
az emeleti szobában sikerült megtalálni a sérült személyt, 
akit a helyszínre kiérkező mentők láttak el és vittek kórház-
ba. Az esemény során a helyszínt a rendőrség biztosította.

Riaszthatóság
Egyesületünk eddig rádión riasztható állapotban 1235 órát 
teljesített, melyből 602 óra volt a nappali, és 633 óra volt 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!



Még regisztrálhatnak a Vörösvári Újságra
Március 12-ig több mint 2100-an jelezték, hogy szeretnék, ha a jö-
vőben is eljutna hozzájuk a Vörösvári Újság. Aki igényt tart az ápri-
lisi lapszámra, de még nem regisztrált, az a januári újságban található 
igénylőlap visszajuttatásával, illetve hivatali időben a 26/330-233-as 
telefonszámon, az ujsag@pilisvorosvar.hu e-mail-címen, a Pilisvö-
rösvár applikáción keresztül, valamint az internetes űrlap kitöltésével 
(https://bit.ly/ujsagregisztracio) megteheti azt. A korábban regisztrált 
lakosok automatikusan megkapják az aktuális lapszámot, illetve a jövő-
beli tervek szerint a város egyes intézményeiben is lehetőség nyílik majd 
hozzájutni az újsághoz. 
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Elhunytak
Adamicza Géza, 53 év
2021. 01. 12. Budapest

Balázs Géza, 91 év
2021. 01. 28. Kápolna u.

Ziegler Erzsébet, 84 év
2021. 02. 03. Dugonics u.

Metzger György, 75 év
2021. 02. 06. Kisfaludy u.

Kovácsi Jánosné, 84 év
szül. Peller Teréz
2021. 02. 18. Akácfa köz

Czemmel Mátyás, 80 év
2021. 02. 21. Németország

Bogár József, 69 év
2021. 02. 28. Görgey u.

Pekó Józsefné, 90 év
szül. Jáki Ildikó
2021. 03. 02. Kálvária u.

Stéhli Józsefné, 70 év
szül. László Erzsébet
2021. 03. 02. Rózsa utca

Anyakönyvi
hírek Megszülettek

Schuck Ádin Attila, 2021. 01. 24. 
Anya: Battyányiová Enikő
Apa: Schuck Ferenc Tamás

Gábor Lili, 2021. 02. 05.
Anya: Fábri Mónika
Apa: Gábor Attila

Nick Attila, 2021. 02. 12.
Anya: Stocker Anita
Apa: Nick Attila

Schrenck Gergely József, 2021. 02. 12.
Anya: Wippelhauser Ágnes
Apa: Schrenck Gergely

Moldován Richárd, 2021. 02. 25.
Anya: Tajti Regina
Apa: Moldován Richárd

Paul Emma, 2021. 03. 03.
Anya: Dr. Fetter Katalin Dóra
Apa: Paul Csaba

Házasságot 
kötöttek
Sebestyén Cintia 
és Burján Zsolt
2021. február 20.

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

Faanyagvédelem
Elérhetetlen faszerkezetek, 

ereszaljak, oromdeszkák fa anyag 
védelme alpin technikával is.

0630-952-6096  
petranyialpin@gmail.com

Hirdetésfelvétel

ujsag@pilisvorosvar.hu

06/30 228 0262

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
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GUTH CAR VÖRÖSVÁR KFT.
Karosszériajavítás  •  Fényezés  •  Teljes körű biztosítási 

ügyintézés: akár önrész és amortizáció nélkül*

2085 
Pilisvörösvár 

Csokonai u. 3.
0620-5591942

*részletekért érdek-
lődjön telefonon vagy 

személyesen

2085 Pilisvörösvár, Budai út 18/A 
(Toyota kereskedés mellett)

Tel.: (+36) 30/606-5921
(06) 26/331-897

ÚJ ÉS HASZNÁLT, 80-90%-OS ABRONCSOK
EXTRÉM MÉRETEKBEN IS!

*használt és új abroncsok
  értékesítése
*gumiszerelés 10-23"-ig
*centrírozás
*gumiabroncs és felni javítás
*szezonális gumi/felni tárolás
*alu- és lemezfelnik értékesítése
 (új és használt)

www.goliatgumi.huwww.goliatgumi.hu

Nyitva: 
00 00H-P: 8 -17

00 30Szo: 8 -12
V: zárva

Szervizünkben a raktárról vásárolt 
új abroncsok szerelése díjmentes.

Szervizünkben a raktárról vásárolt 
új abroncsok szerelése díjmentes.

használt és új abroncsok értékesítése

-        gumiszerelés 10-23”-ig

-        centrírozás

-        gumiabroncs és felnik javítás

-        szezonális gumi/felni tárolás

-        alu és lemez felnik értékesítése (használt/új)

Mátrában, Recsk 
központjában, jól felszerelt 

vendégházunkban 
kedvező áron  

üdülési lehetőség!
Környékén gyógy-, barlang-, 
élményfürdők (Eger, Egersza-
lók, Demjén, Bükkszék-Salvus 
fürdő), kastélyok, várak (Sirok, 

Eger, Parádsasvár) stb.
Helyben szép horgásztó is van! 

Előfoglalást felveszünk!

Részletesen: 
Tel.: 06/20/4525809 

E-mail: tiborneb.714@gmail.com
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Biztosítások 
KGFB | CASCO | Lakásbiztosítás | Személybiztosítás | Egészségpénztár | Utasbiztosítás | Vagyonbiztosítás | Felelősségbiztosítás

BIZTOSÍTÁSOK 
az élet minden területén!

CASCO

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás

Személy- és lakásbiztosítások

Nyugdíjprogram

Vállalkozói vagyon- és felelősségbiztosítás

NiTrisk Biztosításközvetítő Kft.
2085 Pilisvörösvár Fő u. 40.
Tel: 06 20 57 95 494
E-mail: puskas@nitrisk.hu
www.nitbiztositas.hu
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nit-risk-hird-negyed-nyomdai.pdf   1   2021. 02. 08.   14:53:50
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A kedvezményt kizárólag a MySuzuki Hűségprogram regisztrált tagjai vehetik igénybe. A regisztráció feltételeiről, menetéről, valamint a kedvezmény pontos összegéről és érvényesítésének módjáról tájékozódjon 
márkakereskedéseinkben vagy online. A Suzuki hibrid modellek felszereltségtől függő üzemanyag-fogyasztása (l/100 km) és CO2-kibocsátása (g/km) vegyes használat mellett: Suzuki Vitara — NEDC-szabvány: 4,2-5,5 l/100 km, 
WLTP-szabvány: 4,939-7,31 l/100 km. NEDC-szabvány: 96,36-124,53 g / km, WLTP-szabvány: 111,5-165,24 g/km. Suzuki SX4 S-Cross — NEDC-szabvány: 4,2-5,5 l/100 km, WLTP-szabvány: 4,907-7,241 l/100 km. NEDC-szabvány: 95,77-
123,73 g/km, WLTP-szabvány: 110,75-163,3 g/km. Suzuki Swift — NEDC-szabvány: 3,7-4,6 l/100 km, WLTP-szabvány: 4,9-6,3 l/100 km. NEDC-szabvány: 83-104 g/km, WLTP-szabvány: 111-142 g/km. Suzuki Ignis — NEDC-szabvány: 3,8-
4,6 l/100 km, WLTP-szabvány: 4,43-5,9 l/100 km. NEDC-szabvány: 86-104 g/km, WLTP-szabvány: 100-133 g/km. *A Vitara, SX4 S-Cross és Swift Sport modellekhez a motort, a turbófeltöltőt, a váltószerkezetet és a hibrid rendszert, 
míg a Swift és Ignis modellekhez a motort, a váltószerkezetet és a hibrid rendszert illetően összesen 3+7 év garanciát vállal a Suzuki: az autó többi részére vonatkozó általános 3 év jótállás felett tehát további 7 év extra garancia jár 
ezekre a kulcsfontosságú elemekre. Az általános garancia 3 évig (vagy 100 000 km-ig) érvényes, a kiegészítő Hybrid Pro (motor, turbófeltöltő [Vitara, SX4 S-Cross, Swift Sport], váltószerkezet, hibrid rendszer) garanciaajánlat +7 évig 
(vagy 200 000 km-ig) érvényes. A kép illusztráció, a tájékoztatás nem teljes körű, a változtatás jogát fenntartjuk. A garancia és a kedvezmény további részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben vagy a suzuki.hu oldalon.

Duna Autó Zrt. • Óbuda, Zay utca 24. • dunaauto.hu/suzuki

SUZUKI GONDOSKODÁS CSOMAG
AJÁNDÉK SZERVIZZEL

KESZLETROL! 

SZŐNYI 
INGATLAN 
ÉS HITELIRODA

Eladóknak - ingyenes értékbecslés 
akciós díj + ajándék energetikai tanúsítvány

Vevőknek: 
ingyenes hitel és CSOK ügyintézés

SZŐNYIINGATLAN.COM
O T T H O N A P I L I S B E N

Hívja területi szakértőnket:

Hitelügyintézés, állami támogatások: 
   06/70-328-55-14

   2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 14.

   szonyiszilvia@szonyiingatlan.com

ELADÓ INGATLANA VAN PILISVÖRÖSVÁRON?

Őri Klaudia 06/30-211-40-15
Piliscsaba, Pilisjászfalu, Leányvár, Pilisszentiván, Solymár

Szőnyi Szilvia 06/70-328-55-14
Pilisvörösvár, Pilisszántó, Piliscsaba

OTTHON A PILISBEN 
A PILISI INGATLANOK SZAKÉRTŐJÉTŐL 
A LEGTÖBB TÉNYLEGES ELADÁSSAL A PILISI TELEPÜLÉSEKEN!
BÍZZA RÁNK INGATLAN ÜGYEIT!



"vers"

tovább!

Küldje el kedvenc versét, hogy

minél több vörösvárinak

tovább adhassuk!

bit.ly/verstovább

Ajánlataink húsvétra
A húsvéti ünnepre készülve a már hagyományos kút-
díszítés mellett húsvéti barkafát is elhelyeztünk a vá-
ros két pontján. A barkafák feldíszítéséhez mindenki 
hozzájárulhat egészen húsvéthétfőig. A fákat két helyszínen ta-
lálják: a Fő téren és a ligeti Szent Család-templomnál. Mindenki 
hozzon magával egy-egy otthon elkészített húsvéti dísztojást! 
Díszítsük fel együtt közös barkafánkat, ami a tavaszi megtisz-
tulást, megújulást jelképezi. Kívánjunk egymásnak ezzel is szép 
ünnepet!

Családi programként ajánljuk a Húsvéti Barangoló felhívásunkat. 
A város hat helyszínén QR-kódokat helyezünk el, amelyeket beol-
vasva érdekességeket, új információkat szerezhetnek az ünnepről, a 
város hagyományairól. Minden állomáson elérhető lesz egy családi 
kvízjáték is. A játékban részt vevők húsvéti édességet kapnak. 

Játékszabály: http://bit.ly/barangolójátékszab
Helyszínek és témák:
Fő tér, feldíszített kút: a húsvéti ünnep és a víz kapcsolata + JÁTÉK 
Fő tér, barkafa: húsvéti ünnepi jelképek + JÁTÉK
Templom tér: a húsvét vallási szokásai Vörösváron + JÁTÉK
Ligeti templom: húsvéti ünnep az irodalomban + JÁTÉK
Fő utca, óriás tojás: húsvéti mese + JÁTÉK

Ünnepeljünk közösen!
Sváb Sarok: mészárszék és füstölő – ünnepei füstös ételek + JÁTÉK
További részletek: http://bit.ly/húsvétibarangoló
mhpv.hu/program/programok/unnep-programok/husveti-barangolo
A helyszíneken kérjük a járványügyi szabályok betartását!

„Vers” tovább!
Adjuk tovább egymásnak kedvenc verseinket, mert 
a vers lelkesít, felemel, megnevettet, vígasztal, ápol, 
gyönyörködtet.

Költészet napi akciónkhoz kapcsolódva küldje el kedvenc ver-
sét március 21–31. között a következő lehetőségek egyikére:  
kozmuvelodes@mhpv.hu, muveszetekhaza.pv@gmail.com, http://bit.ly/
verstovább, vagy dobja be a Fő út 127. alatti postaládába.

Üzenetében tüntesse fel a vers címét és költőjét, valamint a be-
küldő nevét és életkorát. A költeményeket kinyomtatjuk és április 
11-én, a költészet napján elhelyezzük városszerte. Keressék verse-
inket a könyvtár, a Sváb Sarok és a Lahmkruam kapuján, a Platz 
piacon, valamint a tavaknál és a ligeti templom előtti padoknál. 

További részletek:
http://bit.ly/verstovább
https://mhpv.hu/program/programok/kolteszet-napja/verstovabb 

Művészetek Háza


