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Április elsejével új jegyzője van váro-
sunknak, Gergelyné Csurilla Erika, az 
eddigi aljegyző személyében. Vele 
beszélgettünk többek között az új ki-
hívásokról.



KEDVES OLVASÓK!

Nem tudom, Önök hogy vannak 
vele, de szerkesztőségünk tagjai 
már nagyon várják a tavaszt. Per-
sze tudjuk, hogy az április szeszé-
lyes, a májusi eső meg aranyat ér, 
de azt hiszem, a napsütés most 
legalább annyira kell a szíveknek 
és a lelkeknek, mint a növények-
nek az eső. Valahogy az lenne jó, ha 
mindez egyensúlyba kerülne, és ha 
a világ nem is lesz tőle rögtön jobb, 
talán a belső, személyes egyen-
súlyt sikerül vele megőrizni…. az-
tán szép lassan jöhet a többi is. Én 
ebben reménykedem.

A remény pedig kell, az visz előbb-
re. Reménykedik és bízik városunk 
vezetése is abban, hogy hamaro-
san helyreáll vagy legalábbis ren-
deződik a Sberbank csődje miatt 
bekövetkezett helyzet, mely igen-
csak hatással van az idén terve-
zett beruházásokra, fejlesztésekre. 
Többek között ez is téma a pol-
gármesteri interjúban. Emellett 
vannak örömteli hírek is. Nagy-
szabású sportrendezvénynek lesz 
otthona Pilisvörösvár májusban, 
melyen nemcsak a futás szerelme-
sei érezhetik jól magukat, hanem 
mindenki, aki szívesen részt vesz 
egy közösségi eseményen. Ezek 
mellett beszámolunk az elmúlt 
időszak eseményeiről: ünnepről, 
kiállításról, egészségnapokról és 
várostakarításról, és sok-sok prog-
ramajánlót is találnak. 

Reméljük, találnak kedvükre való 
olvasnivalót, közben pedig élvez-
zék a napsütést és gyönyörködje-
nek az éledő, napról napra színe-
sebb természetben!

Palkovics Mária

Választás 2022

Április 3-án választott az or-
szág, a választásra jogosultak 
69,54%-a szavazott, az ered-
mények fényében újabb négy 
évre a FIDESZ–KDNP lett a 
kormányzó párt, kétharma-
dos többségben. Pest megye 
3. számú választókerületében 
– ide tartozik Pilisvörösvár 
– a Nemzeti Választási Iroda 
98,84 százalékos feldolgozott-
sági adatai szerint a szavazók 
több mint fele, 51,94 százaléka 

tette le voksát a FIDESZ–KDNP jelöltje, dr. Vitályos Eszter mellett. Ez összesen 36 877 főt 
jelent. Az ellenzéki összefogás jelöltjének, Buzinkay Györgynek 26 540 ember szavazott 
bizalmat, vagyis a leadott voksok 37,38 százalékát szerezte meg. Őt követi a Mi Hazánk 
Mozgalom színeiben induló Pál Béla 4,27 százalékkal. Pilisvörösváron 8262-en mentek 
el szavazni, ami 72,18 százalékos részvételi arányt jelent. Ritter Imre ismét szerzett man-
dátumot a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának listáján. Pilisvörösvá-
ron a választás napján 879 fő szerepelt a német nemzetiségi névjegyzékben az ország-
gyűlési képviselők választására kiterjedően, ebből 698 fő adott le érvényes szavazatot a 
német listára az április 3-i országgyűlési választásokon. 

Áthidaló forrás a kormánytól

Március végén megérkezett 
az a 497 millió forint áthidaló 
forrás Pilisvörösvár önkor-
mányzatának számlájára, 
amelyet a Sberbank csődje 
kapcsán ítélt meg a kormány 
a városnak. A döntés értelmé-
ben ebből 300 millió forint a 
település működtetésére, 197 
millió forint pedig a megkez-
dett beruházások finanszíro-
zására fordítható.

A költségvetés újratervezése jelenleg is tart, ennek részleteiről hamarosan beszámo-
lunk. A városvezetés továbbra is minden erejével azon dolgozik, hogy a jelenlegi vis 
maior okozta pénzügyi válságból mielőbb kijuttassa Pilisvörösvárt, és a település elmúlt 
két évben megkezdődött dinamikus fejlődése folytatódhasson.

Első városi futóverseny

Az önkormányzat az év során számos 
rendezvényt szervez a pilisvörösvári-
aknak. A palettára mostantól a sport-
rendezvények is felkerülnek, ugyanis 
május 22-én első futóversenyét szer-
vezi Pilisvörösvár Város Önkormány-
zata nevében a Művészetek Háza, az 
UBM támogatásával. A futóverseny 
részleteit a 17. oldalon találják.
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Gyümölcsfák felajánlásból

Több mint száz facsemete talált gazdára városunkban az erdélyi 
Felenyedi Református Egyházközség jóvoltából. Ők ezer darab fát 
adományoztak ugyanis a Pócsmegyer-Leányfalui Református 
Társegyházközségnek, akik viszont a fákat felajánlották a régiós 
településeknek. Az akció keretében a pilisvörösváriaknak 110 fa-
csemete igénylésére volt lehetőségük. Az elérhető fafajták a kö-
vetkezők voltak: szilva, körte, alma, cseresznye, kajszibarack és 
őszibarack. A fák alig több mint egy nap alatt gazdára találtak, 15 
fát pedig a Városgazda kft. munkatársai ültettek el városszerte.

Lakossági fórum több 
utca forgalmáról

Lakossági fórumot 
tartott az önkor-
mányzat március 
23-án, szerdán a 
Szent Erzsébet, a 
Táncsics és a Má-
tyás király utca 
forgalmával kap-
csolatban. Minde-
gyik helyszínen az utóbbi időben erősen megnövekedett átmenő 
forgalom kezelésében kérték a városvezetők segítségét az utcák 
lakói. Az önkormányzat nyitott az együttműködésre és a prob-
léma kezelésére, ezért a fórumon mind az utcákban élők, mind 
pedig az ott közlekedők elmondhatták véleményüket, tapaszta-
latukat.

A Szent Erzsébet utca esetében az első körös egyeztetés már ko-
rábban lezajlott, akkor az általános helyzetértékelést tartották 
meg a lakók és a képviselők. A mostani megbeszélésen már a 
helyzet megoldására vonatkozó konkrét ötleteket vitatták meg 
a résztvevők. A fórumok eredményeként a forgalom biztonsá-
gosabbá tételére hat helyszínen helyeznek majd el forgalomte-
relő táblákat. Ennek az az előnye, hogy könnyen telepíthetőek, 
és szükség esetén áthelyezésük sem okoz nehézséget. A terelők 
a jóváhagyást követően kerülhetnek ki a javasolt helyszínekre 
három hónapos próbaidővel. 

A fórum másik témája a Táncsics és a Mátyás király utcák for-
galmi helyzetének kezelése volt. Az egyeztetés lakossági kezde-
ményezésre történt. Az önkormányzat tervei között már koráb-
ban is szerepelt az utcák biztonságosabbá tétele. Megoldásként 
járdaépítést és kiemelt gyalogosátkelők telepítését tervezik. A 
helyszínekre vonatkozó lakossági javaslatokat forgalomtechni-
kai szakember vizsgálja meg mindhárom esetben, a későbbiek-
ben pedig újabb egyeztetésekre kerül majd sor.

Március végén 
postázták az új 
adócsekkeket
A polgármesteri hivatal 
adóosztálya március 25-én, 
pénteken kezdte el a magán-
személyek kommunális adója, 
a késedelmi pótlékok, az elma-
radt gépjárműadó és a bírságok 

befizetéséhez szükséges csekkek ismételt kiküldését. A bo-
rítékban ezúttal csak csekkeket találnak a címzettek, a tá-
jékoztatót és adószámla-kivonatokat február végén küldték 
ki mindenkinek. Az ismételt kiküldésre azért volt szükség, 
mert a korábbi csekkeken lévő bankszámlaszámok megvál-
toztak a Sberbank végelszámolása miatt.

A kommunális adó esetében az első félévre vonatkozó fizetési 
határidő is megváltozott, ez 2022. április 15-re tolódott, a má-
sodik féléves befizetéseket változatlanul szeptember 15-ig kell 
megtenni. Akik a korábbi – februárban kiküldött – csekkek 
alapján teljesítették a befizetést, azok csak a második féléves 
adóról kapnak csekket. (Ha azt is befizették, akkor arról sem.) 
Az egyéb adókkal, díjakkal, illetékekkel kapcsolatban kikül-
dött csekkeket pedig a kézhezvétel követően kell befizetni.

A csekken történő fizetésen kívül lehetőség van át-
utalással vagy az önkormányzati hivatali portálon ke-
resztüli elektronikus fizetésre is. Az E-Önkormányzat 
Portál a következő weboldalon érhető el: 
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Átutalás esetében pedig az alábbi QR-kódon 
található számlaszámokra lehet utalni:

Adó 1% vörösvári szervezeteknek

Egészen május 20-ig lehetőség van rendelkezni az adó 1+1 szá-
zalékáról. A civil szervezeteknek – amelyek közül több mint 
harminc vörösvári székhelyű – óriási segítséget jelentenek az 
adóforintok, és csak néhány perc figyelmet igényel az adózók-
tól, hogy felajánlják azt. Akkor is lehetőségük van rendelkezni 
adójuk egy százalékáról, ha családi szja-visszatérítést kaptak 
– emlékeztetett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. 

Az 1% felajánlására 2022-ben jogosult, vörösvári 
székhelyű civil szervezetek listáját megtalálja a 
városi honlapon. 
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ÁLLÁS, TERMÉK, 
SZOLGÁLTATÁS, 
APRÓHIRDETÉS?

Hirdessen a 
Vörösvári Újságban! 

 

Tarifák, lehetőségek:  
pilisvorosvar.hu/aktualis/vorosvari- 
ujsag/hirdetesi-lehetosegek

nyomtatott formában 
2.200 háztartásába jut el, 
így a családtagokkal együtt 
mintegy 6.600 vörösvári 
olvassa.

 

Szeretné hatékonyan hirdetni 
termékét vagy szolgáltatását?

Állást kínál és a legjobb 
munkaerőre van szüksége? 

Magánszemélyként vevőt keres 
telkére, házára, lakására?

Eladna valamit, amire már nincs 
szüksége? 

Hirdessen a Vörösvári Újságban, Pilisvörösvár 
egyetlen közéleti lapjában, amely 

megjelenik a város online 
kommunikációs felületein web- és 
Facebook-oldalán, a városi 
applikációban, valamint a legnagyobb
helyi közösségi csoportokban, eljutva 
ezzel a pilisi régió lakóihoz is.

 

Válasszon  hatékony megjelenést
Pilisvörösváron és környékén, 
 hirdessen kedvező tarifákkal  a
Vörösvári Újságban!

 

Újabb helyszínen végeznek 
hálózatfejlesztést

Újabb jelentős pontjához érkezett a telekommunikációs 
hálózatfejlesztés az Északi lakókörzetben: megkezdték 
a nagy sebességű optikai kábelek fektetését. Az érintett 
területek a Báthory utca, a Béke utca, a Bethlen Gábor 
utca, a Freiäcker utca, a Madarász Viktor utca, a Mind-
szenty József utca, a Nagy Imre utca, az Ohmüllner Már-
ton utca, a Postakert utca, a Réthy Zoltán utca, a Szapo-
lyai utca, a Szinyei Merse Pál utca, valamint a Törökkút 
utca.

A Magyar Telekom Nyrt. tájékoztatása szerint az érin-
tett területeken alapépítményes nyomvonal épül, ez 
földkitermeléssel és térkő burkolatok bontásával, illetve 
helyreállításával jár. Az üvegszálas optikai kábelek a 
padka alatt húzódnak majd. A Telekom tájékoztatása 
szerint a munkálatokat várhatóan zaj kíséri, emiatt el-
nézést kérnek az érintett lakosoktól. Bővebb információ, 
kérdés esetén a szolgáltató a +3630/180-35-58-as és a 
+3630/627-0034-es  telefonszámon fogadja a hívásokat.

285 zsák ruha 
az idei első ruhagyűjtésen

Sikeres volt az idei első – áprilisi 12-én tartott - használt-
ruhagyűjtés a városban. A Művelődési Ház udvarán ez 
alkalommal 285 zsák ruha gyűlt össze. A vörösváriak 
már jól ismerték a leadáshoz kapcsolódó szabályokat, 
így többségében használt, de tiszta, sérülésmentes ru-
hákat hoztak, méret és kategória szerint csoportosítva. 
A városi gyűjtést Strack Bernadett alpolgármester kez-
deményezte a tavalyi évben, azzal a céllal, hogy a vörös-
váriaknak lehetőséget biztosítsanak a háztartásokban 
fölöslegessé váló ruhaneműk leadására. A ruhákat a 
Városgazda Kft. teherautója szállítja el a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálathoz, és rászorulók kapják majd meg. 
Ennek most az ukrajnai háború kapcsán még nagyobb 
jelentősége van.

Aki a mostani gyűjtésről lemaradt, az idén még két al-
kalommal – június 21-én és szeptember 20-án – pótol-
hatja ruháinak leadását. A szervezők a későbbiekben is 
a tavaszi, a nyári és az őszi ruhaváltásokhoz kapcsoló-
dóan szeretnének a ruhák átvételére lehetőséget adni a 
Pilisvörösváron élőknek.

50. házassági évfordulók
A március 15-ei hosszú hétvégén tartotta a Pilisvörösvári Nyugdíjas 
Klub évnyitó rendezvényét. A délutáni rendezvény vidám hangulat-
ban telt, és itt köszöntötték azokat is, akik idén ünneplik 50. házas-
sági évfordulójukat. Az eseményen jelen volt dr. Fetter Ádám polgár-
mester, aki a városvezetés nevében ajándékkal köszöntötte a jubiláló 
Peller és Törzsök házaspárt.
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Bár városunk anyagi helyzete 
a Sberbank csődje miatt továbbra 
is bizonytalan, ebben a hónapban 
már más, kellemesebb témák is 
szóba kerültek dr. Fetter Ádám 
polgármesterrel készített 
interjúnkban. Többek között az, 
hogy először szervez nagyszabású 
futóversenyt a város.

• Idén először szervezik meg a Pilisvörösvár-UBM RED 
RUN futóversenyt. Mondana erről pár szót?
A TEVÖ régi álma válhat ezzel idén valóra. Úgy gondoljuk, ez 
egy hiánypótló esemény, ami egyben turisztikai látványosság. 
Szeretnénk a kulturális rendezvények mellett regionális sport-
események házigazdája is lenni. Igazából ez nemcsak futóver-
seny lesz, hanem egy egész napos családi és egészségnap is. 
Előadások, bemutatók lesznek az egészséges életmód jegyében, 
kiegészítve a család minden tagját lekötő és vonzó kulturális 
programokkal. A rendezvény fő támogatója az UBM, akivel egy 
hosszú távú együttműködést kötöttünk. Minden korosztály 
számára igyekeztünk lehetőséget biztosítani: 1 km és 2 km táv 
lesz a gyerekek számára, 7 km, 14 
km és 21,1 km táv pedig a felnőttek 
és a profi futók számára. Cél a futás 
és a futás adta kikapcsolódás meg-
ismertetése, megszerettetése. Remé-
lem, a lakosság nagy érdeklődéssel 
fogadja majd az eseményt. Az esti 
bulin a hangulatról a Pesty Party 
Showband gondoskodik majd, akik-
kel a tavalyi TEVÖ-napon találkoz-
hatott a közönség. (A verseny részle-
teit a 17. oldalon találják.)

• Kevésbé örömteli téma, de 
még mindig beszélnünk kell a 
város anyagi helyzetéről, hiszen 
a Sberbank csődje miatt újra kell 
tervezni a költségvetést. Mit je-
lent ez, hogy zajlik a folyamat? 
A legrosszabbal számolunk. Óriási 
a bizonytalanság. Az állami segít-
ségnyújtás jelenleg arra elég, hogy 

Futóverseny, 
újratervezés, fakivágás

a napi működésünket tudjuk finanszírozni, a béreket ki tudjuk 
fizetni, a főzőkonyha tudjon működni, és a folyamatban lévő 
beruházásokat ki tudjuk fizetni. Amennyiben hosszabb ideig 
nem juthatunk a pénzünkhöz, akkor újabb támogatás igénylése 
lesz szükséges, hiszen működésünk hosszú távra így sem biz-
tosított. A saját erős beruházásokat fel kell függeszteni, az esz-
közbeszerzéseket el kell halasztani. Csak a létfontosságú projek-
teket engedjük megvalósulni. A civil támogatások folyósítását 
a tűzoltók és polgárőrök kivételével felfüggesztettük. Ezúton is 
köszönöm az egyesületek megértését a kialakult helyzet iránt.

• Már többször téma volt, hogy elnyerte a város a 3,5 mil-
liárd forintos támogatást. Az első lehívható összeg nagy-
jából 80 millió forint. Ez már elérhető?
Még a választások előtt sikerült aláírni a támogatói szerződést 
mind a 80 milliós pályázatra, mind a 3,5 milliárdos keretösz-
szegre. Az utalás bármelyik pillanatban megtörténhet, az aláírt 
szerződések már megérkeztek. 

• Említette a múlt hónapban, hogy az első beruházás eb-
ből a pénzből a Tó dűlőben a záportározó megépítése. Ez 
mikor kezdődhet meg és mit takar pontosan?
A szikkasztó építésével megoldódna egy több tíz éves probléma a 
Tó utcában és a környékén élők számára. A záportározó projekt 
jelenleg beadásra készen áll, ezt a dedikált forráskeret megnyí-
lása után azonnal be tudjuk adni. Kezdésre vonatkozóan nem tu-
dunk dátumot mondani, eddig egy keret nyílt meg, az energetikai 
beruházások, ennek előkészületei szintén zajlanak a hivatalban. 
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• Az idei év egyik legnagyobb terve a bölcsőde meg-
építése. Ez is csúszik most, vagy van esetleg valami 
fejlemény? 
Nemrég elkészültek a végleges kiviteli tervek, most zajlik 
az árak bekérése, összesítése. Ez az összeg fogja meghatá-
rozni a beruházás tényleges költségét. Az elmúlt időszak-
ban folyamatosan emelkedtek az építőanyagok és a kivite-
lezés árai, ezért van szükség az árak aktualizálására. Eleve 
terveztünk áremelkedéssel a projekt összeállítása során, 
bízom benne, hogy még mindig beleférünk a tervezett 
keretbe. Amennyiben további önerőre nem lesz szükség, 
akkor indulhat a projekt – ez az összeg az EU-s projektek 
szabályai szerint elkülönített számlán volt –, egyébként a 
szükséges forrás beszerzéséig csúszni fog.

• Másik nagy beruházási terv a Búcsú tér ifjúsági 
parkká alakítása. Mi lett volna az eredeti határidő, 
és a mi a terv most, hogy a pénzügyi krízis miatt ha-
lasztani kell?
Erre a projektre már kiutalták a pénzt, és sajnos ez is része 
a jelenleg nem hozzáférhető összegnek. Emiatt a projek-
tet addig felfüggesztjük, amíg a helyzet nem rendeződik. 
Az eredeti tervek szerint márciusban írtuk volna ki a köz-
beszerzést és hamarosan elkezdtük volna a kivitelezést. 
Bízunk benne, hogy visszakapjuk a pénzünket, de sajnos 
ez idő alatt is folyamatosan emelkednek az építőipar árai, 
ezért ha sokáig kell várnunk, akkor további forrásokra 
lesz szükség a megvalósításhoz. Meglátjuk, egyelőre eny-
nyit látunk.

• Fakivágások zajlottak és zajlanak a város több 
pontján. Ezek milyen okból történnek?
Köszönöm a kérdést, jó, hogy ezt a témát tisztázni tudjuk, 
illetve elmondhatom a részleteket, ugyanis sok mende-
monda kering például a Facebookon, hogy micsoda szé-
gyentelen fakivágások történnek. Fontos, hogy megértse 
és elfogadja a lakosság, hogy minden favágás indokolt 
volt és a szükséges engedélyek meglétével történt. A ki-
vágott fák betegek és balesetveszélyesek voltak. Ezek té-
nyét nem önkényesen határoztuk meg, hanem szakértőt 
kértünk fel, és a szakértő javaslatára cselekedtünk. Csak 
azokat a fákat vágtuk ki és fogjuk kivágni, melyek egész-
ségi állapota azt indokolja. Nagyon népszerű dolog egy 
fa kivágása ellen tiltakozni, de a felelősséget bármilyen 
kár bekövetkezéséért nekem kell vállalnom. Ha a szak-
értő azt állítja, ki kell vágni, akkor azt nem fogjuk tudni 
felülbírálni.

• Helyette lesz faültetés, fapótlás? Milyen ütem-
ben?
Eddig is több mint 150 fát ültettünk el, és ezt a jövőben is 
szeretnénk folytatni. A helyi rendelet szabályozza, miként 
történhet meg egy kivágott fa pótlása. Mi ezen felül is 
akarunk fát ültetni, nem csupán a meglévőek pótlására. 
Folyamatban van egy fakataszter elkészítése, ami egy lel-
tár is egyben a meglévő faállományról és annak állapotá-
ról. Ez fontos ahhoz, hogy képben legyünk és hosszú távú 
terveket tudjunk készíteni. Nagyon sok vadon sarjadt, 
allergén fa cseréjét tervezzük. Tudatosan szeretnénk a vá-
rosképet alakítani, ami esztétikailag is értékes lesz.

Palkovics Mária

2022. március 11-ei rendes ülés
Önkormányzati rendelet a 2021. évi költségvetéséről szó-
ló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
– Átvezették a 2021. december végéig meghozott határozatokat, 
a megkapott támogatásokat, előirányzat-ácsoportosítást hajtot-
tak végre a kormányzati funkció vagy főkönyvi szám változása 
miatt.

Határozat a Rákóczi utca 581 hrsz.-ú telken, a volt Mutt-
nyánszky szakiskola épületének f öldhivatali térképen 
történő feltüntetéséhez kapcsolódóan, a Helyi Építési 
Szabályzat (HÉSZ) tárgyalásos eljárásban történő módo-
sítását érintő tervezési terület kiterjesztéséről – Az 580, 
581, 4525/12 hrsz.-ú telkeket kiemelt fejlesztési területté nyilvá-
nította a testület.

Határozat a Pilisvörösvár 0120/6 hrsz.-ú ingatlan belte-
rületbe vonásáról – A belterületbe vonással és a közmű kiépí-
tésével kapcsolatos összes költség az ingatlantulajdonost terheli, 
ahogy a hozzá kapcsolódó út járhatóvá tétele is.

Önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgál-
tatásról szóló 23/2016. (IX. 9.) önkormányzati rendelet 
módosításáról – 2022. január elsejétől a nem közművel ösz-
szegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, szállításával 
és elhelyezésével az önkormányzat az év végéig Stollár Károly 
egyéni vállalkozót bízta meg.

Határozat a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár 
magasabb vezetői megbízására szóló pályázat kiírásáról 
– A jelenlegi intézményvezető megbízatása 2022. augusztus 15-
én lejár, ezért kellett kiírni a vezetői feladatok ellátására szóló 
pályázatot. A pályázat részletei megtalálhatóak a városi honla-
pon és a kozigallas.hu oldalon.

Határozat a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár 
magasabb vezetői feladatainak ellátására beérkezett 
pályázatokkal kapcsolatos pályázati szakértői bizottság 
összetételének jóváhagyásáról – A döntés értelmében a fel-
adatokat a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bi-
zottság látja el.

Határozat a Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgaz-
dálkodási Társulás 2021. évi működéséről szóló beszámo-
ló elfogadásáról

Határozat a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 
Ligeti Cseperedő Tagóvodája, a Szabadság Utcai Tagóvo-
dája, a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda közpon-
ti óvodája (Rákóczi u.) és a Széchenyi Utcai Tagóvodája 
kötelező felvételt biztosító működési körzetének jóváha-
gyásáról

Önkormányzati 
döntések
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Új jegyző, új kihívások
Április elsejével új jegyzője van városunknak. Gergelyné Csurilla Erika azonban mégsem 

ismeretlen a vörösváriak előtt, hiszen évek óta ő látta el az aljegyzői feladatokat 
a hivatalban. Most többek között az ide vezető útról 

és a feladatairól beszélgettünk.

• Hogyan került a közigazgatásba, és 
mióta dolgozik Pilisvörösváron?
Középiskola után nappali tagozaton vé-
geztem az államigazgatási főiskolán igaz-
gatásszervezőként, azóta egy kisebb meg-
szakítással a közigazgatásban dolgozom. 
Pilisvörösváron 2006 óta vagyok. Először a 
kistérségi irodában töltöttem egy évet, utá-
na jöttem át ide a hivatalba. 

• Milyen munkaköröket töltött be, míg 
aljegyző lett?
Pilisvörösvári pályafutásomat ügyintéző-
ként kezdtem az igazgatási osztályon, ele-
inte ipar- és kereskedelmi ügyekkel foglal-
koztam, majd ez a kör egyre bővült. Már 
akkor megkaptam a katasztrófavédelmi 
feladatokat, amit a mai napig én látok el. 
Amikor átadták a Fő utca 66.-ban a váro-
si ügyfélszolgálat épületét, elsőként mi vettük birtokba az 
általam vezetett hatósági csoporttal. Bő egy év után vissza-
költöztünk a polgármesteri hivatal épületébe, és igazgatási 
osztályvezetőként dolgoztam tovább, 2014 óta láttam el az 
aljegyzői feladatokat.

• Aljegyzőként többször látta el a jegyzői feladatokat 
is. Miben különbözik a két pozíció?
Valóban, aljegyzőként több olyan alkalom volt, amikor egy-
idejűleg az aljegyzői és a jegyzői feladatokat is el kellett lát-
nom. Nem is igazán a feladatok között van nagy különbség, 
inkább a felelősségben. A jegyző vezeti a hivatalt, az aljegyző 
pedig segíti a munkáját. Probléma esetén nyilván a jegyző az 
első számú felelős, ő gyakorolja a munkáltatói jogokat is. Ter-
mészetesen a feladatokat fel lehet osztani, volt ilyenre is pél-
da, hiszen van olyan, ami egyikünknek jobban megy, vagy 
amit az egyik szívesebben csinál, míg a másik másvalamit. A 
feladatok nagyon széleskörűek, én magam is sok mindenben 
részt vettem az elmúlt évek alatt. 

• Az előző jegyző távozásakor nem merült fel, hogy 
megpályázza a helyet?
Amikor dr. Krupp Zsuzsanna elment, egyáltalán nem merült 
fel, hogy megpályázzam a jegyzői állást, hiszen egy új csapat 

jött, annyira nem ismertük sem egymást, sem egymás mun-
kamódszereit, még ismerkedtünk. Igazából nem is voltak 
olyan vágyaim, hogy jegyző legyek, pedig volt már felkéré-
sem más településről is. Akkor itt már aljegyző voltam, min-
dig is szerettem itt dolgozni, már akkor is úgy gondoltam, 
hogy itt jó szakmai munka folyik. 

• Most mégis elvállalta.
Igen, de nem volt egyszerű döntés. Amikor a vezetőség fel-
kért, néhány nap gondolkodási időt kértem és első körben 
nemet mondtam. Nekem már nem ilyen terveim voltak, va-
lamint úgy gondoltam, hogy olyan ember kellene ide, aki 
korban is jobban illik a csapatba. Sokat beszélgettünk, végül 
mérlegelve a lehetőségeket – például azt, hogy egy új jegyző-
nek időre van szüksége ahhoz, hogy megismerje a hivatalt, 
a folyamatban lévő ügyeket, a korábbiakról nem is beszélve, 
esetleg helyismerete sincs stb. – döntöttem úgy, hogy elválla-
lom a feladatot. 

• Jelenleg keresik a megfelelő aljegyzőt. Említette, 
hogy a feladatokat fel lehet osztani. Ilyennek képzeli 
el a közös munkát egy új emberrel?
Mindenképp hatékony munkamegosztásban gondolkodom, 
rengeteg a feladat. Természetesen ezt is csak úgy lehet jól csi-
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Új jegyző, új kihívások

Interjú

nálni, ha kölcsönösen tájékoztatjuk egymást az elvégzendő, 
illetve elvégzett feladatokról. Persze vannak olyan projektek, 
feladatok, amelyeknek a felügyeletét nem adnám ki a kezem-
ből. Remélem, sikerül megtalálni a megfelelő személyt, akire 
a kollégák és én is egyaránt számíthatunk, és aki precíz szak-
mai munkát végez majd. 

• Ha már a kollégákat említette… Hogy fogadták, hogy 
Ön lesz a jegyző?
Két és fél év alatt két jegyzőváltás volt, és mivel a jegyző a 
hivatal vezetője, egy ilyen helyzet a kollégáknak sem köny-
nyű, sokat kellett velük beszélgetni, tartani bennük a lelket. 
Úgy gondolom, jó velük a kapcsolatom. Azt biztosan tudják, 
hogy nyugodtan fordulhatnak hozzám problémákkal, bát-
ran kérdezhetnek, megpróbálok segíteni, vagy megoldani 
egy-egy ügyet. A jegyzői pályázatok elbírálását követően egy 
apparátusi értekezleten jelentette be a polgármester úr, hogy 
én leszek az új jegyző, erre tapsvihar tört ki, amit tényleg na-
gyon őszintének éreztem, és nagyon jólesett. Ez megerősített 
abban, hogy jól döntöttem. Nekem fontos, hogy mindenki 
örömmel jöjjön be ide dolgozni, hogy nyugodt légkör legyen 
a hivatalban, hogy merjék elmondani a jót és a rosszat is, 
hogy tudják, hogy áll mögöttük valaki. Az osztályvezetőkről 
elmondhatom, hogy szakmailag nagyon jók, szerintem mind-
annyian maximalisták, úgyhogy miattuk is mertem vállalni 
a feladatot, mert tudom, hogy kölcsönösen támaszkodhatunk 
egymásra, és szerencsére a többi kollégára is.

• Ez a munka folyamatos tanulás, hiszen rengeteg a 
változás. Mit szeret benne legjobban?
Ez valóban folyamatos tanulás. Az elmúlt tíz évben jelentősen 
átalakult az államigazgatás és a közigazgatás. A jogszabályi 
változásokat folyamatosan követni kell, de ezek engem érde-
kelnek is, szeretem, amikor új helyzeteket kell megoldani. Ez 
mindig kihívást jelent számomra, és ez jó. 

• Mi a nehézsége?
Talán az a legnehezebb, amikor rajtam kívül álló hiba miatt 
kerül porszem a gépezetbe. Most például a választás előtt a 
jegyzőkönyvvezetőket nagyon sokat oktattuk, gyakorolták 
a különböző helyzeteket vagy eseteket, és persze mindenki 
nagyon izgult. A választás előtti utolsó megbeszélésen pró-
báltam őket megnyugtatni, mert szerettem volna, ha tudato-
sul bennük, hogy ők már mindent megtettek, olyan alaposan 
felkészültek, hogy csak rajtuk kívül álló probléma adódhat, 
amire nem lehet felkészülni, ezért fölöslegesen ne stresszel-
jék magukat. Lehet, hogy ezért is ment gördülékenyen min-
den, de természetesen kellettek hozzá a jó bizottságok is. 

• Szabadidejében mivel foglalkozik szívesen?
Szeretek utazni, bár mostanság kevesebb lehetőségem volt 
erre, ami részben a világjárványnak is betudható. Nagyon 
sok helyre mennék még szívesen, érdekelnek más országok, 
más kultúrák. Sajnos az utóbbi időben kevés a szabadidőm, 
de szívesen tevékenykedem a kertünkben, szeretek filmeket 
nézni, szeretek folyamatosan tájékozódni a körülöttem zajló 
eseményekről is. A családommal sok időt töltünk együtt, rá-
juk mindig számíthatok.

Palkovics Mária

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. végelszámo-
lása kapcsán kialakult helyzetre tekintettel 
tájékoztatjuk, hogy a képviselő-testület dön-
tött az új számlavezető bankról. Önkormány-
zatunk az OTP Bank Nyrt.-nél megnyitotta az 
új adóbeszedési számláit. 

Kérjük az alábbi számlaszámokra szíves-
kedjenek a befizetéseket teljesíteni:

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

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a korábban si-
keresen végrehajtott befizetések nem vesz-
nek el, azok jóváírásra kerülnek majd a folyó-
számlákon.

A kialakult helyzet miatti esetleges kellemet-
lenségekért szíves elnézésüket kérjük és kö-
szönjük, hogy adófizetési kötelezettségük 
betartásával hozzájárulnak városunk műkö-
déséhez! 

Gergelyné Csurilla Erika jegyző
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Bővült 
a szakrendelő

54 millió forintos állami támoga-
tásból új háziorvosi rendelővel 
bővült a Pilisvörösvári Szakren-
delő, emellett számos új helyi-
ség létesült az alagsorban. A 
beruházás március végére feje-
ződött be teljesen.

Március 29-én adták át a Pilisvörösvári Szakrendelő közelmúlt-
ban felújított alagsorát, így az épület egy új szakrendelővel és 
a hozzá kapcsolódó helyiségekkel lett gazdagabb. A megjelen-
teket dr. Kóti Tamás, az intézmény igazgatója köszöntötte, majd 
dr. Fetter Ádám, a város polgármestere mondott néhány szót a 
beruházásról, és örömét fejezte ki, hogy egy újabb fejlesztéssel 
gazdagodott az intézmény, így már csak néhány helyiség szorul 
felújításra. Azt is hozzátette, hogy az újabb háziorvosi rendelő 
létrejöttével gyorsabb és korszerűbb lett a háziorvosi ellátás. Az 
ünnepélyes eseményen jelen volt dr. Vitályos Eszter államtitkár 
is, aki további fejlesztésekre tett ígéretet. Dr. Kóti Tamás igazga-
tó ismertette a közelmúltban a rendelőintézetben végrehajtott 
beruházásokat, fejlesztéseket, és megköszönte az intézményi 
dolgozók türelmét és segítségét.

Dr. Pálfy Adrienn március elején kezdte meg a rendelést a fris-
sen kialakított háziorvosi rendelőben. Az új – harmadik – ren-
delőhöz kapcsolódóan több helyiséget is kialakítottak: nővér-
szobát és saját vizesblokkot, a pácienseket pedig új váró fogadja, 
amely lifttel és lépcsőn is megközelíthető. 

A szakrendelő dolgozói emellett külön női és férfi személyzeti 
öltözőt kaptak, saját, zuhanyzós fürdővel és külön WC helyisé-
gekkel, illetve egy közös, minikonyhával ellátott ebédlőt. Mind-
emellett a takarítószemélyzetnek is öltözőt és mellékhelyiséget 
alakítottak ki. A felújításnak köszönhetően a rendelőktől és 
a személyzeti öltözőktől elhatárolt területen bonyolítható az 
anyagmozgatás és a raktározás, valamint új, zárható helyi-
ségekbe került át a sterilizáló berendezés és az informatikai 
központ. Kicserélték továbbá a vízvezeték- és elektromosve-
zeték-rendszert, új lámpákat és beltéri ajtókat szereltek fel. A 
beruházásban érintett terület új padló- és falburkolatot kapott, 
emellett vakoláson, festésen esett át. Az új kültéri lépcsőt pedig 
– amely a parkoló felőli és Fő utca felőli oldalt köti össze – már 
egy ideje használatba vették a páciensek, illetve a járókelők.

VÚ
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Lakossági felhívás önkormányzati 
támogatású járdaépítésre
Az önkormányzat ez évben is biztosítja a lehetőséget 
a pilisvörösváriaknak az ingatlanjaik előtti járdaszaka-
szok felújítására vagy építésére. A járható, biztonságos 
gyalogutak létesítéséhez, a rendezett környezet meg-
teremtéséhez a város építőanyaggal szeretne hozzájá-
rulni. 2021-ben összesen 180 m2 térkő burkolatot és 91 
folyóméter kerti szegélyt biztosított az önkormányzat 
650 000 forint értékben a vörösváriak számára.

A pályázatot a teljeskörűen közművesített, a helyi épí-
tési szabályzat szerint kialakított, önkormányzati tulajdo-
nú közterületekre lehet beadni. Az egységes utcakép 
kialakítása érdekében a járdaburkolatot a városban 
legjellemzőbb 10×20 centiméteres szürke térkővel kell 
kialakítani, a kiépülő járdának minimum 1,5 méter szé-
lesnek (ott, ahol a szükséges hely rendelkezésre áll) és 
akadálymentesnek kell lennie. 

Pályázni utcaközösségi szinten minimum 60 méter 
összefüggő járdaszakaszra vagy egyénileg lehet, 
amennyiben a szomszédos ingatlanok előtt lévő jár-
da megfelelő burkolattal rendelkezik. A pályázat be-
nyújtásának feltételei és az adatlap a városi honlapon 
(pilisvorosvar.hu) az Aktuális / Hírek / Hirdetmények, 
pályázatok menüpontban a „Tegye szebbé, rendezet-
tebbé, biztonságosabbá ingatlana környezetét!” című 
cikkben találhatók. Az adatlap kinyomtatott formában 
az ügyfélszolgálaton is elérhető.

Dr. Fetter Ádám polgármester

Köszönet a szavazatszámláló 
bizottságoknak
A helyi választási iroda nevében ezúton is köszöne-
tet mondok a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, 
póttagjainak, akik az április 3-i parlamenti választás és 
országos népszavazás lebonyolítását áldozatos, fegyel-
mezett munkájukkal segítették. 

A pilisvörösvári szavazatszámláló bizottságok magas 
színvonalú, hibátlan és alapos munkát végeztek. Nagy-
ban hozzájárultak ahhoz, hogy a választás gördüléke-
nyen és zavartalanul zajlott le. 

Gergelyné Csurilla Erika HVI vezető

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Pilisvörösvár Polgárait 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

2022. május 11-én (szerdán) 18 órakor
a Művészetek Háza Színháztermében (Fő utca 127.)

tartandó 2022. évi

A közmeghallgatás témája:
1. Beszámoló az önkormányzat munkájáról
2. Közérdekű kérdések, válaszok

Mindenkit szeretettel várunk!

Dr. Fetter Ádám polgármester

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

HELYI ÉPÍTÉSI 
SZABÁLYZAT RÉSZLEGES 

VÁLTOZTATÁSÁRÓL
Tisztelt Pilisvörösvári Polgárok!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő- 
testületének 2/2022 (I. 21.) határozata alapján a 
Rákóczi utca 581 helyrajzi számú ingatlanon, a 

volt Muttnyánszky Szakiskola épületét érintően 
a beépítés jogszerűsítése céljából tárgyalásos 

eljárás során változik a Helyi Építési Szabályzat.
Ezen kívül a Településkép védelméről szóló 
32/2017 (XII. 4.) önkormányzati rendelet is 
módosításra kerül. Ezúton felhívom a helyi 

gazdasági szereplők, vállalkozók  és a lakosság 
figyelmét arra, hogy a fenti két témában

2022. MÁJUS 2-ÁN, HÉTFŐN 
DÉLUTÁN 16.00 ÓRAKOR 

TARTUNK A  POLGÁRMESTERI HIVATAL 
TANÁCSTERMÉBEN.

(2085 PILISVÖRÖSVÁR, FŐ TÉR 1.)

A módosítások véleményezési anyaga 
megtalálható Pilisvörösvár város 

hivatalos honlapján 2022. április 22-től.

Dr. Fetter Ádám polgármester

TÁJÉKOZTATÓ 
LAKOSSÁGI FÓRUMOT



Ha már növények, a virágládák

is átestek, illetve átesnek némi

tavaszi „kozmetikázáson”: a Fő

utca mentén kihelyezett

darabokat a helyszínen

lefestették, emellett többet

beszállítottak egyéb

területekről, hogy a

korábbiakhoz hasonlóan

azokat is felújítsák. 

A tavaszhoz kapcsolódó feladatok kerültek reflektorfénybe ebben az időszakban. Ennek részeként

a városgazdák több száz virágot ültetnek el Pilisvörösvár közterületein, hogy szebbé, színesebbé,

ezáltal hangulatosabbá váljon Pilisvörösvár. Mindezt alapos előkészítő munka előzte meg, az

ágyásokat kitakarították, vagyis megszabadították a szeméttől, gyomoktól a Fő utca mentén, a Fő

téren, a Vásár téren, a Templom téren, a betelepülési emlékműnél, a Hősök terén, a futópályánál,

valamint a temető bejáratánál. A megtisztított területeken új ültetésű évelő növények kaptak,

illetve kapnak helyet, egész pontosan tulipán, pázsitszegfű, kokárdavirág, varjúháj és levendula.

A cél, hogy városunk közterületei folyamatosan

szépüljenek és megújuljanak, ezért a városgazdák arra

kérnek mindenkit, legyenek figyelmesebbek, ne tapossák le

az ágyásokat, mert amellett, hogy a virágok tönkremennek,

több tíz befektetett munkaóra is kárba vész. Az eddigi

tapasztalat azt mutatja, hogy sok esetben erre nincsenek

tekintettel a járókelők.

A gallyazások pedig folytatódtak: több fát kezeltek a Városgazda Kft.

munkatársai a Dózsa György, a Zrínyi, a Bocskai és a Kápolna

utcában, valamint a Kálvária dombnál és a kemping területén. Ez

utóbbi helyszínen új gyümölcsfákat is elültettek, tizenöt csemetét,

amelyet egy nagyobb felajánlás részeként kapott a város.

Egyes helyszíneken új – pontosabban felújított – köztéri

szemeteseket helyeztek ki. Az ismét „szolgálatba állt”

hulladékgyűjtő edények a Piac téren, a vasútállomáson, illetve a

Csobánkai utcában találhatók.

A várostakarításból is kivette a részét a városgazda csapata. Az

eseményt megelőző napokban – április 7-én és 8-án –

kitakarították a Fő utcát szegélyező parkolókat a Széchenyi

utcától egészen a vasútállomásig mindkét oldalon, beleértve a

járdákat.

Utóbbi helyszínen, vagyis a Templom téren egyéb feladat is akadt: az ott

zajló járdafelújításhoz kapcsolódóan elbontották az iskola régi – a

felnyomódott gyökerek miatt megdőlt – kerítését, ezzel előkészítve a

területet a vállalkozónak, mindemellett felújították és visszahelyezték az

ugyancsak ott található kétszárnyas kaput és kis kaput. 

A kertészeti munkák szintén beindultak a

parkokban, illetve a zöldterületeken, mint a

gereblyézés, a bokrok, cserjék megmetszése

és az elfagyott termések, elvirágzott részek

feltakarítása.

Mindemellett alapos tisztításon estek át a padkák a

Petőfi Sándor utca teljes hosszán, a Görgey utcában a

benzinkúttól a vasúti felüljáróig, a Klapka utca alján

Vörösvárbánya megállóhely felé, a Piac téren, a

Széchenyi utca járdaszakaszán, a Hősök terén, az

Iskola utcában és a Vásár, illetve a Templom téren.
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Iskola utcában és a Vásár, illetve a Templom téren.
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Tisztelet 
a hősöknek

Két év pandémia után idén végre sokan, közösen 
ünnepelhettük az 1848–49-es forradalom 

és szabadságharc hőseit március 15-én 
délelőtt a Hősök terén.

Napsütéses, de hűvös idő fogadta a március 15-ei megemlékezésre érkezőket az ün-
nep 174. évfordulójának délelőttjén. Az ünnepség a Himnusz közös eléneklésével 
kezdődött, melyhez a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar biztosította a 
zenei alapot. Idén a Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola 5. b osztálya 
készült műsorral. Felkészítő tanáruk Margittai-Menges Boglárka volt, segítői Sza-
lóné Bakonyi Judit és Lócziné Flórea Edina voltak, a díszletet Francsics Nóra készí-
tette. Az ötödikesek műsora zenével és kis jelenetekkel idézte fel 1848 legfontosabb 
eseményeit, a forradalom kitörésétől kezdve egészen annak leveréséig. 

Az összeállítást dr. Fetter Ádám polgármester ünnepi beszéde követte. Ebben a 
polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy egy nemzet akkor tudja legyőzni az 
akadályokat, ha képes összefogni. „Rendre gyengének bizonyultunk, elbuktunk, és 
a történelem vesztesei közé sodródtunk akkor, amikor fölöttünk a széthúzás győ-
zedelmeskedett. Viszont nagy dolgokra voltunk képesek akkor, amikor legyőztük a 
széthúzást és egy-egy fontos ügy érdekében össze tudtunk fogni, amikor nem arra 
összpontosítottuk erőinket, hogy a másikban a hibát megtaláljuk, és nem arra, ami 
szétválaszt minket, hanem igenis arra, ami összeköt bennünket.” Hozzátette, hogy 
sem egy ország, sem egy város nem épülhet tagadásra, merni kell igent mondani és 
kiállni az igazunk mellett. Fontos, hogy egy közösség tagjai merjenek bízni egymás-
ban, hogy számíthassanak egymásra. „Az összetartozás, a valahová tartozás épp-
olyan emberi szükséglet, mint az, hogy fedél legyen a fejünk felett, és étel legyen az 
asztalon. És milyen furcsa a sors: a közelünkben zajló események pont ezt veszik el 
most a szomszédainktól. Életek munkája semmisül meg egyetlen másodperc alatt, 
és egyetlen dolog marad csak: legyen még, aki megfogja a felé nyújtott kezet. Az élet 
felértékelődik, pedig ennek nem így kellene lennie, mert az élet az érték, az összes 
többi dolog csak díszlet, kellék. Az elmúlt évek és a jelen eseményei arra tanítanak 
bennünket, hogy mi az, amiben változtatnunk kell, mi az, amire figyelnünk kell 
még akkor is, ha minden összeomlik körülöttünk. És azok, akiket ismerünk, azok, 
akikkel együtt élünk, egy utcában söpörjük a havat télen és látjuk, hogy milyen 
virág nyílik a kertjükben tavasszal, azok biztosan számíthassanak ránk, ha bajban 
vannak. Egy közösség vagyunk. A közösség megtartó ereje hatalmas, összefogással 
nagyon sokra képesek vagyunk, többre, mint egyenként.”

Ezt követően 1848-as katonadalokat hallhattunk citerán Máté Miklós, az Equidom 
Lovasclub tagjának előadásában. A dalokat koszorúzás követte, melynek során az 
önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az intézmények, a helyi civil szerve-
zezetek és egyesületek helyezték el koszorúikat a ’48-as emlékműnél. Az eseményt 
a hagyományőrző Equidom Lovasclub díszruhába öltözött tagjai és lovas huszárai 
tették még ünnepibbé. Az ünnepség a Szózat eléneklésével zárult a fúvószenekar 
kíséretével.
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Esős várostakarítás
Idén negyedik alkalommal szervezte meg 

a TEVÖ a várostakarítást. A takarítás több 
helyszínen zajlott, most is sok helyi 

szervezet és civil csatlakozott 
a kezdeményezéshez.

Rossz idő és hatalmas esőzések várták a várostakarítókat április 
9-én, szombaton reggel. Ennek ellenére szép számmal gyűltek 
a város több pontján a szeméttel teli zsákok, és megteltek a kon-
ténerek is. A Városgazda Kft. már napokkal előtte megkezdte a 
munkálatokat, megtisztították a Fő utcai parkolókat, a mellék-
utcákban elkezdték összeszedni a téli hordalékot. Szombaton 
reggel a Magyar Közút Zrt. autója járta a várost, hogy a Fő út is 
megtisztuljon. A takarításhoz sokan csatlakoztak, bár az inten-
zíven szakadó eső igencsak megnehezítette a lelkes önkéntesek 
dolgát, de így is rengeteg szemetet szedtek össze. A szervezők 
három helyszínen helyeztek ki konténert – a tavaknál, a Sanyi-
réten és a Szent Erzsébet Otthonnál –, gondoskodtak kesztyűk-
ről és zsákokról, majd az elszállításról. A takarítás nemcsak az 
említett három területen folyt, ezek mellett megtisztult többek 
között a Gyakikert környéke, a Tó dűlő, a temető környéke és a 
Pilisszántóra vezető út. 

Az idei akcióhoz csatlakoztak a TEVÖ mellett a Brave Dogs 
Kutyaiskola, a Pilisvörösvári Horgász Egyesület, a Vörösvárért 
Közéleti Egyesület, a PUFC, az Oxigén Úszóiskola, a Szebb Kör-
nyezetünkért Egyesület és a Ligeti Polgárőr Egyesület tagjai. Fel-
ajánlással segített a Krausz Mezőgazdasági bolt, Tóth József, a 
HedoNick pincészet és a Ziegler Szikvíz. A munkával töltött dél-
előtt után pedig minden résztvevőt vártak a focipályára, ahol a 
Fiatal és Vidám Retro Egyesület csapata finomságokkal fogadott 
mindenkit: volt sűrű gulyás, lángos és almás pite, melyektől fel-
melegedhettek az átfagyott résztvevők. 

A rossz időre való tekintettel a várostakarítást a szervezők va-
sárnapig meghosszabbították, a napos időben még jó néhány, 
szeméttel telt zsákot sikerült összegyűjteni, így megtisztulva 
várja a város a húsvéti ünnepeket.

A városvezetés bízik abban, hogy az évről évre megrendezett 
szemétszedési akcióra egyszer nem lesz szükség, és a szeme-
telők nem városszerte, hanem kizárólag a hulladékgyűjtőkben 
helyezik majd el a hulladékot. A mostani alkalommal több mint 
50 köbméter szemét gyűlt össze.
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Egészségnap 
a Művészetek 
Házában
Az egészségügyi világnap alkalmából egészségnapot szerve-
zett Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Művészetek Háza 
április 7-én. A rendezvényen az érdeklődők szűrővizsgálatokon 
vehettek részt, prevenciós előadásokat hallgathattak és egész-
ségtudatos táplálkozással kapcsolatos tanácsokat kaptak. Az 
ötven éven felülieknek a Non-Stop Kulcs Gyógyszertár ajándék-
csomaggal is készült.

Az eseményt Fetter Ádám polgármester nyitotta meg, aki el-
mondta, hogy az önkormányzat a rendezvény előadásaival, az 
itt elvégzett szűrésekkel, bemutatókkal szeretne hozzájárulni 
városunk lakóinak egészségvédelméhez. Az előadásokat dr. 
Benda Judit táplálkozástudományi szakértő, dr. Nagy Viktor 
gyógyszerész, dr. Kóti Tamás, a Pilisvörösvári Szakrendelő igaz-
gatója és dr. Buda-Minzat Réka pszichiáter tartotta, színesítés-
képpen pedig fellépett csoportjával Hinsenkamp Anikó senior 
örömtánc-oktató is.

Az előadásokat követően egészséges ételeket lehetett kóstolni. 
A résztvevők a szűrések keretében ingyenesen végeztethettek 
vércukorszint-ellenőrzést, vérnyomásmérést, véroxigénszint- 
mérést, emellett kitölthettek különböző pszichológiai teszteket 
is. Az önkormányzat a későbbiekben tervezi a rendezvénnyel 
megkezdett egészségvédelmi programok folytatását.

Szűrésekkel az 
egészségért
Idén márciusban ismét útjára indult Magyarország átfogó 
egészségvédelmi szűrőprogramja, melynek egyik állomása 
megint Pilisvörösvár volt.  A több mint 40 féle átfogó vizs-
gálaton március 28-án és 29-én vehetett részt a lakosság. A 
részleteket a szűrőprogram programigazgatója, Dankovics 
Gergely ismertette. Elmondta, hogy a rendezvény több te-
kintetben megújult, bővült a vizsgálatok száma, és gyerme-
kek számára is készültek programokkal. A rendezvényt dr. 
Fetter Ádám, Pilisvörösvár polgármestere nyitotta meg, aki 
kiemelte, hogy a város vezetése fontosnak tartja a prevenciós 
egészségügyi szűrések támogatását, a vörösváriak egészsé-
gének megőrzését. 

A néhány perces megnyitó után meg is kezdődött a vörösvári 
lakosok szűrése, akik a háziorvosoknál tudtak előre regiszt-
rálni. A szűrőbuszban többek között részt lehetett venni tel-
jes testanalízis-vizsgálaton, laborvizsgálaton, tüdő-, kardio-
lógiai és szemvizsgálaton is. A busz mellett 30 úgynevezett 
életmód pontot helyeztek el, 
ahol az egészség megőrzésével 
kapcsolatos életmódtanácsokat 
kaphattak a látogatók. A gye-
rekeket látványos anatómiai 
bemutató várta, kipróbálhatták 
egy szemüveg segítségével, ho-
gyan változik az érzékelés alko-
hol fogyasztásakor, láthatták, 
milyen hatással van a tüdőre a 
dohányzás, és egy bábun kipró-
bálhatták azt is, hogyan kell új-
raéleszteni vagy mesterségesen 
lélegeztetni valakit. A kétnapos 
program nagy érdeklődés kísé-
retében, telt házzal zajlott le.

PM
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2022. május 22. vasárnap
• 8.30 Rajtszámok átvétele, gyermektávokra nevezés
• 9.00 Megnyitó – Dr. Fetter Ádám polgármester 

és ifj.  Schirilla György sportoló
• 9.30 Gyermekfutamok közös bemelegítése ifj. Schirilla Györggyel
• 10.00 Rajtol az 1 km-es gyermektáv (7 éves korig)
• 10.20 Rajtol az 1 km-es gyermektáv (8–11 éves korig)
• 10.40 Rajtol a 2 km-es gyermektáv (11–14 éves korig)
• 10.30 A 7 km-es futam közös bemelegítése Szauer Dórival
• 11.00 Rajtol a 7 km-es futam
• 11.30 A 14 és a 21,1 km-es futam közös bemelegítése Szauter Dórival
• 12.00 Rajtol a 14 és a 21,1 km-es futam
• 15.00 Eredményhirdetés – a díjakat a város vezetése 

és az UBM cégcsoport képviselői adják át
• 16.00 Várvölgyi Jazz Trió, vendég: Kész Petra énekes
• 18.00–21.00 Pesty Party Show Band – After party

A verseny speakere Kaiser Tamás
A kitűnő zenékről napközben DJ Tomi gondoskodik

www.redrun.hu

Álljunk rajthoz együtt!
Május 22-én, vasárnap szervezzük meg első városi 
futóversenyünket, ahol kicsik és nagyok, a spor-
tolók és a szurkolók is jól érezhetik magukat. Az 
I. UBM Red Run Pilisvörösvár eseményen a gyerme-
kek 1 és 2 kilométeres távon, a felnőttek pedig 7, 14 és 
21,1 kilométeres távon mérettethetik meg magukat. 
A két hosszabb távot váltófutásban is megtehetik a 
futók. 

A versenyt településünk belterületén, utcai verseny-
ként szervezzük, a versenyközpont a bányatavaknál, 
a futópálya környékén lesz. Egy ilyen gyönyörű ter-
mészeti környezetben öröm a futás, de a versenyzők 
támogatása, a szurkolás is élményszámba megy. A 
város által szervezett futóversennyel az a célunk, 
hogy a mozgás jótékony hatását egy igazi közösségi 
élménnyel erősítsük meg. 

Ahogy minden futóversenyen, úgy itt is jutalmazzuk 
a sportosságot és a kitartást, így mindenkinek befu-
tóéremmel, a legjobbaknak oklevéllel, a legfiatalab-
baknak csokival készülünk. A biztonságot és a töké-
letes sportélményt többek között chipes időméréssel, 
poggyászmegőrzőkkel, frissítőkkel és gyümölccsel 
garantáljuk. Fontos számunkra Vörösvár természeti 
környezete, ezért zöld verseny vagyunk. Hozd ma-
gaddal kedvenc kulacsodat, mi újratöltjük a futamok 
alatt, csökkentve ezzel a műanyag hulladékot.

A versenyzők mellett a szurkolók, érdeklődők sem 
unatkoznak majd, hiszen az eseményt gyermek- és 
színpadi programok kísérik napközben. Azért, hogy 
a legkisebbek is jól érezzék magukat, elhívtuk a 
KIDSpirit Szuperhősei Szövetségét, akik kézműves 
és ügyességi játékokkal készülnek. A versenyköz-
pontban a Kacsa-tónál reggeltől estig finom falatok-
kal, hűsítő italokkal várunk mindenkit. A rendez-
vényt egy fergeteges partyval zárjuk 18 órakor a 
Pesty Party Showband közreműködésével.

A verseny honlapján elérhető a versenykiírás és min-
den lényeges további információ, illetve egy hetente 
frissülő blog, ahol a futással kapcsolatos hasznos in-
formációkat, tippeket, szakértői tanácsokat is talál-
nak: www.redrun.hu

Jelentkezz most, hogy együtt futhassunk! 
Nevezési határidő: május 13. 
Nevezés: www.redrun.hu/nevezes

Bármi további kérdés esetén az info@redrun.hu 
e-mail-címen keresztül segítünk. Ide várjuk észre-
vételeiket, de megírhatják azt is, miről olvasnának 
szívesen blogunkban.

A szervezők



18

Tájak, hangulatok, grafikák 
Március 29. és április 15. között láthatták 

az érdeklődők Hegedűs-Tuba Viola 
kiállítását a Művészetek Házában. A kiállított 

grafikák segítségével elidőzhettünk kicsit 
Magyarország és Olaszország csodás tájain.

A Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek és 
tanárának – Wittmann Szilvia, Szép Gréta, Kutasi Dorottya és 
Demeter László – zenei aláfestésével nyílt meg Hegedűs-Tuba 
Viola kiállítása március 29-én a Művészetek Háza aulájában. A 
solymári származású művész eredeti szakmája építész, belső-
építész. S bár már nem ezzel foglalkozik, ez irányú érdeklődése 
nyomot hagy a képeken. Hangulatos kis utcák, szűk sikátorok, 
növényekkel díszített lépcsősorok és udvarbelsők, aprócska 
templomok, piac, pizzéria – Viola grafikáinak egy része az olasz 
hangulatot, életérzést jeleníti meg, melyhez saját, személyes 
élményei szolgáltak alapul. Utazásai során rajzolt lépcsőn és 
földön, kerítésen, fán ülve: mindenhol, ahol úgy érezte, van mit 
megörökíteni. Az olasz tájak mellett a magyar vidék is megje-
lent a képeken: nádtetős házak, vidéki templomok például Bózs-
ván vagy Paloznakon.

A kiállítást Tuba István fotográfus, Viola férje nyitotta meg, 
aki mesélt megismerkedésükről, az alkotásról és a képekről is. 
Megtudtuk, hogy a házaspár nemrégiben közös rajziskolát is 
nyitott, ahol gyerekeknek tanítják a rajzolás fortélyait.

A képek között sétálva, nézelődve feltűnik, hogy összesen egy 
színes kép van, Viola inkább a fekete-fehér grafikákat részesíti 
előnyben. Az egyetlen színes kép akvarellel készült, de alko-
tója szívesebben használ ecsetfilcet, filcet és szénceruzát, akár 
vegyítve is. Bár a többi kép nem színes, mégsem komorak, sőt, 
valahogy a szemlélő látja bennük a színt, a vidámságot, az éle-
tet. Hegedűs-Tuba Viola egy másik oldaláról is bemutatkozott a 
kiállításon, egy rövid darab erejéig csellójátékát hallhatták az 
érdeklődők.

Palkovics Mária
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XXII. Nemzetközi Kőkonferencia
Március 19-én huszonkettedik alkalommal 

rendezte meg a Kőfaragó és Műkőkészítő 
Vállalkozók Országos Ipartestülete a 

Nemzetközi Kőkonferenciát Pilisvörösváron. 
A rangos szakmai rendezvénynek ezúttal 

a Művészetek Háza adott otthont. A 
konferencia fővédnöke dr. Vitályos Eszter 

országgyűlési képviselő, európai uniós 
fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár volt.

Nem kis büszkeséggel mondhatjuk el mi, vörösváriak, hogy 
közel negyed évszázada városunkban rendezik meg a köves 
szakma legfontosabb hazai találkozóját, amely 2000-ben tör-
tént indulása óta komoly nemzetközi hírnevet szerzett. Abban, 
hogy a tatabányai székhelyű ipartestület kezdettől fogva Vö-
rösvárra szervezi éves konferenciáját, nem kis szerepe volt és 
van Molnár Sándor kőfaragó mesternek, ipartestületi elnök-
nek, nemkülönben a helyi kőfaragó és műkőkészítő mesterek 
elismertségének. 

A koronavírus-járvány sajnos a rendezvény életében is törést 
okozott, mivel az elmúlt évben a konferencia elmaradt, az idén 
pedig kénytelen volt elhagyni eddigi állandó helyszínét, a Schil-
ler Gimnáziumot a bizonytalan járványhelyzet miatt. (A ren-
dezvény szervezésének megkezdésekor még javában tombolt a 
vírus legújabb változata, ezért nem lett volna szerencsés, ha a 
konferenciát egy oktatási intézménybe hirdették volna meg.)

Mindezek ellenére az idei köves találkozó igen sikeres volt. Fő-
védnöke, dr. Vitályos Eszter személyesen is jelen volt, és nem-
csak köszöntötte a résztvevőket, hanem tájékoztatót is tartott 
a vállalkozásokat támogató pályázati lehetőségekről a 2027-ig 
terjedő időszakra vonatkozóan.

Dr. Fetter Ádám polgármester köszöntőjében elmondta, Vörös-
vár büszke a kőfaragóira, akik szívüket-lelküket beleteszik a 
munkájukba.

Mintha csak erre rímelt volna Molnár Sándor és munkatársai-
nak remekműve, amit az aulában csodálhattak meg a konferen-
cia résztvevői. A tardosi vörös mészkőből faragott díszes könyv 
II. Erzsébet brit királynő 96. születésnapjára készült el, ajándé-
kul az idős uralkodónak.

A konferencia programjában több igen értékes előadás hangzott 
el. Anil Taneja, a World Natural Stone Association igazgatója 
áttekintést adott arról, hogyan fejlődött a természetes kövek 
feldolgozásának ipara az elmúlt évtizedekben. Hegedűs István 
Péter, az Ipartestület oktatásért felelős alelnöke a kőfaragó kép-
zés reális jövőjéről tartott előadást. Dr. Szabó Attila egyetemi 
docens a kőipari szakmérnöki képzés lehetőségeiről beszélt az 
Óbudai Egyetem képzési rendszerében.

Finta Sándor építész a laikusok számára is igen érdekes, sok fo-
tóval és látványtervvel gazdagított előadást tartott a Nemzeti 
Hauszmann Program keretében újjászülető Budai Palotanegyed 
már újjáépített épületeiről és a további tervekről. Davor Cuk, a 
Margraf cég kelet-európai eladási igazgatója pedig a világ kő-
piacának helyzetét taglalta, választ keresve arra a kérdésre, 
hogy miért is olyan drága jelenleg a kő a világpiacon.

A konferencia programjában elhangzottak még előadások töb-
bek között az impregnálás és felületkezelés újdonságairól, a ter-
razzo-készítésről, a drágakövekről és díszítőkövekről, a műemlék 
homlokzatok felújításáról, valamint a rezsióradíj-számításról.

A több mint két évtizede kialakult hagyománynak megfelelően 
a konferencia keretében adták át az ipartestület által alapított 
kitüntetéseket. Az okleveleket, kőfaragójeleket és kődiplomákat 
ezúttal is Molnár Sándor elnök és Csapucha Tamás jegyző nyúj-
totta át a szakma kiválóságainak. Jómagam a kezdetektől fogva 
tudósítok a köves konferenciáról, ennek is köszönhető, hogy a 
Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipartestülete 
örökös tiszteletbeli tagjává fogadott, ami számomra rendkívül 
nagy megtiszteltetést jelent. 

Fogarasy Attila

A II. Erzsébet királynőnek tardosi vörös mészkőből készített ajándék

Az ipartestület által kitüntetettek. Középütt Molnár Sándor elnök, mellette balról Csapucha Tamás jegyző
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Levelek az idő vén fájáról
Átutazóban Vörösváron…

A XVIII. század közepén elinduló postakocsijáratoknak Vörösvár 
volt a Buda előtti utolsó állomása, ahol meg lehetett szállni és lo-
vakat lehetett váltani. Átutazóban számos híresség járt nálunk 
– köztük uralkodók, politikusok. A legismertebb, anekdotaszerű 
történet Ferenc József császár látogatásáról szól. (De erről csak a 
cikksorozat folytatásában esik majd szó.) Most a Szent Korona út-
jairól olvashatnak.

1784. április 7-én II. József magyar király elrendelte a legfőbb ma-
gyar koronázási ékszer átszállítását Pozsony várából a császári 
fővárosba. Ez óriási felháborodást váltott ki Magyarországon. 
Nem csoda, hogy amikor a haldokló „kalapos király” két nappal 
elhunyta előtt, 1790. február 18-án engedélyt adott a Szent Koro-
na hazaszállítására, örömmámorban törtek ki a magyar nemesek. 
Diadalmenetben hozták haza a becses jelképet Pozsonyon, Győrön, 
Esztergomon és Vörösváron keresztül Buda várába, a Szent Zsig-
mond-kápolnába. Mire a magyar Szent Korona megérkezett Budá-
ra, az osztrák császár és magyar király már halott volt.

A Bécsben kiadott, magyar nyelvű, Hadi és Más Nevezetes Törté-
netek című újság 1790. március 9-i száma részletesen beszámol az 
eseményről. Az alábbiakban az Esztergomtól Vörösvárig tartó me-
net leírását idézzük a cikkből – korabeli helyesírással:

„Buda. 
Febr. 21-dikén, délutánni 4 óra tájban hozatott bé ide illendő pom-
pával a' Magyar Királyi Korona. … Pest Vármegye Kapitánnya, Be-
lányi István úr, egéssz a' Leányvári hidig, úgymint Pest Vármegye 
határáig elébe lovaglott a’ Koronának, 8 Vármegye Huszárjaival, 
kiknek kék Forma-Ruhájok volt fekete prémre, és sárga sinórra. Az 
említett Kapitány Úr felváltotta a’ Vármegye szélénél az Esztergom 
Vármegyebélieket, és Huszárjaival a’ Korona előtt kezdett lovagla-

ni, kihez tsak hamar V. Szolga Biró Bitskey Úr, 100 Lovas Nemesek-
kel, magát hozzája kaptsolta. Tsabánál, az ott pihenni meg állapo-
dott Neugebauer gyalog Reg. je Királyi tiszteletet tett a' Koronának; 
mert minden zászlóival, ágyúival 's muzsikájával ki állott az út 
két szélére, mellyen a' Korona útját vejendö vala. A’ Tisztek, midőn 
előttök elment volna a' Korona hintaja, háromszor adtak köszöne-
tet mezítelen kardjaikkal, negyedszer pedig le vették kalapjaikat; 
melly tzeremoniának végződésével, a’ Stabális Tiszt Urak, úgymint 
a’ kik lovakon voltak, a' Korona hintaja mellé ereszkedtek, 's azt egy 
darabig el is kísérték. Fellyebb, Vörösvárnál Szolgabiró Vörös Úr is 
szaporította számokat a' Koronával jövőknek, a' Szentendrei és Ó 
Budai Lovasokkal.”

Az 1790–91. évi országgyűlés törvényt hozott arról, hogy a Szent 
Koronát mint a magyar állam jelképét Budán kell őrizni. Amikor 
I. Ferenc negyedik feleségét, Karolina Auguszta császárnét 1825. 
szeptember 25-én magyar királynévá koronázták, a Szent Korona 
kétszer is áthaladt Vörösváron az 1790. évihez hasonló díszes me-
netben. A Pozsonyig tartó odaútról a Pesten megjelenő Hazai ’s 
Külföldi Tudósítások 1825. október 10-i lapszáma így számol be – 
ezúttal a Budától Vörösvárig tartó menet leírását idézzük:

„Szeptember havának 7-ik napján Budáról hazánk fő Városából a’ 
Királyi, és Királynéi Korona, egyébb Országos díszekkel, és drága-
ságokkal Pozsonyba fel vitettek. … a’ Nemes Vármegyének kísérete 
egészen Vörösvárig követte az Ország kintsét, hol újjabb lovakat 
váltván Ts. Keselökői Majthényi Márton, és Sőtétkuti Sőtéth Károly 
Urak, Szent Endre Koronális Városbeli nyoltz Insurectionálisbeli 
lovagok állottak a’ Korona hintója mellé, mellyet egész Dorogig Ts. 
Simontsits János, és Kiss László fő Szolga-Biró Urak kísértek. Hol 
Ns. Esztergom Vármegyenek számos Nemessége vette által a’ ké-
séretet.”

A visszaútról a november 15-i lapszám tudósít:

„October 12-dikén reggel újabb fényes tiszteletek között ki-indít-
tatott [Esztergomból] a' Szent Korona Buda felé a’ Nemességnek 
késéretével, mellyel Vörösvárott Tekint. Simontsits János Fő Szol-
ga-Bíró; Majthényi Márton, Gosztonyi András, Setét Károly, Benke 
Ignácz, Belgrády János Urak, és a’ Szent-Endrei Lovag Nemesek vál-
tottak fel.” Ők kísérték a Szent Koronát az óbudai határon a Kerék 
vendégfogadóig. (Folytatjuk.)

Fogarasy Attila
Pilisvörösvári Honismereti Klub

Vörösvár fontos pontja volt a Bécs és Buda 
között húzódó közlekedési útnak. Számos 

híres ember, de fontos állami és egyházi 
jelképeink is áthaladtak településünkön az 

elmúlt évszázadok során. Ezúttal a Szent 
Korona történetének három, Vörösvárt érintő 
útjáról szóló korabeli leírással bolygatjuk meg 

az idő vén fája alatti száraz avart.

Helytörténet

Karolina Auguszta osztrák császárné, magyar és cseh királyné 
menetének vége Pozsonyban, 1825. szeptember 25. (A kép forrása: Wikipédia)
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Új könyvek
a városi könyvtárban

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

Wim Hof: A Wim Hof-módszer 
„Képes vagy a lehetetlenre is. Le tudod 
győzni a betegségeket, sőt a tested mű-
ködését is irányítani tudod, hogy bármilyen 
megterhelő helyzetben kihozd magadból 
a legjobbat.”

Gerevich József: 
Szemfényvesztő művészet
Négy évtized művészetpszichológiai ta-
pasztalatait gyűjti össze ez a kézikönyv. Al-
kotók élettörténete és művei találkoznak a 
népszerű pszichiáter új kötetében. 

Elizabeth Lim: Disney – Fénytörések
Mi lett volna, ha Mulannak az alvilágból kell 
kimentenie a szerelmét? A Sorsfordító tör-
ténetek legújabb részéből ez is kiderül...

Rachel Renee Russell: 
Egy Zizi naplója 14. – Turné
Nikki és barátai turnéra indulnak a világszer-
te híres Rosszfiúk zenekarral. A turné során, 
ahogy közelebbről is megismerkednek 
a sztárvilággal, látják, hogy nem minden 
arany, ami fénylik...

Király Anikó: Ne nézz vissza!
Régi és új barátságok, szerelmek, Red Bull 
és medvecukor ízű első csókok, féltve 
őrzött titkok, álmok. A Semmi pánik!-ból 
megismert öt tizenévesről a szerző a szo-
kott humorral ír. 

Dr. Máté Gábor: Szétszórt elmék – A 
figyelemhiány zavar új gyógymódja
Népbetegség a figyelemzavar és a hiper-
aktivitás? A világhírű lélekgyógyász köny-
véből kiderül, hogy a figyelemzavaros gye-
rekeknek és felnőtteknek is jók az esélyei a 
gyógyulásra.

Shona Innes: 
A barátság olyan, mint a libikóka
Az Ölelj meg! sorozat új kötetéből kiderül: 
ahhoz, hogy egy barátság működjön, tenni 
kell. Nagyon fontos, hogy az egyensúly át-
meneti megbomlásától nem kell megijedni. 

♦ INDONÉZ
LÉGITÁRS.
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SKAND-O-MATA™
www.skandomata.hu
https://rejt.hu/dBC4Lg

Copyright © 2010-2022, www.skandomata.hu (CsAB). Minden jog fenntartva. Forrás: https://rejt.hu/dBC4Lg

Nyereményjáték
A helyes megfejtést 
beküldők között egy 
„Pilisvörösvár bögrét” 
sorsolunk ki! A megfejté-
seket május 3-ig várjuk az 
ujsag@pilisvorosvar.hu 
e-mail-címre.

Sorsolás: május 9., 
a nyertest e-mailben 
értesítjük.

Márciusi nyeremény-
játékunk nyertese: 
Varga Balázs

Rejtvény Kedves Olvasóink! E havi megfejtésünk Ady Endre: Lázban című versének hiányzó 
részlete: Kit rég kerülnek a szerelmes álmok: / Szerelmes szívvel, álmodozva járok / 
Május sugarát itta bé a lelkem – / Májusi fényben ………, / – Még csak kétszer láttam

© SKAND-O-MATA™ (www.skandomata.hu)
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• Hogyan néz ki a januári választás után az egyesület ve-
zetése?
A MOHOSZ előírása szerint az elnökségnek egy elnökből, egy 
titkárból, egy gazdasági vezetőből és két vezetőségi tagból kell 
állnia. A tisztviselők mandátuma öt évre szól, az embereket a 
pozícióra a közgyűlés szavazza meg. Öt év után tavaly kellett 
volna ennek a választásnak megvalósulnia, ám a korona vírus-
járvány adta helyzet miatt nem tudtuk ezt véghez vinni. Ezért 
került sor januárban a közgyűlésre, egyben pedig a választásra 
is. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a korábbi vezetésnek egy 
évvel a ciklus lejárta előtt meg kell kérdeznie a horgászokat, 
hogy kit szeretnének majd a posztokon látni, tehát a tagok jelöl-
hetnek embereket a pozícióra.

• Ön számított a jelölésre?
Nem ért váratlanul, így amikor megkérdezték, hogy vállalom-e 
a jelöltséget, igent mondtam. Rajtam kívül a korábbi elnökünk, 
Izsák Márton és Tóth József tagtársam voltak jelöltek. A hor-
gásztársak végül nekem szavaztak bizalmat. Az elnökségünk 
a következő ciklusra így néz ki: Gábeli Péter titkár, Pálfy Péter 
gazdasági vezető, Faragó György és Apollónia Norbert vezetősé-
gi tagok.

• A vezetőségi feladatok ellátása nem újkeletű dolog az 
ön számára…
Tíz esztendő óta vagyok tagja a helyi egyesület vezetőségének, 
öt évet pedig felügyelőbizottsági tagként is eltöltöttem, tehát 
mondhatjuk, hogy tisztában vagyok a pozícióval járó munká-
val. A versenyhorgász voltom kapcsán jó kapcsolataim vannak 
a Pest megyei szövetségben, ahol csapatban horgászom, így lá-
tom, mi minden kell ahhoz, hogy egy egyesület napjainkban 
hatékonyan működjön. Azt is meg kell említenem, hogy a ko-
rábbi vezetés nagyon korrekt és segítő módon támogatja a most 
kezdődő munkánkat. Igaz, a papírozási munkák nagyja még 
előttünk van, de minden halad a maga útján, már csak idő kér-
dése.

• Melyek azok a legfontosabb célok, amelyekre a közeljö-
vőben fókuszálnak?
Tervezzük, hogy különféle pályázatokon fogunk indulni, hi-
szen ezek a lehetőségek lényegében talált pénzeket jelenthetnek 
az egyesület számára, amire, valljuk be, mindig szükség van. 
Annál is inkább, mert tervezzük rendbe tenni a bányatavak kör-
nyékét, hogy minden vörösvári jó érzéssel jöhessen oda. Ennél is 

fontosabb célunk, hogy minél több gyermeket tudjunk lecsalni 
a tópart környékére. Ezt az ambíciónkat a MOHOSZ is preferál-
ja, mert így számos fiatalnak meg tudnánk mutatni a horgászat 
szépségeit.

• Hogyan próbálják megszólítani a gyermekeket?
Nyáron megtartjuk a már hagyománnyá vált augusztus 20-
ai gyermekhorgász versenyt, amelyet együtt szoktunk meg-
rendezni a halászléfőző versennyel. Ezek mellett több esetben 
próbáljuk majd invitálni a fiatalokat a partra. Gyereknapon 
tartunk nekik egy megmérettetést, valamint olyan kezdemé-
nyezés is formálódik, amely szerint bizonyos napokon a gyere-
keknek lehetősége lesz lejönni a partra, ott felszerelést és segítőt 
is kapnak, így kipróbálhatják a pecázást.

• Ön ismert versenyhorgász. Megválasztása egyben azt 
is jelenti, hogy a helyi horgászaton belül erősödni fog a 
versenyhorgászat?
Nem jelenti azt. Jelenlegi terveink szerint a versenyek terén első-
sorban a gyermekekre fókuszálunk majd, hiszen az utánpótlás-
sal muszáj foglalkozni.

• Hány horgász tagja jelenleg az egyesületnek?
Egyelőre csak tavalyi adatok állnak rendelkezésünkre, de ezek 
alapján 573-an fizették be a tagdíjat. Ebben a számban benne 
van az összes felnőtt, a hölgyek és az ifjúsági pecások is. Sajnos 
utóbbiak száma körülbelül 30. A számokból viszont látszik, 
hogy a horgászat sokakat érint a városból, így a fiatalok megszó-
lítása mellett arra fogunk fókuszálni, hogy tovább erősítsük a 
közösséget az egyesületen belül.

Kókai Márton

Új vezetőség 
a horgászegyesület élén

22

2022 januárjában új tagokkal frissült a 
Pilisvörösvári Horgász Egyesület vezetősége. 

E havi interjúnkban Iflinger László elnökkel 
beszélgettünk a pecások helyzetéről.

Sport

Iflinger László (jobbról a harmadik) vörösvári horgászokkal
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A Pilisvörösvári 
Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület hírei
Tűzesetek és műszaki mentések
Az elmúlt időszakban 11 alkalommal riasztották rajunkat: 4 
esetben tűzhöz, 4 esetben műszaki mentéshez; további három 
esetben tűzjelző jelzett be tévesen, vonulnunk azonban nem 
kellett, mert mindegyiket időben jelszóval lemondták.

Két komolyabb tűzesetünk volt. Március 4-én a 10-es főút 
22,600 és 22,800 kilométerszelvénye között (a vasúti alagút 
közelében) mintegy 250-300 négyzetméter területen égett az 
árokpart és a vasúti oldal egy része. A sűrű füst mind a közúti, 
mind a vasúti közlekedést akadályozta. A tüzet gyorsbeavatko-
zó sugár és kéziszerszámok segítségével oltottuk el.

Ugyancsak március 4-én a Deák Ferenc utca egyik családi há-
zának szobájában keletkezett tűz – vélhetően egy elektromos 
töltő hibájából. A lángokat a lakók a szomszédok segítségével 
egy porral oltóval kezdték oltani. A raj megérkezésekor még 
izzás és füst volt tapasztalható, ezért tűzoltóink légzőkészülék-
ben hatoltak be és oltották el véglegesen a tüzet, majd átszel-
lőztették a házat.

További két esetben kaptunk riasztást arról, hogy családi ház 
kertjében füstöt tapasztalnak. Kiérkezéskor mindkét esetben 
megállapítottuk, hogy grillezésre, sütögetésre készültek az ott 
lakók, a füst a tűz meggyújtásakor keletkezett. Mindkét eset-
ben ellenőriztük, hogy a tüzet biztonságosan rakták-e meg és 
gondoskodtak-e szükség esetére oltószerről.

Március 12-én a Szent Imre utcában a mély árokba csúszott 
egy gépkocsi. Személyi sérülés nem történt. Rajunk áramta-
lanította a járművet. Mivel forgalmi akadályt nem okozott 
a baleset, ezért a későbbiekben a tulajdonos gondoskodott a 
jármű kiemeléséről. Március 16-án a Fő utcában segítettünk 
egy lakónak, hogy bejusson a házába. (Az ajtó becsukódott, a 
kulcs belül volt a zárban.) Egyik tűzoltónknak sikerült bejutni 
az épületbe egy ablakon keresztül, így ki tudta nyitni belülről 
az ajtót.

Március 29-én a Fő utca és a Szent Erzsébet utca sarkán lévő 
irodaépület előtt lévő világítási oszlopnak csapódott egy 
személy gépkocsi. Személyi sérülés nem történt, viszont az 
oszlopot el kellett távolítanunk. Ezt az Elmű és a Városgazda 
munkatársainak közreműködésével hajtottuk végre. Április 
3-án reggel a Kornéli-tónál az úttestre zuhant egy nagyjából 20 
méter vastag faág. A közlekedési akadályt motoros láncfűrész 
segítségével és kézi erővel megszüntettük.

Riaszthatóság
Egyesületünk ebben az évben eddig 1837 órában volt rádión ke-
resztül riasztható, melyből 953 óra volt a nappal és 884 óra az 
éjjel készenlétben töltött idő. 

Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

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

MUSIKNACHMITTAG

           08. 05. 2022 Sonntag

           16:00-19:00

           Haus der Künste

Mitwirkende: 
   Familie Sax
   Familie Mirk
   Werischwarer Streichkapelle

Tischreservierung: +36206221023

Wir laden alle herzlich ein! 
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Anyakönyvi 
hírek

Megszülettek

Bethlendi Panna 
és Sára
2022. 03. 16.
Anya: Kopp Adrienn
Apa: Bethlendi Béla

Fetter Dorka
2022. 03. 17.
Anya: Braun Enikő
Apa: Fetter Krisztián

Schuck Rajmund 
Rudolf
2022. 03. 23. 
Anya: Torma Eszter
Apa: Schuck Máté 
Rudolf

Sprecher Liza
2022. 03. 29.
Anya: Simonek 
Bettina Bianka
Apa: Sprecher László

Decsi Zorka
2022. 03. 30.
Anya: Papp Noémi
Apa: Decsi Denis

Elhunytak

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

Réfi József
86 év
2022. 02. 24.
Semmelweis köz 3.

Szauer János
79 év
2022. 03. 08. 
Szabadság u. 33.

Schuck Edéné
84 év
szül. Steckl Emma
2022. 03. 10. 
Iskola u. 13.

Tóka György
77 év
2022. 03. 12.
Templom tér 5.

Pánczélné Endrődi 
Erzsébet Anna 
84 év
2022. 03. 13.
Dugonics u. 87.

Marosits Jánosné
91 év
2022. 03. 13.
Pilisvörösvár

Manhertz 
Istvánné
84 év
szül. Siklósi Emma
2022. 03. 15. 
Fő utca 89.

Heim Mártonné
92 év
2022. 03. 17. 
Piliscsabai u. 10.

Frida Attila
47 év
2022. 03. 19.
Petőfi S. u. 53.

Falics János
74 év
2022. 03. 30.
Görgey u. 2/b

Nyertes sütirecept
A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Vegyeskórus több süte-
ménnyel is készült a tavalyi év végén az adventi vásárra. Most a 
nyertes répatortájuk receptjét közöljük.

Répatorta mascarponéval 
Hozzávalók:

Elkészítés menete:

A lisztet a szódabikarbónával, fahéjjal, sóval összekeverjük. A cukrot 
a tojásokkal és a vaníliás cukorral kikeverjük, hozzáöntjük a liszthez, 
majd beletesszük a reszelt répát és az olajat. 190 fokon kb. 1 óráig 
sütjük. A közepét megkenjük a 2 csomag vaníliás cukorral összeke-
vert mascarponéval, illetve megkenhetjük lekvárral vagy porcukor-
ral, vajjal, vaníliás cukorral összekevert tejszínes sajtkrémmel is, de 
magában is finom.

• 3-4 répa lereszelve
• 4 tojás
• 35 dkg cukor
• 30 dkg liszt
• 2 kávéskanál szódabikarbóna

• 2 kávéskanál fahéj
• pici só
• 1 csomag vaníliás cukor
• 1,5 dl olaj
• 25 dkg mascarpone

Tájékoztatjuk a kedves híveket, hogy a Pilisvörösvá-
ri Egyházközség 14,5 millió forint pályázati forrást 
nyert a Nagytemplom külső felújítására. A beérke-
zett árajánlatok alapján az egyházközség képviselő- 
testülete a vakolási és festési munkák elvégzésére 
Müller Márton, a bádogozási és tetőjavítási felada-
tok végrehajtására pedig Peller Richárd pilisvörös-
vári vállalkozókat kérte fel.  A munkálatok előre 
láthatóan májusban kezdődnek, és kb. két hónapot 
vesznek igénybe. A felújítási munkák a liturgikus 
események megtartását nem befolyásolják.

A kivitelezés tervezett összege 26 millió forint. A 
pályázaton nyert összegen felül szükséges részt 
Pilisvörösvár önkormányzata által nyújtott támo-
gatásból, egyházközségünk saját forrásából, valamint a hívek adományai-
ból szeretnénk összegyűjteni. Ehhez kérjük a kedves testvérek anyagi hoz-
zájárulását! Adományaikat eljuttathatják átutalással a 11742245-20036029 
(OTP) bankszámlaszámra, leadhatják ügyfélfogadási időben a plébánián, 
illetve elhelyezhetik a Nagytemplom Szent Antal-perselyében.  Minden ado-
mányt hálás szívvel köszönünk! 

A Pilisvörösvári Egyházközség Képviselő-testülete nevében:
Balla Sándor plébános

Megszépül 
a Nagyboldogasszony-templom

Házasságot kötöttek
Feldhoffer Judit és Ádám Sándor 
2022. április 4.
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SOLYMÁR AUCHAN,
SZENT FLÓRIÁN UTCA 2-4. / 30/659-5124

v
a
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y

PRÉMIUM 
SZEMÜVEGLENCSÉK

-40%
-30%
-20%

MÁRKÁS
SZEMÜVEGKERETEK

-70%
-50%
-30%

KIHAGYHATATLAN
KERET ÉS
SZEMÜVEGLENCSE
AKCIÓK

Az ajánlat 2022. május 31-ig érvényes.  Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, készpénzre nem váltható. 
További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

• cukrász vagy pék

• címkenyomtató gépkezelő (betanított) 
érettségi bizonyítvány szükséges

• sofőr

• betanított munkavállaló

A Szamos Marcipán Kft. 
az alábbi pozíciókban várja 
munkatársak jelentkezését:

Az önéletrajzokat a bérigény megjelölésével 
a hr@szamos.hu e-mail-címen várjuk!

További felvilágosítást a honlapunkon talál: 
https://www.szamos.hu/karrier



26 Hirdetés

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

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

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

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

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

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

www.goliatgumi.huwww.goliatgumi.hu

Nyitva: 
00 00H-P: 8 -17

00 30Szo: 8 -12
V: zárva

Szervizünkben a raktárról vásárolt 
új abroncsok szerelése díjmentes.

Szervizünkben a raktárról vásárolt 
új abroncsok szerelése díjmentes.

használt és új abroncsok értékesítése

-        gumiszerelés 10-23”-ig

-        centrírozás

-        gumiabroncs és felnik javítás

-        szezonális gumi/felni tárolás

-        alu és lemez felnik értékesítése (használt/új)

Kedvezményes áron 
üdülési lehetőség a 

Mátra egyik  
legszebb részén

Ibolya 
Vendégházunkban

május végétől. 
Részletesen érdeklődni:

Tel.: 06/20/4525809 
E-mail: 

tiborneb714@gmail.com

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

KERTGONDOZÁS,
egyedi munkák, 

rendszeres kertápolás, 
kisebb ház körüli javítások.

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

Víz- 
és fűtésszerelés, 

javítások

Steckl Bernát
+36-20/583-9193

b.steckl@gmail.com

ELADÓ 4 db 165/65R14 
méretű BRIDGESTONE nyári 

gumiabroncs szgk-ra, 
garantáltan keveset futott, 

újszerű állapotban, 
2021. évi 50%-os.

Tel.: +36 20-316- 4717.

Hirdetésfelvétel

ujsag@pilisvorosvar.hu

06/30 228 0262
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Programjainkat figyelemmel kísérhetik honlapunkon és Facebook-oldalunkon is! 
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Április 30. Májusfaállítás

18.00 a német nemzetiségi önkormányzat 
szervezésésben 
Fő tér 

Május 1. Pumptrack pálya megnyitó

9:00–16:00 Trail Art & Woom Pumptrack series 
2. forduló
Szervező: FRO Racing
Ligeten a  Szabadság utca – Dugonics 
utca találkozásánál

A városi gyereknapon idén új helyszínen, a ligeti lovardánál várunk mindenkit! A gyerekek ajándék fagylaltot kap-
nak városunk jóvoltából. Minden korosztályra gondoltunk, válogassanak programjainkból: állatbarátoknak lovas, ku-
tyás bemutatók, örökmozgóknak akadályverseny, természetbarátoknak zöld sarok. Tűzoltóink nagy piros autóval 
érkeznek, hogy kicsik és nagyok is kipróbálhassák a tűzoltáshoz használt eszközöket, így akár még lánglovaggá is 
válhatnak. Nagyszínpadunkon a Napvirág zenekar interaktív koncertje, a Nefelejcs Bábszínház Hétpettyes Katica 
története látható. Táncolni a Piliscsabai Táncház Egyesület táncházában lehet. Bemutatkoznak a helyi tánccsopor-
tok, akik garantáltan felpezsdítik a hangulatot. A nagyobbaknak meghívtuk Alee-t, a 2021-es X-Faktor győztesét. 
Gyermeknap nincs arcfestés, lufi és vattacukor nélkül sem!

Május 1. Térzene – barokk ária est

16:00 Tácsik Zsuzsanna, Fers Márta 
és Mayer Angyalka közreműködésével
Ligeti plébániatemplom

Május 8. Musiknachmittag

16.00–19.00 a német nemzetiségi önkormányzat 
szervezésésben 
Művészetek Háza, Színházterem

Május 6. In Memoriam 
Chet Baker Jazz est

19.00 HedoNick borkóstolóval
Városi Könyvtár

Május 14. Tini disco DJ Horyval 

19.00–23.00 Művészetek Háza, Színházterem 

Május 15. Térzene – Dr. Peller Quartett 
koncertje

11.00 Platz piac

Május 21. Térzene – Tácsik Zoltán és 
Mayer Angyalka koncertje

17.00 Városi Könyvtár

Május 22. I. UBM Redrun 
Pilisvörösvár Futóverseny

08.30–22.00 Kacsa-tó

Május 26. Író-olvasó találkozó

18.00 Kollár-Klemencz László: Az öreg banda
Városi Könyvtár

Május 28. Hősök napja

10.00 Temető
11.00 Hősök tere

Május 28. Pilis Expo

A térség első élménybörzéje, 
szervező Pilisszántó Önkormányzata
Pilisszántó, Kék ház

Május 29. Gyereknap – Tűzoltó majális

09.00–18.00 Szabadságliget, Ligeti Lovardánál

Május 31. Májusfabontás

18.00 a német nemzetiségi önkormányzat 
szervezésésben
Fő tér



km
km

km
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Távok

városi futóverseny
chipes időmérés
befutóérem
7 km-es körök
egyéni és váltófutás

2022. május 22. - Pilisvörösvár

gyermekprogramok
egész nap vendéglátás
Pesty Party Show Band

több mint 

redrun.hu

Fuss velünk! Szurkolj velünk!


