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KEDVES OLVASÓK!

Azt hittük, a járvány lecsengésével 

végre visszatér az életünk a régi ke-

rékvágásba vagy legalább belekezd 

egy újba. Arra azonban, ami most 

történik, senki sem számított. A 

közvetlen szomszédunkban folyó 

háború befolyásolja az életün-

ket, meghatározza a napjainkat. 

Próbálunk segíteni, ki-ki ahogy 

lehetőségei engedik, és próbáljuk 

megérteni és megmagyarázni a le-

hetetlent. És mindeközben élnünk 

kell az életünket: munkába kell 

menni, a gyereket iskolába, óvodá-

ba vinni, megtartani a napi rutint. 

A sok rossz mellett még jobban 

felértékelődnek az olyan szavak, 

mint család, barátság, szeretet, hit, 

remény és béke. Igazi jelentéssel 

bíró szavakká válnak. Az újságban 

természetesen most is rengeteg ér-

dekes hírt, beszámolót találnak, 

nem megyünk el a várost érintő 

problémák mellett sem, és remé-

lem, találnak olyan olvasnivalót, 

amely kicsit megszépíti a napot, 

vagy legalább egy időre örömmel 

tölti el Önöket.

Most nem jó olvasást kívánok 

Önöknek, hanem azt, hogy találják 

meg a mindennapokban az apró 

örömöket, legyen az egy mosoly, 

egy nyíló virág, a napsütés vagy 

bármi. És higgyenek benne, hogy 

a fent említett szavak nem csupán 

szavak, hanem sokkal fontosabbak 

annál… Biztatom Önöket, hogy 

töltsék meg tartalommal!

Palkovics Mária

Célegyenesben 
az Útőrház utcai 
beruházás
Megkapta az építési engedélyt a Magyar Közút Nonprofit Zrt., ezért hamarosan 
elindulhat a közbeszerzés az Útőrház utcai gyalogátkelő kivitelezésével kapcso-
latban. Az átkelő kialakítását a Közút végzi, az önkormányzat pedig saját költsé-
gén vállalta a helyszínen a közvilágítás létesítését.

Mivel a projekt magvalósulásának egyik fontos állomása a közvilágítás, a kép-
viselő-testület kiválasztotta ehhez a kivitelezőt. Két ajánlat érkezett, közülük 
az Álomszer Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. adta a kedvezőbbet: a cég az úgy-
nevezett aktív és passzív elemek kiépítését 6 340 992 forint + áfa, azaz bruttó 
8 053 060 forint összegért vállalta. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása 
szerint a teljes kivitelezés előreláthatólag májusban kezdődhet. 

Megnyerte a város 
a 3,5 milliárd forintot
Megnyerte a város a 3,5 milliárd forin-
tos városfejlesztési pályázati csomagot. 
A következő hét évben így a teljes ösz-
szeg lehívhatóvá válik számos pilisvö-
rösvári beruházásra. 

Első lépésként a projektek tervezésére 79,8 millió forintot folyósít a támogató. 
Ebből az összegből készülhet el például a zöld infrastruktúra akcióterv, a faka-
taszter – a fák nyilvántartási rendszere –, a kerékpárhálózati terv és számos más 
beruházás indulását megalapozó dokumentum. (Részletek a polgármesteri inter
júban a 8. oldalon.)

Sberbank végelszámolás 

A Sberbank végelszámolá-
sa okozta vis maior helyzet 
rendkívüli nehézségek elé 
állította településünket. A 
városvezetés a pénzintézet 
február 28-i zárása óta meg-
feszített erővel azon dolgo-
zik, hogy biztosítsa Pilisvö-
rösvár működőképességét 
és megmentse a mintegy 
1,6 milliárd forintos pénz-
vagyont. Készítettek előter-
jesztéseket, pénzügyi beszá-
molókat, akcióterveket és 

még törvénymódosítási javaslatot is benyújtottak a helyzet megoldására. Az önkor-
mányzat mostanra lehetőségei határához ért, a következő lépés megtételéhez állami 
segítség szükséges. A városvezetés a belügyminisztériumi tárgyalást követően össze-
állította a megoldási javaslatokat a fennálló pénzügyi helyzetre. A minisztériumnak 
megküldött megoldási javaslatban megjelölték a város működéséhez szükséges össze-
gek ütemezését.  A városvezetők javaslatait március 11-én terjesztették a kormány elé. 
(További részletek a polgármesteri interjúban a 8. oldalon.)
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700 kilogramm adomány

Március közepéig csaknem 700 kilogramm adomány gyűlt össze 
Pilisvörösváron az Ukrajnából érkező menekültek megsegítésére. 
Az akciót a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete, Pilisvö-
rösvár Város Önkormányzata és Balla Sándor plébános szervezte.

A Művészetek Háza továbbra is fogadja a tartós, azonnal fo-
gyasztható élelmiszereket és a higiéniás termékeket. Az adomá-
nyokat 12–20 óra között adhatják le a Művészetek Házában. Ta-
karót, ruhát, játékot és egyéb adományokat a továbbiakban nincs 
lehetőségük átvenni.

Amire most szükség van:
 

azonnal fogyasztható, nem romlandó élelmiszerek, bébiétel, 
tápszer, egytálétel, készétel konzerv, instant leves,

szívószálas üdítő, víz, sós és édes keksz,
éjszakai pihenést szolgáló eszközök (elsősorban takarók)

tisztálkodószerek, kéztörlő, papír zsebkendő, pelenka, 
fertőtlenítő

 

A gyűjtés helyszínei és ideje:
 

Művészetek Házában: 
hétköznap 12-20 óra között

pilisvörösvári és a pilisszántói katolikus 
templomokban: 

a szentmisék előtt és után

Pilisvörösvár Város Önkormányzata összefogva 
Balla Sándor plébánossal és a 

Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével

gyűjtést szervez 
a háború elől Ukrajnából menekülők

számára.

Felhívás
 

A gyűjtés folyamatos

azonnal fogyasztható élelmiszer, 

tisztálkodószerek
frissített lista:

 

Időpont:
2022. április 12. – 7 órától 18 óráig

 

A ruhák leadásakor szükséges a pilisvörösvári 
lakóhelyet igazoló lakcímkártya bemutatása! 

 

Helyszín: 
Művészetek Háza udvara (a Szabadság utca felől)

 

Gyűjtött ruhaneműk fajtája:
gyermek-, női- és férfiruha – csak csoportosítva!

 

 
 
 

Nem vesznek át:
 fehérneműt, cipőt, ágyneműt, fürdőruhát, 

konyharuhát, törölközőt
 
 
 
 

Kizárólag mosott, tiszta, sérülésmentes (nem 
szakadt, nem lyukas) ruhákat vesznek át.

RUHAGYŰJTÉS
Pilisvörösváron

5,5 millió forinttal több 
támogatás a civileknek

A képviselő-testület februárban fogadta el a város ez évi költ-
ségvetését. Ebben a korábbiaknál sokkal magasabb összegű tá-
mogatást tervezett a város vezetése a civil szervezetek munká-
jának segítésére, így a 2022-ben kiosztható keret összesen 20,25 
millió forint. Ez 37 százalékkal, mintegy 5,5 millió forinttal ma-
gasabb, mint a tavalyi összeg. Az önkormányzati támogatásra 
összesen 19 vörösvári székhelyű egyesület nyújtotta be igényét, 
ezek részesülhetnek most a keretből.

Nagyobb összegű ajándék
utalvány a 70 év felettieknek
Megemelt összegben kapnak ajándékutalványt idén kará-
csony előtt Pilisvörösvár 70 év feletti lakói. A szóban forgó 
keret 66 százalékkal, egész pontosan 6 millió forintról 10 mil-
lió forintra emelkedik, ami azt jelenti, hogy az érintett korcso-
portba tartozókhoz a korábbi 3000 forint helyett 5000 forint 
értékű kupon érkezik fejenként az ünnepeket megelőzően. Az 
utalvány körülbelül kétezer pilisvörösvári lakos karácsonyi 
készülődéséhez járul hozzá. Az utalványt az előző évekhez 
hasonlóan számos helyen elfogadják majd a környéken. Vásá-
rolhatnak vele ajándékot vagy élelmiszert, hideg és melegételt, 
háztartási és vegyi árut, ruhaneműt, sportszert, szépségápo-
lási termékeket vagy akár műszaki cikket is.
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Nőnap a városban

Újra elérhető németül 
FogarasyFetter Mihály könyve
Újra elérhető Fogarasy- 
Fetter Mihály Die 
Geschichte und Volks
kunde der Gemeinde 
Werischwar (Pilisvörös-
vár története és nép-
rajza) című, 1994-ben 
megjelent könyve. Új-
ranyomásáról tavaly 
tavasszal döntött az 
önkormányzat, miután német nyelven szinte lehetetlen volt 
hozzájutni a műhöz. A monográfiából kétszáz példány ké-
szült, méghozzá összefogással: a reprinthez Pilisvörösvár 
Város Önkormányzata és Pilisvörösvár Német Nemzetiségi 
Önkormányzata mellett a Werischwarer Heimatwerk, a Te-
gyünk Együtt Vörösvárért Egyesület, valamint több magán-
személy is hozzájárult. 

A könyvből kapnak a helyi iskolák és óvodák, aki pedig sze-
retné megvásárolni, hamarosan megteheti a pilisvörösvári 
könyvesboltban 5900 forintért. 

Felfújható óriásvirágok köszöntötték a vörösvári hölgyeket nő-
nap alkalmából. A színes „növények” kedd délelőtt foglalták el 
helyüket a Városháza előtt, meglepve ezzel mindenkit, aki arra 
járt. Egy helyi vállalkozó, Édes Levente ajánlotta fel az óriási vi-
rágokat a városvezetésnek.

Nőnap alkalmából Fetter Ádám a hivatalban köszöntötte hölgy-
kollégáit és az önkormányzati intézmények dolgozóit. A polgár-
mester nárcisszal, jácinttal és tulipánnal lepte meg munkatár-
sait az ünnep alkalmából.  

Új járat az esztergomi vonalon

Napi kilencre emelkedett a Budapest–Esztergom vonalon közle-
kedő KISS emeletes motorvonatpárok száma március 16-tól. Ez a 
vasútvonalon jelentős kapacitásbővítést jelent. A járművek wifi- 
és klímaberendezéssel, korszerű utastájékoztatási rendszerrel 
és mobileszközök töltésére alkalmas hálózati csatlakozókkal 
rendelkeznek.

Sikeres pályázatok az NNÖnél
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata (NNÖ) a tava-
lyi évben számos sikeres pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt.-hez a 2022. évi programjai megvalósításához. A 
Musiknachmittag nevű zenés rendezvényre, a Német nemzeti-
ségi délutánra, a Hallo Werischwar! zenésztalálkozóra, a Sváb 
Sarokban megvalósuló programsorozatra, a németországi Trina 
zenei táborra és a Német nemzetiségi napközis táborra összesen 
3 800 000 forint támogatást nyertek.

Ezen kívül sikeres volt a Sváb Sarokhoz tartozó gazdasági épület 
felújítására benyújtott pályázatuk is, melyen 2 millió forintos tá-
mogatásban részesültek. A Sváb Sarok belső tereinek felújítására 
14+5 millió forintos támogatást jelentett be Soltész Miklós állam-
titkár és Vitályos Eszter államtitkár, akik az épület udvarán tar-
tottak tájékoztatót február 15-én. A bejelentésen részt vett Fetter 
Ádám polgármester, a nemzetiségi önkormányzat képviseleté-
ben pedig Sax László elnök és Sax Ibolya alelnök. Pilisvörösvár 
Német Nemzetiségi Önkormányzata eddig összesen 24 millió 
forint állami forrást nyert már el a Sváb Sarok felújítására.

Kutyajátszótér épülhet Vörösváron
A legutóbbi lakossági kérdőív az utak építésére koncentrált 
ugyan, de emellett egyéb fejlesztési igényeket is megfogalmaz-
hattak a vörösváriak. A kiértékelés még zajlik, de egy fontos ja-
vaslatot többen is leírtak, ami találkozik a városvezetés előzetes 
elképzeléseivel. Ez pedig a kutyafuttató és -játszótér létesítésé-
nek ötlete, hiszen nagyon sok vörösvári tart házi kedvencként 

kutyát vagy kutyákat otthonában. A futtatóra speciálisan ku-
tyusoknak való izgalmas játszóeszközök kerülnének. 

Az igényfelmérést tettek követték, így kerülhetett sor egy újabb 
lakossági javaslattételre. Ekkor a kutyafuttató és -játszótér hely-
színére lehetett ötleteket adni a város Facebook-oldalán. A beér-
kezett javaslatok kiértékelése jelenleg zajlik.



Megkezdődött 
a pumptrack 
pálya 
kivitelezése

Megkezdődött a vörösvári pumptrack pálya kivitelezése a 
Szabadság utca és a Dugonics utca találkozásánál. A mun-
katerületet március elsején vette át a kivitelező, a követ-
kező napokban a helyszín megtisztítása, a tereprendezés 
volt az elsődleges feladat. A pálya tervezett hossza megkö-
zelítőleg 160 méter, alapterülete pedig 45×30 m2. Március 
közepén kialakult a pumptrack pálya pontos nyomvona-
la, az alépítményeket – vagyis a majdani „dombokat” – is 
kialakította a kivitelező. Arra kérnek mindenkit, hogy 
se gyalog, se sporteszközökkel ne használják a helyszínt, 
amíg el nem készül, ugyanis sérülhet, leomolhat. 

A tavaly novemberben benyújtott pályázaton az önkor-
mányzat az Aktív Magyarország Program révén a maxi-
mális, 20 millió forintos támogatást kapta meg, a beru-
házás másik felét pedig saját forrásból finanszírozza. A 
városvezetés ezzel a beruházással is elsősorban a város 
fiatal korosztályának szeretne lehetőséget nyújtani a sza-
badidő hasznos eltöltésére. 
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Megrongált 
táblákat pótolt 
az önkormányzat
Egy adományozó jelezte, hogy 
több – az örökbefogadott facse-
meték mellé kihelyezett – táblát 
láthatóan leszakítottak, letör-
tek a Lőcsei utcában. Ezeket a 
vélhetően megrongált darabo-

kat az önkormányzat most a Városgazda Kft. munkatársai 
segítségével pótolta.

2020-ban több tucat fát ültetett el az önkormányzat, ame-
lyekre több mint harmincan jelentkeztek örökbefogadónak. 
Az átadóünnepséget a járványhelyzet miatt tavaly, a Vörös-
vári Napokon tartották meg, akkor helyezték ki a táblákat 
is, amelyen szerepel az örökbefogadók neve, a fa fajtája, va-
lamint az ültetés éve.

Tilos az égetés a városban

A tavasz közeledtével egyre több, 
égetést bejelentő telefon, appliká-
ciós panasz érkezik a hivatalba. 
Pilisvörösváron 2021. április 1-től 
már nincs lehetőség a zöldhulla-
dék kerti égetésére. A levegő tisz-
taságának és a lakosok egészségé-

nek védelme érdekében ugyanis az önkormányzat módosította 
korábbi rendeletét, így ma már városunkban is egész évben tilos 
az avar és a kerti hulladék égetése. A füstmentes, egészséges 
környezet biztosítására helyi szinten is jelentős lakossági igény 
volt, amit az önkormányzat is támogatott.

Ha valaki ennek ellenére a környezetében égetést tapasztal, 
akkor munkaidőben (hétfőn, szerdán 8.00–17.00, kedden, csü-
törtökön 8.00–16.00, pénteken 8.00–14.00 között) a városren-
dészetet  (tel.: 26-330-233, Lakosságszolgálat), azon kívül pedig 
a rendőrséget (tel.: 26/330-130) vagy a 112-es számot hívhatja. 
Nem minősül ugyanakkor tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt 
tűzterű sütő-, főző-, melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfe-
lelő szikrafogóval van ellátva.

Fontos tudni, hogy a kerti zöldhulladék környezetbarát meg-
semmisítésének módja a komposztálás. Ha erre nincs lehetőség, 
akkor a Depónia Kft. április és augusztus között havi rendsze-
rességgel szállítja el a kerti zöldet; szeptember, október, novem-
ber hónapokban pedig két-három zöldhulladékszállítási napot 
is tart a szolgáltató havonta. (A pontos időpontok a hulladék-
naptárban megtalálhatóak.) Mindemellett városunkban lehe-
tőség van költségtérítéssel egy helyi vállalkozás zöldhulladék- 
lerakójában is elhelyezni a komposztálandó zöldet.

Új járda a tavakhoz

Megújult a járda a Bányató utca Budai út és Horgászsor 
utca közötti szakaszán, mintegy 400 méteren. A korábbi 
rossz állapotú, nehezen használható gyalogút most térkő 
burkolatot kapott, rendezett környezettel. A szegélyező 
ágyásokba hamarosan zöld növények kerülnek, melyek 
még szebbé teszik majd az utca összképét. A város jelentős 
gyalogosforgalmat bonyolító utcáján így már jó minőségű 
úton közlekedhetünk, gyalog, babakocsival vagy akár rol-
lerrel, gördeszkával is.

A járdaszakasz építése február első hetében kezdődött, 
és március 11-én fejeződött be a műszaki átadással. Az 
építés költségét saját és pályázati forrásból finanszírozta 
az önkormányzat. Városunk még 2021-ben indult a Bel-
ügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására kiírt pályázatán a Templom 

tér, a Bányató és Iskola 
utcák gyalogútjainak fel-
újítási tervével. A bírálat 
tavaly júliusban történt, a 
kormány 38,86 millió fo-
rintot biztosított a projekt 
megvalósítására. Mivel a 
járdaépítések összköltsége 
mintegy 68 millió forint 
lesz, a fennmaradó össze-
get saját költségvetésből 
fedezi a város.
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Elkészült a szakrendelő alagsora
Március 7-én megkezdte rendelését dr. Pálfy Adrienn a fris-
sen kialakított háziorvosi rendelőben. Ezzel megnyílt a pá-
ciensek előtt a szakrendelő alagsora, amelyet több mint 54 
millió forint kormányzati támogatásból, összesen 200 négy-
zetméteren újított fel a város.

Az új, harmadik rendelőhöz kapcsolódóan nővérszobát és sa-
ját vizesblokkot is kialakítottak, a pácienseket pedig új váró 
fogadja, amely lifttel és lépcsőn is megközelíthető. A könnyű 
eligazodást iránymutató táblák segítik. Az új rendelő telefon-
száma: 06 26/364-474, 06 30/447-7270.

Ezek mellett a szakemberek kicserélték a vízvezeték- és az 
elektromosvezeték-rendszert, valamint új lámpákat és beltéri 

ajtókat szereltek fel. A beruházásban érintett terület új pad-
ló- és falburkolatot kapott, illetve vakoláson, festésen esett át. 
Az új kültéri lépcsőt pedig – amely a parkoló felőli és a Fő utca 
felőli oldalt köti össze – már egy ideje használatba vették a pá-
ciensek, illetve a járókelők.

Templom téri beruházások
Fakivágás, fapótlás
A képviselő-testület február 25-i ülésén elfogadta a helyi jelen-
tőségű természeti értékek védelméről szóló rendeletének módo-
sítását. Eszerint a Templom téren a Betelepülési emlékműtől a 
keresztig tartó japánakác fasor védettsége megszűnt, és ezzel 
egy időben a szemközti oldalon található hársfasor vált védetté.

Mivel a japánakác fasor balesetveszélyessé vált és már nem felelt 
meg a védetté nyilvánítás korábban megjelölt szempontjainak, 
a polgármesteri hivatal még a rendelet módosítását megelőzően 
állásfoglalást kért a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságától a 
fasor állapotáról. A Nemzeti Park szakvéleménye szerint a japán-
akác fasoron a szélcsökkentő hatás és az esztétikai szerep már 
nem áll fenn, így támogatták a védettség feloldását. Ám mivel a 
védettségi szint összességében nem csökkenhet a városban, ezért 
két lehetőséget javasoltak. Az egyik, hogy a település területén 
egy másik helyszínen kell védetté nyilvánítani egy meglévő fa-
sort. A másik lehetőség, hogy a Templom tér szemközti oldalán a 
közelmúltban ültetett, 15 kislevelű hárs alkotta fasort a kivágás-
ra érett japánakác fasor pótlásaként határozzák meg. Ez esetben 
tehát a helyszínen található 15 fa pótló ültetésként értelmezhető.

A kivágásra ítélt japánakácok több szempontól is balesetveszélyt 
jelentenek: a fák elöregedettek, egyes ré-
szeik korhadtak, így ágaik kockázatot je-
lentenek az intézmény épületére és a lég-
kábelekre, nagyobb szél esetén pedig az 
iskolaudvaron tartózkodókra, az utcán 
a gyalogosokra és a parkoló autókra egy-
aránt. A fák gyökerei ezen felül használ-
hatatlanná tették a járdát és a parkolót, 
illetve az iskola kerítését is bedöntötték. 

Fontos hangsúlyozni, hogy favágás csak 
indokolt esetben történik a városban, mi-
vel az önkormányzat erősen elkötelezett 
a környezet védelme, a zöld környezet 
megteremtése iránt. Csak a tavalyi év 
folyamán 150 fát ültettek el Pilisvörösvá-
ron, és az idén is jelentős összeget tervez-
tek a városvezetők faültetésekre.

Járdafelújítás
Mindeközben a járdafelújítás is megkezdődött: a projekt kere-
tében a Templom téren és az Iskola utcában a rossz minőségű 
járdákat újítja fel, építi át az önkormányzat, valamint három 
helyszínen parkolókat alakít ki ezen a szakaszon. A beruházás 
összköltségének nagyobb részét önerőből, a fennmaradó hánya-
dot pedig a belügyminisztériumnál elnyert pályázati forrásból 
fedezi majd a város.

A felújítás 2022. március első hetében kezdődött és május 
végéig tart. A járda felújítása az Iskola utcában a Fő utca és 
a plébánia között, a Templom téren a Betelepülési emlékmű 
és a templom közötti szakaszon valósul meg. A gyalogút 
építése mellett parkolókat is kialakítanak a Betelepülési em-
lékmű és a templom között, valamint a Templom Téri Német 
Nemzetiségi Általános Iskola előtt és a szemközti oldalon. 
Emellett egy kiemelt gyalogosátvezetőt is építenek az iskola 
főbejáratánál.

A munkafolyamat szakaszokra bontva zajlik majd, először a 
Betelepülési emlékmű és a templom, majd az Iskola utca és a Be-
települési emlékmű, végül pedig az emlékmű és a plébánia kö-
zött. A járdák térkő burkolattal készülnek, hasonlóan a koráb-

ban megépült gyalogutakhoz. Az építés 
a telekhatártól körülbelül 170 centiméter 
szélességű területet érint majd.

A beruházás ideje alatt forgalomkor-
látozásokra, forgalmirend-változásra, 
esetenként szakaszos útzárra is kell 
számítani. A tájékozódásban térkép se-
gít, valamint a helyszínen kihelyezett 
táblák. A felújítás ideje alatt a biztonsá-
gos közlekedés érdekében a rendőrség, 
a rendészet és a polgárőrség is segítsé-
get nyújt majd. A kivitelezésről folya-
matosan tájékozódhatnak az önkor-
mányzati portálokon (pilisvorosvar.hu, 
facebook.com/pilisvorosvar). A beru-
házás alatt kérik a lakosság türelmét 
és megértését.

Fejlesztés
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Pilisvörösvár elnyerte a 3,5 milliárd 
forintos városfejlesztési pályázati 
csomagot, viszont a Sberbank vég
elszámolása miatt nem fér hozzá a 
korábbi, saját számlán lévő pénzé
hez. Az elmúlt időszak két  
meghatározó mozzanatáról 
és az ezzel kapcsolatos tervekről 
kérdeztük dr. Fetter Ádám 
polgármestert.

• Kezdjük a friss, jó hírrel: megnyerte a város a 3,5 milliárd 
forintos támogatást. Mit éreznek most?
Valóban, megnyílt városunk számára a 3,5 milliárd forintos pá-
lyázati keret. Ez nagyon jó érzés, büszkeség és megnyugvás. Kö-
zel egy éve kezdtünk el dolgozni a Fenntartható Városfejlesztési 
Stratégián, amely többek között ennek a 3,5 milliárd forintnak 
az elköltésével is tervez. Rengeteg munkánk van benne, úttörők 
voltunk, mivel teljesen új feltételrendszernek kellett megfelelni, 
ráadásul a pályázati kiírás is többször változott, alakult. Nagyon 
büszkék vagyunk arra, hogy a pályázó települések közül első-
ként sikerült benyújtani és végül elnyerni ezt a támogatási ke-
retet, nemcsak megyei, hanem országos viszonylatban is, ahogy 
a kosárlabdában szokták mondani, csont nélkül! Mindez azt tá-
masztja alá, hogy szakmailag felkészültek vagyunk. A büszkeség 
mellett megnyugvást érzünk, egyrészt azért, mert sikerült, meg-
van, másrészt mert végre valóra válthatjuk álmainkat. Olyan vá-
lasztási ígéreteket is sikerülhet megvalósítani most, amire alap-
helyzetben több választási ciklusra lenne szükség. Ennyi pénzt 
fejlesztésre még sohasem kapott városunk, és persze ne feledkez-
zünk meg a TEVÖS-s városvezetés által az eddig több pályázaton 
elnyert 1 milliárd forintról sem.

• Milyen ütemben, hogyan hívható le a pénz?
Ez a keretösszeg 2027-ig áll rendelkezésünkre, igazodva az EU-s 
fejlesztési ciklushoz. Folyamatosan fognak megjelenni a keret pá-
lyázatai, amelyekre projektenként kell beadni a célzott pályázatot.  
Ezáltal az adott pályázatot gyorsított ütemben hagyják jóvá, vala-
mint az igényelt támogatási összeget is folyósítják. 

• Mire fordítják az első, lehívható összeget?
A csapadékvíz-elvezető rendszerek fejlesztését lehetővé tevő pályá-
zatunk a Tó dűlőben építendő záportározóra már szinte beadásra 
készen van. Terveink szerint ezzel kezdünk az együttműködési 
megállapodás aláírása után. Várjuk az utak építésre kiírt pályáza-
tot is, mivel számos területen szükséges az utak szilárd burkolat-
tal való ellátása. A közösségépítő programokat szintén szeretnénk 
már idén a keret terhére megvalósítani, emellett számos egyéb terv 
van, amiről mindig aktuálisan be fogunk számolni.

Örömhír 
és megoldási stratégia

• És akkor egy kevésbé örömteli téma.... Az orosz–ukrán 
háború következményeként csődöt jelentett a Sberbank. Ez 
Pilisvörösvárt is érinti, hiszen ez a bank kezeli a város pén-
zét. Menjünk végig az eseményeken, hogy a lakosság job-
ban érthesse, mi történik ilyenkor. Először is, a város összes 
pénze itt volt?
Igen, törvény írja elő, hogy az önkormányzatoknak egy számlave-
zető bankja lehet, a mi esetünkben ez a Sberbank, mióta felvásárol-
ták a hajdani Volksbankot. 2011 óta van itt a város pénze. 

• Mi volt az első reakció, mikor értesültek a hírről? Egy 10-
es skálán mennyire volt rémisztő a hír?
Már pénteken, még a mizéria előtt utánanéztünk a lehetőségeink-
nek, de sajnos az említett törvényi szabályozás miatt nem volt lehe-
tőségünk más számlára átutalni, sem más banknál számlát nyitni. 
Rossz érzésekkel vártuk a hétfőt, amikor sajnos bekövetkezett a 
legrosszabb. 10-es skálán 11... Bíztunk benne, hogy nem kerül erre 
sor, de sajnos mindez rajtunk kívül álló okok miatt következett be, 
és nagyon rossz érzés volt, hogy tehetetlenek vagyunk. 

• Mit jelent pontosan Vörösvárra nézve a bank csődje? Sem-
milyen számlához nem fértek hozzá?
Így van. Egyik percben volt 1,6 milliárd forintunk (1,4 milliárd a 
városé és közel 200 millió a német nemzetiségi önkormányzaté) 
a bankban, a másik pillanatban pedig nem volt semmink. Hétfőn 
kellett volna utalni a fizetéseket, amire azonnali segítséget kér-
tünk és szerencsére kaptunk is. Több mint 400 millió elnyert és ki-
utalt pályázati pénzhez sem férünk hozzá. A folyamatban levő be-
ruházásokat – mint a pumptrack pálya vagy a járdaépítések – nem 
tudjuk jelenleg finanszírozni, ahogy a közétkeztetést, azaz a főző-
konyha működését sem. A főzéshez szükséges nyersanyagokat, a 
rezsiköltségeket nem tudjuk kifizetni. A Búcsú tér fejlesztését nem 
tudjuk megkezdeni. Jelenleg az időközben már az OTP Banknál 
megnyitott új számlákra beérkező helyi adó pár milliós befizeté-
seiből kell megoldanunk a város üzemeltetésének likvidálását, ami 
lehetetlen, hiszen még a lejárt tartozásokra sem elegendő. Csupán 
pár napig működhetünk így, ha nem kapunk támogatást a kor-
mánytól. Már az első nap megfogalmaztuk kérésünket az MNB és 
a pénzügyminisztérium felé.



Vörösvári Újság    2022. március 9

• Tehát kialakult egy stratégia… 
Nem néztük tétlenül a kialakult helyze-
tet, azonnal tárgyalást kezdeményeztünk 
bankokkal, rendkívüli képviselő-testületi 
ülést hívtunk össze és megnyitottuk az 
új számlákat az OTP Bankban. Levelet 
írtunk a pénzügyminisztériumnak, kér-
tük a segítségüket és felvázoltuk a javas-
latainkat, kértük a személyes találkozó 
lehetőségét, amit meg is kaptunk. Felvet-
tük a kapcsolatot pár hasonló helyzetben 
lévő önkormányzattal és egyeztettünk a 
kialakult helyzet miatt. Bátran kijelent-
hetjük, hogy ennek is Pilisvörösvár állt 
az élére, a mi javaslataink kerülnek a kor-
mány elé.

• Mi a helyzet most? Bizakodha-
tunk?
Dukai Miklós önkormányzati helyettes 
államtitkárral történt személyes egyez-
tetésünk után kérték a bent ragadt 1,6 
milliárd forint részletezését, hogy me-
lyik intézmény milyen kötelezettségek-
kel, milyen fizetési határidőkkel terhelt. 
Emellett azt is megadtuk, milyen ütem-
ben és összegben tartanánk elfogadha-
tónak a pénzek kiutalását. Ezek alapján 
várjuk a kormányhatározatot, amely ren-
dezné önkormányzatunk helyzetét. Bí-
zunk a kormány segítségében, különben 
fizetésképtelenek leszünk.

• Úgy tudom, az alpolgármester egy 
törvénymódosítást is küldött a mi-
nisztériumnak azzal kapcsolatban, 
hogy a jövőben elkerülhetőek legye-
nek a hasonló helyzetek. Mit tartal-
maz az indítvány?
Mindenki érdeke, hogy ez a helyzet a jövő-
ben többé ne forduljon elő, így örömmel 
fogadták a felvetését. Azt indítványoz-
ta, hogy a jövőben legyen lehetőség az 
önkormányzatok banki kockázatainak 
diverzifikálásra, azaz különüljenek el az 
önkormányzatok működési és beruhá-
zási számlái számlavezető szintjén is, ne 
tudjon egyszerre elveszni minden. A be-
ruházási számla vezetésére kifejezetten a 
Magyar Államkincstárnál való számlave-
zetésre tette a javaslatot, ahová a pályáza-
ti pénzek egy része eddig is érkezett, de 
egyrészt ez a jövőben folyószámlaként is 
funkcionálna, másrészt csak oda lehetne 
ezeket a pénzeket folyósítani, illetve az 
önkormányzatok saját beruházásait ide 
különítenék el. Így az állam nem kerül-
hetne ismét kellemetlen helyzetbe azáltal, 
hogy az önkormányzatok teljes vagyoná-
ért kell helytállnia. Ennek köszönhetően, 
amennyiben egy Sberbankéhoz hasonló 
helyzet állna elő, máris lehetősége len-
ne az önkormányzatnak a pénzét még a 
csőd előtt a kincstári számlára átvezetni.

Palkovics Mária

2022. február 15. Rendes ülés
Önkormányzati rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről (Részletesen a Vörösvári Újság múlt havi, februári számában 
írtunk a témáról.)

Önkormányzati rendelet a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági 
tagok tiszteletdíjáról, költségtérítésről szóló 27/2014. (X. 27.) önkormány-
zati rendelet módosításáról – A képviselők, a tanácsnok, a bizottsági elnökök, a 
két bizottságban tagok és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíját az eddig 
végzett eredményes munkájuk elismeréseként, a kerekítés szabályait is figyelem-
be véve átlagosan 30%-kal megemelte a testület.

Határozat a Pilisvörösvár 4525/7 hrsz.-ú, elővásárlási joggal terhelt in-
gatlan megszerzéséről csere útján – A telekcserével a város tulajdonába került a 
régi kemping területe. (Részletesen a Vörösvári Újság múlt havi, februári számában 
írtunk a témáról.)

Határozat a Pilisvörösvári Szakrendelő 2021. évi beszámolójának és 2022. 
évi munkatervének jóváhagyásáról
Határozat az Áht. 29/A. § szerinti, Pilisvörösvár Város Önkormányzata fi-
zetési kötelezettségeinek a 2022. évi költségvetési évet követő három évre 
várható összegének elfogadásáról
Határozata a településőr-segédfelügyelőkkel kötendő megbízási szerző-
désről – Pilisvörösvár önkormányzata a két pilisvörösvári körzeti megbízottal 
településőr-segédfelügyelői feladatok ellátására szóló, összesen havi 60 órás kétol-
dalú megbízási szerződést köt a 2022. évre.

Határozat a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. üzleti tervének el-
fogadásáról
Határozat a PUFC részére a Pilisvörösvári Sporttelep felújítására TAO- 
pályázathoz tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról – A képviselő-testület támo-
gatja a PUFC kérelmét, és hozzájárulását adja a Pilisvörösvár Város Önkormány-
zatának tulajdonában álló, 3684 hrsz. alatti sportpályán történő munkálatokra: a 
büfétől a műfüves pályáig viacoloros járda kiépítésére, a lelátó székeinek cseréjére 
és a sportpálya mellékhelyiségének teljes külső és részleges belső felújítására. Hoz-
zájárul továbbá, hogy a PUFC erre vonatkozóan TAO-pályázatot nyújtson be. 

Határozat az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
Határozat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak meg-
választásáról
Határozat a civil szervezetek 2022. évi támogatási keretének felosztásá-
ról (Részletesen a Vörösvári Újság múlt havi, februári számában írtunk a témáról.)

Határozat a képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadásáról
Határozat a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról 

2022. február 25. Rendkívüli ülés
Határozat az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. 
által biztosított „AOFK-1.2.1-21 Országos Bringapark Program 2022” tá-
mogatás keretében kivitelező kiválasztásáról – Pilisvörösvár Önkormányzata 
a 031 hrsz.-ú ingatlanon épülő pumptrack bringapálya kivitelezésével a legkedve-
zőbb árajánlatot adó Trail Art Park Kft.-t bízta meg bruttó 39 219 500 forint vállal-
kozói díjjal. A műszaki ellenőri feladatok ellátásával a legkedvezőbb ajánlatot adó 
Pekostem Kft.-t bízta meg bruttó 190 500 forintért. (További részletek a 6. oldalon.)

A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló rendelet módosí-
tása (Részletek a 7. oldalon.)

PM

Önkormányzati döntések
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Választás napi tudnivalók
Az Alaptörvény XXIII. cikkében politikai alapjogként ha-
tározza meg a választójogot: minden nagykorú magyar 
állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési 
képviselők választásán választó és választható legyen, 
valamint mindenkinek joga van országos népszavazáson 
részt venni, aki az országgyűlési képviselők választásán 
választó. 

A köztársasági elnök az országgyűlési képviselők vá-
lasztását és az országos népszavazást 2022. április 3-ára 
tűzte ki. A szavazás reggel 6.00 órától este 19.00 óráig 
tart. 

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a 
kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. 

A választópolgárnak a szavazókörben igazolnia kell sze-
mélyazonosságát érvényes személyazonosító igazolvány-
nyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel, valamint a lakcí-
mét vagy személyi azonosítóját. 

Felhívom a tisztelt választópolgárok figyelmét, hogy a 
szükséges okmányokat szíveskedjenek magukkal vin-
ni a szavazáskor, mert a szavazatszámláló bizottságnak 
vissza kell utasítani azt a választópolgárt, aki nem tudja 
igazolni a fentieket érvényes okmánnyal. 

Fontos, hogy a választópolgárok a szavazás napja előtt 
vizsgálják meg okmányaik érvényességét, és időben gon-
doskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.

Alapszabályként a lejárt érvényességű okmányokkal ren-
delkezők nem szavazhatnak. A veszélyhelyzetre vonat-
kozó szabályozás az alábbi rendelkezéseket tartalmaz-
za: 
ÉRVÉNYES a személyazonosító igazolvány, a vezetői en-
gedély, illetve az útlevél, ha az érvényességi ideje: 2020. 
március 11. és 2022. május 31. közötti (ideértve a március 
11-én és május 31-én lejárt okmányokat is).
ÉRVÉNYTELEN a személyazonosító igazolvány, a veze-
tői engedély, illetve az útlevél, ha az érvényességi ideje: 
2020. március 11. előtti.

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a választópolgár meg-
kapja a lebélyegzett szavazólapokat és azok átvételt alá-
írásával igazolja.  

Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi 
fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, 
az általa választott segítő – ennek hiányában a szavazat-
számláló bizottság két tagjának együttes – segítségét 
igénybe veheti. A választópolgár a szavazólapokat borí-
tékba helyezi és az urnába dobja.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a választópolgár (vagy 
segítője) kizárólag a választójoga gyakorlásához szüksé-
ges ideig tartózkodhat a szavazóhelyiségben és az ott 
tartózkodásának időtartama alatt semmilyen módon nem 
akadályozhat más választópolgárt a titkos szavazásra vo-
natkozó joga gyakorlásában. 

A választással kapcsolatos bármely kérdéssel fordul-
janak bizalommal a helyi választási irodához az aláb-
bi elérhetőségeken: telefonon: 26-330-233, e-mail- 
ben: jegyzo@pilisvorosvar.hu, info@pilisvorosvar.hu, 
hvi@pilisvorosvar.hu, személyesen: Pilisvörösvári Polgár-
mesteri Hivatal, 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

Gergelyné Csurilla Erika HVI-vezető

A pilisvörösvári szavazóhelyiségek címei
A Pilisvörösváron lakcímmel rendelkező választópolgárok a lak-
címük szerinti szavazókör területén lévő, alábbi szavazóhelyiség-
ben adhatják le szavazataikat:

001. szavazókör:  Fő tér 1. (Polgármesteri Hivatal)
002. szavazókör: Széchenyi utca 5. (Óvoda)
003. szavazókör: Rákóczi utca 6. (Óvoda)
004. szavazókör: Templom tér 19. (Általános Iskola)
005. szavazókör: Fő utca 130/A (Szakorvosi Rendelőintézet)
006. szavazókör: Szabadság utca 21. (Zeneiskola)
007. szavazókör: Szabadság utca 71. (Óvoda)
008. szavazókör: Zrínyi u. 48. (Óvoda)

A település szintű lakóhellyel rendelkezők számára az 001. szava-
zókört jelöltem ki. Itt adhatják le szavazataikat az átjelentkezéssel 
szavazó választópolgárok is. 

Minden pilisvörösvári szavazókör akadálymentesített.

Kérjük, szíveskedjenek fokozottan figyelni arra, hogy az értesítőjü-
kön feltüntetett szavazóhelyiséget keressék fel a választás napján. 

Gergelyné Csurilla Erika HVI-vezető

Magánszemély kommunális adója beszedési 
számla 11784009-15730129-02820000

Iparűzési adó beszedési számla 11784009-15730129-03540000

Késedelmi pótlék beszedési számla 11784009-15730129-03780000

Talajterhelési díj beszedési számla 11784009-15730129-03920000

Idegenforgalmi adó beszedési számla 11784009-15730129-03090000

Bírság beszedési számla 11784009-15730129-03610000

Idegen bevételek beszedési számla 11784009-15730129-04400000

Gépjárműadó beszedési számla 11784009-15730129-08970000

Egyéb bevételek beszedési számla 11784009-15730129-08800000

Eljárási illeték beszedési számla 11784009-15730129-03470000

Tájékoztató a helyi adókhoz kapcsolódó új 
számlaszámokról
Tisztelt adózóink!
A Sberbank Magyarország Zrt. végelszámolása kapcsán kiala-
kult helyzetre tekintettel tájékoztatjuk, hogy a képviselő-testület 
döntött az új számlavezető bankról. Önkormányzatunk az OTP 
Bank Nyrt.-nél megnyitotta az új adóbeszedési számláit. 

Kérjük az alábbi számlaszámokra szíveskedjenek a befizeté-
seket teljesíteni:

A magánszemélyek kommunális adója tekintetében az első 
féléves adót a kialakult helyzetre tekintettel 2022. április 15. 
napjáig tudják pótlékmentesen befizetni. 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a korábban sikeresen végrehajtott 
befizetések nem vesznek el, azok jóváírásra kerülnek majd a 
folyószámlákon.

A kialakult helyzet miatti esetleges kellemetlenségekért szíves 
elnézésüket kérjük és köszönjük, hogy adófizetési kötelezettsé-
gük betartásával hozzájárulnak városunk működéséhez! 

Gergelyné Csurilla Erika aljegyző

Közlemények
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Tájékoztató a talajterhelési díj bevallási 
és befizetési határidejéről
Ezúton tájékoztatom azon ingatlantulajdonosokat, akiknek az ingatlana 
előtt már kiépült a szennyvízcsatorna-hálózat, de még nem kötöttek rá, 
hogy talajterhelési díjat kell fizetniük mindaddig, míg a hálózatra rá nem 
kötnek.  A 2021. évi talajterhelési díj bevallás benyújtásának és befizeté-
sének határideje 2022. március 31.

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány városunk honlapjáról, a https://
www.pilisvorosvar.hu/varoshaza/lakossagi-ugyintezes/letoltheto-doku-
mentumok menüpont alól letölthető, illetve a hivatal adócsoportjánál vagy 
ügyfélszolgálatán is beszerezhető. A nyomtatvány elektronikus kitölté-
sére és beküldésére az Önkormányzati Hivatali Portál https://ohp-20.asp.
lgov.hu e-ügyintézés oldalán keresztül van lehetőség (Ügyindítás / Ágazat: 
Adóügy, Ügytípus: talajterhelési díj, Űrlap: Talajterhelési díj bevallás).

A talajterhelési díjat az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15730129-
03920000 számú Talajterhelési díj beszedési számlára átutalással is telje-
síthetik.

Akinek az ingatlanán nincs építmény – és így szennyvízkibocsátása 
sincs –, illetve akinek a háza előtt nincsen szennyvízgyűjtő csatorna, 
illetve aki már Pilisszentiván település csatornahálózatára rákötött, 
annak nem kell talajterhelési díjat fizetnie. A díjfizetés alól mentesülő 
ingatlantulajdonosoknak nullás bevallási nyomtatványt, rövid szöveges 
indoklással kell benyújtaniuk. 

Polgármesteri hivatal

Felhívás Pilisvörösvár Város 
díszpolgára és Pilisvörösvárért 
emlékérem adományozásával 
kapcsolatos javaslattételre
Pilisvörösvár Város Önkormányzata a város lakossá-
gáért példamutatóan munkálkodó polgárok tevé-
kenységének elismerésére az önkormányzati kitün-
tetések alapításáról és adományozásáról, valamint 
a település érdekében kimagasló tevékenységet 
kifejtett személyek halálával kapcsolatos kegyeleti 
tennivalókról szóló 19/2021. (XII. 13.) önkormányzati 
rendelete alapján Pilisvörösvár Város díszpolgára 
címet és Pilisvörösvárért emlékérmet adományoz.

Pilisvörösvár Város díszpolgára cím annak a ma-
gánszemélynek adományozható, aki
a) a lakosság szolgálatában,
b) a város fejlesztésében,
c) az oktatás, nevelés, a közművelődés és az egész-
ségügy terén,
d) a város kulturális és sportéletében 
hosszú időn keresztül kiemelkedően eredményes, 
önzetlen, áldozatos és maradandó munkát végzett.

Pilisvörösvárért emlékérem azoknak a magán-
személyeknek, csoportoknak, egyesületeknek, 
társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek ado-
mányozható, akik vagy amelyek: a város társadal-
mi, gazdasági, szociális, kulturális és sportéletének 
bármely ágazatában (közigazgatás, oktatás-nevelés, 
zene, tánc, képzőművészet, irodalom, egészség-
ügy, szociális gondozás, tudományos élet, testneve-
lés és sport, közbiztonság, katasztrófavédelem stb.) 
kiemelkedően hasznos munkát végeztek, illetve 
maradandó eredményt értek el.

Az önkormányzat a hatályos rendelet szerint egy 
rendes és egy posztumusz díszpolgári címet, vala-
mint négy Pilisvörösvárért emlékérmet adományoz-
hat.

Pilisvörösvár Város díszpolgára cím és Pilisvörös-
várért emlékérem adományozására javaslatot tehet 
bármely önkormányzati képviselő, az önkormányzat 
állandó vagy ideiglenes bizottsága, bármely helyi 
egyesület és társadalmi szervezet, bármely magán-
személy. A javaslatot legkésőbb 2022. május 31-ig 
a polgármesternek címezve kell előterjeszteni. A ja-
vaslathoz csatolni kell a kitüntetésre javasolt személy 
életrajzát, a város közösségéért végzett tevékeny-
ségének méltatását, valamint lehetőség szerint egy 
fényképet is.

Dr. Fetter Ádám polgármester 

Felhívás a Dr. Réthy Zoltán-díj adományozásával 
kapcsolatos javaslattételre
Pilisvörösvár Város Önkormányzata a 23/2020. (VII. 24.) önkormányzati 
rendeletében megalapította a Dr. Réthy Zoltán-díjat az egészségügy te-
rületén végzett munka elismerésére. Az idősebbek még emlékezhetnek 
dr. Réthy Zoltánra, a kiváló orvosra, aki öt évtizeden át szolgálta a vörös-
vári betegeket. A díj az egészségügyben tartósan kiemelkedő eredmé-
nyességgel Pilisvörösváron dolgozó személynek adható.

A rendelet hatálya a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi 
Rendelőintézetében foglalkoztatott orvosokra és egészségügyi dolgo-
zókra, valamint Pilisvörösvár közigazgatási területén a város egészségügyi 
alapellátását biztosító háziorvosokra, házi gyermekorvosokra, fogorvo-
sokra, asszisztensekre, a védőnői szolgálat munkatársaira és az iskolaor-
vosokra terjed ki.  A díj azon személyek részére adható, akik Pilisvörösvár 
egészségügyében legalább öt évet szolgáltak, akik erkölcsi tisztességgel, 
emberi megbecsüléssel rendelkeznek és a szakmájukban kimagasló tel-
jesítményt értek el. Nyugdíjba vonulás, szakmai, családi okokból való eltá-
vozás alkalmából, 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 két díjat adományozhat, amelyből az egyik dí-
jat orvos, a másik díjat pedig a (2) bekezdésben meghatározott egyéb 
egészségügyi dolgozó kaphatja meg.

A díj adományozására és odaítélésére javaslatot tehet bármely önkor-
mányzati képviselő, az önkormányzat bizottsága, bármely helyi egyesü-
let és társadalmi szervezet és bármely magánszemély. A kitüntetéseket a 
július 1-jei Semmelweis-napon adják át. A javaslatokat legkésőbb 2022. 
április 30-ig a polgármesternek címezve kell írásban előterjeszteni. 

Dr. Fetter Ádám polgármester 

Beiskolázási körzetek 
– 2022/2023-as tanév
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Érdi Tankerületi Köz-
pont által a 2022/2023-as tanévre meghatározott ál-
talános iskolai körzethatárok részletes utcajegyzéke 
megtalálható a www.pilisvorosvar.hu honlapon az 
„Aktuális” rovatban.

Gergelyné Csurilla Erika aljegyző



A Szent Erzsébet utcai sportpályán is akadt tennivaló, ezen

a területen kisebb karbantartási, javítási munkálatokat

végeztek, emellett a Fő utcán  helyet kaptak a választások

kapcsán használt plakáttartó állványok. 

A Templom téren zajló járdaberuházás miatt forgalmirend-változások léptek életbe,

ennek kapcsán a Városgazda Kft. helyezte ki, illetve át a közúti jelzéseket. De más

utcákban is akadt hasonló feladat, a Hunyadi utcában például egy eltűnt közlekedési

táblát kellett pótolni, a Széchenyi utcában pedig a szél döntött ki egyet. 

Többször jártak a városgazdák az elmúlt hetekben a kemping területén, hogy megkezdjék a

növényzet rendbetételét. Több, kezelésre szoruló fát megmetszettek, emellett jelentős

mennyiségű hulladékot összegyűjtöttek már a helyszínen, amelynek elszállításáról is

gondoskodnak. A jövőben számos feladat vár még rájuk ezen az ingatlanon. 

A város több utcájában zajlottak még gallyazási

munkálatok, a DMRV kérésére például a Szent

Erzsébet Otthon mögötti úton kezelték a fákat. A

Dózsa György utcában pedig lakossági bejelentés

nyomán tették ugyanezt kosaras autó segítségével,

miután megállapították, hogy az ágak egy része

elszáradt, balesetveszélyes, emellett rálóg a

háztetőkre. 

Áteresz-, illetve padkatakarítást is végeztek több

helyszínen, például a Bányató utca elején és más tó

környéki utcákban, a Piliscsabai utcában, a ligeti vasúti

megállóhelynél, illetve a Mátyás király utcában. Ez

utóbbi helyszínen a fákat is legallyazták.  

Folytatódtak a kátyúzási munkálatok, ezek a feladatok

ugyancsak érintették a tavak környékét, például a Harcsa

utcát, de dolgoztak a Görgey utca egy szakaszán is. 

Frissen kihelyezett hulladékgyűjtő edényeket láthatnak a járókelők több

helyszínen: a pilisvörösvári vasútállomásnál, a Piac téren, valamint a Fő

utcában, a Művészetek Háza közelében. Ezeket a köztéri szemeteseket

az elmúlt hetekben újították fel a városgazdák. A régi-új darabokkal

pótoltak emellett több, már megkopott, megrongálódott kukát is ebben

az időszakban. 

Városgazdák dolgoztak a Nagy Imre

utcában is, ahol az újonnan kialakított

járda mentén pollereket helyeztek ki,

összesen tizenkét darabot, miután

kanyarodáskor az autósok nem egyszer

felhajtottak a nemrégiben elkészült

felületre. 
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pótoltak emellett több, már megkopott, megrongálódott kukát is ebben

az időszakban. 

Városgazdák dolgoztak a Nagy Imre

utcában is, ahol az újonnan kialakított

járda mentén pollereket helyeztek ki,

összesen tizenkét darabot, miután

kanyarodáskor az autósok nem egyszer

felhajtottak a nemrégiben elkészült

felületre. 
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Vidám temetés
Rendhagyó módon idén a könyvtár udvarára szervezte meg városunk német nemzetiségi 

önkormányzata a vidám, zenés farsangtemetést március elsején, húshagyókedden.

Az igencsak csípős hideg ellenére renge-
tegen eljöttek hétköznap este a könyv-
tár udvarára szervezett mulatságra, 
melynek keretében eltemettük Farsang 
Tónit. A jó hangulat megalapozásáról a 
vörösvári fúvószenekar gondoskodott, 
akik közel egy órán át játszották a jól 
ismert, népszerű dallamokat. Nem hi-
ányozhatott a testet- lelket felmelegítő 
forralt bor és tea sem, sőt aki megéhe-
zett, az sem csalódott, hiszen a nem-
zetiségi önkormányzat a meleg italok 
mellett zsíros kenyérrel is készült. Étel, 
ital, beszélgetés, vidámság – minden 
megvolt, ami egy igazi mulatsághoz 
kell, de a hangulat akkor hágott a tető-
fokára, mikor a Werischwarer Heimat-
werk ifjú tagjai sírás-rívás közepette a 
színpadon búcsúztatták el a sok ivás-
ban elhunyt Farsang Tónit. Az aktu-
alitásokra viccesen, szarkasztikusan 
reflektáló gyászszertartás üde színt 
csempészett az amúgy kissé zord, hét-
köznapi kedd estébe.

Farsang Tónival eltemettük tehát egy 
időre a farsangot, a mulatságokat, hi-
szen húshagyókeddet a böjti időszak 
követi, de remélhetőleg velük temettük 
a telet is, és hamarosan tavaszi színek-
be borul majd a természet és a város.

PM

Azért gyűltünk ma itt össze, hogy ne legyünk szanaszét. 
Add meg Urunk az örök nyugodalmat elhunyt Fasing Tóni 
barátunknak, akiért a mai szesztartásunkat – FELAJÁNLJUK.
Uzsonna a magasságban!
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Vörösvári 
Schweineschlacht 
Fest
Első alkalommal, de hagyományteremtő céllal rendezték meg az első Vörösvári Disznótorost 
február 19-én, az önkormányzat és a Művészetek Háza szervezésében. A mulatság helyszíne 

a jégpálya volt, amely ezzel a rendezvénnyel búcsúzott az idei szezontól.

A csípős, szeles, hideg idő ellenére sokan már a reggeli 
óráktól kilátogattak a jégpályához, hogy részt vegyenek 
az első Vörösvári Disznótoros programjain és megkós-
tolják a hagyományos disznótoros ételeket. A Spájz hen-
tesárubolt böllércsapatot szervezett, akik bemutatták a 
hagyományos feldolgozás lépéseit, készült sváb hurka és 
sütni való kolbász is. Láthattuk, hogyan abálják a hoz-
závalókat, fűszerezik a húst és töltik a kolbászt, melyet a 
nap folyamán meg is lehetett kóstolni. Az ételek elkészí-
téséhez több egyesület is csatlakozott. Már kora reggel 
megkezdték a főzést: a TEVÖ csapata hagymás májjal 
és töpörtyűvel készült, a nemzetiségi önkormányzat 
gazdag gulyáslevessel várta a közönséget, a Fiviret lelkes 
csapata pedig hagyományos toros káposztát készített, 
így mindenkinek jutott a finomságokból. Aki a disznó-
toros étkek mellett másra is vágyott, az válogathatott a 
sajtkínálatból, rétesekből, kürtőskalácsból, és ha már 
disznóvágás, akkor a pálinka sem hiányozhatott!

A nap persze nem csak az étkezésről szólt, hiszen egy 
disznóvágás egyben mindig mulatság is. Amellett, hogy 
természetesen lehetett még egy utolsót korcsolyázni, 
színpadi programok is színesítették az eseményt. Volt 
farsangi mulatság Micsivel kicsiknek, a felnőtteket az 
Aradi–Varga show szórakoztatta. Ezután a zenetaná-
rokból (Apollónia György, Boros Sándor, Kozek Balázs és 
Zubor Imre) álló Pilisi Trombita Quartett muzsikált. Egy 
kiállítással is készültek a szervezők: a régi, hagyomá-
nyos sváb disznóvágás eszközeit, kellékeit lehetett meg-
tekinteni, Zsámboki Szabolcstól pedig azt is megtudhat-
tuk, mire és hogyan használták ezeket, hogyan zajlott 
anno egy disznóvágás. A kiállítás információinak segít-
ségével könnyű volt kitölteni az erre az alkalomra készí-
tett online játékot. A száz helyes megfejtő között három, 
kóstolót is tartalmazó ajándékcsomagot sorsoltak ki.

Ha valaki úgy érezte, hogy eltelt a sok finomsággal, adó-
dott lehetőség arra, hogy lemozogja, hiszen a Donau Po-
wer kora esti koncertje többeket is arra késztetett, hogy 
táncra perdüljenek. A nap tehát igazi, báli hangulattal 
és sváb zenével zárult, reméljük, jövőre még többen részt 
tudunk venni rajta!

Palkovics Mária

Események
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A vörösvári jegesember
Ma már talán kevesen tudják, hogy kik voltak régen a jegesemberek és mit is csináltak, 

pedig egy egykor létező, fontos szakmáról van szó. A Pilisvörösváron élő 
Müller Márton, Marci bácsi egyike azon keveseknek, akik még maguk is 

űzték ezt a foglalkozást. Otthonában beszélgettünk vele.

Kedves, vendégszerető fogadta-
tásban részesültünk, mikor egy 
borús hétköznap délelőttjén el-
látogattunk Müller Mártonhoz, 
hogy kifaggassuk arról, kik is 
voltak anno a jegesemberek és 
mit csináltak. Iskola utcai há-
zukban fogad bennünket a csa-
lád, Marci bácsi pedig láthatóan 
örömmel emlékezik vissza a régi 
időkre. De kezdjük az elején….

Marci bácsi 1931 októberében szü-
letett Vörösváron, szülei negyedik 
gyermekeként, a Szent István 
utcában, amit akkoriban Mozi 
utcának is hívtak, mert ott volt 
a mozi az utca elején. Édesapja a 
pilisvörösvári születésű Müller 
József, édesanyja, Brunner Róza 
pedig Csobánkáról származott, 
így a család gyakran járt át a közeli településre. Mivel édesanyja 
a 13. gyermek volt a családban, így volt kikhez látogatóba men-
ni… „Sokszor mentem át gyalog, mert ott voltak az unokatestvé-
rek – meséli mosollyal az arcán Marci bácsi. – Rengeteget játszot-
tunk. Emlékszem, kis kölykök lehettünk, ott fürödtünk a Gere 
patakban, olyan tiszta volt. Az egész napom elment, ha mentem 
Csobánkára, a nagymama mindig szívesen fogadott, kaptam zsí-
ros kenyeret, volt szilvafa, ringló, azt ettünk. Aztán mentem a 
nagynénémhez, ott is ettem valamilyen gyümölcsöt, végül Tóni 
bácsikámnál málnát. Olyan magasan volt a málna, mint máshol 
a szőlő. Mire hazaértem, teleettem magam gyümölccsel. Sokszor 
elmesélem magamban ezeket a történeteket.”

Kezdetben a család szódavízgyártással foglakozott, sőt ún. kra-
hedlit is készítettek, amely egy szénsavas üdítőital volt, külön-
leges golyós üvegben. A golyó megakadályozta, hogy a szénsav 
kimenjen az üvegből. „A papa szódás volt, gyakran járt át Cso-
bánkára, és valószínű, bár nem tisztáztuk soha, de gondolom, 
ekkor ismerkedett meg az anyukámmal.”

A jéggel még Marci bácsi nagypapája kezdett el foglalkozni, 
mert a szódát nyáron hűteni kellett, és a kocsmárosoknak is 
szüksége volt a jégre. Emellett Marci bácsi édesapja kitanulta a 
szíjgyártó szakmát, majd szódavizet gyártott, halárusítással is 
foglalkozott, de leginkább a jégeladásból tartotta el a családot. 
Marci bácsi és a testvérei is kitanultak más szakmákat, de végül 
mindannyian „jegeztek”. „Ebbe születtünk bele, mondjuk ki. 
Hogy honnan szereztük a jeget? Ott volt a nagyrét, le lett kaszál-

va, lementünk oda, csináltunk egy zsilipet, ott elzártuk, és fel-
jött a víz. Kb. egy méter volt a legmagasabb szintje a víznek, az 
könnyen megfagyott. Ha a jégbe belekerült a levágott fű, akkor 
könnyen elolvadt. Később, mikor a tavakról vágtuk, már nehéz 
volt, mert ott mély a víz, és sokszor belefagyott a fű.”

Majdnem minden kocsmának, hentesnek volt kisebb jégverme 
Pilisvörösváron, de a legnagyobb Marci bácsiéké volt. Először 
csak kisebb, saját kezűleg ásott jégverem volt az udvarban, a 
Szent István utcában. Ez azonban hamarosan kicsinek bizo-
nyult, kölcsönt vett fel a család, ástak még egy jégvermet, majd 
a kettőt egybenyitották, így még nagyobb lett, még több jég fért 
bele. „A papának mindig volt jege. Azért, mert olyan agyagos 
talaj volt ott, hogy nem olvadt el benne a jég. 140 vagon jég fért 
bele a vermünkbe. Télen a parasztoknak nem volt munkájuk, 
jöttek a lovas kocsikkal, ők rakták fel a jeget a kocsikra, majd le. 
Nagyon nagy munka volt.”

Az agyagos talajú, nádtetős verem tehát jól megtartotta a hide-
get, még a legnagyobb kánikulában is. A jeget sok helyre kellett 
vinni, hiszen akkoriban nem volt hűtőszekrény. Marci bácsiék 
szállítottak Budára, kocsmákba, hentesboltba, zöldségesekhez. 
Ahogy meséli, valóban beleszületett ebbe, hiszen már gyerek-
ként segített édesapjának. „Felvágtam este a jeget, letakartuk, 
reggel meg jöttek, felrakták hajnali 4 órakor, mi meg vittük be 
Pestre. Papa elment lovas kocsival, én kicsit visszafeküdtem, 
majd mentem papa után biciklivel. Ráraktam a jeget a kor-
mányra, és vittem ide-oda.” 
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A vörösvári jegesember

Vörösvári portrék

1945-ig maguk gyártották és szállították a jeget, majd az államo-
sítást követően megállapodtak a Pest Megyei Népbolt Vállalattal, 
így továbbra is tudták végezni ezt a munkát… egy ideig. 1952 telén 
azonban Marci bácsit Dezső bátyjával együtt besorozták. Mivel 
kulákoknak minősültek a szódagyár és a jégverem miatt, nem 
fegyveres szolgálatra osztották be őket, hanem munkaszolgálat-
ra kerültek, vagy ahogy ők mondták, muszosok lettek. 28 hónapig 
voltak munkaszolgálatosok, ebből 24-et építkezéseken dolgoztak, 
az ország különböző pontjain. „1952. február 18-án vittek be, a 
Krisztina körúton volt az elosztó. Volt nagy nevetés, mikor ilyen 
úri neveket hallottunk, mint Landhauser Tasziló vagy Gerley 
Gedeon. Gerley Gedeon velünk volt egy rajban. Úrigyerek volt, a 
lába nem bírta úgy a bakancsot, mint a miénk. Szegénynek fel-
törte a lábát. Aztán amikor Feldebrőn dolgoztunk… Repülőlakta-
nya volt, a szénakazalban úgy voltak a bombák szabadon lerakva, 
raktárat kellett nekik építeni. De hálát adtam a Jóistennek, hogy 
nem puskát kaptam a kezembe.”

A munkaszolgálat után visszatértek a jégszállításhoz, Marci 
bácsi a Fővárosi Jégipari Vállalat alkalmazásában állt. Ez az 
időszak is tartogatott élményeket és persze nehézségeket. „Én 
voltam a hajtó, a bátyám volt az elszámoló. Ő kezelte a papírokat 
meg a pénzt, én meg hajtottam a lovakat. Fél 4-kor vonattal be-
mentünk, ott lepucoltuk a lovakat. Két kis fekete lovam volt, 50 
mázsa jeget kellett elhúzniuk. Vittük a jeget a Margitszigetre, a 
kempingtáborba, a Palatinusra, a kaszinóba, a nagyszállóba. A 
Parlamentbe is vittünk, azzal hűtötték a levegőt.”

Az 1970-es évekig foglalkozott Marci bácsi jégszállítással, ak-
koriban a Pest Megyei Vendéglátóipari Vállalatnak szállított. Az 
Iskola utcai ház garázsát szigetelte le, 40-50 mázsa jeget tudott 
elraktározni benne. A vermet a ’70-es évek közepén temették 
be. Nyugdíjba vonulásáig jéggel foglalkozott, még gyermekei is 
segítettek, bogárhátú Volkswagennel hordták a jeget. És akkor 
itt ugorjunk vissza még egy kicsit az időben…

Marci bácsi 1954 júliusában jött haza munkaszolgálatról, és 
feleségül vett egy vörösvári lányt. Braun Máriával, Mariskával 
1954-ben házasodtak össze, lakodalmukat abban a házban tar-
tották, ahol Marci bácsi ma is él, az Iskola utcában, mely akkor 
még Somogyi Béla utca volt. Két gyermekük született, Erzsi 
és Marci, akik szintén két-két gyermekkel büszkélkedhetnek. 
Arra a kérdésre, hogy most hogyan telnek a napjai, nevetve vá-
laszol: „Hát jól. Ellustálkodom. Mindenem megvan, de már nem 
tudok annyi mindent csinálni, mint régen.”

Marci bácsi ma is a családja körében él, történeteit napestig 
lehetne hallgatni, annyi érdekeset mesél munkáról, fiatal-
ságról, hitről, háborúról, kitar-
tásról, szeretetről. Néha vidá-
mabb, néha szomorúbb a mese, 
és történetei nyomán felsejlik 
a múlt egy-egy szelete, nem 
ritkán humorral fűszerezve. 
És minden történet mögött ott 
van a legfontosabb, a család. 
„Nagyon elégedett vagyok. A 
gyerekek olyan bulit rendeztek 
a születésnapomon, hogy csak 
na!” Marci bácsi még táncra is 
perdült, mesélik a családtagjai, 
ő erre annyit mond: „Hogy a 
csudába tudtam én ezt régen 
annyit csinálni?” De azért el-

gondolkodva hozzáteszi: „Szép volt! Lehet ennél jobbat kí-
vánni? Nem.”

Azt hiszem, sokan örülnénk, ha idős korunkban ezt elmondhat-
nánk… Részemről van még mit tanulni, ezért is jó egy-egy ilyen 
beszélgetés, mert erőt és reményt ad. Jó egészséget kívánok Mar-
ci bácsinak, és ezúton is köszönöm a beszélgetést!

Palkovics Mária



Március 25-ét a római katolikus egyház Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony napjának nevezi. Ezen a napon ünnepeljük Jézus fogan-
tatásának hírül adását. Megemlékezünk az angyali üdvözletről, 
azaz a Gábriel arkangyal által vitt hírről, amiben tudatja Máriá-
val az isteni megtestesülést. A népi vallásosság ezt a megfoganást 
gyümölcsfák és zöld növények nemesítésében is megjeleníti. Egy 
egyszerű növénybe beleoltunk egy nemes részt, és egy értékesebb 
növényt kapunk. Az egyszerűbb növény erős gyökérrendszere 
biztosítja a tartást és tápanyagfelvételt az új növény számára, de 
a nemes oltás adja a minőségi termést. Emiatt e napra időzítették 
őseink a nemesítés mozzanatait, és ekkor ástak ki vad gyümölcs-
facsemetéket az előző évben fellelt helyekről.

Szinte minden parasztember értette a szemzés és oltás techni-
káját. A tudás és a munkálathoz szükséges oltókés apáról fiúra 
öröklődött. Ahogy sok hagyományunk, sajnos ez is szinte teljesen 
feledésbe merült. Azt is tapasztalom, hogy évről évre egyre több 
megörökölt gyümölcsfát vágnak ki a kertekben, mert útban van, 
zöld gyepet vagy garázst szeretnének a helyére vagy egy tujasort 
telepítenének oda. Ebben a helyzetben is megoldás lehetne, hogy 
a kivágás előtti időben gondoskodjunk a kertünkben egy másik 
helyen a fajta továbbörökítéséről. Utódaink nem élvezhetik majd 
nyáron a fák árnyékát, a gyümölcsök frissességét érésidőben a 
fáról szedve vagy télen lekvárként a süteményekben, esetleg egy 
szelet kenyéren. Kötelességünk lenne, hogy gyümölcsfákat ültes-
sünk. És miért ne az őseinktől örökölt fajtákat használnánk erre 
a célra? 

A gyümölcsök felkutatásában nagy előrelépés történt az elmúlt 
évben. Tóth Balázs és Tar Péter kimagasló gyűjtőmunkát foly-
tatott e téren. Több időpontban is végigjárták a környékbeli ősi 
szőlőkerteket, amelyek többségében még megmaradtak a régi 
gyümölcsfák. Sok házi kertben is jártak. Az a tapasztalat, hogy 

a fajták nevei már erősen keverednek a nép emlékezetében. Egy-
egy fajtát családonként más névvel illetnek, bár ugyanarról be-
szélnek. 

Ez a gyűjtőmunka nem csak hobbiból zajlik, több célja is van. Az 
egyik egy pilisvörösvári Tündérkert létrehozása. Ezzel csatla-
koznánk a Kovács Gyula pórszombati pomológus által elindított 
mozgalomhoz. Ő hosszú évtizedek óta gyűjti és menti Göcsejben 
az ősi fajtákat. A történelmi Magyarország településeit is járja ren-
dületlenül és igyekszik menteni a még menthetőt. A mozgalom-
hoz már több tucat település csatlakozott, akik igyekeztek saját, 
helyi fajtáikat fiatal oltványokkal átmenteni ezekbe a kertekbe. 
Emellett egyeztetések zajlanak egy közösségi kert tervezéséről a 
volt gyakorlókert területén. Itt már helyet kaphatna néhány át-
mentett gyümölcsfa is. A gyűjtőmunka során ugyanis rengeteg 
változatot találtak, amelyeknek többségéről oltóágat szedtek és 
már a vad alanyokat is beszerezték. A végleges tervhez egy nagy, 
gyümölcsfák telepítésére alkalmas területre lesz szükség, ahol 
minden fellelt fajtából tudunk egy hírmondót telepíteni. Ezzel 
egy fajtagyűjteményt és az érdeklődők számára hozzáférhető 
génbankot tudnánk létrehozni. 

Második cél az lenne, hogy újra visszakerüljenek a házi kertekbe 
ezek a fajták. Ennek érdekében tervben van egy oltónap szerve-
zése. Ennek keretein belül megismerkedhetnének az érdeklődők 
az oltás, szemzés technikájával, majd akár a maguk által oltott 
csemetét is hazavihetik és elültethetik a kertjükben. 

A gyűjtőmunka természetesen nem állt meg, így várjuk továbbra 
is a jelentkezéseket. Ha tudomása van ilyen régi gyümölcsfáról, 
kérjük, jelezze a svabsarok@gmail.com címen vagy a 06-70/650-
4913-as telefonszámon.

Zsámboki Szabolcs

Helytörténet18

Gyümölcsoltó Boldogasszony 
és őseink gyümölcsfái
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Új könyvek
a városi könyvtárban

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

Gimesi Dóra – Maurice Maeterlinck: 
A kék madár
A világhírű, irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett 
Maurice Maeterlinck varázslatos története 
újramesélve. Vajon hol található a boldog-
ság kék madara?

Shona Innes: 
A harag olyan, mint a páncél
A haragot nem könnyű feldolgozni és el-
engedni. Az Ölelj meg! sorozat könyvei 
segítenek a gyerekeknek megbirkózni az 
élet olyan kérdéseivel, amelyek még fel-
nőttként is nehezen emészthetők. 

Jeff Abbott: Özvegyek klubja
Két férfi hever vérbe fagyva egy raktárban. 
Egyszerre haltak erőszakos halált egy olyan 
helyszínen, ahol egyikőjüknek sem lett volna 
semmi keresnivalója. Mi kötötte össze őket? 

Dr. Gyarmathy Éva: Tehetségfejlesztés – 
Lehetőségek kezdőknek és haladóknak
A szerző közvetlen hangvételű, szellemes 
stílusban írt ismeretterjesztő könyvében a 
tehetség jelenségeinek széles spektrumát 
mutatja be. 

Jeff Kinney: 
Egy ropi naplója 16. – A nagy dobás
Az idény elején úgy tűnik, Gregnek és a 
csapattársainak csodára lenne szükségük, 
hogy akár csak egyetlen meccset meg-
nyerjenek. De a pályán néha megtörténhet 
a lehetetlen.

Benkő László: Mátyás fia, 
Corvin János II. – Az oligarchák országa
A kötet Corvin János herceg életének újabb 
hét esztendejét tárja elénk, bemutatva a 
történelmi összefüggéseket, az oligarchák 
összefonódását, a veszélyes intrikákat és a 
politikai játszmákat.

Agatha Christie: Szerelmi bűnügyek
A szerelem furcsa dolgokra képes. Agatha 
Christie, az emberi lélek páratlan ismerője e 
kötet novelláiban is mesterien fonja szerel-
mi bűnügyeinek szálait…
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„Pilisvörösvár bögrét” 
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Galambos József
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A Templom téri iskola tanítói
Az alábbiakban a Templom Téri Német Nmezetiségi Általános Iskola tanítóinak bemutatkozását 

olvashatják. Ők négyen várják majd szeptembertől a leendő első osztályos diákokat.

„Az a szép a tanulásban, hogy senki sem veheti el tőled.”
Szilágyi Ildikó (német nemzetiségi nyelvoktató osztály)

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Karán végeztem 2008-ban tanító, vala-
mint ének-zene és vizuális nevelés műveltség területen. Ezen időszak alatt egy szemesz-
tert Erasmus-programmal kint tanultam Bécsben, a Pädagogische Akademie der Erzdi-
özese Wien intézményben. Sok jó ötlettel gazdagodva jöttem onnan haza. 

Solymáron, illetve Budán is volt szerencsém tanítani, majd kisebb szünet után itt, Pilis-
vörösváron helyezkedtem el, amivel nagy vágyam vált valóra, hisz anno kisiskolásként 
én is ide jártam. Mivel számomra mindig is fontos volt a tanulás, tanítás mellett 2020-
ban elvégeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem német nemzetiségi tanító szakát. 

B. B. King szavait idézve: „Az a szép a tanulásban, hogy senki sem veheti el tőled.” Én 
is ezt az elvet vallom, továbbá hiszem, hogy szeretettel, jókedvvel és empátiával sokkal 
könnyebben vehetőek a mindennapi akadályok. Fiatalként fontosnak tartom, hogy 
mind szemléletmódunkban, mind pedig a modern oktatási módszertan alkalmazásával 
haladjunk a korral. S ugyanígy, hogy a technikai fejlődéssel is lépést tartsunk; annak 
eredményeit állítsuk a minőségi és modern oktatás szolgálatába. Hiszem, hogy a hagyo-
mánytisztelet és innováció jól megférnek egymás mellett.

Jelenleg a 4. b osztályfőnöke vagyok. Az óráim során sokszor használok táblagépeket, kü-
lönféle eszközöket, játékokat, énekeket, változatos munkaformákat a könnyebb tanulás érdekében. Én vezetem az iskola énekka-
rát, illetve egyik kollégámmal együtt a Diákönkormányzatot is, amiket nagy lelkesedéssel teszek, hisz szívügyemnek tekintem, 
hogy a gyerekek a szabadidejükben is jól érezzék magukat. 

Fontosnak tartom továbbá a szülő – gyerek – pedagógus hármasát, együttműködését is. A tanítás számomra hivatás, nem a 
tanórák megtartásának kötelezettsége. Célom, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az osztályukban, pozitív élményekkel, gya-
rapodó tudással menjenek haza, nap mint nap. 

„Hiszek a szeretet pedagógiai eszközként történő használatában és abban, hogy mindegyik 
gyermek kibontakozni, kivirágozni akar.”
Nick Anita (szegregáltan nevelhető tanulók osztálya)
Sárospatakon születtem és a Comenius Tanítóképző Főiskolán végeztem. 1997 óta élek 
Pilisvörösváron és azóta dolgozom a Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Is-
kolában. Először angolt és informatikát tanítottam alsó és felső tagozaton is. Három 
gyermekem van, a legidősebb már egyetemista, a két „kisebb” gimnáziumba jár.

Ez a tizedik tanévem, hogy gyógypedagógusként dolgozom. Az ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Főiskolán végeztem tanulásban akadályozottak pedagógiája szak-
irányon 2013-ban.

Iskolánkban három szegregált csoportban tanítjuk mind a nyolc évfolyamon a sajátos 
nevelési igényű gyerekeket. Én szoktam terelgetni a legkisebbek csoportját. Magyar 
nyelvtant és irodalmat, környezetet, rajzot, etikát tanítok a kisebbeknek, de angol és 
informatika órákon a nagyobbakkal is találkozom. 

Jobban megtalálom a hangot a fiatalabb korosztállyal, szeretem bevezetni őket az 
olvasás- írás világába. Tanóráimon törekszem az oldott, barátságos légkör megteremté-
sére, ahol szabad hibázni, hiszen az is a tanulási folyamat része. Igyekszem jókedvvel, 
játékosan, tevékenykedtetve átadni az ismereteket. Szeretettel várom a leendő elsősöket! 



További információk az iskoláról és a beiratkozásról: http://temisk.hu/
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„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját 
szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba!”

Uriné Váradi Ágnes (általános tagozat, angol orientációjú osztály)
1988-ban végeztem az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán tanítóként, testnevelés szak-
kollégiummal. Két évet Budapesten tanítottam 3. és 4. osztályos gyerekeket. Pilisvö-
rösváron élek, két kislányom születése után, 1995-ben a Templom Téri Német Nemze-
tiségi Általános Iskolában álltam munkába. 

Kilenc évig (2003–2012) az alsó tagozat munkaközösség-vezetője voltam. Hosszú évek 
óta folyamatosan első osztálytól negyedikig osztályfőnökként tanítottam. Nagyon 
megszerettem a kicsi elsősöket, mindig lelkesen várom, hogy elsős osztályom legyen! 

2017-ben a minősítésen pedagógus II. fokozatba léptem. Szakmai ismereteimet és 
módszertani tudásomat folyamatosan fejlesztem, több tanfolyamon is részt vettem. 
Alapvető feladatnak tartom tanítványaimat segíteni, támogatni tanulmányi mun-
kájukban. Családias hangulatú, tanulást támogató környezetet és bizalomteli légkört 
építek ki, ahol szabad hibázni, bátran lehet kérdezni. 

A tanítás során változatos munkaformákkal, taneszközökkel, szemléltetéssel igyek-
szem felkelteni a figyelmüket és fenntartani az érdeklődésüket. Értékelő munkámban 
fontosnak tartom a motiválást és a jutalmazást. A szóbeli dicséretek mellett a gyere-

kek nagyon kedvelik a piros pontok gyűjtését, amit ötösökre válthatnak be, és amivel a Tudás Várába tudnak bekerülni. 

Tanulmányi munkám mellett nagy hangsúlyt fektetek a nevelésre és közösségépítésre, ezért sok időt töltök együtt diákja-
immal. A szülőkkel mindig jó, együttműködő kapcsolatot építek ki. Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy 
zökkenőmentes legyen az óvoda és iskola közötti átmenet, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek, minél jobban érezzék magukat 
az iskolában és sokat fejlődjenek, okosodjanak. Szeretettel várom a leendő kis elsősöket!

„Nem érzed munkának a munkát, ha szereted, ami a hivatásod.”
Erdős Adrienn (kétnyelvű német nemzetiségi osztály)

Szerencsésnek érzem magam, mert 25. éve tanítok a Pilisvörösvári Templom Téri Né-
met Nemzetiségi Általános Iskolában, amelynek tanulóként magam is diákja voltam. 

Mindazt a tudást, amelyet eddig megszereztem, zeneiskolai tanulmányaimat, a szak-
középiskolai óvónői képesítésemet, tanítóképzőben szerzett diplomáimat, a német 
nyelv területén megszerzett képesítéseimet és tánctanfolyamokon szerzett gyakorlati 
tudásomat kamatoztatni tudtam eddigi pályám során. Örülök, mert taníthatok, azt 
csinálhatom, amit a legjobban szeretek. 

Szótagoló olvasástanítási módszerünk a Meixner Ildikó által kifejlesztett diszlexia- 
megelőző program. Bevált, elősegíti a részképesség-zavarokkal rendelkező gyerekek 
olvasástanítását. Játékossága kedvet csinál az olvasáshoz.

Németből első osztályban a szóbeliség a meghatározó, írástanításra csak másodikban 
kerül sor. A szókincsbővítés, a névelők tudatosítása témakörönként kerül elő. A német 
népismeret tantárgy lehetőséget nyújt német nyelven a pilisvörösvári népszokások, ha-
gyományok játékos megismerésére. 

Az osztályaimat felmenő rendszerben, 1–4. osztályig tanítom, mint minden kollégám 
az alsó tagozaton.  A gyerekek fejlődése, közös munkánk gyümölcse 4. osztály végére 

érik be igazán. Mindig érdeklődéssel és izgalommal várom az új közösséget, kis elsőseimet, és fájó szívvel búcsúzom nagy 
negyedikeseimtől.

Jelenlegi osztályom a második német kétnyelvű osztály pályafutásom során. Rengeteg előnyét érzem ennek az irányultság-
nak. Már az első pillanattól lehetőségem nyílik rá, hogy megkedveltessem a gyerekekkel a nyelvet, hogy később is természetes 
legyen számukra a német szó, meg merjenek szólalni, szívesen beszéljenek németül is. Első és második osztályban az ének- 
zene, rajz, technika, népismeret és a tánc, na meg a németóra zajlanak német nyelven. Később a környezetismeretet, majd felső 
tagozaton a földrajzot, biológiát vagy a matematikát tanulják németül. 

Reménykedem benne, hogy a következő, 2022 szeptemberében induló osztályom is ezzel az irányultsággal indulhat.
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Beiratkozás a Vásár téri iskolába

Uszkai Ágnes, a leendő 1. b osztály osztályfőnöke
2006-ban végeztem a Munkácsi Humán-Pedagógiai Főiskola tanítói szakán. 
Nyolc éve dolgozom a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskolában. 
Két évig napközis tanítóként, azóta pedig az alsó tagozat első két osztályában 
segítem a gyermekeket a tudás megszerzésében és a tudásvágy felébresztésében.

Továbbképzésekkel, szakmai napokkal, tréningekkel igyekszem tudásom bő-
víteni. Az idei évben elvégeztem egy fejlesztőpedagógiai szakmódszertan to-
vábbképzést, amely a hozzám érkező elsős gyerekek preventív fejlesztésében 
segít. Nagyon fontos, hogy a különböző képességekkel érkező gyerekek számára 
a megfelelő tanítási módszereket a tanulók egyéni képességeihez igazítsam és 
ezzel is elősegíthessem fejlődésüket. Ebben nagy segítségemre vannak az intéz-
mény által biztosított módszertani segédeszközök.  

Elengedhetetlen számomra, hogy a teljesítményalapú oktatás mellett egymást 
segítő és megbecsülő közösséget formáljak a rám bízott gyerekekből. Elsős taní-
tóként lehetőségem van nemcsak a gyermeki, hanem a szülői közösség kialakítá-
sára, formálására, melyeket a közös családi programok tesznek lehetővé. Éppen 
ezért fontos számomra a szülőkkel való, bizalmon alapuló kapcsolat, mert csak 
egymást támogatva érhetünk el valódi sikereket.

Szeretetteljes, biztonságos légkör kialakítására törekszem. Hiszem, hogy a hozzám érkező gyerekeket nyugodt légkörben, lelkes 
és empatikus személyiségemmel megfelelően tudom motiválni. A hétköznapokban az alábbi idézet ad számomra iránymutatást:

A hangodat kedvességre, a füleidet megértésre, a kezedet támogatásra, az elmédet igazságra, a szíved szeretetre használd!

Varga Nóra, a leendő 1. a osztály osztályfőnöke
Tanítói diplomámat 2006-ban szereztem, az esztergomi Vitéz János Római Ka-
tolikus Tanítóképző Főiskolán. Felsőfokú tanulmányaim végeztével más terü-
leteken dolgoztam, de a Vásár téri iskola mindig közel állt a szívemhez, mivel 
már gyakorlati időmet is itt töltöttem. 

Iskolánkban 2016 óta tanítok, 3–4. osztályos osztályfőnökként. Pilisvörösvár-
hoz több szálon kötődöm, ide jártam középiskolába, közel 17 évig tagja voltam 
a Német Nemzetiségi Fúvószenekarnak és 6 éve itt is élek. 

A nemzetiségi szokások és hagyományok sokat jelentenek számomra, és szere-
tem a gyerekeket is megismertetni velük. Rendkívül fontosnak tartom a szü-
lőkkel való szoros kapcsolattartást a gyermekek személyiségfejlődésének érde-
kében, valamint a nyugodt légkör megteremtését a tanuláshoz. Törekszem az 
összetartó osztályközösség megteremtésére. Izgatottan várom a jövő tanévet, 
az új, csillogó szemű elsősöket, az új kihívásokat. 

Akkor tanít jól az ember, ha közben ő maga is tanul.
(Vörös István) 

A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2022/2023-as tanévben két osztályt indít. 
A német kétnyelvű osztály osztályfőnöke Varga Nóra lesz, a német nyelvoktató osztályé Uszkai 

Ágnes. Bemutatkozásukat az alábbiakban olvashatják.

A leendő első osztályosok beiratkozása 2022. április 21–22-én lesz.
További információt iskolánkról és a beiratkozásról honlapunkon (www.nnai.hu) találhatnak.
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Február 20-án rendhagyó német nyel-
vű szentmisére került sor a Nagytemp-
lomban, amely a Werischwarer Streich-
kapelle és a Werischwarer Heimatwerk 
kórusának zenei szolgálatával valósult 
meg. A szentmise legfőbb különleges-
ségét egy olyan Kyrie tétel felélesztése 
jelentette, amely az egyik régi vörösvári 
nagymiséből származik, és amelyet leg-
alább 80 éve nem játszottak már Vörös-
váron. Ezt a tételt a 2021-es Vörösvári 
Napok során mutattuk be először vonós-
zenekarral és a Heimatwerk gyermek-
kórusával. A mostani szentmisén újra a 
templom falain belül és közel az eredeti 
hangszerelésben, tehát négyszólamú kó-
russal, valamint vonós és fúvós hangsze-
rekkel szólaltattuk meg. 

Vörösváron a fúvószene mellett a vonós-
zenének is nagy múltja van. A régi bálo-
kon éjfélkor a zenészek letették a fúvós 
hangszereket, és onnantól vonószene 
szólt hajnalig. Sok fúvós zenész tudott 
hegedülni is, hiszen Mauterer János növendékeinek előbb hege-
dűn kellett megtanulniuk, és csak utána kaphattak fúvós hang-
szert. A II. világháború előtt a hagyományos világi zene mellett a 
vonósok és a fúvósok az ünnepi egyházi zenében is fontos szerepet 
vállaltak, ezért is teljesít a Werischwarer Streichkapelle bizonyos 
időközönként zenei szolgálatot a német nyelvű szentmiséken.

Az orgona 1941-es megépülése előtt az ünnepi nagymiséket a 
Mauterer zenekar kísérte. Fogarasy-Fetter Mihály így ír erről a Pi-
lisvörösvár története és néprajza című könyvében: „A vonósrész-
leg a következő hangszerekből állt: első hegedű, második hegedű, 
brácsa, nagybőgő, C-fuvola, C-klarinét, piszton és basszusharso-
na. Ez a 8 hangszer játszotta újévkor, húsvétkor, pünkösdkor, 
úrnapkor, búcsúkor, Szent Istvánkor, gyertyaszentelőkor és ka-
rácsonykor a Vörösváron évszázadok óta ismert két misét. Vass 
Márton, aki 1931-től volt Rosner Antal utódja, 1965-ben a követ-
kezőket mesélte erről a két miséről. Az egyik az F-dúr mise volt, 
a másik pedig az Esz-dúr. A partitúrák a II. világháború alatt 
eltűntek, de a kántor egész pontosan emlékszik arra, hogy mind-
kettő a zenetörténet barokk korszakából származott. […] A misé-
ket valószínűleg egy kántor küldette magának Németországból. 
Szerzőiket mind a mai napig nem ismerjük.”

Mivel ezeket a kottákat régóta elveszettnek hittük, ezért csodával 
határos, hogy a tavalyi évben mégis előkerültek, sőt szerzőik ki-
létére is fény derült. Mauterer János hagyatékaként Gromon Mici 
néni őrizte őket a múzeum gyűjteményében. A jobb állapotban 
megmaradt F-dúr mise kottáiról leolvashatjuk, hogy a szerzője 
Franz Reimann, míg az Esz-dúr mise minden bizonnyal Franz 
Bühler kompozíciója, habár ez esetben a felirat nehezebben vehe-
tő ki.

Az általunk részletében bemutatott Kyrie tétel az F-dúr miséből 
származik. Szerzője, Franz Reimann (1855–1926) német szárma-
zású zeneszerző, karnagy és zenepedagógus, ám a mű keletke-
zésének évét nem ismerjük. Az Esz-dúr mise jóval korábban ke-

letkezhetett, ugyanis Bühler Haydn és Mozart kortársa volt. Az 
F-dúr mise esetén a kórus szólamain kívül orgona, F-trombita, 
C-klarinét, basszusharsona, első hegedű, második hegedű és 
cselló (esetünkben bőgő) szólamok kerültek elő. A kottákon nem 
találhatóak olyan feliratok, amelyekből megtudhatnánk, hogy 
kik és mikor játszották őket. Egyedül a klarinét kottán szerepel 
Bruckner János neve és egy 1925. augusztus 15-i dátum, vagyis 
abban az évben a búcsúmisén valószínűleg elhangzott ez a mű.

A februári szentmise másik érdekessége egy olyan német népé-
nek feltámasztása volt, amely már nem található meg az új német 
imakönyvben. A Gelobt sei Jesus Christus kezdetű ének a Johann 
Manhertz által szerkesztett gót betűs imakönyvben a 36-os szám-
mal szerepel. Ezt a hagyományos vörösvári énekeket és imákat 
tartalmazó imakönyvet az 1900-as évek elején több alkalommal is 
kiadták. Habár van néhány tucat ének, amely az új imakönyvekből 
kimaradt, a régi énekek teljes hanganyaga megmaradt, ugyanis 
Gromon István az 1990-es években hangfelvételt készített róluk 
Guth Rici nénivel és Nick Teri nénivel. Így most lehetőségünk adó-
dik, hogy ezeket a régi énekeket az új generációk is megismerjék.

A vörösvári helytörténeti kutatások és a helyi hagyományőrzés 
szempontjából kiemelkedő fontosságú, hogy hosszú évtizedek 
után előkerültek a zenekari nagymisék kottái, amelyek korábban 
hozzátartoztak az ünnepi hagyományokhoz és emelték az ünnepi 
szentmisék fényét. Habár a vörösváriaknak nagyon kedvesek vol-
tak ezek a művek, nemzetközileg nem tettek szert ismertségre, és 
az interneten sem érhető el felvétel róluk. A jövőben izgalmas és 
értékteremtő feladat lenne mindkét misét teljes egészében fele-
leveníteni és megörökíteni, így ezzel hangzó anyag 
formájában is megőriznénk őket az utókornak a 
digi talizált kottákkal együtt. Köszönjük szépen a 
közreműködők áldozatos munkáját, és külön köszö-
net a PilisTV-nek a felvételért.

Tóth Balázs

Megelevenedő egyházzenei 
hagyományaink
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Lassan elmúlik a tél, és a rövid szünet után ismételten van miről 
beszámolni a helyi fociélettel kapcsolatban, hiszen a téli felkészü-
lés a Pilisvörösvári UFC minden korosztályának jól sikerült. „A 
kisebbek a Templom Téri Iskola és a Friedrich Schiller Gimnázi-
um tornatermeiben gyakorolhattak, ezen a fórumon is köszönjük 
szépen a lehetőséget mindkét iskola vezetőségének. A nagyobbak 
pedig a kinti műfüves pályán végezték el a feladatokat” – mondta 
el újságunknak Bilau Csaba, az egyesület elnöke, aki hozzátette, 
minden korosztályuk több edzőmérkőzést is játszott, kezdve az U9-
es korosztálytól egészen a felnőttekig.

Mindemellett meg kell említeni, hogy bár a koronavírus-járvány 
és a korlátozó szabályok megnehezítették a felkészülést, azt lehet 
mondani, hogy a lehetőségekhez mérten a játékosok készen állnak 
az előttük lévő szezonra.

A felnőtt csapat esetében több változás is volt a keretben, mivel né-
hány saját nevelésű ifista korú abbahagyta a labdarúgást. Minde-
mellett két érkező is van, akik úgy látszik, pozitív lendületet adhat-
nak a helyi csapat játékának. László Márk Zsámbékról tért vissza, a 
18 éves Tamás Péter pedig a Grund SE-től érkezett Vörösvárra.

Sport24

PUFC

Március elején véget értek 
a VII. Téli Torna B Ligájának küzdelmei, 

ennek eredményei a következők:
Pilisvörösvári UFC – Tabahon HPCL SE 2:1

Pilisvörösvári UFC – Solymár SC 9:1

Pilisvörösvári UFC – Celtic Tigers 4:3

Pilisvörösvári UFC – Nagykovácsi USE 2:4

Pilisvörösvári UFC – Perbál SE II 4:2

Hidegkúti SC II – Pilisvörösvári UFC 1:11

A B Liga végeredménye:
1. Pilisvörösvári UFC 15 p

2. Tabahon HPCL SE 15 p

3. Nagykovácsi USE 11 p

4. Perbál SE II 10 p

5. Celtic Tigers 6 p

6. Hidegkúti SC II 3 p

7. Solymár SC 1 p

Különdíjasok:
Liga gólkirálya: Ránits Domonkos 13 góllal (Pilisvörösvári UFC)

Eredmények:

Inárcs – PUFC 2:2

PUFC – Gyál 3:1

Győzelem a Téli Tornán
Első bajnoki meccsekre is sor került. Először idegenben léptek 
pályára a vörösváriak, Inárcson döntetlent játszottak. Másodjára 
a Gyált fogadták a fiúk és ezúttal bezsebelték a három pontot.

Az U16-os korosztály első meccsén Tárnokot verte meg három 
egyre. 

KM
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A közösségi hulladékgyűjtés időpontja: 

A HALŐRHÁZNÁL ,  A TAVAKNÁL

Kesztyűt, zsákokat a TEVÖ biztosít,
amelyeket alábbi helyszíneken
vehetnek át, illetve itt találják majd a
kihelyezett konténereket is: 

A SZENT ERZSÉBET OTTHONNÁL

IV .VÁROSTAKARÍTÁS

ÁPRILIS 9 .  8 :00-13 :00

 SANYIRÉTEN 

Aki szeretne részt venni az eligazításon, azt 
várják a Hősök terén 8:00-kor. 

Vörösvári Biokertek projektet indít a Szebb 
Környezetünkért Egyesület 2022. március 

2-ától a pilisvörösvári Művészetek Házának 
II. emeletén, a Civilek termében.

A legutóbbi Környezetvédelmi Fórumon a Holnap című film 
megtekintése és az elhangzott hozzászólások után határoztuk 
el, hogy Biokert Közösséget szervezünk városunkban az Átala-
kulás jegyében.

Az Átalakulás egy közösségi mozgalom, melynek célja egy 
egészségesebb emberi kultúra megteremtése. Az Átalakulás 
keretében sokféle projekt valósul meg világszerte: helyi valuta, 
helyi élelmiszer, energiaprojekt... Mindegyik mögött egy-egy 
közösség áll, amelyet a változtatás igénye hajt előre.

Biokert 
közösséggel 
az átalakulásért 

És hogy miért pont a biokert? Amit mindannyian egyre inkább 
érzékelünk, hogy a technológiailag fejlett precíziós mezőgazda-
ság télen-nyáron ontja a mutatós zöldségeket, gyümölcsöket, de 
egyre kevesebb egészséges élelmiszert ehetünk elérhető áron. 
Immunrendszerünket terhelik a vegyszerezett, tartósítószeres 
ételek, és sokan nem tudják kivédeni a kórokozók támadásait. 

A városokban vészesen fogy a zöldfelületek aránya, és ennek 
fő oka már nemcsak a közterületek, hanem a magánkertek le-
burkolásában is keresendő. Pilisvörösváron is egyre kevesebb 
veteményeskertet látunk. Nem vagyunk tudatában annak, 
hogy élelmiszer-ellátásunk egyre kiszolgáltatottabbá tesz 
bennünket.

Márciusban olyan közösséget szeretnénk indítani, amely a 
vegyszermentes kiskertek felbecsülhetetlen értékére hívja fel 
a figyelmet. Távolabbi célunk, hogy egyre többen élvezhessék 
saját termésük előnyeit, és terjedjen a zöld kert kultúrája, hogy 
egészséges étel kerüljön az asztalra, és a kert lelkünk örömére is 
szolgáljon. Szeretnénk majd közösségi kertet is, ennek részleteit 
együtt dolgozzuk ki.

Annyiszor fogalmazódott meg az utóbbi években, hogy szüksé-
ges a változás, indítsuk el közösen az átalakulást! Várunk Téged 
is március 2-tól kéthetente a Művészetek Háza Civilek termé-
ben! A projektben velünk tart a Kovács László Kertbarátok Köre, 
köszönjük együttműködésüket!

Temesvári Anna SZKEelnök
Őszi Brigitta kertészmérnök, környezetvédelmi ökológus

SZÍN- és  
STÍLUSTANÁCSADÁS 
hölgyek részére,  
Pilisvörösváron 

 
Hoffmann Dóra 
06-30-315-3259 
dori@stilusvarazs.hu 
www.stilusvarazs.hu  
 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

0–24
BONTÁS NÉLKÜL

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

+36-70/624-20-81

Gabó
duguláselhárítás
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Anyakönyvi hírek
Megszülettek

Csaba Dominik
2021. 12. 29.
Anya: Orosz Nikolett
Apa: Csaba Zoltán

Golha Máté Levente
2022. 02. 09.
Anya: Gera Zsófia Edit
Apa: Golha Kristian

Sárvári Marcell
2022. 02. 12.
Anya: Nagy Orsolya
Apa: Sárvári Kristóf

Rejtő Hanga Róza
2022. 02. 17.
Anya: Szervatiusz Lilla Mária
Apa: Rejtő Bence

Márton Dorián
2022. 03. 04.
Anya: Vig Anna
Apa: Márton Tamás

Elhunytak

Blind Márton
69 év
2021. 08. 10.
Brisbane, Ausztrália

Szurek Györgyné 
71 év
szül. Fetter Erzsébet
2022. 01. 30. 
Hunyadi u. 5. 

Putz Lőrincné
82 év
szül. Erdős Etelka
2022. 02. 01.
Szent Erzsébet u. 47. 

Nagyiván Ilona Anna
73 év
2022. 02. 07. 
Dobó István u. 60.

Trembeczki Andrásné
77 év
szül. Hollinger Gizella
2022. 02. 09. 
Bocskai u. 111. 

Fésüs Andrásné
62 év
2022. 02. 16.
Szent István u. 31. 

Gödl István 
78 év
2022. 02. 16.
Akácfa u. 18. 

Schrenck Ágnes
42 év 
szül. Wippelhauser 
Ágnes Fatime
2022. 02. 16.
Csokonai u. 33.

Sós Tamásné
53 év 
szül. Pétervári Márta
2022. 02. 16.
Fő u. 101.

Szamosi Mártonné 
84 év
szül. Schäffer Anna
2022. 02. 21. 
Szent Erzsébet u. 

Apollónia Mártonné 
90 év 
szül. Peller Magdolna
2022. 02. 26.
Báthory u. 13. 

Brandthuber Ernőné 
78 év 
szül. Weller Gizella
2022. 02. 26. 
Kossuth L. utca 26. 

Hirdetési díjak 
a Vörösvári Újságban

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

Víz- 
és fűtésszerelés, 

javítások

Steckl Bernát
+36-20/583-9193

b.steckl@gmail.com

Köszönetnyilvánítás
A Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub köszönetét fejezi ki az alábbi vállalkozóknak, cégeknek, a klub tagjainak és az ismeretleneknek, hogy tom-
bolanyereményekkel támogatták, segítették a klub farsangi bálját:

Kulcs Patika Gyógyszertár, Zöld Csibe BT., Braun Jánosné Élelmiszerbolt, Krivinger Zöldségbolt, Nick Ékszerbolt, 100 forintos bolt (Fő út 
36.), Erk konyha, Krausz Mezőgazdasági bolt, Bababolt (Fő utca 58.), Molnár Sándor vállalkozó, Müller kávéház, Izsák és Mester üzlet, Dvo-
rán Elektro, Rita Virágbolt, Schreck Lakástextil, Fetter György fodrász, valamint minden klubtag és ismeretlen felajánló. Köszönjük!

A klub vezetősége

Elhunyt Sebestyén Sándorné, 
a Gradus Óvoda korábbi vezetője
Január 20-án elhunyt Sebestyén 
Sándorné, született Krupp Zsu-
zsanna, aki évtizedekig dolgo-
zott óvónőként Pilisvörösváron, 
és a Gradus Óvoda vezetőjeként 
vonult nyugdíjba. A búcsúztató-
ján elhangzott beszéd részletei-
vel búcsúzunk tőle. 

„Óvónőként először a Puskin utcai óvodában, majd 1983-tól a Hő-
sök terén lévő, későbbi nevén Gradus Óvodában végezte feladatait 
lelkiismeretesen. És amikor elérkezett a jól megérdemelt pihenés 
időszaka, 2012-ben a Gradus Óvoda vezetőjeként vonult nyugdíj-
ba. Főiskolán német nemzetiségi óvodapedagógus oklevelet szer-
zett. Fontos volt számára a sváb hagyományok, a német nyelv át-
adása a gyermekek számára. A németországi óvodákban szerzett 
tapasztalatokat igyekezett a saját óvodájukban is meghonosítani.

Szerette munkáját és kollégáit, akikkel kiváló kapcsolatot ápolt, 
szerették, megbecsülték Őt. Az élet dolgaiban a jót kereste. 
Együttérző, szolidáris emberként rá mindig lehetett számítani. 
Igazi közösségi ember volt, aki imádott énekelni, hosszú évekig 
volt a templomi és a temetői kórus tagja. Szerettei és ismerői sok 
szép emléket őrizhetnek róla. Az együtt töltött idők megannyi él-
ményét, hangját, mosolyát, mozdulatait, a közös családi ünnepek 
felejthetetlen hangulatát. Azonban a sors kegyetlensége folytán 
tavaly év végén hirtelen betegség támadta meg szervezetét.

Küzdött a gyógyulásért, nem adta fel. Szerettei mindvégig mel-
lette voltak, segítették, biztatták, ápolták, ha kellett, de a szere-
tetnek, legyen az bármilyen erős is, sajnos nincsen hatalma sem 
a betegség, sem a halál felett. Végül elfogyott ereje, 2022. január 
20-án szerető szíve megszűnt dobogni, örökre eltávozott a csönd 
és béke birodalmába.”

Nyugodjék békében!
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KERTGONDOZÁS,
egyedi munkák, 

rendszeres kertápolás, 
kisebb ház körüli javítások.

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

Kozmetikai eszközök gyártásával foglalkozó cég új munkatársat keres

FELADATOK:
• Teljes körű könyvelési feladatok ellátása
• Analitikus nyilvántartás vezetése és egyeztetése (tárgyi 

eszköz, vevő, szállító)
• Havi, negyedéves és éves zárások, bevallások készítése
• Adóbevallások, éves beszámolók, 

statisztikák elkészítése
• Likviditási terv készítése
• Cégen belüli egyeztetés
• Valamennyi üzleti esemény felügyelete és könyvelése

ELVÁRÁSOK:
• Mérlegképes könyvelői végzettség
• Többéves releváns számviteli szakmai tapasztalat
• Alapos IT felhasználói ismeretek, kiváló Excel-tudás
• Analitikus és komplex gondolkodásmód
• Jó kommunikációs és együttműködési készség
• Precíz, önálló munkavégzés
• Hatályos számviteli, adózási jogszabályok naprakész 

ismerete és alkalmazása

• Hatályos számviteli, adózási jogszabályoknak megfele-
lő magyar könyvelői program felhasználói ismerete

• Német és/vagy angol tárgyalóképes nyelvtudás

ELŐNY:
• Kereskedelmi és/vagy üzemgazdálkodási végzettség
• Adóügyi tanulmányok
• Infor LN ismerete

AMIT NEKED KÍNÁLUNK: 
• Hosszú távú munkalehetőség egy stabil hátterű, német 

anyavállalattal rendelkező cégnél
• Munkába járás támogatása
• Azonnali munkakezdés
• Versenyképes fizetés

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Pilisvörösvár 

JELENTKEZÉS:
Fényképes önéletrajzokat a steckl@ionto.hu e-mail-címre 
várjuk!

Csatlakozz hozzánk
Mérlegképes könyvelő
pozícióba, részmunkaidős állásra!

BÍZZA RÁNK INGATLANA ELADÁSÁT!

HEXI INGATLAN

WE CAN HELP YOU IN PROPERTY MATTERS

www.hexi.hu   

Pilisvörösvár, Piliscsaba, Pilisszentiván, Solymár

1100%%  

KEDVEZMÉNY 
KUPON

Otthon a Pilisben 

R

hexi.ingatlan@gmail.com    facebook.com/hexi.hu

aa  ppiilliissii  ttéérrsséégg  sszzaakkéérrttőőjjee

22001100  óóttaa  aa  ppiiaaccoonn

hhaattéékkoonnyy  éérrttéékkeessííttééss

sszzaakksszzeerrűű  sszzoollggáállttaattááss

kkeeddvveezzőő  ddííjjaakk

üüggyyvvééddii  hhááttttéérr,,  hhiitteellüüggyyiinnttéézzééss

aajjáánnddéékk  eenneerrggeettiikkaaii  ttaannúússííttvváánnyy

««
««
««

««
««

««
««

WE SPEAK GERMAN, ENGLISH, RUSSIAN, SPANISH

Szabó Helga +36 70 328 0696

Hajas Gabriella +36 20 805 0690
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karrier.aldi.hu

Biatorbágy /
Home office

Mitarbeiter Einkauf
Bewirb Dich jetzt und werde Teil unseres Teams!

deutsche  
Sprachkenntnisse

Vollzeit oder 
Teilzeit

JETZT ONLINE BEWERBEN!

HR_hirdetes_Vorosvari_ujsag_180x125_Biatorbagy_beszerzesi.indd   3HR_hirdetes_Vorosvari_ujsag_180x125_Biatorbagy_beszerzesi.indd   3 2022. 03. 09.   10:212022. 03. 09.   10:21
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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!

 

ÁLLÁSLEHETŐSÉG 
 

Takarító állás 
 

Piliscsabai székhelyű, étrendkiegészítőket gyártó 
üzembe keresünk takarító munkatársat. 

 
Napi 8 órás, egy műszakos munkarendben van 

szükségünk igényes, szorgalmasan végzett munkádra. 
Ez alatt elvégzendő az üzem és a kommunális 

helyiségek tisztán tartása, eszközök mosogatása, 
irodaépület heti takarítása. 

Ha sok a feladat a termelésben, segítened kell a 
csomagolás könnyen betanulható folyamataiban is. 

 
A munkavégzés helye: Piliscsaba. 

 
Jelentkezésedet rövid  önéletra jzza l vá rjuk az 

a lább i ímélc ímen: info@esentico.hu 
és elérhetőek vagyunk a  következő 

telefonszámon: 20/ 289 0892. 

 

ÁLLÁSLEHETŐSÉG 
 

Gépbeállító 
 

Piliscsabai székhelyű, étrend-kiegészítőket gyártó 
üzembe keresünk gépbeállító - karbantartó 

munkatársat. 
 

Napi 8 órás, egy műszakos munkarendben van 
szükségünk alapvető mechanikai ismereteket és jó 

műszaki érzéket igénylő munkádra. 
Élelmiszeripari higiéniai körülmények között kell 

gépeket működtetni, tisztítani, beállítani, a kisebb 
felmerülő problémákat megoldani. 

 
A munkavégzés helye Piliscsaba. 

 
Jelentkezésedet rövid önéletrajzzal várjuk az 

alábbi ímélcímen: info@esentico.hu 
és elérhetőek vagyunk a következő 

telefonszámon: 20/289 0892 

 

ÁLLÁSLEHETŐSÉG 
 

Takarító állás 
 

Piliscsabai székhelyű, étrendkiegészítőket gyártó 
üzembe keresünk takarító munkatársat. 

 
Napi 8 órás, egy műszakos munkarendben van 

szükségünk igényes, szorgalmasan végzett munkádra. 
Ez alatt elvégzendő az üzem és a kommunális 

helyiségek tisztán tartása, eszközök mosogatása, 
irodaépület heti takarítása. 

Ha sok a feladat a termelésben, segítened kell a 
csomagolás könnyen betanulható folyamataiban is. 

 
A munkavégzés helye: Piliscsaba. 

 
Jelentkezésedet rövid  önéletra jzza l vá rjuk az 

a lább i ímélc ímen: info@esentico.hu 
és elérhetőek vagyunk a  következő 

telefonszámon: 20/ 289 0892. 

 

ÁLLÁSLEHETŐSÉG 
 

Takarító állás 
 

Piliscsabai székhelyű, étrend-kiegészítőket gyártó 
üzembe keresünk takarító munkatársat. 

 
Napi 8 órás, egy műszakos munkarendben van 

szükségünk igényes, szorgalmasan végzett 
munkádra. 

Ez alatt elvégzendő az üzem és a kommunális 
helyiségek tisztán tartása, eszközök mosogatása, 

irodaépület heti takarítása. 
Ha sok a feladat a termelésben, segítened kell a 

csomagolás könnyen betanulható folyamataiban is. 
 

A munkavégzés helye: Piliscsaba. 
 

Jelentkezésedet rövid önéletrajzzal várjuk az 
alábbi ímélcímen: info@esentico.hu 
és elérhetőek vagyunk a következő 

telefonszámon: 20/289 0892. 
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Április 2. Tavaszköszöntő koncertek

18.00 Ifj. Demeter László és Demeter László 
fuvolakoncertje
Művészetek Háza, Színházterem 

Április 3. Süsü, a sárkány kalandjai

10.00 Zenés mesejáték 
Jegyár: 2500 Ft
Művészetek Háza, Színházterem

Április 3. Tavaszköszöntő koncertek

16.00 Szerémi Márkó klarinétkoncertje
Zongorán közreműködik Horváth Krisztina 
Református templom (Vágóhíd u. 1.)

Április 7. Egészségnap

17.00–20.00 Előadások, életmódtanácsok, kóstoló
Művészetek Háza, Színházterem

Április 8. Költészet napja

18.00 Fogarasy Attila és Székely László költői 
estje a magyar költészet napja alkalmából:
Vendég: Pető Tóth Károly
Városi Könyvtár

Április 10. Tavaszköszöntő koncertek

16.00 Liszt Ferenc: Via Crucis
Berchy József és Jászberényi Lilian
Nagyboldogasszony-templom 
(Templom tér)

Április 15–18. Húsvéti barangoló nagypéntektől húsvéthétfőig

Húsvéti vers és színező a kicsiknek, QR-kódos játék a nagyoknak több helyszínen.
Családi programként ajánljuk a Húsvéti Barangoló felhívásunkat. Hat helyszínen új játékok: a tiniknek és nagyoknak 
QR-kóddal elérhető online játékok, a kisebbekre gyűjthető és hazavihető húsvéti színezők várnak. Akik minden 
helyszínt felkeresnek és jól válaszolnak, húsvéti édességet kapnak! Játékra fel!

Április 17. Húsvéti bál

20.00–02.00 Zenél: Die Adlersteiner Zenekar
Belépő: 2000 Ft
Művészetek Háza

Április 18. Locsolóbál

15.00–20.00 A nyugdíjasklub szervezésében
Művészetek Háza

Hogyan értsük félre a nőket? 
– Csányi Sándor önálló estjeÁprilis 22.

19.00 Művészetek Háza

Tavaszi dallamok 
– kórustalálkozóÁprilis 23.

15.00 A Német Nemzetiségi Vegyeskórus 
szervezésében
A belépés díjtalan.
Művészetek Háza

Április 24. Tavaszköszöntő koncertek

16.00 Őrfi Gabriella fuvolakoncertje 
Orgonán közreműködik Horváth Krisztina
Nagyboldogasszony-templom
(Templom tér)

Május 1. Tavaszköszöntő koncertek

16.00 Barokk ária est
Közreműködik Tácsik Zsuzsanna, Fers 
Márta, Mayer Angyalka 
Ligeti plébániatemplom

Április 24. Tavaszköszöntő koncertek

11.00 Pianissimo zongora duó  
Platz Piac

Április 12. Ruhagyűjtés

7.00–18.00 Művészetek Háza
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PILISVÖRÖSVÁR
 FŐ  U. 127.

Jegyár: 2 000 FtJegyár: 2 000 Ft

Húsvéti bálHúsvéti bál
2022.04 . 17 .2022.04 . 17 .

20-02 ÓRÁIG20-02 ÓRÁIG

Jegyvásárlás online is!Jegyvásárlás online is!
www.mhpv.huwww.mhpv.hu

TavaszköszöntŐTavaszköszöntŐ
koncertekkoncertek

fuvola

klarinét

Zongora

zongora

fuvola-orgona

cselló-ének-zongora

április 02. 18.00   Művészetek Háza
április 03. 16.00   Református Templom
április 10. 16.00   Nagytemplom
április 24. 11.00   Platz Piac
április 24. 16.00   Nagytemplom
május 1.      16.00   Ligeti templom

T o v á b b i  r é s z l e t e k :  m h p v . h u  -  t é r z e n e  p r o g r a m o k  

FUVOLA           CSELLÓ ZONGORA ORGONA KLARINÉT

A koncertekre a belépés ingyenes!

NAGYPÉNTEKTŐL  HÚSVÉTHÉTFŐIG

HÚSVÉTI BARANGOLÓ

TEMPLOM TÉRLAHMKRUAM
 

L IGET I  
TEMPLOM 
BARKAFA

FŐ  TÉR
BARKAFA

Keresd a QR kódokat, színezőket!

FŐ  ÚT
ÓRIÁS TOJÁS 

FUTÓPÁLYA 
A TAVAKNÁL

Ha te is részt veszel a játékban, húsvéti édesség a jutalmad!



 a városunk

május 22. I. UBM RedRun futóverseny

május 29. Majális–Gyermeknap

június 25. Stégek Éjszakája

július 17. Hallo Werischwar

augusztus 12. Pilisvörösvár 25 éves

november 15. Jégpálya

december 11. Adventi Vásár

25 éves 

augusztus 12–15. Vörösvári Napok

szeptember 24. Szüreti felvonulás–bál


