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Április elseje óta tilos a kerti avarégetés. Egy tavaly nyáron elfogadott törvénymódosítás-
sal 2021. január elsejétől általánossá vált volna az égetési tilalom az egész országban, ám 
ezt végül felülírta egy kormányrendelet, amely kimondja, hogy amíg fennáll a veszély-
helyzet, az önkormányzatok továbbra is engedélyezhetik az égetést a saját rendeletükben 
foglalt szabályok szerint.

Pilisvörösvár polgármestere ko-
rábban ennek kapcsán elmondta, 
hogy tekintettel az égetésekkel 
kapcsolatos nagy mennyiségű la-
kossági bejelentésre, és arra, hogy 
az országban egyre többen dol-
goznak otthonról, most még in-
kább szükség van a friss levegőre, 
különösen a betegeknek, például 
a légúti betegségben szenvedők-
nek. Dr. Fetter Ádám javaslatát a 
Szebb Környezetünkért Egyesü-
let is támogatta. 

Tilos az avarégetés

Pályázatokat nyert Pilisvörösvár
Két pályázaton is nyert Pilisvörösvár az elmúlt időszakban: több 
mint 17 millió forintot az illegális hulladéklerakók felszámolására 
és összesen 9 millió 376 ezer forintot a 2020. augusztusi esőzés okozta károk 
enyhítésére. A szóban forgó pályázatokról részletesen a polgármesteri interjúban 
olvashatnak a 8–9. oldalon.
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KEDVES OLVASÓK!

Bár az időjárás megpróbál néha be-
csapni minket, azért egyértelműen 
megérkezett a tavasz. Virágba borul-
tak a fák, és egyre többször kisüt a 
nap, felmelegítve a földet és minket 
is. Ha nem is a teljes ünnep idején, 
de húsvétkor is élvezhettük egy ki-
csit a tavaszt. Így nem csoda, hogy 
egész sokan vettek részt a városban 
szervezett kis helytörténeti baran-
golásokon, játékokon. Természetesen 
ezekről is találnak beszámolót e havi 
lapszámunkban.

És ha tavasz, akkor várostakarítás! A 
rendezvény nem maradt el idén sem, 
csak másképp zajlott, és végül össze-
fogással sikerült rengeteg szeméttől 
megtisztítani a város nagy részét. Az 
akcióban részt vett az önkormány-
zat, civil szervezetek, családok és 
a Városgazda Kft. munkatársai is, 
akiknek elmúlt havi munkáját szo-
kásos képes beszámolónkban is lát-
hatják.

Szintén a város megtisztítására szol-
gál az a pályázat, melyet nemrégiben 
nyert el az önkormányzat, és amely 
az illegális hulladéklerakók felszá-
molására irányul. Hogy ez mit jelent 
pontosan, és hogy milyen pályázatok 
vannak még tervben és folyamat-
ban, arról a polgármesteri interjúban 
olvashatnak részletesebben. Folyat-
juk a képviselőket bemutató soroza-
tunkat, ezúttal dr. Manhertz Józse-
fet kértük fel egy beszélgetésre, aki 
készségesen válaszolt kérdéseinkre.

Sportrovatunkban egy kézilabdás 
sikerről is hírt adunk, és új sorozat-
ként bemutatjuk Önöknek azokat az 
embereket, akik a vörösvári foci si-
kerén dolgoznak – elsőként Szakszon 
Józsefet.

Kívánok minden kedves olvasónk-
nak jó olvasást és jó egészséget!

Palkovics Mária



Biztonságosabbá váltak Pilisvö-
rösvár játszóterei a rugós orosz-
lántól kezdve a homokozón át 
egészen a játszóvárig. A szóban 
forgó munkálatokra még január-
ban adott árajánlatot a pilisszen-
tiváni IPS-Gyermekszem Kft., az 
esedékes javításokat pedig már-
ciusban végezték el. A családok azóta már birtokba vehették a fel-
újított játszótereket. A javítások költsége 1 065 420 Ft + áfa volt, ez 
tartalmazza az anyagköltséget, illetve a munkadíjat is.

Az új részen, a Béke utcai – jelenleg zárva tartó – játszótéren elhasz-
nálódott három döntött mászófal, ezt a fogásokkal együtt újakra 
cserélték. A Görgey utcai játszótéren javították a csúszkás ügető 
játékot, és ugyancsak cserélték a mászófalat, illetve helyrehozták 
a döntött rámpát és a homokozó sarokülő elemeit. A Petőfi Sándor 
utcában található Lahmkruam parkban a hinta új lapülőkét, a Lő-
csei játszótéren pedig a rugós oroszlán két új lábtartót kapott. A 
Saternus játszóvárban pótolták a csavarvédő kupakokat, valamint 
kicserélték a dobogó részt és pótolták a lépcsőfokokat. Bányatele-
pen, a Rákóczi utcai játszótéren ugyancsak az elhasználódott má-
szófalak helyére kerültek újak, összesen három darab, a fogásokkal 
együtt, és új felfogató egységet kapott a fém hintaállvány. Ligeten, 
a Zrínyi utcai játszótéren kicserélték a két mászófalat – beleértve a 
fogásokat is –, illetve a bölcsős hintát a felfogató egységgel. Emel-
lett a homokozóra is felszereltek egy új oldalfalat.

Biztonságosabb játszóterek

4 Hírek

Oltás helyben
A szakrendelőben már-
cius 18-án elkezdődött 
az oltási munka. Az első 
három napban 432 hat-
van évnél idősebb ember 
kapta meg a vakcinát. A 
Pilisvörösvárról és a kör-
nyező településekről érkező pácienseket a háziorvosok irá-
nyítása alapján fogadták. Mindannyian előzetesen regiszt-
ráltak és szerepeltek a járási hivatal által kiadott 
listán. Strack Bernadett alpolgármester kifejezte 
reményét, hogy a közeljövőben lesz még alkalom, 
amikor helyben történhet meg az oltás. 

Dr. Fetter Ádám meghívására Pilisvörösvárra látogatott Vitá-
lyos Eszter államtitkár. A polgármester a fejlesztendő, renová-
lásra szoruló intézményeket, területeket mutatta be.

„Beszéltünk a záportározó kérdéséről, megnéztük a nevelési 
tanácsadó elhanyagolt épületét, az elnyert vis maior pályázat 
területét a Nagy-tónál, és az illegális hulladéklerakót” – írta 
Facebook-oldalán Vitályos Eszter a találkozó után, hozzátéve, 
hogy közösen keresnek megoldást a problémákra.

A városba látogatott az 
államtitkár

Új kommunikációs szabályzat a 
Szakrendelőben
A Pilisvörösvári Szakrendelő az Észak-Közép-budai Cent-
rum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő felügyelete alá 
került 2021. május 23-ig. Áprilistól az Országos Kórházi 
Főigazgatóság rendelkezése alapján a szakrendelő oltási 
helyzetéről kizárólag az igazgató nyilatkozhat (elérhetősé-
gei: titkarsag@vorosvariszakrendelo.hu, +36 26 330 422, 
+36 26 330 027/13-as mellék). A szakrendelő valamennyi 
dolgozóját tájékoztatták az új rendeletről.

Az alapellátásban dolgo-
zó háziorvosok és ápolók 
immár két hónapja végzik 
az oltásokat mindennapi 
rendelésük ellátása mel-
lett. Még a hétvégéket és 
az ünnepnapokat is azzal 
töltik, hogy megszervez-
zék a páciensek oltását. 
Náluk senki sem ismer-
heti jobban a körzetükben 
élők egészségügyi kocká-
zatait. Március 19-én dr. Fetter Ádám polgármester és Strack 
Bernadett alpolgármester köszönetet mondott dr. Für Zoltán, 
dr. Kárász Szabolcs, dr. Pálfy Adrien, dr. Selmeci Gábor, dr. 
Szender Ildikó és dr. Tamás Ferenc háziorvosoknak, valamint 
munkatársaiknak.

Köszönet a háziorvosoknak



Pilisvörösvárt körülölelik a szántóföldek, ahol már növekednek 
a mezőgazdasági haszonnövények. Egyre gyakrabban fordul 
elő, hogy a túrázók letérnek a kijelölt ösvényekről, az erdészeti 
utakról, letaposva a gabonatáblákat.

Hamarosan nyílik a pipacs, a búzamezők vadnövénye, utána pe-
dig a hasznos és csodaszép mézontófű. Egy-egy jól sikerült szelfi 
kedvéért a hobbifotósok gondolkodás nélkül vágnak keresztül 
árkon-bokron, nagy kárt okozva ezzel a gazdáknak. Előfordul, 
hogy járművel is behajtanak a mezőgazdasági területre. Arra 
kérjük a lakosságot, hogy figyeljenek a természet és a gazdálko-
dók értékeire.

Nyitva a temetői 
csapok
Megnyitották március 29-én 
a temetői csapokat, amelyeket 
2020. november 9-én zártak 
el. Erre a téli időszakra való fel-
készülés miatt volt szükség: a 
vezetékeket akkor a fagyveszély 
miatt víztelenítették is.

Kétszer is örülhettek a Platz Piacnak a vásárlók márciusban: 
a hónap első vasárnapján, illetve az utolsón. Utóbbi eseményt 
azért rendezték meg, hogy mindenki beszerezhesse a húsvéti 
hétvégére a termelői finomságokat. Az érdeklődők 9 és 15 óra 
között látogathatták a standokat a szokásos helyszínen, a tavak-
nál. A tavasz harmadik Platz Piacát április 18-án tartották. 

Két hónap, három Platz Piac

Még regisztrálhatnak 
a Vörösvári Újságra
Továbbra is regisztrálhatnak a Vörösvári Újságra. Aki 
eddig ezt nem tette meg, de szeretné, hogy eljusson 
hozzá lap, az a januári újságban található igénylőlap 
visszajuttatásával, valamint hivatali időben a 26/330-
233-as telefonszámon, az ujsag@pilisvorosvar.hu 
e-mail-címen, a Pilisvörösvár applikáción keresztül, 
illetve az internetes űrlap 
kitöltésével (https://bit.ly/
ujsagregisztracio) jelezheti 
igényét. Regisztrálni mind-
össze egyszer szükséges, 
ezután a jelentkezők auto-
matikusan megkapják az 
aktuális lapszámot. A jövő-
beli tervek szerint a város 
egyes intézményeiben is 
lehetőség nyílik majd hoz-
zájutni az újsághoz.
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Felelősen kiránduljunk!

Megbontották a Gradus Tagóvoda tetőszerkezetét március 
18-án. Az esetre másnap derült fény. Az ismeretlen elköve-
tő – vagy elkövetők – az ott lévő rézlemezeket akarták meg-
szerezni, kihasználva egy tuja takarását, ám feltehetően 
megzavarták őket. Dr. Fetter Ádám videóban számolt be a 
történtekről, illetve arról, hogy megtette a feljelentést és re-
méli, hogy mihamarabb kézre kerülnek a tettesek, akik több 
százezer forintos kárt okoztak. A megrongált tetőt napokon 
belül megjavították. 

„Különösen elszomorító, hogy a pandémiás helyzet alatt va-
laki szándékosan, gyerekek által használt épü-
letben tett kárt” – tette hozzá a polgármester. A 
Gradus Tagóvoda egyébként már 1930 szolgálja a 
vörösvári családokat. 

Megrongálták a Gradus 
Tagóvodát
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Önkéntes adatszolgáltatáson 
alapuló lakossági adatfel-
vételeket végez a Központi 
Statisztikai Hivatal (KSH) 
Pilisvörösváron ebben az év-
ben. Ennek nyilvántartási 
megnevezései a következők: 
munkaerő-felmérés és kie-

gészítő felvételei (havi rendszerességű), és felmérés a háztartások 
információs és kommunikációs technológiai eszközhasználatáról 
(2021. április–június hónapokban).

Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek Statisztikai 
Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott 
kérdezői végzik. Tekintettel a járványhelyzetre, adatszolgáltatóik-
nak felajánlják a lehetőséget, hogy telefonon válaszoljanak, illetve 
egyes adatgyűjtések esetében kérik, hogy weben töltsék ki a kér-
dőíveket.

A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerűen 
történik. A statisztikai hivatal szerint az egyébként bizalmasan 
kezelt eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek 
feltérképezésében. További felvilágosítás munkanapokon hétfőtől 
csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra 
között a +36 80 200-766-os (3-as mellék) telefonszámon, illetve 
a lakinfo@ksh.hu e-mail-címen kérhető. További információt a 
www.ksh.hu oldalon találnak. 

Adatgyűjtést végez a KSH

Húsvéti videóüzenet
Videóüzenetben kívánt kellemes húsvéti ünnepe-
ket dr. Fetter Ádám. „Ne feledjük, Jézus az életét 
adta értünk, jelen helyzetben nekünk nem az életünket kell 
áldoznunk embertársainkért, családunkért, hanem még egy 
kis ideig otthon kell maradnunk és távolságot tartanunk” – 
mondta a polgármester, majd egy Ady Endre-idézettel kívánt 
áldott húsvétot, és kért még egy kis kitartást. „A húsvét a 
vallás ünnepe. A vallás ad híveinek megnyugvást, hitet, föl-
támadást és mennybéli üdvösséget, nagypéntek pedig adja 
az emberi dokumentumok dokumentumát, a keresztre fe-
szítés igazságát, az apostolság tanulságait... Oh, boldogok a 
hívők, kik ma sírnak, zokognak, de tudják, hogy már holnap 
este hallelujázni fognak” – idézte.

Márciusban megjelent a tájékoztató a 2021. évi óvodai felvétel eljá-
rásrendjéről. Ahogy eddig is, a gyermekeknek abban évben, amely-
nek augusztus 31. napjáig betöltik a harmadik évüket, a nevelési év 
kezdő napjától legalább napi négy órában részt kell venniük óvodai 
foglalkozáson.

A 2021. májusi felvételi eljárásban a gyermekek felvétele a 
2021/2022-es nevelési évre történik. A beiratkozás központilag 
szabályozott és meghirdetett időpontja 2021. május 10–14. A szülők 
az Óvodai jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhetnek. A nevelési 
év első napja 2021. szeptember elseje, szerda.

Fontos változás, hogy idén módosultak az óvodai körzetek. Az óvo-
dáskorú gyermekek létszámának területi megoszlása Pilisvörösvá-
ron időről időre változik, ennek fényében pedig célsze-
rű néhány évente felülvizsgálatot tartani. Ez utoljára 
2018-ban történt meg. 

Részletes információk: 

Óvodai beiratkozás és körzetek

1% a helyi 
szervezeteknek
Az összevont adóalap után 
befizetett személyi jövede-
lemadó 1+1 százalékáról idén is mindenki rendelkezhet. 
Idén több mint harminc pilisvörösvári székhelyű civil 
szervezet szerepel az 1%-ot fogadó kedvezményezettek 
listáján. 

A NAV emlékeztet, ezt a bizonyos egy százalékot fel-
ajánlhatják egy regisztrált civil szervezetnek, további 1 
százalékot pedig valamely technikai számmal rendel-
kező vallási közösségnek, vagy a kiemelt költségvetési 
előirányzatnak, 2021-ben a Nemzeti Tehetség Program-
nak. A lehetőségek között országszerte több mint 30 ezer 
civil kedvezményezett szerepel. Fontos tudnivaló, hogy 
a civil kedvezményezettek és a kiemelt költségvetési 
előirányzat javára továbbra is évenként kell nyilatkozni. 
A nyilatkozatot legkésőbb 2021. május 20-áig tehetik 
meg, az szja-bevallástól függetlenül is.

A kedvezményezettek listája az alábbi 
QR-kód alatt megtekinthető: 

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

1%
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Szolidaritási 
felhívás
Önkormányzatunk a közelmúltban létrehozott egy úgy-
nevezett szolidaritási számlát, amely számlán a pilis-
vörösvári vállalkozók és magánszemélyek közösségi 
célokat támogató befizetéseit tudja fogadni. A számlán 
összegyűlt összeget a város a pilisvörösvári civil, gazdasá-
gi és kulturális élet, valamint infrastruktúra fejlesztésé-
re, a város fejlődésére és a pilisvörösvári polgárok életének 
jobbá tételére kívánja fordítani. A szolidaritás a jelen gaz-
dasági helyzetben kiemelkedő jelentőségű!

Önkormányzatunk a fentiekben körülírt célok megvaló-
sítása érdekében különböző témák megjelölésével kam-
pányidőszakokat jelöl majd ki, amelyek időtartamát a 
kampány céljától függően határozza meg. 

Városunk életében kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy 
tiszta és rendezett környezetben éljünk. Március utolsó 
hétvégéjén több civil szervezet, illetve számtalan önkén-
tes áldozta arra a napját, hogy megtisztítsa környeze-
tünket. A várostakarítás során jelentős mennyiségű hul-
ladéktól sikerült városunkat megszabadítani, azonban 
sajnos rengeteg olyan terület van, ahol továbbra is óriási 
mennyiségben található hulladék, köztük veszélyes épí-
tési törmelék, kommunális szemét stb.

Fentiekre tekintettel az első kampányunk a város kör-
nyezetének megóvásáról, a felhalmozott hulladékok-

tól való megtisztításáról szól. A kampányidőszak 2021. 
május 1-től 2021. május 31-ig tart. 

Felhívjuk tehát városunk azon magánszemélyeit, 
vállalkozásait, civil szervezeteit, akik vagy ame-
lyek Pilisvörösvár városát az illegálisan felhal-
mozott hulladékoktól történő megtisztításában 
segíteni tudják, vagy abban támogatást kívánnak 
nyújtani, hogy az általuk esetlegesen felajánlott 
összeget a szolidaritás jegyében az alábbi számla-
számra utalják:

14100024-11787949-43000001
Közlemény: Óvjuk meg városunk környezetét 
együtt!

Dr. Fetter Ádám polgármester megbízásából a kampá-
nyok szervezését a TEVÖ két képviselője, dr. Fetter Gábor 
és dr. Lehrer Anita koordinálják a jövőben, akik minden 
egyes kampány témájáról, kezdetéről, azok eredményéről 
és megvalósulásáról felvilágosítást nyújtanak majd a la-
kosság részére.

Első kampányunk mottója tehát:
Óvjuk meg városunk környezetét! 

Köszönjük segítségét!

Hivatali ügyintézés
Mint ismeretes, a személyes ügyfélfogadás az országosan 
elrendelt veszélyhelyzet miatt 2020. november 9-től szüne-
tel. Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a polgármesteri 
hivatalban az ügyintézőket leghatékonyabban e-mailben ér-
hetik el. Az otthonról dolgozó kollégáinkra való tekintettel 
ezért az e-mailes kapcsolatfelvételt javasoljuk.

• adóügyek: ado@pilisvorosvar.hu
• általános ügyek: info@pilisvorosvar.hu

A telefonhívásokat továbbra is fogadjuk a 06-26-330-233-as 
számon, azonban kérjük, hogy hosszabb kapcsolási idő-
re készüljenek. Adott esetben előfordul, hogy ez akár egy 
percnél is többet vesz igénybe. Kérjük türelmüket! Ameny-

nyiben nem jött létre a kapcsolat, hívják a titkárságot a 
06-26-330-410-es számon, és hagyják meg nevüket és elér-
hetőségüket. Ügyintézőink igyekeznek minél gyorsabban 
visszahívni Önöket.

Nyomatékosan kérjük, hogy akinek van rá módja, küldjön 
elektronikus üzenetet, mely az elérhetőségeit (e-mail-cím, 
telefonszám) is tartalmazza! Aki mindenképpen a kézíráshoz 
ragaszkodik, az a Városháza kapuja melletti beadványos lá-
dát használja (amikor nincs kijárási korlátozás).

További információ:
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Több pályázatot is 
beadott az elmúlt 
időszakban az ön-
kormányzat, ezek 
között van olyan, 
aminek már az 
eredménye is 
tudható. Többek 
között erről 
kérdeztük városunk 
polgármesterét, 
dr. Fetter Ádámot.

• Sikeres volt az illegális hulladéklerakók felszámolá-
sára irányuló pályázat. Mit takar ez pontosan?
Több mint 17 millió forintot nyert önkormányzatunk az illegá-
lis hulladéklerakók felszámolására és egy napelemmel működő 
kamerás védelmi rendszer kiépítésére. A pályázat kiírásának 
célja környezetünk megóvása, egészséges életmódunk megőr-
zése, az illegális hulladéklerakók okozta talaj-, víz- és levegő-
terhelés megelőzése és megszüntetése, az úgynevezett tájsebek 
csökkentése, megelőzése, valamint a közterületeken fellelhető, 
illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása volt – bele-
értve az elszállítást és annak további kezelését is.

• A pályázat keretében bővül a városban kiépített kame-
rarendszer is. Hol lesznek új kamerák?
A Fürj utca egy részén, a Dugonics utca mögötti részen és a Ben-
de tanyához vezető út környékén, valamint több önkormány-
zati tulajdonú ingatlanon is található illegális hulladék, jellem-
zően lom, építési törmelék és vegyes háztartási szemét. Ezeken 
felül olyan helyszínek is akadnak a város területén, amelyek bár 
mentesek az említett hulladékoktól, mégis vonzó célpontot je-
lenthetnek a törvényszegőknek. A most elnyert összeg révén ezt 
a problémát igyekszik majd orvosolni a város.

Elnyert és beadott 
pályázatok, 
várostakarítás

Az önkormányzat minden évben több millió forintot költ a köz-
területen illegálisan lerakott hulladék eltávolítására. Ezt a vá-
rosgazdák gyűjtik össze  – csak az év első heteiben 36 köbmétert 
–, az elszállítását és lerakását azonban sikeres pályázat esetén 
a minisztérium támogatásából tudja majd finanszírozni a vá-
ros. A már említett kamerarendszer pedig a megelőzésben és az 
elkövetők felderítésében játszhat fontos szerepet. Utóbbi fejlesz-
téssel kapcsolatban – az applikációs bejelentések, illetve a ren-
dészek és a Városgazda Kft. munkatársainak felmérése alapján 
– a Háziréti lejáró, a Sirály utca és a Pálya-tó környéke, a Szent 
Erzsébet Otthon alatti rész, a Dugonics utca és a Piac tér területe, 
valamint a Budai úton a parkoló, illetve a Tó dűlő érintett.

• A korábban felszerelt kamerákkal kapcsolatban mi-
lyen tapasztalataik vannak?
Folyamatosan igyekszünk bővíteni a térfigyelő kamerák számát 
városunkban. Amennyiben olyan rongálást, károkozást észlelünk, 
amelynek közelében kamera található, minden esetben sor kerül a 
felvételek visszanézésére és elemzésére. A térfigyelő rendszer első 
kameráit a forgalmasabb útszakaszok, közterületek környékére te-
lepítettük. A kamerák számának növelése a városunk rendezettsé-
gét elcsúfító illegális hulladéklerakások megszüntetését is célozza.
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• Vannak még elbírálásra váró pályázatok?
Jelenleg két pályázatunk vár elbírálásra, a januárban beadott bölcsőde-
pályázat, valamint az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesz-
tések 2021 elnevezésű pályázat, amely az Iskola utca, a Templom tér és 
a Bányató utca járdáinak felújítására nyújtana majd forrást. Ez egy 61 
milliós pályázat, melyhez 21 millió forint önrészt biztosítunk. A bölcsőde 
esetében meghosszabbították a határidőt, de bármelyik napon megjöhet 
az eredmény, a feladatellátással kapcsolatos pályázat elbírálása nyár ele-
jére várható. Mi nagyon bizakodunk mindkét pályázat sikerében.

• Márciusban elbírálták a vis maior pályázatot is. Mi lett ennek 
az eredménye?
Önkormányzatunk 9 376 000 forintot nyert a vis maior pályázaton a 
2020-as augusztusi esőzés okozta károk enyhítésére. Ez örvendetes hír, 
azonban ez az összeg nagyságrendileg a tizede a tavaknál keletkezett 
kár elhárításához szükséges becsült összegnek. Az indoklás szerint a 
tavak vízügyi fennmaradási engedélyében meghatározottak alapján a 
tavak célja jóléti, pihenő és horgásztavak, ezért a vis maior keret terhére 
nem támogatható a helyreállítás. Köszönet a műszaki osztály kollégái-
nak, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az elnyert összeg 
a lehető legmagasabb lehessen.

A határozat felhívja az önkormányzat figyelmét a Nagy-tó körüli sétány 
2018. évi kialakítása (területrendezés, földfeltöltés, rézsűépítés, csapadék-
víz-elvezető létesítmények, útalap megépítése, burkolatok elkészítése) 
műszaki megfelelőségének vizsgálatára. Emiatt 2021. március 22-én egy 
helyszíni bejárásra került sor a tervező, a kivitelező és a műszaki ellenőr 
jelenlétében. A vizsgálat eredményeiről, a helyreállítással kapcsolatos 
megoldásokról és ennek költségeiről külön tájékoztatást adunk majd.

• Ebben a számunkban képes beszámolót láthatnak az olvasók 
az idei tavaszi várostakarításról. Ön hogyan értékeli az akciót?
Végtelenül büszke vagyok a vörösváriakra! Bebizonyítottuk, hogy össze-
fogással, közösen, a járványügyi szabályokat betartva nagy dolgokra va-
gyunk képesek. Összesen 5 helyszínen, közel 200-an vettek részt a TEVÖ 
Egyesület által összefogott szemétszedési akciónkban és 60 m3 szemetet 
szedtünk össze. Köszönöm a horgászok, a Brave Dogs kutyasulisok, a 
Szebb Környezetünkért Egyesület és a TEVÖ Egyesület tagjainak, hogy 
segítettek a szervezésben és részt vettek a szemétszedési napon.

Fontos volt számomra, hogy húsvét ünnepét méltóképpen ünnepelhes-
sük, melyhez szükségünk van lelkünk és környezetünk rendbetételére 
is. Idén szeretnénk még újabb szemétszedési akciót hirdetni és lakossá-
gi összefogással városszerte felszámolni az illegális hulladéklerakókat. 
Szolidaritási számlánk első kampánya a környezetvédelem. Ezzel kap-
csolatban olvassák el az újság 7. oldalán lévő felhívásunkat!

Palkovics Mária

Önkormányzati 
döntések

2021. március
Az elmúlt időszakban két alkalommal – már-
cius 19-én és 29-én – hozott döntéseket pol-
gármesteri hatáskörben dr. Fetter Ádám. A 
döntéseket veszélyhelyzet idején informális 
és online egyeztetések előzik meg a képviselő -
testület tagjaival.

Az elmúlt időszakban döntés született többek 
között arról, hogy a Vásár téri iskola épületét az 
önkormányzat Pilisvörösvár Német Nemzetiségi 
Önkormányzata tulajdonába adja. Jóváhagyta a 
polgármester a Pilisvörösvári Szakrendelő 2020-
as évről szóló beszámolóját, a Tipegő bölcsőde új 
szakmai programját és Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. Módosultak a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Óvoda tagóvodáinak felvételi kör-
zetei, erről részleteket a 6. oldalon olvashatnak. 
A módosított tartalommal hagyta jóvá dr. Fetter 
Ádám a felvételi körzeteket, valamint meghatá-
rozta az óvodai beiratkozás időszakát, amely idén 
május 10. és 14. között lesz.

Polgármesteri döntés született az Arany János u. 
1/b. II/5. és a Budai út 10/a. fszt. 2. szám alatti 
önkormányzati lakások felújításáról. Az önkor-
mányzat a lakások felújítását a Pilisvörösvári Vá-
rosgazda Nonprofit Kft.-vel végezteti el, a kft.-től 
kapott költségvetésben foglalt műszaki tartalom 
szerint, összesen bruttó 10 830 738 forint összeg-
ben. Emellett elfogadta a 2021-es év közbeszerzési 
tervét.

Ahogy arról a polgármesteri interjúban olvashat-
nak, sikeresen indult az önkormányzat egy, az 
illegális hulladéklerakók felszámolására irányu-
ló pályázaton. A projekthez hozzátartozik az is, 
hogy bővül a városi térfigyelő kamerarendszer. 
A bővítéshez szükséges munkálatok elvégzésével 
a B-Angel Kft.-t bízta meg a polgármester. A cég 
a kilenc kamera és a működésükhöz szükséges 
elektronikai és tartószerkezetek beszerzését és 
telepítését bruttó 16 196 310 forintért vállalta, me-
lyet 100%-ban fedez a pályázati keretösszeg.

PM

Pályázatot nyert a város az illegális hulladék felszámolására
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Takarítással, felújítással 
telt a március
A városgazdák is kivették a részüket a március utolsó hetében 
zajló várostakarítási munkálatokból: összesen 251 órát töltöt-
tek azzal, hogy megtisztítsák Pilisvörösvárt. Ezen felül 17 órán 
keresztül a Magyar Közút Nonprofit Zrt. seprőgépe is a segítsé-
gükre volt a 10-es főút pilisvörösvári szakaszának megtisztítá-
sában. A három napon át zajló munka alatt – azaz március 26. 
és március 28. között folyamatosan – 30 köbméter hulladéktól 
és 22 köbméter útszéli hordaléktól szabadították meg a várost: 
a Fő utcai parkolókat és járdákat, a Vásár teret, a Hősök terét, a 
Babilon teret, a Szent János utca elején lévő területet, a Manhertz 
Erzsébet teret, valamint több olyan utcát, ahol nagy mennyi-
ségű hordalék gyűlt fel az út szélén, a járdánál. A munkájukat 
segítette egy kefés elektromos járdatisztító kisgép, egy elektro-
mos hulladékszívógép és a közútkezelő fent említett járműve. 
„Átlagosan körülbelül havi 40 köbméter szemetet szállítunk el 
a városi szemetesekből és a melléjük lerakott háztartási hulla-
dékokból. Pilisvörösvár határában is megnőtt az illegálisan le-
rakott szemét, amelynek felszámolása szintén hatalmas össze-
get emészt fel” – mondta el a Városgazda Kft. ügyvezetője.

Ahogy a múlt hónapban, márciusban is bőven akadt tennivaló 
a Szent Erzsébet utcai sportpálya területén. A Városgazda Kft. 
emberei folytatták a büféépület felújítását kívül-belül. Ennek 
részeként befedték és szigetelték a megszüntetett nyílászárók 
helyét, végeztek a burkolási, villanyszerelési feladatokkal, vala-
mint a helyére került a vízszigetelés. A tető is megújult, köszön-
hetően egy külső vállalkozónak. „A munkálatok a tervek szerint 
áprilisban tovább folytatódnak” – tette hozzá Szauter Gábor.

Elkezdődtek a tavaszi kátyúzások, mostanáig többek között az 
Északi lakókörzet murvás útjain végezték el a szükséges javítá-
sokat, és az aszfaltkátyúzás is folytatódott, egyebek mellett a 
Báthory utcában. Tereprendezéssel kapcsolatos tennivalók is bő-
ven akadtak, illetve akadnak a Kacsa-tónál, a sportpálya mögöt-
ti részen. Ahogy arról már beszámoltunk, az említett területen 

korábban kiásták az elektromos hálózat nyomvonalát, valamint 
megtörtént az átemelőszivattyú helyének a kialakítása. „Sajnos 
a magas talajvíz nagyon lassítja a munkát, meg kell várni, hogy 
kiszáradjon, és csak ezután tudunk a gépekkel rámenni a talaj-
ra” – mondta a folytatódó munkákatok kapcsán a Városgazda 
Kft. ügyvezetője.

A mindennapi feladatok elvégzésén túl az elmúlt hetekben le-
csiszolták és átfestették a padokat, ezúttal a Puskin utca 8. és 
a Járási Hivatal közötti parkoló és park területén. Kicserélték 
emellett a Nagy Imre utcában lévő forgalomlassító ládákat, mi-
után az egyiket valaki március elején megrongálta. A városgaz-
dák egyébként már a tél folyamán megkezdték ezeknek az esz-
közöknek az átalakítását, felújítását, ez a munka jelenleg is tart. 
Ezeken felül a Csuka utcai szikkasztóárokhoz figyelemfelhívó 
táblákat helyeztek ki, illetve elvitték a Gradus óvoda területéről 
az ott összegyűlt zöldhulladékot.

„A kátyúzások folytatódnak, illetve megkezdődik a felújított 
forgalomlassítók visszahelyezése és a nagy ládák cseréje, ahogy 
a Fő utca virágágyásainak előmunkálatai és a utcabútorok fel-
újítása is. Emellett április hónapban befejezzük a tavaszi favá-
gásokat” – fűzte hozzá Szauter Gábor. 

pilisvorosvar.hu

Munkatársakat keres a Városgazda Kft.
Két fő munkatársat keres a pilisvörösvári Városgazda Kft. 
kertészeti és egyéb fizikai feladatok ellátására. Leendő 
kollégáikra a település közterületeinek gondozásában, 
tisztán tartásában, kisebb építési, felújítási, karbantartási 
munkákban számítanak. Szakmai végzettség nem feltétel, 
a jelentkezéseket telefonon a +36 70/642-1443-as számon, 
vagy e-mailben az ugyvezeto@pivag.hu  címen várják.

Megkezdődtek a tavaszi kátyúzások
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Elvitték a zöldhulladékot a Gradus óvoda területéről

Zajlik a büféépület felújítása Figyelemfelhívó táblákat helyeztek ki a Csuka utcában

Kicserélték a forgalomlassítókat a Nagy Imre utcában, 
miután az egyiket megrongálták

251 óra telt takarítással

Folytatódott a tereprendezés a tavaknál

További padok kaptak új külsőt
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Ellenzékben a városért
A képviselőket bemutató interjúsorozatunkban 

ebben a hónapban dr. Manhertz József Dáviddal beszélgettünk, 
aki a Fidesz színeiben képviseli a várost a testületben.

• Arra kérem, meséljen kicsit magáról az olvasóknak!
Először is szeretném megköszönni a lehetőséget az interjúra. 
34 éves vagyok, születésem óta Pilisvörösváron élek. Általá-
nos iskolai tanulmányaimat szülővárosomban folytattam, 
majd az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázi-
umban érettségiztem. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Jog- és Államtudományi Karán szereztem jogász diplomát, 
jelenleg ügyvédként dolgozom, többnyire Budapesten. Főként 
ingatlanjoggal, cégjoggal és adatvédelemmel, valamint in-
tegrált kockázatkezeléssel foglalkozom.

• Mikor, hogyan került kapcsolatba a közélettel?
2010-ben az önkormányzati választásokon képviselőjelölt 
voltam a Fidesz–KDNP jelöltjeként. Akkoriban született meg 

az a döntés a helyi pártszervezeten belül, hogy több fiatalt in-
dítsanak a választáson. Amikor felkérést kaptam erre a fel-
adatra, rövid töprengés után elfogadtam. Azóta a közélettel 
való kapcsolatom folyamatos.

• Miért döntött úgy, hogy képviselő szeretne lenni?
Sosem alakult ki bennem egy egzakt döntés e tekintetben. 
Mindig közel állt hozzám a politika, és a körülmények úgy 
alakultak, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy szerepet vál-
laljak a közéletben. A legfontosabb szempont, ami arra sar-
kalt, hogy elvállaljam ezt a feladatot, a városunkhoz fűződő 
szeretetem és lokálpatriotizmusom volt. 

• A Fidesz jelöltjeként indult a választásokon, és je-
lenleg is ezt a pártot képviseli a testületben. Mennyire 
egyeztethető össze vagy még inkább mennyire választ-
ható szét a helyi politika az országostól? Miben tudja 
esetleg egyik erősíteni a másikat?
Egyrészről szétválasztható, mert az önkormányzatban kép-
viselni egy település közösségét sokkal személyesebb feladat, 
mint az országos politikában. Egy akkora közösségben, mint 
a mi városunk, többnyire mindenki ismer mindenkit, ezért a 
választás, az önkormányzati munka más, mint az országos 
politikában. Másrészről nem választható szét, mert ha jobban 
megnézzük a mai politikai helyzetet, megfigyelhető, hogy az 
országos politika begyűrűzik helyi szinten is. Ez talán sosem 
volt még annyira kitapintható, mint most. Nyilván ennek 
számtalan oka van, úgy látom, hogy ez a tendencia folytatód-
ni fog. Fontos leszögeznem, hogy egy pártszínekben bejutott 
önkormányzati képviselőnek ugyanakkor elsődleges szem-
pontnak kell lennie az általa képviselt közösség érdeke. Egy-
szerűen megfogalmazva első helyen van a közösség, a város 
érdeke, és csak ezután jöhetnek a politikai vonatkozások.

• Mennyire jó vagy nem jó, hogy – ahogy említette – az 
országos politika begyűrűzik a helyi politikába?
A jelenség mindig is megvolt, szerves részeként a helyi politi-
kának, csak nem ennyire, mint most. Azt tapasztalom, hogy 
sok település önkormányzata a lokális politikát használja fel 
országos politikai haszonszerzésre, ami nem jó, mivel ahogy 
korábban is említettem, az elsődleges prioritásnak a helyi 
érdeknek kell lennie. Ez szerencsére kevésbé jellemző váro-
sunkra, és remélem, hogy nálunk ez így is marad.
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Képviselői interjúk

• Kormánypárti képviselőként mit jelent Önnek 
ellenzékben ülni a város képviselő-testületében?
Megpróbálok konstruktív lenni, hiszen ellenzékben is 
azt kell nézni, mi a jó a városnak, és nem csupán egyé-
ni politikai érdekek mentén haladni. Sosem volt célom 
mindenből politikát csinálni. A kampány a politikáról 
szólt, a közösség meghozta döntését a választáson, és 
most dolgozni kell. Ahol tudok, segítek az embereknek, 
többször megkeresnek kérésekkel, problémákkal, ezeket 
jelzem az illetékeseknek. Annak örülök, hogy a hivatal 
dolgozóival és képviselőtársaimmal is eddig minden 
ilyen esetben nagyon sikeres volt az együttműködés.

• Most már másfél év eltelt a választások óta, ho-
gyan látja a testületi munkát? Nyilván ez most ne-
hezített pálya, hiszen a hagyományos értelemben 
vett közös munka nincs…
A világjárvány küszöbén, 2020 elején tartott képviselő- 
testületi ülés előtt még viccesen megjegyeztem, hogy 
hamarosan nem lesz testületi ülés, és sajnos igazam 
lett. Ez még a sajnálatos olasz események előtt volt, 
akkor még senki sem gondolta volna, hogy ebből egy 
világszintű járvány lehet. Egy olyan helyzettel kerül-
tünk szembe, amivel még soha senki a közelmúltban. 
A képviselő-testület jelenleg nem működik, a polgár-
mester gyakorolja a jogait, törvényben meghatározott 
kivételekkel, tehát hagyományos értelemben vett közös 
munka nincs. Nem mindenben értünk egyet a megho-
zott döntésekkel, azonban azt pozitívumnak tartom, 
hogy a jelenlegi helyzetben a polgármester kikéri a 
véleményünket, és online tartott megbeszéléseken el-
mondhatjuk azokat. 

• Mit tart Ön képviselőként Pilisvörösvár erőssé-
gének?
A közösségünk összetartását és hagyományaink ápolá-
sát, amire sosem volt még akkora szükség, mint most.

• Mi az, amiben jó lenne változást elérni?
Rengeteg minden van még. Az önkormányzati munka 
egy soha véget nem érő feladat, mindig van mit tenni, 
mindig van mit jobbra változtatni. Nehéz időket él a világ, 
le kell küzdenünk ezt a járványt, ami ellen a leghatáso-
sabb fegyver a vakcina, ezután fel kell mérnünk lehetősé-
geinket, és még keményebben folytatni a munkát.

• Van-e valamilyen elv, ars poetica, ami mentén 
végzi a képviselői munkát?
Nagyapám rengeteget dolgozott, és én sokat segítettem 
neki kiskoromban. Ő mindig József Attila cím nélküli, 
ötsoros verséből idézett: „dolgozni csak pontosan, szé-
pen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.” Ezt 
igazán felnőttként érti meg az ember.

• Mit csinál szívesen szabadidejében? 
A jelenlegi helyzetben sajnos korlátozottak a lehetősé-
gek arra, hogy a szabadidejét úgy töltse az ember, ahogy 
szeretné. A munka mellett próbálom hasznosan eltölte-
ni a szabadidőt. A tavasz beköszöntével sok a tennivaló 
a kertben, de szakítok időt olvasásra és sok mozgásra is.

Palkovics Mária

Kékbe öltözött a körforgalomban a Pilisvörösvár felirat április 
2-án az autizmus világnapja alkalmából. Az ENSZ 2007-ben je-
lölte ki ezt a napot azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet az 
autizmusra, az autizmus spektrumzavarra, amely tízmilliókat 
érint világszerte. Ennek kapcsán KULTmorzsák rovatunkban 
összeállítást találnak a témában. Elérhető a Belvárosi Betyárok 
Autitkok című dala a szerző, Váray László ajánlásával: „Dalunk 
egyszerre szól az autizmussal élő emberekről és az ő szűkebb és 
tágabb környezetüknek. A dal egy zenész barátunk felkérésére 
született, aki az év 364 napján szülőként és önkéntesként, az év 
egy napján pedig zenei rendezvény szervezőjeként 
segíti az autizmussal élőket”. Könyvajánlónkban 
pedig a Városi Könyvtár témához kapcsolódó kö-
teteit találja.

A költészet napját is rendhagyó módon ünnepeltük meg. Ez 
alkalommal felhívást tettünk közzé, melyben arra kértük vá-
rosunk verskedvelőit, hogy küldjék el kedvenc költeményeiket. 
Április 11-én a kinyomtatott verseket mint egy láncot felfűztük 
és kitűztük a Városi könyvtár, a Művészetek Háza, a Sváb Sarok, 
a Lahmkruam kapujára, a Fő téren a kúthoz, valamint a tavak-
hoz és a ligeti templom előtti padokhoz. A verseket bárki hazavi-
hette, így nyert értelmet „Vers” tovább! elnevezésünk. 

Nagy örömünkre a beküldött versek között saját 
költemény is szerepelt a 83 éves Braun Józsefnek 
köszönhetően. Ajánlhattuk Fogarassy Attila tanár, 
újságíró, költő, szerkesztő, helytörténeti kutató szá-
mos versét, Czeglédi Gizella festőművész, költő versét, és sokan 
küldték el kedvenc költőjük egy-egy ismertebb vagy kevésbé is-
mert rigmusát. Köszönjük! A beküldött verseket megtalálhatják 
honlapunkon a KULTmorzsákban.

MH

A Művészetek 
Háza hírei
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Már hagyomány a tavaszi nagytakarítás, mely szinte az egész 
város területére kiterjed. A rendezvény idén sem maradt el: az 
önkormányzat és a TEVÖ szervezésében, civilek részvételével 
zajlott, a járványügyi intézkedések fokozott betartása mellett. 
A szemétgyűjtő konténereket a tavak környékén, Ligeten és a 
Kálváriánál helyezték el, emellett gyűjtötték a szemetet a ha-
tárban a patak mellett, valamint a Liegl mögötti területen is. A 
szervezők arról is gondoskodtak, hogy legyen megfelelő számú 
zsák és kesztyű kihelyezve a fő pontokon azok számára, akik 
tenni szeretnének a tisztább városért. Így külön-külön, de mégis 
összefogva takaríthatott mindenki, aki részt vett az akcióban. A 
szemétszedéshez csatlakozott a Szebb Környezetünkért Egyesü-
let, a Brave Dogs Kutyaiskola, a Pilisvörösvári Horgászegyesület 
és civilek is, ki egyénileg, ki családostul vagy éppen kutyástul.

Az összefogással zajló szemétszedés mellett a városgazdák sem 
tétlenkedtek, ők a Fő utat és környékét takarították, kézi és gépi 
erővel, 4 napon keresztül. (Erről részleteket a városgazdák mun-
káiról szóló cikkünkben olvashatnak a 10. oldalon.) A nagyta-
karítási akcióra évente kétszer van lehetőség, de a város tisztán 
tartása egész éves, folyamatos feladat, melyet a Városgazda Kft. 
munkatársai végeznek. A mostani, tavaszi akciót a tervek sze-
rint ősszel követi még egy, ahová szintén várják majd a város 
lakóit és a civil szervezeteket. Emellett fontos lenne, hogy év 

közben is figyeljünk közvetlen lakókörnyezetünk, valamint vá-
rosunk, kirándulóhelyeink tisztaságára. Egy ilyen nagy össze-
fogás – amellett, hogy tisztává teszi a várost – arra is felhívja a 
figyelmet, hogy ez mindannyiunk közös érdeke.

Kampány az illegális szemét felszámolására
A városvezetés fontosnak 
tartja településünk tisztán 
tartását. Bár a takarítási 
akció során sok szemét-
től megszabadult a város, 
még mindig vannak olyan 
illegális hulladéklerakók, 
melyeknek felszámolása 
nagyobb feladat. Egy lakos-
sági kezdeményezés után 
született az ötlet, hogy 
együttes erővel tisztítsuk 
meg ezeket a területeket. 
Ehhez kéri az önkormány-
zat a lakosság anyagi és 
aktív támogatását. A meg-
hirdetett kampány során 
mindenki, aki szeretne, 

tehet a tisztább városért az ún. szolidaritási számlán keresztül. 
A részletekről a 7. oldalon olvashatnak. Az „Óvjuk meg városunk 
környezetét!” kampány május 1-től május 31-ig tart.

PM

A tavaszi nagytakarítás mérlege
Városgazdák
• 251 óra kézi takarítás 
• 17 óra gépi seprés
• 22 m3 por és kosz
• 30 m3 további hulladék kézi összeszedése

Önkéntesek
• kb. 200 önkéntes 5 helyszínen
• 60 m3 szemét összegyűjtése és elszállítása

Itt a tavasz, és elérkezett a nagytakarítások 
ideje is. A nagy tavaszi várostakarítás ezúttal 

nem a megszokott módon zajlott. Március 
utolsó hétvégéjén összefogással 

tisztult meg Vörösvár.

Összefogás 
a tiszta városért
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Húsvéti hangulatban a város

Különleges családi program várta húsvét idején a játszani, sé-
tálni szeretőket a Művészetek Háza csapatának jóvoltából. A 
város több helyszínén – a Fő téri kútnál, a Fő téri barkafánál, a 
Templom téren, a ligeti templomnál lévő barkafánál és a Sváb 
Sarokban is QR-kódokat helyeztek el, amelyeket beolvasva sok 
érdekességet tudhattunk meg az ünnepről és a város hagyomá-
nyairól, sőt ajándékokat is kaptak a játékban részt vevők.

A hatodik állomás egy óriási húsvéti tojás volt a 10-es út és a 
Vasút utca kereszteződésében. A tojást Molnár Sándor kőfara-
gó mester a Varázskő Kft. nevében adományozta a városnak. A 
tojás díszítéséhez kapcsolódóan egy pályázatot is meghirdetett, 
melyre gyerekek nevezhettek saját elképzeléseikkel. A nyertes 
Müller Eszter Katalin, Müller Anna, Kozek Hanna és Kozek 
Áron lettek, akik a tojás mintázatával a kékfestő hagyomá-
nyokat idézték fel. A kivitelezésben Krupp Éva és Kozek Balázs 
szülők is segítettek. A pályázat kiírását a város önkormányzata 
is támogatta, dr. Fetter Ádám polgármester és Molnár Sándor 
közösen adtak át ajándékokat április 1-jén a tojást díszítő gyere-
keknek és felnőtteknek, a jutalmakról pedig csupa helyi vállal-
kozás gondoskodott.

Az óriástojás tehát a húsvéti barangoló játék egyik állomása volt, 
a belső dekorációt – benne a húsvéti nyuszival – Molnár Sándor 
lányai és a Művészetek Háza dolgozói készítették. A húsvéti ba-
rangoló játék során egyébként a családi kvízjátékot 136-an töltöt-
ték ki, a szervezők pedig 88 címre 153 csokicsomagot juttattak el. 

VÚ

Minden évben húsvétkor díszbe öltözik a város kútja a Fő téren. Idén is szép, színes 
húsvéti „ruhát” kapott, de ezúttal a település több pontján is várták az ünnephez 
kapcsolódóan tojással díszitett barkafák és érdekességek a lakosokat.

A tojásátadásról a PilisTV készített 
felvételt:

A QR-kódokban rejlő húsvéti tartalmak, ér-
dekességek elérhetőek a Művészetek Háza 
honlapján: 

Szigeti Lili és Marci, a játék lelkes résztvevői

Dr. Fetter Ádám, Molnár Sándor és a tojásdíszítő gyerekek
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Osterspaziergang 
entlang 
der Kapellengasse

Die Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Werischwar hat 
sich überlegt, wie sie in der Pandemiezeit die Vorbereitung auf 
das größte Fest der Christen bereichern und die Traditionen 
unserer Ahnen den Familien ein bisschen näherbringen könnte. 
So kam die Idee, einen Spaziergang mit Stationen und Aufgaben 
entlang der Kapellengasse zusammenzustellen. Unser Ziel war, 
dass die Familienmitglieder gemeinsam Aufgaben lösen, dabei 
Informationen einerseits über den Osterfestkreis, über die Kar-
woche, andererseits über die Kapellen, Bildstöcke, Kreuzwegsta-
tionen und über das Heimatmuseum bekommen. Diesen Weg 
begingen unsere Vorfahren auch, als sie in der Karwoche auch 
mehrmals die Kapelle auf dem Kalvarienberg besuchten. 

So entstanden 9 Stationen (Pfeiffer-Kapelle, die Kapellengasse, 
das Heimatmuseum, der Bildstock „Mariahilf“, der Bildstock 
„Heilige Ottilie“, der Bildstock mit dem Bild der Wundertätigen 
Madonna, der Bildstock am Kalvarienberg, der Kalvarienberg, 
die Kalvarienkapelle). Bei den Stationen hingen zweisprachige 
Schilder mit Informationen über die Station selbst und über die 
Bräuche des Osterfestkreises. Es wurde auch ein kleines Begleit-
heft zusammengestellt, in dem die Besucher 19 Fragen beant-
worten sollten, wozu die Antworten die einzelnen Stationen ver-
rieten. Eine andere Aufgabe war, Buchstaben bei den einzelnen 
Stationen ins Heft einzustempeln, die am Ende ein deutsches 
Wort (OSTERN) ergaben. 

Die ausgedruckten Hefte – verziert mit den wunderschönen 
Zeichnungen von Zsuzsanna Pogonyi – konnte man vom 26. 
März bis zum 6. April beim Haus der Künste abholen, ausfüllen 
und die Lösungen in der Bäckerei-Konditorei Tácsik abgeben. 

Diejenigen, die das Lösungswort OSTERN erraten konnten, wur-
den in der Bäckerei zu einem leckeren Kuchen eingeladen. 

Es hat uns sehr gefreut, dass während dieser 12 Tage sehr viele 
unserer Einladung gefolgt sind: wir haben 317 Hefte zurückbe-
kommen, davon waren in 111 Heften alle 19 Fragen richtig be-
antwortet! Unter ihnen wurden am 9. April Preise ausgelost. 
Wir unterstützten auch die Idee, dass die teilnehmenden Schü-
lerinnen auch eine 5 im Fach Volkskunde bekommen!

Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen von dieser Initia-
tive bekommen, sowohl bei schönem als auch bei schlechterem 
Wetter waren immer Leute auf dem Weg mit Heften in der Hand 
zu sehen, seien es Familien mit Kindergartenkindern, Grund-
schulkindern, Schüler mit Fahrrädern, Freunde oder auch Er-
wachsene. Wir hatten auch mehrere Gäste aus den umliegenden 
Ortschaften (Sankt Iwan, Schaumar, Budapest), die auch be-
geistert von diesem Erlebnis erzählten.

Wir hoffen, dass wir mit dieser Initiative ein wenig Freude in 
diese eher düsteren, einsamen Zeiten bringen konnten und dan-
ken allen, die den Spaziergang gemacht haben. 

Wir bedanken uns herzlich an dieser Stelle Frau Zsuzsanna 
Pogonyi für die schönen Zeichnungen, den Mitarbeitern der 
Grundschule auf dem Marktplatz und des Schiller-Gymnasi-
ums für das Drucken, den Mitarbeitern des Hauses der Künste 
für die Hilfe, und besonders Herrn Tamás Tácsik, dem Inhaber 
der Bäckerei-Konditorei Tácsik für die großzügige Spende in der 
Form der vielen leckeren Kuchen!

Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Werischwar

Nemzetiség
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Vörösváriak 
szovjet 

hadifogolytáborban
A XX. század első felének két nagy tragédiája volt az első és a 
második világháború. Az idősebb generáció tagjai emlékeze-
tükben hordozzák, hogy milyen volt megélni az édesapa vagy 
fiútestvér behívását, messziről követni a sorsukat aszerint, 
hogy jött-e levél vagy hír felőlük, vagy sem. Akik katonaként 
túl is élték a világháborút, még mindig nem lehettek biztosak 
abban, hogy biztonságban hazatérhetnek a családjukhoz. A II. 
világháborút lezáró feltétel nélküli megadást Wilhelm Keitel 
vezértábornagy (Generalfeldmarschall) 1945. május 8-án írta 
alá Berlinben. Magyarország szovjet csapatok általi elfoglalását 
a szocialista rendszer 1945. április 4-hez kötötte, mert állítólag 
ekkor foglalták el Nemesmedvest, az utolsó magyar községet 
Vas megyében a szovjet csapatok. (Azért csak állítólag, mert a 
falu lakosai szerint csak egy héttel később, ápr. 11-én szűntek 
meg a harcok.)

A háborúban és a kapitulációt követő napokban magyarok száz-
ezrei kerültek hadifogolyként vagy malenkij robotra elhurcolt-
ként az akkori Szovjetunió területére, hadifogoly- és internálótá-
borokba. A civil elhurcoltak között sokan német nemzetiségűek 
voltak. Régiótól és a mindenkori szovjet parancsnokoktól füg-
gött, hogy a malenkij robotra küldött embereket (nőket, férfi-
akat) milyen szempontok szerint gyűjtötték össze. Közel egy-
harmaduk nem élte túl a munkatáborok körülményeit. Akik 2, 
3 vagy akár 25 év múlva hazatérhettek, nem beszélhettek a ta-
pasztalataikról, mert az elbocsátásnál figyelmükbe ajánlották, 
hogy ezzel magukat és családjukat is veszélybe sodorják.

A magyar állampolgárságú hadifoglyok szemé-
lyes adatait tartalmazó kartonlapokat a Magyar 
Nemzeti Levéltár 2019-ben kapta meg, majd rend-
szerezte, kategorizálta és feltöltötte az internetre 
mindenki által szabadon kereshető formátumban.

Egy másodperc töredéke alatt kideríthető, hogy 181 olyan do-
kumentum található meg az adatbankban, amelyen a „Pilis-
vörösvár” kulcsszó szerepel – legtöbbször a születés helyeként 
megadva. De kereshetünk név, születési év, édesapa neve, ka-
tonai beosztás, fogságba esés időpontja alapján is. A találatok 
esetében az eredeti, cirill betűs írással kitöltött kartonlapot 
is megtekinthetjük. A cirill betűs adatlap figyelmes olvasást 
igényel, mert az adminisztrációt végző személy különösen a 
német családneveket és a településneveket fonetikusan és nem 

pontosan írta le. Mivel néha a kézírás nehezen volt olvasható, 
ráadásul a cirill betűkészlet miatt az eredetinek nem pontosan 
feleltek meg a leírtak, a digitalizálást végző levéltári munkatár-
saknak kellett a neveket oroszból visszafordítani és a valószínű-
síthető latin betűs, német és magyar formáknak megfeleltetni. 
A Manherz családnév ezért jelenik meg sokszor Mongercként 
(Монгерц), a Herbst Gerbstként (Гербст), Pilisvörösvár pedig 
Pálisverisvárként (Палишверишвар). A kartonon szerepel a 
tábor száma, ahol az elhurcoltak fogságban éltek. A táborról a 
szám alapján egy másik honlapon, a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum adatbázisában keresve tudunk 
meg több információt, például hogy mi volt a tábor 
neve, melyik településen vagy melyik körzetben 
volt megtalálható.

Nem minden elhurcoltról készült vagy maradt fenn karton, 
van, akiről viszont több kartont is kiállítottak aszerint, hogy 
mikor milyen fogolytáborba helyezték át. Ha valakit (pl. csa-
ládtagot, rokont) be tudunk azonosítani a kartonlap alapján, de 
a megadott adatok a latin betűs átiratban pontatlanok, ponto-
sítási javaslatunkat a latin betűs adatlap alján található linkre 
kattintva küldhetjük meg a Magyar Nemzeti Levéltárnak.

Müller Márta

Werischwarer in sowjetischer 
Gefangenschaft

Unlängst hat das Ungarische Nationalarchiv eine Da-
tenbank veröffentlich, in der die Datenblätter jener 
Ungarn/-innen gefunden werden können, die nach 
dem Zweiten Weltkrieg in Gefangenschaft genommen 
oder zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion verschleppt 
worden sind. Der Artikel stellt den Aufbau, die Such-
möglichkeiten und die Inhalte der Datenbank vor und 
richtet das Augenmerk auf jene Datenblätter, die We-
rischwarer/-innen erfasst haben. Die Datenbank ist je-
dem frei zugänglich.
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A rómaiak – jól tudván, milyen fontos az úthálózat katonai, köz-
igazgatási és kereskedelmi szerepe – rendszeresen karbantartot-
ták útjaikat, noha ez óriási összegeket emésztett föl. A birodalom 
bukása után a természeti erők kénye-kedve, majd a XX. század-
ban a nagyüzemi mezőgazdaság térnyerése következtében az 
egykoron méltán megcsodált utak tönkrementek, köveik szét-
szóródtak vagy elhordták őket. 

Az Aquincum–Brigetio út viszonylag jó állapotban vészelte át a 
karbantartás nélküli évszázadokat. Régészeti leletek tanúsítják, 
hogy a középkorban még jártak rajta, és sváb őseink sem mű-
velték azt a 6-8 méteres sávot, ahol a megmaradt útalap, illetve a 
szétszóródott kövek fekszenek. A Csobánkára vezető úttól Aquin-
cum felé nyúló részen most sem áll művelés alatt az egykori út, a 
Pilisszántó felé tartó szakasz nagy részén pedig még ma is kőhal-
mok keletkeznek a szántóföldeken, ahogy a gazdák összekupacol-
ják az eke által kifordított öklömnyi mészkődarabokat, amelyek 
a római út alapját képezték. 

2007 májusában a Szentendrei Ferenczi Múzeum felkérésére dr. 
Kalmár János geológus részletesen megvizsgálta ezeket a kőhal-
mokat a Sima-dűlőben, a római út mentén. A vizsgálatról szóló 
jelentés „44 halom összesen 6726 kődarabjának tételes megvizs-
gálásán alapszik”. A kőanyagot „a közeli, valószínűleg Csobánka 
melletti, a közelmúltban még működő kőfejtőkből, a dombok lá-
bánál akkor még felszínen lévő kőfolyásokból hordták le és kb. 60 
méteres szakaszokban építették be az útba.” 

Dr. Kalmár János szerint az út „minden valószínűséggel nem a 
föld felszínére, hanem a talajba 40-60 cm-re beásva lett kiépítve. 
… A pilisvörösvári útszakasz felső burkolatát képező kváderköve-
ket valószínűleg még a kora Árpád-kori építkezésekhez széthord-
ták, úgy, hogy ezeknek csak töredékei maradtak a helyszínen.”

Ezt látszik megerősíteni annak a mentő feltárásnak az eredmé-
nye is, amelyet 2008. augusztus 4–5. között végzett a Kulturális 
Örökségvédelmi Szakszolgálat azon a néhány méteres szaka-
szon, ahol a római út és a MOL gázvezeték nyomvonala keresz-
tezi egymást. „A területen folytatott mezőgazdasági művelésnek 
köszönhetően a csak foltokban megfogható alapozás egy alsó, 15 
cm vastagságú, kötőanyag nélküli kőrögös rétegből és egy fölöt-
te elhelyezkedő, 10-15 cm vastagságú, mészhabarcs kötőanyag-
ba rakott kőrögös felületből állt. A felső, habarcsos réteg felületi 
egyenetlenségeiből következően feltételezhető, hogy az út rendel-

kezett egy ugyancsak mészhabarcs kötőanyagba rakott kőlapos 
kopóréteggel, amely a bolygatottságnak köszönhetően a vizsgált 
felületen nem volt megfogható. Az alapozás széleit figyelembe 
véve az út kb. 5 m széles lehetett, feltehetőleg a két oldalán árok-
kal rendelkezett, de ez a vizsgált területen nem volt kimutatható.” 

A városunk határában lévő római út tehát a földbe volt mélyítve 
és lapos kövek fedték. Maróti Egon A Római Birodalom útjai című 
cikkéből tudjuk, hogy a római útszerkezet – a természeti viszo-
nyokhoz és a helyi adottságokhoz igazodva, anyagában és rétege-
iben különböző mértékben eltérve – így nézett ki:

1. „pavimentum”, az út 
alapja: homok és mész 
keveréke

2. „caementum”: kőzú-
zalékkal kevert mész-
habarcs

3. „rudus”: összesajtolt 
kavics- és mészréteg

4. „nucleus”: összesajtolt 
föld-, homok- és mész-
réteg (ez volt a legerő-
sebb réteg)

5. „summum dorsum”: 
kőlapokkal fedett ko-
póréteg

Az így megépített útnak „via strata” (letakart, burkolt út) volt a 
neve. (Innen jön a mi sztráda szavunk is.) Az úttest enyhén dom-
ború volt, hogy az esővíz lefolyhasson róla a kétoldalt húzódó víz-
levezető árkokba. Az utak szélessége 4-7 méter között ingadozott, 
de legalább két ellentétes irányban haladó kocsi elférhetett raj-
ta egymás mellett. Azt, hogy valóban így nézett-e ki a Vörösvár 
határában húzódó egykori római út, a feltárások nyomán sem 
merném kijelenteni. Tóth Endre Római utak Pannoniában című 
munkájában a következőket írja: „Az utak általában 50-70 cm 
magas töltésen futottak. … Kőlapokból készült burkolatot – szem-
ben az itáliai utak többségével – csak városi utcáknál alkalmaz-
tak, a Nyugat-Dunántúlon elsősorban bazaltlapokból. Mivel a 
főutak töltésre épültek, a két oldalán árokra nem volt szükség. 
Ha a feltöltést a földművelés később el is egyengette, a szétszán-
tott kavicssáv sok helyen ma is jelzi az utak vonulatát. Mivel a 
Kelet- Dunántúl szegényebb volt kavicsban, a töltést itt zúzott 
kőből rakták.” Szilágyi Magdolna Római utak a középkori Dunán-
túlon című tanulmányában is hasonlókat állít, példának hozva 
fel Öttevény település német nevét – Hochstraß –, ami minden 
bizonnyal a területén átfutó egykori római út emléke.

Végül is mindegy, hogy süllyesztve volt, vagy sáncon futott, „via 
strata” volt-e vagy sem, a lényeg az, hogy a múlt kézzelfogható 
emléke ez az út, amelyre jobban kellene vigyáznunk, és jobban be 
kellene emelnünk Vörösvár kulturális és turisztikai értékei, ne-
vezetességei közé.

Fogarasy Attila
Pilisvörösvári Honismereti Klub

Levelek az idő vén fájáról
„Minden út Rómába vezet” II. rész

Kőkupacok az egykori út nyomvonalában 2007 májusában

Mentő feltárás 2008 augusztusában

Helytörténet
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Nyereményjáték
A helyes megfejtést 
beküldők között egy 
„Pilisvörösvár bögrét” 
sorsolunk ki! A megfejté-
seket május 9-éig várjuk 
az ujsag@pilisvorosvar.hu 
e-mail-címre.

Sorsolás: május 10., 
a nyertest e-mailben 
értesítjük.

A márciusi nyeremény-
játékunk nyertese: 
Viola János

Rejtvény Kedves Olvasóink! E havi megfejtésünk Reviczky Gyula versének hiányzó sora: 

Szeretek élni! Vonz az élet, / ……………………………………… / A merre vágyakozva 
nézek, / Ott csak villámlik, nem havaz.

Új könyvek
a városi könyvtárban

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

Pamela Binnings Ewen: Párizs királynője 
– Regény Coco Chanel életéről
A regény lapjain megelevenedik a máso-
dik világháború, Párizs négy éven át tartó 
német megszállása és Chanel titkos élete 
ebben a zűrzavaros időszakban.

David Bailey: Az aranycsapat története
A Magyarországon élő David Bailey meg 
akarta érteni, hogy az ötvenes években 
hogyan bukkanhattak fel egyszer csak káp-
rázatosan tehetséges magyar focisták tu-
catjai. Mi a titka az Aranycsapatnak?

Matthew McConaughey: Zöldlámpa
Ha az ember tudja, hogyan és mikor bol-
doguljon az élet kihívásaival, akkor élvez-
heti a sikernek azt az állapotát, amit úgy 
nevezek, „elkapni a zöldlámpát”.

L. Stipkovits Erika: Ölelni és ölre menni – 
Testvérekről, nem csak szülőknek
Talán nem gondolnánk, de a testvérkap-
csolatunk az egyik legfőbb tényezőt jelenti 
énképünk kialakulásában és abban, hogy 
miként bánunk a körülöttünk élőkkel.

Peter Wohlleben: A természet jelbeszéde
A természetben tett felfedezőutak a kert-
kapunk előtt kezdődnek. Ezernyi kisebb- 
nagyobb izgalmas és lenyűgöző jelenség 
játszódik le itt – feltéve, hogy észrevesz-
szük őket.

Karády Anna: A füredi lány
Almássy Anna, a XXI. századi jogászlány 
akaratán kívül az Úr 1763. esztendejében 
találja magát. Hamar megérti, a szabályok 
itt pofonegyszerűek: a vérhatalom jogán a 
földesúr élet és halál ura.

Grecsó Krisztián: Magamról többet
Hogyan alakítják a történeteink azt, akik 
vagyunk? A Magamról többet versei erre 
a kérdésre keresik a választ, a magyar köl-
tészet nagy hagyományú számvetéseit 
felidézve.
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Mi lesz az újrahasznosított hulladékból? 
Milyen színű gyűjtőbe tegyük a tejesdobozt? 

Mi számít zöldhulladéknak, és hogyan 
gyűjtsük? Januárban megkezdett témánkat 

folytatjuk, melyben a begyűjtött hulladékok 
további sorsának jártunk utána 

a Depónia Kft. Csalán található telephelyén.

A Depónia Nonprofit Kft. által elszállított hulladék nagy része 
(a lom-, valamint a települési vegyes és szelektív hulladék) a ta-
tabányai kezelő üzembe kerül, az üveg- és zöldhulladék pedig 
a Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi Regionális Hulladék-
kezelő Telepre. Utóbbi helyszínen, a több mint 30 hektáros te-
lephelyen jártunk, ahol a hulladékkezelési osztály vezetője, 
Schubertné Bokor Veronika és az üzemeltetési osztály vezetője, 
Czentár Ottó voltak segítségünkre. Megtudhattuk, hogy a beér-
kező hulladékot mérlegelik, szortírozzák, majd bálázzák. A sze-
lektíven gyűjtött anyagok 30-35%-a a papírhulladék, kb. 25%-a 
PET-palackból származó hulladék, a fennmaradó 40% oszlik 
meg a HDPE-flakonok, a konzerves dobozok, az alumínium ita-
losdobozok és az italoskarton jellegű hulladékok között.

Az újrahasznosítás után
Milyen termékekhez használják fel a szelektív hulladékot az új-
rahasznosítás során? A hulladékkezelési osztály vezetője erről is 
beszámolt: a műanyag hulladékból még egyszer nem tud olyan 
minőségű anyag készülni, mely élelmiszer csomagolására al-
kalmas lenne. Más célra viszont kiválóan használható a feldol-
gozott műanyag.  Íme néhány érdekesebb példa:

A Tetra Paknak, ami egy társított, rétegzett italoskarton, az az 
érdekessége, hogy egy papírrétegből, egy fóliarétegből és egy 
vékony alumíniumrétegből áll. Ezeket a frakciókat a papírfel-
dolgozó üzemekben úsztatással sűrűség alapján szétválasztják, 
majd a papírt a papírnak, a műanyagot a műanyagnak, a fémet 
pedig a fémnek megfelelően hasznosítják újra.

A legtöbb anyagnak Magyarországon megvan a felvevőpiaca 
– tudtuk meg a hulladékkezelési osztály vezetőjétől.  A papír-
hulladék terén monopolhelyzet van, mivel a dunaújvárosi papír-
gyár, a Hamburger Hungária Kft. jelenleg az egyetlen az ország-
ban, amely papírhulladékot dolgoz fel. A fémhulladékok, illetve 
PET-palackok, HDPE-flakonok feldolgozására viszont több hasz-
nosító hazai partner is van.

A zöldhulladék begyűjtése és feldolgozása
A válogatócsarnokot elhagyva elértük a telep azon részét, ahol 
a zöldhulladékot gyűjtik és dolgozzák fel. A növényi eredetű 
hulladékokat a kommunális hulladékoktól elkülönítve gyűjtik, 
mivel a természetes anyag hasznosítása és a lerakó terhelésének 
csökkentése fontos célkitűzés. A lakosság termelte hulladék 
legalább 30%-a komposztálható szerves anyag, melyből előál-
lítható a mesterséges humusz, ami a növények számára nélkü-
lözhetetlen tápanyagot tartalmaz.

Zöldhulladékos matricát minden ingatlantulajdonosnak küld 
a Depónia Kft. Amikor a hulladéknaptár szerint zöldhulladék- 
gyűjtés van, akkor ezen matricával ellátott áttetsző zsákokban 
vagy 50S70-es, szintén matricás kötegekben kell kihelyezni a 
zöldhulladékot az ingatlan elé. És hogy mi is az ilyen jellegű hul-
ladék? Az ágnyesedék, fűkaszálék, lomb, gally, és minden olyan 
zöld növényi rész, ami a kiskertben vagy a zöldfelület gondozása 
során keletkezik az ingatlanoknál. Az áttetsző zsákot azért kéri 
a vállalat, hogy az elszállítók lássák, valóban zöldhulladék van-e 
kihelyezve benne.

Hulladék kisokos 2.

Előtte                  utána

• A PET-palackokból nejlonszálakat állítanak elő, 
melyeket például a polár pulóverekbe szőnek 
bele. Egy ilyen pulóver elkészítéséhez körülbe-
lül 24 darab PET-palackot használnak fel. 

• A HDPE-flakonokból (például a tejes, sampo-
nos flakonok, margarinos és joghurtos do-
bozok) virágcserepeket állítanak elő, illetve 
különböző járólapokba keverik bele adalék-
anyagként.

• A papírhulladékból újrahasznosított papírok, 
például higiéniai papírok készülnek.

• A fémmel a legegyszerűbb a helyzet, mivel 
újra be tudják olvasztani a szennyezettségtől 
függetlenül, ez nem befolyásoló tényező.

Környezet
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Ha mindent rendben találnak, akkor a hulladékszállító jármű-
vekkel behozzák a telepre a zöldhulladékot, mely először egy 
aprítási műveleten megy keresztül. Összeforgatják, keverik, 
és beállítják azt a nedvességtartalmat, ami a komposztálás 
alapfeltétele. Majd ezt követően, amikor elkészült a komposzt, 
rostálják, így készül belőle egy termék, melyre forgalmazási en-
gedélye is van a Depóniának. Az így kapott talajjavító, talajerő- 
utánpótlást biztosító anyagot zsákos, illetve ömlesztett formá-
ban értékesítik.

Miért megoldás a szelektálás?
A szelektíven gyűjthető szemét  újrahasznosítása tehát megol-
dott, a kommunális hulladék, azaz a háztartásokban keletkező, 
nem újrahasznosítható szemét kérdése azonban már nehezebb. 
Ezeknek is külön lerakója van itt a telepen, tehát összegyűjtése 
és tárolása megoldható itt is, újrahasznosítására azonban még 
nem született igazán jó megoldás, vagy olyan, ami Magyaror-
szágon elérhető lenne. Így nekünk, lakosoknak kell figyelni 
arra, hogy minél kevesebb szemetet termeljünk, és amit lehet, 
gyűjtsünk szelektíven.

Botzheimné Szűcs Emese

Melyikbe mit? – A színes kukák
A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban a Depónia 
folyamatosan ad ki tájékoztatót a lakosság részére. A 
honlapon is részletes tájékoztatás található arról, hogy 
mit hogyan gyűjtsünk, és arról is, hogy mit ne dobjunk a 
szelektív hulladékgyűjtőkbe.

A kék edénybe mehet a papírhulladék: karton, újság, 
boríték, levélpapír stb.

A sárgába a műanyag és fémhulladék: PET-palack, nej-
lonzacskó, fólia, háztartási flakon, konzervdoboz, Tetra 
Pak doboz, alumínium italosdoboz.

A zöld edénybe tehetjük az italosüvegeket, befőttes- és 
sörösüvegeket. 



A PUFC története immár tíz esztendeje tart, ezért úgy döntöttünk, hogy 
a klubhoz köthető szakembereket egy-egy portréval hozzuk közelebb 

olvasóinkhoz. Elsőként az alapító elnökkel, Szakszon Józseffel 
beszélgettünk, aki az elnöki teendőket 2013-ig látta el. 
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Jövőbe fektetett bizalom

• A klub megalapítása immár történelem. 
Hogyan indult a történet?
Azt tapasztaltam, hogy a gyerekfoci a minden-
kori felnőttcsapat árnyékában folyt. Hiába támo-
gatta az önkormányzat az utánpótlás-nevelést az 
akkori egyesületen keresztül, a gyerekekkel fog-
lalkozó szakemberek jövedelme bizonytalan volt, 
a létesítményeket is aránytalanul keveset tudták 
használni. A megoldást egy gyermekekkel foglal-
kozó önálló egyesület megalapításában láttam. 
A PUFC alapító elnökeként a jogi és a gazdasági 
működés feltételeinek kialakítását vállaltam ma-
gamra. Sikerült elérni, hogy ennek az egész átala-
kulásnak a nyertesei a pilisvörösvári gyerekek és 
a velük foglalkozó edzők legyenek. Az is fontos 
cél volt, hogy a későbbiekben ne olyan felnőtt-
csapatunk legyen, ami ideédesgetett zsoldosokból 
áll, hanem a helyüket váltsák fel a Pilisvörösvá-
ron nevelkedett helyi játékosaink.

• Milyen volt az első mérkőzések hangulata?
Az első években egyesületünk csak gyerekek kép-
zésével foglalkozott, meg kellett azért dolgozni, 
hogy Pilisvörösváron a saját nevelésű játékosokból 
álló felnőttcsapatunk létrejöjjön. Ez véleményem 
szerint nem várt sikert hozott. A játékvezetők is 
rendszeresen megjegyzik, hogy Pilisvörösváron meglepően 
sok szurkoló jár a mérkőzésekre. Ennek az okát abban látom, 
hogy a saját gyerekünknek, barátainknak, ismerőseinknek jö-
vünk szurkolni. És hogy milyen volt a hangulat: megható pil-
lanat volt, ahogy a közönség állva tapsolt a csapatnak az első 
hazai mérkőzés után.

• A klub előtti időkben milyen kötődése volt a focihoz?
A focit mindig is nagyon szerettem űzni és nézni is. Jómagam 
Pilisvörösváron a serdülő és az ifjúsági csapatban is játszot-
tam. Nekünk a világ legtermészetesebb dolga volt az, hogy 
reggeltől estig fociztunk. A Hősök terén két pad volt a kapu, 
de több üresen álló udvarba is rendszeresen belógtunk rúgni 
a labdát…

• Milyen szerepet tölt be a foci a város közösségi és 
sportéletében?
Én azt remélem, hogy példamutató szerepet. Azt gondolom, 
hogy a PUFC sikeresen lát el három nagyon fontos dolgot is: 
egészség-, közösség- és életmódépítést.

• Immár félig-meddig külső szemlélőként miként érté-
keli a PUFC mögötti tíz év munkáját, mit tart a legfon-
tosabb sikernek?
Erre a kérdésre Bakti Józsefnek – felnőtt vezetőedzőnknek – a 
listavezető Páty elleni győzelmet követő Facebook-bejegyzését 
idézném: „A listavezető jobban teljesített, többet volt náluk a 
labda, sok helyzete volt, de mi szívvel-lélekkel, szervezetten, 
nagyobb akarással, néhol önfeláldozóan játszottunk, ezért 
megérdemeltük a három pontot. Gratulálok a fiúknak,említést 
érdemel még, hogy két kivétellel ifista korú, saját nevelésű já-
tékossal álltunk fel, továbbá három 2004-es születésűvel, köz-
tük kettő végig a pályán volt. Ez úgy gondolom, hogy páratlan 
még a tágabb környezetünkben is, és megfizethetetlen.”

• A családjában kiknek adta tovább a labdarúgás szere-
tetét?
Gyermekeim mindkét nagypapája magasabb bajnokságban 
játszott: NB1-ben, illetve NB1/B-ben. Én csak a Pest megyei 
válogatott tagságig vittem, illetve a Ferencváros vitt el egy rö-

Sport
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Eredmények

Budajenői KSE – Pilisvörösvári UFC 1:0

Ürömi SC– Pilisvörösvári UFC elmaradt

Ócsa VSE– Pilisvörösvári UFC 4:3

Pilisvörösvári UFC– Kistarcsai VSC 1:9

PILISVÖRÖDVÁRI UFC 
2020–2021 TAVASZI SZEZON

DÁTUM HAZAI CSAPAT – VENDÉGCSAPAT IDŐPONT

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

PUFC

videbb időszakra. Mind a három fiam ovis kora óta jár edzések-
re, közülük az ifjúsági és a felnőttcsapatban jelenleg ketten is 
játszanak. Emellett testvérem két fia is a PUFC kisebb korosz-
tályos csapatában játszik.

• Ön szokott még focizni?
Már nagyon ritkán, nem éri meg utána egy hétig sántikálni…

• Milyen nehézséget lát a PUFC munkájában?
Úgy gondolom, hogy a gyermekcsapatokkal rendben vagyunk. 
Nehézséget leginkább abban látok, hogy egy-egy elvesztett fel-
nőtt mérkőzés utáni elkeseredett hangulatban felerősödnek 
olyan hangok, hogy valamelyik játékosunk helyére igazoljunk 

Nehéz idők
Március közepén folytatódtak a zárt kapus mérkőzések a Pi-
lisvörösvári UFC háza táján. A fiúk többségében idegenben ját-
szottak. Elsőként Budajenőre látogattak, ahol sajnálatos módon 
egy kapott góllal otthagyták az értékes pontokat, így a folytatás 
nehéznek ígérkezett.

Annál is inkább igaz ez a megállapítás, mert a soron követke-
ző, Üröm elleni meccs elmaradt, ugyanis ezekben a napokban a 
felnőtt és az U19-es csapatban is több, koronavírussal fertőzött 
játékos volt, így a helyi szakemberek az edzéseket is lefújták. A 
mérkőzést a későbbiekben pótolja a két tábor. Az időpontról ter-
mészetesen lapunk is beszámol majd.

Sajnos a kihagyás utáni ritmusvesztés miatt az elkövetkező idő-
szak sem alakult fényesen, mert bár Ócsán a fiúk három góllal 
bélelték ki a hazaiak hálóját, négyet kaptak cserébe. A Kistarcsa 
elleni folytatásra semleges pályán, Piliscsabán került sor, ahol 

megrendítő eredmény született, mert a 
jobb kondícióban lévő ellenfél 1:9-re verte 
a vörösvári fiúkat. Innen szép azonban felállni, amire lapzártánk 
után, április 11-én van lehetősége a PUFC-nak a Diósdi TC ellen.

Fontos megemlíteni, hogy március végén Pilisszántón elmaradt 
a Veresegyház elleni Pest Megyei Kupa, mivel a vendégek nem 
jöttek el, így a vörösváriak automatikusan bejutottak a legjobb 
nyolc közé.

Mindezeken túl az utánpótláscsapatok szép sikereket könyvel-
hettek el. Március közepén az U15-ös fiúk 2:3-ra verték Duna-
bogdányt, a győzelmet pedig Visegrádon is meg tudták ismé-
telni. Március végén a fiúk Budakalászon 8 gólt lőttek és egyet 
sem kaptak. Az U19-es csapat sem tétlenkedett, ők 4:2-re nyer-
tek Leányfalu ellen.

Kókai Márton

le valakit máshonnan. Persze, lehet leigazolni felsőbb osztályból 
már kiöregedett, de a futballal még pénzt kereső játékosokat, 
hogy ők játsszanak a meccseken, a mi fiataljaink pedig nézhet-
nék őket a kispadról. De vajon van-e nagyobb motiváció a saját 
nevelésű játékosainknak ahhoz, hogy rendszeresen járjanak az 
edzésekre, mint az, hogy a felnőttcsapatban mutathatják meg 
tudásukat a hazai közönség előtt? A mi egyesületünk nagy eré-
nye pont az, hogy a saját nevelésű játékosokkal mérettetjük meg 
magunkat a bajnokságban más (többször zsoldosokból álló) csa-
patok ellen. Felvállaljuk azt, hogy a mi felnőttcsapatunk a gye-
rekekkel való éveken át tartó edzői munkánknak az eredménye.

Kókai Márton
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Vörösváriak 
a Hónap Kézisei

Rangos, országos elismerésben részesült a Pilisvörösvári Kézilabda Sportkör fiú U9-
es csapata, ugyanis március hónapban ők érdemelték ki a Magyar 

Kézilabda Szövetségnél (MKSZ) a Hónap Kézisei címet. 

Az elismerést a csapat tagjai Takács Gabriella szakfelügyelőtől, 
sokszoros magyar válogatott és BL-győztes játékostól vehették át 
március 30-án, edzés előtt. A szakfelügyelő a vörösvári látogatás 
kapcsán az alábbiakat nyilatkozta: „A Pilisvörösvár csapatához 
első alkalommal három évvel ezelőtt látogattam el. Legszembe-
tűnőbb, ami fogadott, az aszfalton gyülekező gyerekek látványa 
volt. Tornaterem, csarnok a közelben nem található. A játékosok 
létszámánál már csak a motivációjuk volt nagyobb. Fegyelme-
zettség, nagy dinamika, küzdeni akarás, svájci óraműhöz hason-
lító precizitás, ami jellemezte a munkát. Érdeklődéssel figyeltem 
azt, amit a gyerekek évről évre megszoktak, amibe beleszülettek, 
mint kézilabdás palánták. Akik régen kezdték a kézilabdát, azok-
nak ismerős a betonon való edzés, versenyek, de manapság… Ke-
resve sem talál az ember ahhoz fogható retró hangulatot. Az évek 
folyamán a betonpálya és a vaskerítés ugyan megmaradt tavasz-
tól őszig edzéshelyszínnek, de a modern műfüves pálya, a világí-
tást kapott fociterep, illetve a Street Workout kis park további jó 
lehetőség az edzések kiegészítéséhez a város sporttelepén. A klub 
él is ezen feltételekkel. (…) A 2020. márciusban berobbant pan-
démia adta szigorítások még nagyobb feladat elé állították Pándi 
Gábor vezetőt, aki végiggondolta a lehetőségeket és a közelben 
egy fitneszteremből varázsolt pályát a legfiatalabb játékosainak. 
Öröm látni, hogy a legnagyobb nehézségek ellenére az edzések 
azóta is a már megszokott, tradicionálisan magas színvonalon 
folynak.”

Zsiga Gyula, az MKSZ szakmai igazgatója is értékelte a díjazott 
csapat munkáját. „Sok nevelőedző számára jelentett hatalmas 
kihívást a pandémia első és a jelenleg is folyamatban lévő harma-
dik hulláma. A szinte lehetetlen körülmények mellett is akadtak 
olyan sportszervezetek, edzők, akik dacolva a helyzettel, kihívás-
nak érezték a feladatot és képesek voltak munkájukat elvégezni, 
leleményességüknek, kreativitásuknak köszönhetően. Legfőkép-
pen a sportághoz és csapatukhoz való elkötelezettséggel igyekez-
tek lehetséges megoldásokat megtalálni. A díjazott csapat pozitív 
hozzáállását példaértékű kategóriába helyezte szakfelügyelő kol-
légám. A sportszakember a problémákban is a lehetőséget látva 
kereste a megoldásokat. Az alább kiemelésre került nevelőedző 
csapata ezen érdemek alapján, megérdemelten került a Hónap 
Kézisei jutalmazottjai közé.”

Pándi Gábor edző is megszólalt a díjazás kapcsán. „Sajnos a vírus-
helyzet miatt tavaly május óta a szigorú járványügyi intézkedé-
sek nem teszik lehetővé, hogy a jól bevált helyszínen (a Templom 
Téri Általános Iskolában, amellyel kiváló együttműködésben, 
már több mint 25 éve zajlanak az edzések) megtarthatóak legye-
nek az edzések. Egyesületünk ennek ellenére is talált megoldást, 

így az edzések folytatódhattak. Májustól november elejéig szabad 
téren, a város sporttelepén lévő kis műfüves és aszfaltos pályán, 
míg a hideg beálltával egy barátom fitnesztermében tartjuk az 
edzéseket. A kis, 14�8 méteres terem nem a legalkalmasabb hely-
szín, de úgy gondolom, hogy egy jó edzőben kell lenni annyi kre-
ativitásnak, hogy a lehetőségekből ki tudja hozni a legjobbat. A 
különféle képességek fejlesztése, a teremben elhelyezett szivacs-
labdakapu és a talajra ragasztószalaggal felhúzott, 5,5 méteres 
vonal lehetőséget biztosít a technikai képzésre is. A labdavezetés, 
a labdabiztonság, a hajítómozdulat, a cselezés kiválóan fejleszthe-
tő ebben a kis térben is. Pontszerző és testnevelési játékok mellett 
a tükörfalnak támasztott szőnyeg mint kapu segítségével a 3-3 
elleni játék, ha szűken is, de gyakorolható.”

A vörösvári U9-es csapatról érdemes tudni, hogy 14 játékosból 
áll. A szakmai munka körülbelül egy-másfél éve vette kezdetét, 
de többen csak most kapcsolódtak be a felkészülésbe. A 14 főből 
jellemzően 10-12-en vannak jelen az edzésen, ez a létszám pedig 
kezelhető a kis teremben is. Az itt elvégzett munka főként a fiúk 
cselezési technikáján látszik meg, az edző szerint figyelemre 
méltó az átadási, lövő- és indítócseles képességük, természetesen 
mindkét irány tekintetében.

Kókai Márton

A helyi szakemberek továbbra is várják a kézilabdázás 
iránt érdeklődő, általános iskolás lányok és fiúk jelent-
kezését, már első osztályos kortól. Érdeklődni és jelent-
kezni a pvarkezi@gmail.com e-mail-címen lehet.
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Víz- 
és fűtésszerelés, 

javítások

Steckl Bernát
+36-20/583-9193

b.steckl@gmail.com

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

0–24
BONTÁS NÉLKÜL

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

+36-70/624-20-81

Gabó
duguláselhárítás

Faanyagvédelem
Elérhetetlen faszerkezetek, 

ereszaljak, oromdeszkák fa anyag 
védelme alpin technikával is.

0630-952-6096  
petranyialpin@gmail.com

Gázkészülék-szerelés, fűtés-
és vízvezeték-szerelés

Breza János 
tel.: 06-70-433-8202

8.00–20.00 óráig hívható

Hirdetésfelvétel

ujsag@pilisvorosvar.hu

06/30 228 0262

Anyakönyvi 
hírek

Megszülettek
Fülöp Izabella Matilda
2021. 02. 15.
Anya: Sinkovicz Réka 
Zsuzsanna
Apa: Fülöp Bence

Német Luca
2021. 02. 19.
Anya: Kucsorka Anita
Apa: Német Gábor

Bodnár Dominika
2021. 02. 22.
Anya: Terbe Anett
Apa: Bodnár Imre

Kalmár Olivér
2021. 02. 25. 
Anya: Müller Zsófia
Apa: Kalmár Gábor

Bogár Emma
2021. 02. 26.
Anya: Wohl Nikolett
Apa: Bogár Gábor

Szabados András
2021. 03. 05.
Anya: Éger Melinda
Apa: Szabados András

Lauchsz Ábel
2021. 03. 06.
Anya: Komár Andrea
Apa: Lauchsz Balázs

Papp Olivér Dániel
2021. 03. 06.
Anya: Mázsár Fanni 
Gerda
Apa: Papp Ádám

Lieber Natália Bianka
2021. 03. 09.
Anya: Bergman Vanda 
Alexandra
Apa: Lieber Krisztián 
Rezső

Fazekas Fanni
2021. 03. 22.
Anya: Petró Brigitta
Apa: Fazekas Tamás

Karsa Lelle Bíborka
2021. 04. 04.
Anya: Nagy Éva Renáta
Apa: Karsa Lehel

Elhunytak
Apollonia János, 65 év
2021. 03. 
Szent Erzsébet u. 77.

Czeglédi Tiborné, 59 év
2021. 03. 03. 
Attila u. 20.

Parádi József
2021. 03. 18. 
Bányakápolna u. 5.

Dr. Fazekas Károlyné, 
97 év
2021. 03. 23. Görgey u. 14. 

Pálos Mátyás, 56 év
2021. 03. 24. Zrínyi u. 45.

Brandhuberné Maros-
vári Veronika, 54 év
2021. 04. 01. Rózsa u. 13.

Hirtling Istvánné
szül. Schuck Róza, 74 év
2021. 04. 03. 
Szabadság u. 4.

Peller János, 76 év
2021. 04. 03. 
Petőfi Sándor u. 20.
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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
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ÚJRA MEGNYITOTTUNK!

A Takarékbank, 2021. április 12-től ismét - a megszokott magas 
színvonalú és ügyfélbarát kiszolgálással - várja régi és új
ügyfeleit a 2085 Pilisvörösvár, Fő út 69. szám alatti bankfiókjában.

Elérhető legfőbb szolgáltatások:
 Megtakarítási termékek
 Lakossági hiteltermékek
 Állami támogatások
 Széchenyi program termékei
 MFB Pont termékek (pl.: Újraindítási gyorskölcsön)

TAKAREKBANK.HU

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.
HU-1108 Bp., Újhegyi út 3/a-5.
Telefon: +36 1 264 5040/350 
E-mail: info@nitrisk.hu 
www.nitbiztositas.hu



 Itthon otthon vagyunk

Közösségek Hete

országos rendezvénysorozat

2021. május 10–16.

kincskeresés Pilisvörösváron

Vörösvár társasjáték

minikoncert a Lahmkruamban

- játéktervezés közösen -

- új geoládák a városban -

www.mhpv.hu/program

m
áju

s 1
.

Die Adlersteiner

Die Bergländer Buam

Die Spitzbuben
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PILISVÖRÖSVÁRON

2021/05/01
KÖZREMŰKÖDNEK

www.mhpv.hu

Májusi események
Májusköszöntő események
Április utolsó napján a Werischwarer Heitmatwerk Egyesület tagjai 
ismét felállítják a Fő téren a májusfát, hogy hirdesse a természet 
újjászületését. Az egyesület fiataljai ebben az esztendőben is egye-
dül helyezik el a fát, de egy hónapig megcsodálhatják az arra járók.

Május 1-jén a tavalyi évhez hasonlóan fúvószenével 
köszöntjük a város lakosságát. A kocsin érkező ze-
nészeket reggel 8 órától várhatják. További részletek:

Itthon otthon vagyunk
Másodszorra csatlakozik Pilisvörösvár a Közösségek Hete országos 
rendezvénysorozathoz. Három témánkkal kellemes tavaszi időtöl-
tést kínálunk szinte minden korosztálynak. Társasjáték-készítő 
felhívásunkat keressék az újság mellékleteként! Várjuk a kitöltött 
lapokat, hogy elkészülhessen közös játékunk. Természetbarát kö-
zönségünknek új geoládákat helyezünk el a Szebb Környezetün-
kért Egyesülettel közösen, az év első minikoncertjén 
pedig a Cziffra György Zeneiskola tehetségeit hallhat-
ják. Programjainkat a fennálló járványügyi szabályok 
betartása mellett rendezzük meg. További részletek:
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