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A kormány határozatban döntött a vörösvári tan
uszoda építésének folytatásáról, egyben előírja a 
megépítéshez szükséges többletforrás biztosítását. 
A határozatból kiderül, hogy a beruházást a 2023as 
évi költségvetés terhére folytatják majd.

Múlt hónapban számoltunk be arról, hogy ismét 
egyeztetést kezdeményezett a városvezetés az Építé
si és Beruházási Minisztériumnál és Vitályos Eszter 
miniszterhelyettesnél az épülő tanuszoda kivitelezé
sének folytatása, valamint a sportcsarnok ügyében. 
„Örülünk, hogy legutóbbi tárgyalásaink sikerrel jár
tak, és bízunk benne, hogy a pluszforrás biztosítását 
követően az építkezés mielőbb újra elindulhat. Kö
szönjük Nagy Bálint beruházási államtitkárnak és 
Vitályos Eszter miniszterhelyettesnek a megvalósí
tás érdekében tett lépéseket” – mondta Fetter Ádám 
polgármester. Vitályos Eszter tájékoztatása szerint 
erre a célra 175 922 925 forintot biztosít a kormány.

Többletforrás 
a tanuszoda megépítésére

A képviselőtestület októberi rendkívüli ülésén a bölcsődeépí
tés kivitelezőjének kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárást az 
épület építése, a kert kialakítása, valamint az út és közműépí
tés tekintetében eredményesnek, az eszközbeszerzést illetően 
pedig eredménytelennek nyilvánította.

A képviselőtestület májusi döntése alapján az önkormányzat 
feltételes nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményezett. A felté
teles minősítésre azért volt szükség, mert a pályázat benyújtá
sa óta eltelt időszakban mind az építőanyagárak, mind pedig a 
munkadíjak drasztikusan megemelkedtek, így a pályázatban 
megjelölt előzetes költségbecslést a tervezőnek módosítani kel
lett, ez pedig a projekt megvalósításához többlettámogatás be
vonását tette szükségessé.

A Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyet
tes Államtitkársága jogszabály alapján lefolytatta ellenőrzését, 
melynek eredményeként nyolc külön eljárásra kellett bontani a 
közbeszerzést a következő területeken: épület, kert, út és ötféle 
eszköz (bútor, játék, felszerelés, textil és informatika eszköz). Az 
eljárás augusztusban indult el és október 6án zárult le. A határ
időig összesen 21 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, ezek alapján 
az épület építése, a kert kialakítása, valamint az út és közmű

építés tekintetében eredményesen, az eszközbeszerzést illetően 
pedig eredménytelenül végződött az eljárás. Az eszközkategóri
ák – tehát a bútor, játék, felszerelés, textil és informatika eszköz 
részek – tekintetében fedezethiány, érvénytelenség, illetve a pá
lyázók hiánya okozta az eredménytelenséget. 

A képviselőtestület október 27i határozata értelmében az első 
három részre vonatkozóan azonban megvalósulhat a szerződés
kötés. Ezzel párhuzamosan az eredménytelen kategóriákban új 
pályáztatás indul. A beruházás hosszabbítására és a pótfedezet 
biztosítására már májusban kérelmet nyújtott be az önkor
mányzat. Ekkor a hosszabbítás jóváhagyást kapott 2023. de
cember 31ig, a hiányzó fedezet biztosítására pedig a beérkezett 
ajánlatok ismeretében tudja benyújtani a város a konkrét több
letköltségeket. A vállalkozási szerződések csak ennek eredmé
nyességét követően lépnek majd hatályba.

Döntések a bölcsőde ügyében 

Visszakapta a város a pénze egy részét
Visszakapta Pilisvörösvár a Sberbankban ragadt pénzvagyonának több 
mint nyolcvan százalékát, csaknem 1,2 milliárd forintot. Az összeg már 
elérhető a város számláján. A jó hír a TEVÖ november 8ai frakcióülése 
előtt érkezett a végelszámolótól – mondta el Fetter Ádám polgármester.

„Bátran mondhatom, hogy ez volt az elmúlt három évünk legörömte
libb napja, megérte minden követ megmozgatni, megérte optimistának 
lenni, és folytatni a beruházások előkészületeit az elmúlt időszakban is” 
– tette hozzá Strack Bernadett alpolgármester. Elmondta továbbá, hogy 
ennek köszönhetően még 2022ben ki tudják írni az idei év legnagyobb 
projektjét, az útépítést. A városvezetők hamarosan beszámolnak arról 
is, hogy pontosan mikor és mely utcák kaphatnak szilárd útburkolatot.

A visszakapott 1,2 milliárd forint még mindig nem a teljes összege an
nak, ami a Sberbankban ragadt a bank csődjekor, de várhatóan rövid 
időn belül a fennmaradó részt is visszakapja Pilisvörösvár.
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Idén is ingyenesen biztosí
tott murvát az önkormány
zat mindenszentek és ha
lottak napja alkalmából a 
pilisvörösvári köztemetőben. 
A Városgazda Kft. munka
társai összesen kétszer tíz 
köbméter zúzott követ szál
lítottak ki és helyeztek el a 
21es parcella végénél. Az 
önkormányzat célja ezzel is 
az volt, hogy a temetőbe láto
gatókat méltó körülmények 
fogadják, ebben az időszak
ban pedig kiemelt figyelmet 
kap ez a terület.

Ingyenes murva a temetőben

Több támogatást kapnak 
a rászorulók
Az energiaárak emel
kedése erősen érinti 
a lakosságot, különös 
tekintettel azokra, akik 
alapvetően is nehézsé
gekkel küzdenek min
dennapi életükben. A 
városvezetés fontosnak tartja a település működésének biztosí
tása mellett a társadalmi szerepvállalást és a szociális segítség
nyújtást. Pilisvörösvár szociális rendeletét tavaly decemberben 
módosította a képviselőtestület, melybe már akkor a koráb
binál kedvezőbb feltételek kerültek. Ugyanakkor a jelenlegi 
energia vészhelyzet miatt a városvezetés még méltányosabb 
feltételek bevezetését tartotta szükségesnek, így a legutóbbi tes
tületi ülésen ismét módosította a rendeletet.

Ennek megfelelően a lakhatási támogatások esetében az elbírá
lásnál az egy főre jutó jövedelemhatár az egyes jogosultsági kö
röknél 100% ponttal megemelkedett. Mindemellett a havi igé
nyelhető támogatás összege 3000ről 10 000 forintra változott. 
A lakhatási támogatás gázra, áramra, vízre vagy lakbérre kér
hető. A módosítások érvényesek a már elfogadott és megállapí
tott támogatásokra is, és 2023. április 30ig lesznek érvényben.

Emellett kétféle tüzelőtámogatás is elérhető az önkormányzat
nál. Az egyik a természetbeni tüzelőanyaghozzájárulás, me
lyet rászorultsági alapon a készlet erejéig tud biztosítani a város. 
Ezt a település karbantartása során keletkezett, vágott és száraz 
fából biztosítja az önkormányzat, illetve a Városgazda Kft.

A másik a pénzbeli tüzelőtámogatás, mely esetében a hozzá
jutás feltételein enyhítettek azzal, hogy más rendkívüli tele
püléstámogatásoktól függetlenül önállóan is igényelhető a téli 
időszakban, október 1. és március 15. között két alkalommal, 
maximálisan 55 000 forint értékben. A támogatás mértékét a 
szociális és egészségügyi bizottság határozza meg. A részletes 
feltételekről a lakosságszolgálati osztályon lehet érdeklődni.

Az energiafelhasználás és az ezzel kapcsolatos kiadások csök
kentése céljából azt a döntést hozta a képviselőtestület, hogy 
a polgármesteri hivatal munkatrendje november 7től átmeneti 
időre módosul: négynapos munkahét lép életbe, péntekenként a 
Városháza zárva tart.

Az átmeneti átszervezés az ügyfélfogadást nem érinti, mert az a 
hétfői és szerdai napokon változatlan marad. (További részletek 
a polgármesteri interjúban.)

Változnak a temetői díjak

Módosult az egyes temetési helyek megváltási és temetőfenn
tartási díjainak összege, illetve a temető rendje. Ezzel kapcsolat
ban az október 14i képviselőtestületi ülésen született döntés.

A temetői díjak mértékét a vonatkozó önkormányzati rendelet 
szerint évente felül kell vizsgálni. A temetőrendelet ugyan ta
valy ősszel módosult, pontosabb lett a szabályozás, és több új 
elem is belekerült, ám a díjak, tehát a sírhelymegváltás, a szol
gáltatási díjak (ravatalozó, hűtő) és a munkavégzéshez (például 
sírkőállítás, bontás) kapcsolódó temetőfenntartási költségek 
akkor nem változtak.

Az ezzel kapcsolatos felülvizsgálat most megállapította, hogy a 
jelenlegi gazdasági helyzet miatt halaszthatatlanná vált a sírhe
lyek megváltási díjainak, egyúttal a temetőfenntartási hozzájá
rulás díjainak emelése – különös tekintettel az energiaválságra, 
amely olyan költségeket befolyásol irreális mértékben, mint a 
hűtőberendezések működtetése.

A pilisvörösvári elhunytak esetében ugyanakkor mérsékeltebb 
árváltozásról született döntés. Mindemellett új sírhelytípusok 
megváltására is lehetőség nyílik, mint az úgynevezett dupla 
urnafülke, illetve a dupla urnafülke ikerurna használatával. 
Ezekkel az új kategóriákkal azoknak szeretett volna kedvezni 
a városvezetés, akik nem tudják vállalni egy hagyományos sír
hely megváltásának költségeit, de több sírhely megváltását is 
tervezik. Ez utóbbi lehetőség még költségkímélőbb megoldást 
kínál az urnás nyughelyek esetében: a dupla ur
nafülkében kettő, az ikerurnás dupla urnafülké
ben pedig négy urna elhelyezése megoldott. Az új 
díjakat a QRkódot beolvasva találják meg.

Négynapos munkarend 
a hivatalban
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Múlt havi számunkban 
részletesen olvashattak 
arról, hogy megkezdőd
tek a régészeti kutatások a 
város határában álló, felté
telezett korábbi várakkal 
kapcsolatban. Most Fetter 
Ádám polgármester ismét 
találkozott dr. Rácz Tibor, 
dr. Bózsa Anikó és dr. Rup
nik László régészekkel. A 
megbeszélésen a kutatás 
fázisairól, a további együtt
működés lehetőségeiről és 
az érdeklődő lakosság eset
leges bevonásáról is szó 
esett. Először október 7én 
tartottak régészeti szemlét 
a szakértők a helyszínen. A 
régészek arról számoltak 
be, hogy a lelőhelyek na
gyobb része hozzáférhető, 
kutatható. Megtalálták a 
római út nyomvonalát és 
azonosították az egyik lelő
helyen a római villa helyét.

Október közepén ismét bejárást tartottak a régészek, immár he
lyi önkéntesek és helytörténészek bevonásával. Ekkor fémkereső 
műszereket is használtak a kutatáshoz. A bejárás eredményesnek 
bizonyult, ugyanis vélhetően megtalálták a villa valamelyik épü
letét. Emellett számos lelet is előkerült, kerámiatöredékeket, pénz
érméket, ékszer és fegyvertöredéket is találtak a kutatás során. A 
lelőhelyről a régészek szakmai jelentést, a leletekről pedig nyilván
tartás készítenek. 

A kutatás kiterjed a várak mellett az Aquincumot Brigetióval ösz
szekötő római út nyomvonalának bejárására is. Az egykori út a 
solymári Szarvas csárda irányából Pilisszántó irányába haladt. 
Mindemellett a régészek kutatják az 1595ös pilisvörösvári csata 
helyszínét is. Az ütközet a török uralom alatt zajlott és célja a tö
rökök irányítása alatt álló esztergomi vár felszabadítása volt, mely 
sikerrel végződött.

Azok, akiket érdekel a régészet, és esetleg csatlakozni is szeretné
nek a kutatáshoz, a Közösségi Régészeti Egyesület honlapján talál
nak erre vonatkozó információt (kozossegiregeszet.hu, facebook.
com/Kozossegi.Regeszeti.Egyesulet).

Értékes leleteket találtak 
a régészek

Napelemes lámpák a temető-
parkolóban
Két napelemes lámpa 
világítja meg mos
tantól a temető hátsó 
parkolóját. A környe
zetbarát berendezé
sek eddig az Útőrház 
utcai buszmegállónál 
voltak, azonban ott a 
megkezdett beruházás 
részeként az önkor
mányzat közvilágítást 
épített ki. A lámpák 
felszerelését úgy üte
mezte a városvezetés, 
hogy mindenszentek és halottak napja közeledtével már 
rendelkezésre álljanak, állandó fényforrást biztosítva a hátsó 
parkolónak.

Új képviselő foglalta el 
helyét Pilisvörösvár kép
viselőtestületében, mi
után dr. Manhercz József 
Dávid, a FideszKDNP 
képviselője szeptember 
30i hatállyal lemondott 
mandátumáról. Az ő he
lyére került Kőrössy Já
nos, aki a helyi választási 
bizottság alelnöke, Teilné 
Kerekes Márta előtt tette 
le esküjét október 14én, 
pénteken, a képviselőtes
tületi ülés előtt. Kőrössy 
János több korábbi ciklus
ban is volt már képviselő.

Régi-új képviselő a testületben

A körforgalomnál haladók két hónapig nem láthatták az óriás
betűket, miután egy autós augusztus végén a területre hajtva 
letarolta azt. A balesetben nem sérült meg senki, ám a dekoráció 
gyakorlatilag használhatatlanná vált. A városfelirat bontását, 
helyreállítását, visszaépítését a városgazdák végezték el.

Ismét a helyén a Pilisvörösvár 
felirat
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Árusokat is vár 
a helyi termelői piac

Pilisvörösváron minden szombaton városi piacot üzemeltet 
az önkormányzat, ahol beszerezhető az aktuális és szezonális 
friss élelmiszer, emellett ruhanemű, háztartási termékek és 
iparcikkek is megtalálhatóak az eladók kínálatában.

A piac a vásárlók mellett az árusokat is várja, kedvező hely
pénzzel, mely 1 m2 esetén 1 000 forint, efölött pedig 600 
forint/m2. A piac a Széchenyi utcában található, szomba
tonként 6tól 12 óráig tart nyitva. Érdeklődni a 06/30995
5006os telefonszámon lehet.

Idén is megtartotta fehér bot napi ünnepségét a Látássérültek Pilis 
Völgye Egyesülete. Az eseményt október 14én, szombaton a Művé
szetek Házában rendezték, ahol Lukács Katalin elnöki köszöntőjét 
követően Fetter Ádám üdvözölte az egyesület tagjait és támogatásá
ról biztosította a szervezetet. A résztvevők a rendezvényen Lengyel 
Szabolcs szórakoztató műsorát hallgathatták meg. Az egyesületet 
az önkormányzat – a város többi civil szervezetével együtt – minden 
évben támogatja terveik, tevékenységük megvalósításában.

A fehér bot napja

Az aradi vértanúkra emlékeztünk
Október 6án az aradi vértanúkra emlékezünk. Fetter Ádám 
polgármester, Strack Bernadett alpolgármester és Bakos 
László, a TEVÖ elnöke ebből az alkalomból koszorút helye
zett el a Hősök terén.

1849. október 6án Aradon kivégezték az 1848–49es szabad
ságharc 13 honvédtisztjét. Pesten ugyanezen a napon hajtot
ták végre a gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre 
kiszabott halálos ítéletet. A kivégzéssorozat a levert szabad
ságharc utáni megtorlások tetőpontja volt, amiről a magyar
ság évről évre nemzeti gyásznap keretében emlékezik meg.

Többen fordultak a hiva
talhoz az elmúlt időszak
ban azzal a kérdéssel, hogy 
használhatóe a gyermek
orvosi váró. A szakrendelő 
tájékoztatása szerint a gyer
mekrendelő várójának ajtaja 
a gyermekorvosok rendelési 
ideje alatt nyitva áll. A he
lyiséget a rendelési idő előtt fél órával már használhatják, egé
szen az utolsó beteg távozásáig. 

Amikor egyik doktornő sem rendel, ezt a bejáratot nem lehet 
igénybe venni. Amennyiben éppen ebben az időszakban van 
szükség akadálymentes bejutásra az udvari szintről, akkor hív
ják telefonon a betegirányítást, a szakrendelő munkatársa segít
séget nyújt majd. Ezt a következő telefonszámon tehetik meg: 
0626/330422/10es mellék.

Használható a gyermekorvosi váró

Karácsonyi ajándékutalványok kézbesítése
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
korábbi 3000 forint helyett idén 5000 forint értékben juttat el 
karácsonyi ajándékutalványt a 70 éven felüli személyek részére.

A karácsonyi ajándékutalványt azok a polgárok kapják, akik 
Pilisvörösváron bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, vagy 
legkésőbb 2022. október 31-éig lakcímet létesítettek, és már 

betöltötték, vagy 2022. december 
31-éig betöltik a 70. életévüket. 

Az ajándékutalvány kézbesítése 
közel 1950 pilisvörösvári személyt 
érint. Az utalványok kézbesítését 
november végén kezdjük meg, 
és december 21-ig tart, de öröm-
mel vesszük azt is, ha valaki ezen 
időszak alatt az ajándékutalványt a 

polgármesteri hivatalban (hétfőtől csütörtökig 8 órától 15 órá-
ig) kívánja átvenni. Értesítést hagyunk a helyszínen az érintett 
részére, ha nem találjuk otthon.

Akiknek az ajándékutalványt nem tudjuk kézbesíteni, 2023. ja-
nuár 4-től január 31-ig átvehetik azt – nyitvatartási időben hét-
főtől csütörtökig 8 órától 15 óráig – a Polgármesteri Hivatal Pilis-
vörösvár, Fő tér 1. földszint 4. szám alatt személyesen (személyi 
igazolvány szükséges), vagy meghatalmazott útján. (Figyelem! 
A házastárs utalványának átvételéhez is kell a meghatalmazás. 
A meghatalmazás nyomtatvány a www.pilisvorosvar.hu hon-
lapról is letölthető.)

(2022. december 22. és 2023. január 3. között a polgármeste-
ri hivatal igazgatási szünet miatt zárva tart, és az anyakönyvi 
ügyeleti idő alatt az utalványok átvételére nincs lehetőség.)

Gergelyné Csurilla Erika jegyző
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Testvérvárosi meghívásnak tett eleget Pilisvörösvár vezetősége 
múlt hónapban Gröbenzellben és Gerstettenben. Az október 1–4. 
közötti látogatáson Fetter Ádám polgármester, Fetter Gábor, Lo
vász Ernő, Varga Péter képviselők, valamint Bakos László és Bruck
ner Katalin önkormányzati tanácsadók vettek részt. A városvezetés 
fontos célja, hogy a formális kapcsolaton túl a települések együtt
működését minél élőbbé, minél szélesebb körűvé tegyék, hiszen ez 
a lakóknak is hasznos lehet.

Gröbenzellben Martin Schäfer polgármester fogadta a vörösvária
kat a városháza új épületében. Itt egy kerekasztal megbeszélésen 
a település civil szervezeteivel tárgyalt a pilisvörösvári vezetés a 
további együttműködés ügyében. A tervek szerint a városok civil 
szervezeteik, intézményeik révén fűznék szorosabbra a kapcsola
tokat az oktatásnevelés, a sport és a kultúra terén.

Gerstettenbe Németország újraegyesítésének 32. évfordulója al
kalmából hívta meg Roland Polaschek polgármester a vörösvári 
delegációt. Az október 3i ünnepségen Fetter Ádám polgármes

Testvérvárosi látogatások

ter is beszédet mondott, melyben kiemelte: „Ez a nap nemcsak 
két állam egyesüléséről szól, hanem nemzetközi együttmű
ködésről, amelyek a német egységet valóban egységgé tették. 
Hadd legyek büszke hazámra, Magyarországra, hiszen az 1989
es határnyitásunk nélkül nem sikerülhetett volna az újraegye
sítés. Ahogy Helmut Kohl mondta a határnyitással kapcsolat
ban: »Magyarország ütötte ki az első téglát a berlini falból.« 

A mi legfontosabb felada
tunk pedig most a békés 
jövő biztosítása gyermeke
ink számára.”

A delegáció tagjai mindkét 
városban tartalmas, hasz
nos beszélgetéseket, tár
gyalásokat folytattak, me
lyeknek már jövőre lehet 
kézzelfogható eredménye.

Der Artikel 
in Deutsch 
kann auf die
sem Link ge
lesen werden: 

A Belügyminisztérium gon
doskodáspolitikáért felelős 
államtitkára, Fülöp Attila 
október végén fogadta a pi
lisvörösvári székhelyű Árpád-
házi Szent Margit Alapítvány 
a Rászorultakért képviselőit. 
Az államtitkár Fetter Ádám
mal, az alapítvány elnökével 
és Müller Márta alapítóval 
találkozott, és áttekintették 
a tervezett Mentális Terápiás 
Központ indítási és finanszírozási lehetőségeit. 

Az elmúlt évben életre hívott alapítvány célja a lakosság men
tális egészségének támogatása, illetve a rehabilitációs fázisban 
lévő pszichiátriai betegek számára terápiás foglalkozások szer
vezése. A nappali ellátáson kívül a szervezet lakóotthon létreho
zását is tervezi.

Mentális Terápiás Központ 
létesülhet

Ajándék az önkormányzatnak
A „Cérna Réziknél” járt Strack Bernadett alpolgármester, 
hogy rövid időre betekinthessen a Foltvarró Klub tevékeny
ségébe. A helyszínen már a karácsonyi ünnepekre készül
tek az alkotások. A találkozó apropóján a klub tagjai az év 

folyamán készített takarók közül húszat felajánlottak az 
önkormányzatnak. Ezek a darabok részben a babacsomagba 
kerülnek, mint egyedi és különleges ajándékok, részben nye
reményjátékok útján lehet hozzájutni, emellett rászorulók is 
kapnak majd az egyedi, kézzel készült alkotásokból. 
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Elkészült a járda a Táncsics 
és a Mátyás király utcában
November elejére elkészültek a járdák a Táncsics 
és a Mátyás király utcában. Ahogy arról koráb
bi számunkban olvashattak, a két utca összesen 
1200 méteren kap új járdát, és gyalogosátvezetők 
is épülnek. A városvezetés a munkálatok alatt be
járást tartott a területen, melynek során a terület 
zöldítését is elhatározták, így az őszi fatelepítések 
keretében a Mátyás király utca elejére, a megépült 
új járda mellé fák is kerülnek majd.

A Mátyás király utcában már tavaly ősszel is 
folytak munkálatok, akkor a heves esőzések 
miatt megrongálódott hídpilléreket javították 
és építették újra. A több mint 6 millió forintos 
beruházás egy részét saját forrásból, egy részét 
pedig a vis maior pályázatból fizette a város. Ez a 
projekt azért is volt fontos, mert ez tette lehetővé, 
hogy most mindkét irányban járda csatlakoz
hasson a hídhoz.

A Táncsis és a Mátyás király utcában szeptem
ber közepén kezdődött meg a járdaépítés, a járda 
és az átkelők építésének költségét saját forrásból 
finanszírozta a város.

Újabb járdák épülnek
A Táncsics és a Mátyás király utca után a Harcsa utcában 
folytatódik a járdaépítés, a futópályától a vasúti átjáró előtti 
területig. Ezzel a szakasszal újabb körülbelül 600 folyómé
ternyi járdát kap a város.

Új járda épül a Ponty utcában is, a Mátyás király utca és a vas
úti átkelőhelynél lévő kereszteződés között a páros oldalon. 
Az építést november első hetében kezdte meg a kivitelezés
sel megbízott vállalkozó. Az új járdát térkő burkolattal, 1,5 m 
szélességben, a meglévő süllyesztett szegély mellé, kiemelt 
szegéllyel alakítják ki. A leendő gyalogút nyomvonalán né
hány helyen terepmozgatásra is szükség lesz, ezért kérik, 
hogy aki az út menti közterületre egynyári növényeket vagy 
kisebb cserjéket telepített, az a kivitelezés előtt szíveskedjen 
az átültetésükről gondoskodni.

A munkálatok során forgalmi korlátozásokra, útszűkületre, 
szakaszos útlezárásokra számíthatnak a közlekedők, így le

hetőség szerint kerüljék a területet. A kivitelezésről, az aktu
ális korlátozásokról a város kommunikációs felületein folya
matosan tájékozódhatnak. A járda építésének költségét saját 
forrásból finanszírozza a város.

Fejlesztés
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Elkészült a szabadságligeti 
gyalogátkelő
Elkészült a felfestés a szabadságligeti beruházás helyszínén, a Kisfaludy 
és a Tavasz utca találkozásánál. A zebra műszaki átadását november ele
jén tartották. A munkálatok szeptember közepén kezdődtek, október de
rekára már a zebrára felvezető járdaszakaszokat is kialakította a kivitele
ző, illetve a helyszínt megvilágító lámpaoszlopok is a helyükre kerültek.

A zebra kialakításával egy nagyon régi problémát orvosol a városvezetés 
ezen a részen. Az ügyet Lehrer Anita és Lovász Ernő, a körzet képviselői 
karolták fel, hiszen a környéken található intézmények és üzletek miatt 
nagyon sok gyerek és idős ember közlekedik a forgalmas csomóponton 
keresztül. A három méter széles gyalogátkelő és a hozzá kapcsolódó köz
világításbővítés, valamint az akadálymentes felvezető járda révén remél
hetőleg minden arra haladó számára biztonságosabbá válik az átkelés a 
forgalmas Kisfaludy utcán.

Egy lépéssel közelebb kerül Pilisvörösvár, hogy felújíttassa nagy ér
tékű, de jelenleg rossz állapota miatt kihasználatlan balatonfeny
vesi üdülőjét, hogy később hasznosíthassa az ingatlant. Az elsődle
ges cél, hogy ezáltal a városvezetés a jövőben üdülési lehetőségeket 
biztosítson vörösvári gyerekeknek. A képviselőtestület ennek ér
dekében arról határozott, hogy tervezői értékbecslés nyomán 
megbízást ad egy olyan átalakításikiviteli terv és költségvetési 
kiírás készítésére, amely a későbbiekben alkalmas egy kivitelezői 
ajánlatkérés benyújtására. Az említett műszaki tartalmat a döntés 
értelmében a NEMESÉP Kft. állítja össze 6 350 000 forint + áfáért.

A csaknem 2500 négyzetméteres üdülő a ’80as évek elején épült 
táboroztatás céljából. Egy kétszintes főépületből áll, valamint egy 
különálló főzőkonyhából a hozzá kapcsolódó kiszolgálóhelyiségek
kel, illetve egy 40 fő befogadására alkalmas étteremmel. A telken 
található ezen kívül még egy különálló faház, valamint egy rak
tárépület.

A konyhával és az étteremmel kapcsolatban kérdésként merült 
fel, hogy érdemese felújítani, vagy jobban megérné egy új, köny
nyűszerkezetes épület megépítése. Az értékbecslés alapján előbbi 

Megújulhat a fenyvesi üdülő

A vezetőség energiagazdálkodási akcióterve részeként felújítja a 
város a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Ligeti Cseperedő 
Tagóvodájának tálalókonyháját, illetve annak kiszolgálóhelyisé
geit, egyebek mellett az öltözőt. Emellett szigetelést kap az óvoda
épület födémszerkezete is. Mindezekkel a város csökkenteni tudja a 
drasztikusan megnövekedett rezsiköltségeket.

Szintén az energetikai akcióterv része, hogy új, korszerű világító
testeket kap mind az öt pilisvörösvári óvoda. Azáltal, hogy a meg
lévő lámpatestek és izzók helyett korszerű berendezéseket és LED
es izzókat kapnak az intézmények, körülbelül harmadára csökken 
az energiafelhasználás, ezáltal a költségek is. (További részletek az 
energiagazdálkodási akciótervről a polgármesteri interjúban.)

Döntések az energiagazdálkodás érdekében

megoldás a kedvezőbb, mert bár a munkálatok költsége minimá
lisan magasabb a könnyűszerkezetes, 50 négyzetméteres épület 
megépítésénél, az alapterülete háromszorosa annak, kis híján 165 
négyzetméter. Mindemellett az étkezést nemcsak nyitottfedett, 
hanem teljesen fedett térben is tudja biztosítani.

A fenti információk birtokában kért ajánlatot az önkormányzat a 
NEMESÉP Kft.től, hogy készítse el a szükséges átalakítási terveket 
mind a kétszintes főépület, mind pedig az étterem épületének ese
tében, beleértve a part menti stég esetleges szerkezeti felújításához 
kapcsolódó tervek kidolgozását is. A feladat részét képezi a tervezői 
költségbecslés és a tételes költségvetési kiírás elkészítése is min
den tervhez.
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Múlt havi számunkban részletesen 
olvashattak arról, hogy milyen intéz-
kedéseket hozott az önkormányzat a 
takarékoskodás érdekében, a téma 
azonban korántsem évült el. Nem 
meglepő, ha e havi interjúnkban újra 
erről faggattuk városunk polgármes-
terét, dr. Fetter Ádámot, de emellett 
más témák is szóba kerültek.

• Múlt hónapban részletesen beszéltünk a takarékoskodási 
intézkedésekről. Azóta folyamatosan változik a helyzet, pél-
dául harmincszoros ajánlatot kaptak az egyik gázszolgálta-
tótól a Művészetek Háza esetében. Mit jelent ez számokban?
Az önkormányzat a lejáró vagy lejárathoz közeli, energiaszolgálta
tásra vonatkozó szerződéseknél az energiavészhelyzet bejelentése 
óta folyamatosan, több szolgáltatótól is kér be árajánlatokat. Ha
sonlóan az ország más önkormányzataihoz, Pilisvörösváron is na
gyon lassan, rendkívül hosszú átfutással érkezik válasz a cégektől. 
A gázszolgáltatásra nemrégiben kaptuk az eddigi legmegdöbben
tőbb ajánlatot,

mely a korábbi ár harmincszorosát tartalmazza.

A megküldött díjszabás a Művészetek Háza – Városi Könyvtár fű
tésére vonatkozik. Az új ajánlat alapján a könyvtár mintegy 356 m2 
hasznos alapterületű épülete esetében a korábbi 700 000 forintos 
éves gázszámlához képest 21 millió forintos pluszköltséggel kel
lene számolni. Ez is mutatja, hogy a korábbi félelmeink sajnos jo
gosnak bizonyultak. Még szeptember elején jelent meg a rendelet, 
amely huszonöt százalékos gázfogyasztáscsökkentést írt elő a he
lyi önkormányzatoknak, ez most kiegészült azzal, hogy az általuk 
fenntartott intézményekre is vonatkozik az előírás. Szerencsére 
városunk még időben – miután kiderült, hogy az önkormányzatok 
kikerültek az államilag támogatott energiabeszerzésből – elkez
dett gondolkodni a megoldási alternatívákon, ezért rendelkezünk 
egy részletes megoldási intézkedési tervvel. A drasztikusabb lé
pések mellett most folyamatban vannak az energiamegtakarítást 
célzó fejlesztések is azokban az intézményekben, ahol a kötelező 
feladatellátást biztosítani kell. Továbbra is minden erőnkkel azon 
dolgozunk, hogy a vörösváriak a lehető legkevésbé érezzék a meg
szorítások hatásait.

• Rendkívüli ülést is tartottak az energiagazdálkodással 
kapcsolatban, melyen több fontos döntés is született. Me-
lyek voltak ezek?
Folyamatosak az egyeztetések, intézkedések. Az egyik ezek közül, 
hogy új, korszerű világítótesteket kap mind az öt pilisvörösvári 
óvoda. Ez az intézkedés is az energiaárak drasztikus emelkedése 
miatt vált szükségessé. Az energiamegtakarítás egyik lehetséges 

Harmincszoros gázár, 
bölcsőde, programok

alternatívája ugyanis, hogy a meglévő lámpatestek és izzók helyett 
korszerű berendezéseket és LEDes izzókat kapnak az intézmé
nyek. Ezek megvalósítására a hivatal műszaki osztálya október
ben ajánlatkérést tett közzé, megbontva: külön a kivitelezésre, és 
külön az anyagokra. A kivitelezésre két pályázó küldte meg ajánla
tát határidőre, míg a beépítendő anyagokra négy pályázat érkezett. 
Mindkét esetben az Ampernet Kft. szakmai anyaga bizonyult a 
legkedvezőbbnek: kivitelezésre bruttó 2 750 109 forintos, az anya
gokra pedig bruttó 5 160 988 forintos árajánlatot adtak, vagyis ezek 
elfogadásával Pilisvörösvár óvodáinak világítása 7 911 097 forin
tért korszerűvé válik.

Ezenkívül felújítja a város a Zrínyi utcai tagóvoda tálalókonyhá
ját, illetve annak kiszolgálóhelyiségeit, egyebek mellett az öltözőt. 
Emellett szigetelést kap az óvodaépület födémszerkezete. A ligeti 
óvodában – bár 2006ban tetőcserét végeztek az intézményben – 
szigetelést nem építtetett be az akkori városvezetés. A hivatal mű
szaki osztálya októberben tette közzé ajánlatát azzal a kikötéssel, 
hogy a leendő kivitelezőnek a munkálatokat december 15ig be kell 
fejeznie. A jelölt határidőre három ajánlat érkezett, a legkedvezőb
bet a Novemberi Hajnal 2001 Kft. adta bruttó 32 174 675 forinttal. 
Az előterjesztést rendkívüli ülésen fogadta el a képviselőtestület, 
vagyis mindkét fontos, egyúttal halaszthatatlan beruházás meg
valósulhat.

• A bölcsőde ügyében, a múlt hónapban is említett pótfede-
zet biztosítása kapcsán mikor számíthatunk döntésre?
A képviselőtestület október 27i határozata értelmében a bölcsőde 
építésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztották 
a kivitelezőt az épület építésére, a kert kialakítására, valamint az 
út és közművek megépítésére, így megvalósulhat a szerződéskö
tés. Ahogy többször is említettem, a beruházás hosszabbítására és 
a pótfedezet biztosítására már májusban kérelmet nyújtott be az 
önkormányzat a támogató hatóságnak. Ekkor a hosszabbítás jóvá
hagyást kapott 2023. december 31ig, a hiányzó fedezet biztosítá
sára pedig most, a testületi döntés ismeretében tudja benyújtani a 
város a konkrét többletköltségeket. A vállalkozási szerződések csak 
ennek eredményességét követően lépnek majd hatályba.

• Rengeteg feladatot lát el a hivatal, most azonban – szintén 
a válságterv részeként – négynapos munkahetet jelentettek 
be. Ez tényleg négynapos munkahetet jelent, vagy azt, hogy 
az ötödik napon home office-ban dolgoznak a munkatársak?
Azért, hogy az energiafelhasználás és az ezzel kapcsolatos kiadások 
csökkenjenek, az a döntés született, hogy a hivatal munkarendje 
november 7től átmeneti időre módosul: négynapos munkahét lép 
életbe, péntekenként a Városháza zárva tart. A dolgozók számára 
azonban hétfőtől csütörtökig a törzsidő betartása továbbra is köte
lező lesz, azon felül pedig egy előre ütemezett terv szerint kell ledol
gozni a maradék órákat, a kollégák döntése alapján: vagy reggel 8 
óra előtt, vagy pedig délután, este. Az átmeneti átszervezés az ügy
félfogadást nem érinti, mert az a hétfői és szerdai napokon változat
lan marad. Esetükben annyiban jelenthet változást az intézkedés, 
hogy pénteki napokon az ügyfélszolgálati iroda sem lesz nyitva. 

Önkormányzat
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Ugyanakkor a hivatal előtt elhelyezett 
postaláda továbbra is rendelkezésükre 
áll, ami a gyakorlatban már jól bevált a 
Covid időszaka alatt is, sokan használ
ták arra, hogy eljuttassák beadványai
kat a hivatal munkatársaihoz.

• Ahogy Önök mondták, a fenti 
intézkedések lépcsőfokok. Milyen 
tervek vannak még?
A városvezetés július óta dolgozik 
azon, hogy Pilisvörösvár a lehető leg
nagyobb megtakarítást érje el mind 
energiafelhasználásban, mind pedig 
ennek pénzügyi oldaláról. Az önkor
mányzat energetikai munkacsoportja 
részletes válságtervet dolgozott ki a 
minél hatékonyabb megoldás elérése 
érdeklében. Emellett a város, ahol lehe
tett, bejelentkezett a végső menedékes 
státusz alá, azonban ez csak decem
ber 31ig ad kedvezőbb árat. Így, ha 
január elsejétől nem történik állami 
beavatkozás, akkor a rendkívül ma
gas szabadpiaci árak léphetnek életbe 
az áram és a gáz vásárlásánál, a díjak 
alakulásának függvényében. Ebben 
az esetben ismételten reagálnunk kell 
majd. A közvilágítás korszerűsítése 
például már folyamatban van, ennek 
közbeszerzését várhatóan még idén el 
tudjuk indítani.

• Energiaválság ide vagy oda, a jó 
dolgokra is szükség van. Ilyenkor 
év vége felé már hagyomány, hogy 
sok-sok, adventre készülődő, kö-
zösségi rendezvény várja a lakossá-
got. Ezeket meg tudják tartani?
Továbbra is célunk, hogy legyenek 
közösségépítő rendezvények. A Mű
vészetek Házát ugyan bezárjuk, de a 
tervezett programokat, előadásokat 
megtartjuk, ezek helyszíne a Zeneisko
la színházterme lesz. A kültéri progra
mokat pedig változatlanul megszervez
zük, idén is lesz tehát adventi vásár és 
gyertyagyújtás minden adventi hét
végén.  Reméljük, minél többen részt 
vesznek majd ezeken!

Palkovics Mária

Szeptember 14. rendes ülés
Határozat Pilisvörösvár város energiagazdálkodási intézkedési tervének jóvá-
hagyásáról – Három pillérből álló energiagazdálkodási intézkedési tervet fogadott el a 
testület. (Részletesen a múlt havi polgármesteri interjúban olvashattak erről.)
Rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 18/2021. 
(XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról – Az önkormányzat a Pilisvö
rösváron élő, hátrányos helyzetű, lakhatási problémákkal, anyagi gondokkal küszködő, 
szociálisan rászoruló családok, alacsony jövedelemmel rendelkező egyedül élők, illetve 
egyedül nevelő szülők esetében a kialakult helyzetre való tekintettel a lakhatási támoga
tás mértékét megemeli. (Részletek a 4. oldalon.)
Rendelet az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére 
vonatkozó szabályokról szóló 8/1997. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról
Határozat a Pilisvörösvár, Klapka utca 48/C 2. em. 9. szám alatti, önkormány-
zati tulajdonú lakás piaci alapú bérbe adásáról
Rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2021. (X. 22.) önkormányzati 
rendelet módosításáról
Határozat a balatonfenyvesi épület felújításához tervező kiválasztásáról (Rész
letek a 9. oldalon.)
Határozat a 01-17083-01/2022. számú határozat elleni fellebbezés elutasításá-
ról (KO-12 horgászbódé) (zárt ülés)
Határozat a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított „Év 
Sportolója díj – általános iskolai diáksportoló korosztály” kitüntető díj adomá-
nyozására vonatkozó felterjesztésről – Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Kép
viselőtestülete Botzheim Ádám párbajtőröző versenyzőt kitartó, eredményes munkája 
és az eddig elért kiváló teljesítménye elismeréseként felterjeszti az „Év Sportolója díj – ál
talános iskolai diáksportoló korosztály” kitüntető díjra. (zárt ülés)
Határozat a Vörösvári Újság szerkesztését végző Filmkovács Szolgáltató Betéti 
Társaság megbízási díjának emeléséről
Határozat a Pilis Televízió Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság műsor-
szolgáltatási díjának emeléséről
Határozat a Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde módosított Szervezeti és működési 
szabályzatának jóváhagyásáról
Határozat a Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola 
2023/2024-es tanévre vonatkozó felvételi körzetére vonatkozó véleményéről
Rendelet a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 10/2022. (VII. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról
Határozat a Pilisvörösvár 1844/1 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan művelési 
ágának megváltoztatásáról – A Pilisvörösvár 1844/1 hrsz. alatt nyilvántartott, 283 m2 

alapterületű, jelenleg kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan művelési ágát az 
ingatlan természetbeni állapotának megfelelően kivett beépítetlen területről kivett köz
területre módosította a testület.
Határozat a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról  

Október 27. rendkívüli ülés
Határozat a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Ligeti Cseperedő Tagóvo-
da (Zrínyi utca 48.) tálalókonyhájának és kapcsolódó helyiségeinek felújításá-
ról (Részletek a polgármesteri interjúban.)
Határozat a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 5 tagóvodájában világí-
tótestek cseréjéhez kivitelező kiválasztásáról és anyag vásárlásáról (Részletek a 
polgármesteri interjúban.)
Határozat a közbeszerzési eljárás eredményéről „Bölcsődeépítés” kivitelezőjé-
nek kiválasztása tárgyában (Részletek a polgármesteri interjúban.)
Határozat a közbeszerzési eljárás folytatásáról „Bölcsődeépítés” eszközbeszer-
zés tárgyában (Részletek a polgármesteri interjúban.)
Határozat a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Sza-
bályzata módosításának és egységes szerkezetbe foglalásának elfogadásáról

Önkormányzati döntések
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Őszi munkálatok és ünnepi
előkészületek sűrűjében

November elejére általában a fák eldobják lombjukat, azonban 
idén ez a folyamat érzékelhetően lassabban zajlik – folyama
tosan munkát adva ezzel a városgazdáknak. A zöldterületek, 
közterületek és parkok gondozása, a fűnyírás, a jelentős meny
nyiségű lehullott levelek összegyűjtése, szállítása a mindennapi 
feladatok közé tartozik.

Különösen nagy figyel
met kapott minden
szentek és halottak 
napja időszakában a te
mető, ahol ugyancsak a 
Városgazda Kft. végezte 
el az ilyen jellegű mun
kákat, beleértve a fák 
és az önkormányzati 
sírok karbantartását is. 
Mindemellett javították 
a bejáratnál a térkő bur
kolatot és rendszeresen 
ürítették a szemetese
ket. Ez utóbbi is bőven 
adott feladatot, ugyanis 

az ünnepek idején, illetve az azt megelőző napokban – vagyis bő 
egy hét alatt – a látogatók összesen kilenc konténernyi hulladé
kot helyeztek el a temető kukáiban, ami nagyjából 108 köbméter 
szemét begyűjtését és elszállítását jelentette. A városgazdák a 
négynapos hosszú hétvégén is dolgoztak, hogy a temetőbe ér
kezőket szép, minden tekintetben rendezett környezet fogadja. 
Csak ezekben a napokban legalább 1012 köbméter lehullott 
lombot gyűjtöttek össze.

A temető hátsó parko
lójában lévő napelemes 
lámpát is a városgaz
dák helyezték ki: le
szerelték az Útőrház 
utcában, majd „átköl
töztették” új helyére. 
A világítótestek talap
zatát szintén ők építet
ték, illetve előkészítet
ték a területet.
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Sokan észrevehették, hogy ismét őszi virágok díszítik az ágyá
sokat a város több pontján – köztük a temető előtt és a ravatalo
zónál. A földbe ezúttal a korábbról már jól ismert díszkáposzta 
és árvácska került, változatos színekben. A virágtartó oszlo
pokban hónapokon át pirosló muskátlikat már begyűjtötték, 
helyette a Hősök terén, a Fő utca 66. szám előtt, illetve a fent 
említett helyszíneken megcsodálhatják a frissen ültetett, körül
belül 500 tő kétnyári növényt. 

Az őszi időszakban az ároktakarítás sem marad el. Ezúttal a 
Béke utcában tisztították meg a vízelvezetőt, ahonnan több pla
tónyi hulladékot vittek el, a Szent János utcában pedig a patak
medret takarították ki: megszabadították az iszaptól, illetve a 
növényzettől egy igen nagy területen, hiszen maga a vízfolyás 
körülbelül 34 méter széles.

Erre az időszakra is akadt helyszín, ahová pollereket helyeztek 
ki. A Fő utca után ezúttal a Szent Erzsébet utca elejére kerültek 
vissza az oszlopok a lakosság kérésére. Ezek a korábbi esetek
hez hasonlóan ugyancsak balesetben rongálódtak meg, illetve 
dőltek ki.
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Álláshirdetés
A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felvétel-
re keres határozatlan időre, teljes munkaidő-
ben, közterület-felügyelői feladatok ellátásá-
ra 1 fő köztisztviselő munkatársat.

Feladatok:
A közterületek jogszerű használatának, a 
közterületen folytatott, engedélyhez kötött 
tevékenységek szabályszerűségének ellen-
őrzése. A közterület rendjére és tisztaságára 
vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység 
megakadályozása, megszüntetése, illetve 
szankcionálása. Közreműködés a közterület, 
az épített és a természeti környezet védel-
mében, a közbiztonság és a közrend védel-
mében, a köztisztaságra vonatkozó jogsza-
bályok végrehajtásának ellenőrzésében, az 
állategészségügyi és ebrendészeti feladatok 
ellátásában.

Pályázati feltételek: 
• Közszolgálati középiskolai végzettség; 

vagy középiskolai végzettség és közszol-
gálati szakképesítés; vagy középiskolai 
végzettség és közterület-felügyelői vizsga.

• Egészségi, fizikai és pszichológiai alkal-
masság a 78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együt-
tes rendeletben foglaltaknak megfelelően. 

• B kategóriás jogosítvány.
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkal-

mazások).
• A kinevezés feltétele az érvényes hatósági 

erkölcsi bizonyítvány.
• Alkalmazás esetén a munkáltató 6 havi 

próbaidőt köt ki.

Előny:
• szakmai tapasztalat
• helyismeret 

Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal

Amit kínálunk: 
• stabil szervezeti háttér
• cafeteria

Jelentkezés benyújtásának módja:
• postai úton, a Pilisvörösvári Polgármesteri 

Hivatal 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. címre. 
Kérjük a borítékon feltüntetni: Közterület- 
felügyelő álláspályázat

• elektronikus úton a hr@pilisvorosvar.hu 
e-mail-címre megküldve

• személyesen

Igazgatási szünet a polgármesteri hivatalban
Ezúton tájékoztatjuk Pilisvörösvár polgárait és minden kedves 
ügyfelünket, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal munkarendjé-
ben az alábbi napokra rendelt el igazgatási szünetet:

• 2022. december 22–30. között (6 munkanap)
• 2023. január 2–3. között (2 munkanap)

Az igazgatási szünet utáni első munkanap: 2023. január 4. (szerda)

Az igazgatási szünetre az éves szabadságok kiadása és a költség-
hatékony működés érdekében van szükség. 

Az igazgatási szünet alatt a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal zár-
va tart, kizárólag halálesettel, temetéssel kapcsolatos anyaköny-
vi ügyeletet biztosítunk az alábbi időpontban:

• 2022. december 28., szerda 9.00–10.00

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

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés helye: Pilisvörösvári Polgár-
mesteri Hivatal (Fő tér 1., Műszaki osztály, az emeleten balra)

A fent megjelölt időpontokon kívül a temetkezéssel kapcsolatos 
ügyintézésben a temetkezési szolgáltatók nyújtanak segítséget.

Megértésüket ezúton is köszönjük!

Gergelyné Csurilla Erika jegyző

Vitás ügyekben segít a békéltető testület
A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére díj-
mentesen teljesít tanácsadást a fogyasztót megillető jogokkal, kö-
telezettségekkel kapcsolatban. Ide sorolható például egy hibásan 
megvásárolt termék, egy nem megfelelő szolgáltatás ügye, vagy 
egy olyan helyzet, amelyben nem tudják érvényesíteni panaszu-
kat. A Pest Megyei Békéltető Testület szeretné felhívni a pilisvörös-
váriak figyelmét is erre a lehetőségre. A kérelem kitöltése mind-
össze pár percet vesz igénybe, és több módon is benyújthatják: 

• online a www.panaszrendezes.hu oldalon az online kérelem-
küldés menüpontra kattintva,

• ügyfélkapun keresztül írhatnak a PMKIKBEKEL 560351920 KRID 
számra,

• levelet küldhetnek a 1055 Budapest, Balassi Bálint 
utca 25. IV. emelet 2. címre.

Telefonon az alábbi telefonszámon érdeklődhetnek: 
061/792-78-81. 

Változott a Depónia székhelye és postacíme
Október elsejével megváltozott a Depónia Nonprofit Kft. 
székhelye és postacíme. Az új postacím a következő: 8000 
Székesfehérvár- Csala, Pénzverővölgy, Hrsz: 020087/8.

Közlemények
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A család a legfőbb támasz

• Mi jut eszébe Pilisvörösvárról?
Az otthonom. A sport miatt rengeteg időt töltök a nagyvilágban 
és jóval kevesebbet idehaza. Ám amikor Vörösváron vagyok, 
mindig hazaérek. Úgy gondolom, mindenki ismeri a „minden
hol jó, de legjobb otthon” érzést. Én ide születtem, itt jártam óvo
dába, általános iskolába, gimnáziumba, mondhatni Vörösvár 
centrikusan cseperedtem fel, ezért igen szorosan kötődőm a 
településhez.

• Miként viseli a család a távollétét?
Az, hogy sportoló lettem, nem egy hirtelen jött dolog. Lépés
ről lépésre jutottam el arra a szintre, ahol most tartok, és ezen 
az úton végigkísért a családom, egészen az első naptól kezdve. 
Hatéves koromtól kezdődően támogattak a kerékpározásban, 
mondhatni az eredményeim nagy része a mi csapatmunkánk
nak köszönhető, ezért talán már könnyebben kezelik a hosszabb 
utazásokat, távolléteket.

• A családnál nincs erősebb kötelék…
És nincs nagyobb támasz! Jó példa erre a nagymamám, aki, ami
kor idehaza vagyok, minden nap főz rám. Mivel speciális diéta 
szerint étkezem, így ő is új dolgokat tanult meg, új felfogásban 
készíti az adott fogást, ezzel pedig nagyban segíti az utamat.

• Az édesapja szintén közismert sportolónak számít a 
környéken. Miként hatott önre egy ilyen példakép?
Szüleim már kisgyermekként is hétvégéről hétvégére vittek 
magukkal a különféle versenyekre. Apukám volt a szerelőm, az 
edzőm, a menedzserem. Nem erőltette, hogy profi legyek, sőt in
kább a tanulás irányába terelt, de engem mindig is leginkább a 
sportok érdekeltek.

• A Pilis Cross Country Club (PCCC) meghatározó pontja 
a karrierjének.
Az ő színeikben kezdődött el a sportkarrierem, sokat köszönhe
tek a csapatnak, főként Benkó Lászlónak és Makács Gábornak. 
Előbbi a csapat vezetője, utóbbi pedig edzőm volt. Egyébként 
viszonylag sok edző kezei között megfordultam, akik mind a 
környékről származtak. A bátyám is a PCCCben versenyzett, 
és bár ígéretes tehetség volt, végül más dolgokban találta meg 
magát. 

• Van a környéken kedvenc edzési pontja?
A bringasuli szakosztályának, ahol édesapám az edző, van egy 
bejáratott edzőpályája a ligeti erdőkben. Sokat jártam arra, és ha 
tehetem, a mai napig elgurulok a város azon részébe. Kis túlzás
sal a közeli dombok és erdők minden szegletét ismerem, amit be 
lehetett kerékpárral barangolni.
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Fetter Erikről már több ízben írtunk, például kiemelkedő eredménye kapcsán a Giro d’ 
Italia kerékpárversenyen, vagy amikor 2021-ben magyar bajnoki címmel tért haza. Ezúttal 
a megszokottnál kötetlenebb hangvételben beszélgettünk vele annak apropóján, hogy 

sportteljesítményét az önkormányzat 2022-ben Pilisvörösvárért emlékéremmel díjazta.

• Ön nagyon fiatalon komoly felnőttként kell hogy élje 
az életét, hiszen élsportoló. Megmaradtak mindemellett 
a gyermekkori barátok?
Abszolút, gyakran találkozom velük, ha itthon vagyok, keressük 
egymást. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezek a kapcsolatok ne 
tűnjenek el, mert lehet az ember bármilyen jó egy sportágban, 
ha elveszti az embereket maga mellől, azt nem lehet mással kár
pótolni.

• Van valami, ami a kerékpározás mellett kikapcsolja?
Gyerekként 13 éves koromig versenyszerűen kosaraztam, és 
napjainkban is nagyon érdekel a sportág, azon belül is az ameri
kai NBAliga történései. Most éppen a Michael Jordanhez kötődő 
legendás vezetőedző, Phil Jackson könyvét olvasom.

• Tehát Bulls-rajongó?
Meglepő módon nem, jelenleg a Golden State Warriorsnak szur
kolok, a kedvenc játékosom pedig Stephen Curry.

• Mind legendás játékosok, számos elismeréssel. Ön mit 
érzett, amikor átvehette a Pilisvörösvárért emlékérmet?
Nagyon örültem neki, mert dédnagypapámnak is van egy ha
sonló emlékérme, amelyet minden nap látok idehaza, hiszen 
megbecsült helyen van kitéve a falra. Bízom benne, hogy szü
leim és a családom is büszkék rám.

Kókai Márton



16

Október 23-án a városi ünnepség keretében 
közösen emlékeztünk az 1956-os forradalom 

hőseire. Idén az esemény némileg eltért a 
korábbi évek hagyományától, hiszen 

a városi kitüntető címeket nem itt adták át, 
de a megemlékezést követő fáklyás 

felvonulás most is különleges hangulatot 
biztosított az eseménynek.

A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar térzenéje fo
gadta a megemlékezésre érkezőket október 23án délután a Hősök 
terén. A megjelenteket Valachi Katalin, a Művészetek Háza igazga
tónője köszöntötte, majd Sövegjártó Áron, a Madách Színház mű
vésze szavalta el Petőfi Sándor Ha férfi vagy, légy férfi című versét. 
A szavalat után Fetter Ádám polgármester mondott ünnepi beszé
det. Beszélt többek között arról, hogy bár megészen mást jelent a 
szabadság a ma emberének, mint ’56ban, de mindkét korban az 
egyik legfontosabb értéket képviseli.

„A szabadság fogalma sokféleképpen kibontható, mást jelent a mű
vészetben, mást a politikában, de a lényege ugyanaz: a döntés, a 

tett megvalósíthatóságának lehető
sége. Fontos dolog tudni és érezni, 
hogy tehetünk a szabadságunkért, 
ha kell, verssel küzdünk érte, ha 
kell, lázadunk azért, hogy ne fosz
szanak meg tőle, és ha kell, fegyvert 
fogunk, hogy kivívjuk és megvéd
jük. […] 1956ban a magyar nemzet 
híján volt a szabadságnak. Nem volt 
szabad a gondolat, a sajtó, a művé
szet, a politika és az élet többi, fontos 
része sem. […] Mi, itt és most, 2022
ben tudjuk, hogy az ’56os eszmék 
mennyire fontosak, hiszen az a fajta 
szabadság, amiről ott és akkor álmodtak, nekünk már az életünk 
elválaszthatatlan része. Ugyanakkor a mai kor emberének más tar
talmakkal bővült a szabadság fogalma, így nekünk is van félteni 
valónk. A XXI. század szabadsága kicsit más, kicsit bonyolultab
ban leírható, de nekünk ugyanolyan fontos, mint elődeinknek, és 
biztosan éreznénk a hiányát, ha nem lenne.”

A beszéd után Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét hallhat
tuk Sövegjártó Árontól, majd az önkormányzati és civil szerveze
tek képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit az ’56os emlék
műnél, melyhez a fúvószenekar biztosította a zenei aláfestést. A 
hagyományokhoz híven a koszorúzást fáklyás felvonulás követte. 
A menet a betelepülési emlékműnél ért véget, ahol Kozek Balázs 
előadásában népdalcsokrot hallhattunk trombitán, a megemléke
zés méltó lezárásaképpen.

Palkovics Mária

Emlékezés ’56 hőseire
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Mindenszentek a temetőben

Olyan más, különleges, meghitt és egyben fájdalmas 
minden év november elsején a temető. A sírokon apró 
mécsesek, lámpák fényei világítanak, és a szokásos
nál is több a virág mindenhol. Mindenszentek napja 
az egyházi hagyomány mellett az emlékezés napja is. 
És bár egész évben gondolunk elhunyt szeretteinkre, 
ilyenkor valahogy közössé válik a pillanat, osztozunk 
egymás fájdalmában. Idén is rengetegen jöttek a min
denszentek napi szentmisére, melyet Balla Sándor plé
bános celebrált. Már a reggeli óráktól sokan 
gyújtottak mécsest a nagy keresztnél és 
szeretteik sírjánál, az esti órákra az emlé
kezés fényei öltöztették meghitt, külön
leges hangulatba a városi temetőt. 

PM

„A tegnapi nap a halotta
ké s az emlékezésé volt. A 
csendes temetők feléke
sültek. Az ősztől letarolt 
sírhalmokon melegítő 
világító mécsek égtek, 
koszorúk feküdtek. (...) 
Aztán, öregbedett az 
este, kialudtak a mécsek. 
Az emlékezők serege ha
zatért... Egy esztendeig 
ismét éjszaka lesz a teme
tőben.”

Ady Endre

Könyv jelent meg a bányászatról
Még a szomszédos te
lepülésekről is érkeztek 
érdeklődők a november 
3án tartott könyv
bemutatóra, melyet 
Zelenai István A Pilisi- 
medence bányászatának 
története című, a kö
zelmúltban megjelent 
kötetének apropóján 
rendeztek a Sváb Sarok 
épületében. Az esemé

nyen Zelenai István és Fogarasy Attila, a könyv szerkesztője 
mesélt színes, érdekes történeteket a bányászok életével, a bá
nyászattal és a könyv írásával kapcsolatban, képes vetítéssel 
illusztrálva. A bemutatót Valachi Katalin, a Művészetek Háza 
vezetője moderálta.

A rendezvényen Zelenai István egy különleges történelmi do
kumentumot is átadott a városnak: a Lipótaknák hivatalos 
alapító szerződését. A könyvbemutató végén a szerző egyedi 
dedikálású könyvvel ajándékozta meg Fetter Ádám polgármes

tert, Strack Bernadett alpolgármestert és Molnár Sándor kőfa
ragó mestert, valamint a megjelent vendégeknek is szívesen 
írt néhány sort a helyszínen kedvezményesen megvásárolható 
könyvbe. 

A Pilisimedence bányászatának története című kötet mostan
tól a helyi könyvesboltban is elérhető 5800 forintos áron.

VÚ

Események



18

Idén is tök jó bulival várta a Művészetek Háza a kisebb és 
nagyobb gyerekeket, családokat. Már a kapuban boszor
kány fogadta az érkezőket, és az egész épületet ellepték 
a pókok, fekete macskák, ijesztő szörnyek. Nemcsak az 
épület öltött halloweeni jelmezt, hanem a büfé és az in
tézmény munkatársai is. A hangulatot már a belépés 
megalapozta, utána pedig tovább fokozódott a rémisztő
en jó kedv. Szörnyű vagyis szörnyes édességek, különféle 
ijesztő, de az ügyességet próbára tevő játékok, kézműves 
foglalkozás várta a bátrakat, de a legnépszerűbb idén 
is a rémisztő szoba és a tökfaragás volt. Ez utóbbi még a 
szülőkből is kihozta a gyereket, legalább olyan lelkesen 
faragták ki a változatos formákat, mint a kisebbek. Tök jó 
volt tehát a buli idén is, reméljük, jövőre megint rémsége
sen jó bulira készülhetünk!

PM

Tök jó buli 2022-ben is
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Trachtenschau 
Népviseleti bemutató a Sváb Sarokban

Kalácssütés mindenszentek napjára
Október 28án elérkeztünk a Sváb Sarok foglalkozássorozatá
nak újabb állomásához, szintén Magyarország Kormányának 
támogatásával. Ezúttal a kalácskészítés folyamatát ismerhet
ték meg az érdeklődők a mindenszentek napjára készített kis 
Heölign Stritzl fonatain keresztül. A munkafolyamat bemuta
tásában nagy segítségünkre volt Hau Jánosné Juliska néni, aki 
mintadarabokat is hozott a süteményből. Az eseményre több 
mint harminc érdeklődő jelentkezett minden korosztályból. A 
gyermekek és fiatalok érdeklődve figyelték, az idősebbek pedig 
őseik mozdulatait felidézve készítették el a kis kalácsokat. 

A flézliként is emlegetett kalács jellemzően 1015 cm hosszú, 
hármas fonatú, kelt sütemény, melynek tetejére tetszés szerint 
cukrot, sót, mákot vagy köménymagot illik szórni. Az együtt 
töltött idő során megismerhettünk vajjal, margarinnal és a leg
régebbi módon zsírral készülő kalácsrecepteket is. Juliska néni 
a teljes folyamatban igyekezett besegíteni szinte mindenkinek, 
a tészta összeállításától kezdve egészen a fonásig. A tésztából 
egyszerű hármas fonatot, pólyás babát és madárkát is készíthet
tek a jelenlévők. A frissen kisült kalácsokat a helyszínen meg
kóstolhatták, majd a többit haza is vihették magukkal a foglal
kozás résztvevői. 

Zsámboki Szabolcs

Október 27én újabb népviseleti bemutató valósulhatott meg a Sváb 
Sarokban Magyarország Kormányának támogatásával, melyre a We
rischwarer Heimatwerk sikeres pályázata adott lehetőséget. A közös
ségi tér gyorsan megtelt érdeklődőkkel, akik az est során betekintést 
nyerhettek a helyi népviselet jellegzetességeibe. A ruhadarabokat sze
replőkön, bábukon és archív fotókon is megfigyelhették. 

A bemutatót a lányok viseletével kezdtük, amit PásztorAcélos Zsófi 
mutatott meg a Német Nemzetiségi Táncegyüttes frissen varratott 
ruháján keresztül. Ezután következett a lányok nagy ünnepi és báli 
viselete, majd a legrégebbi népviseleti darab a Jangerl gyapjúszoknyá
val, utána pedig a kockás és csíkos, téli bársonyszegélyes viselet rojtos 
fejkendővel. A ruházatok bemutatása között a Sax Buam gondoskodott 
a jó hangulatról. A továbbiakban a teltebb hölgyek körében is kedvelt 
Juppelt láthattuk, aminek az úgynevezett litániás változatát mutattuk 
be. A nők viseleteit a kékfestő hétköznapi ruhadarabokkal zártuk. 

A férfiak viseletéből csak egy darabot láthattunk, de az annál külön
legesebb volt. A Heimatwerk újonnan elkészült ruháit Fetter Ákoson 
vehettük szemügyre. Az egyesület friss viselete – sötétkék, vastag 
posztóból varrott, zsinórdíszítéses, ajtókás nadrág, dupla gombsoros, 
állógalléros mellény és szintén duplasoros, állógalléros zakó – a leg
régebbi dokumentált ruhadarabok mintájára készült. Ákos fején egy 
régi típusú, lekerekített parasztkalapot láthattunk. A bemutató végén 
a Stube gondoskodott a közönség vendéglátásáról. Külön köszönet Hau 
János bácsinak és feleségének, Juliska néninek, akik finom borral és 
házi süteményekkel leptek meg bennünket. 

Zsámboki Szabolcs

Nemzetiség

Fotó: Völgyi Hajnalka 
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Legendák nyomában
Görögh Attila tízéves kora 
óta él Pilisvörösváron, 
a világ leghíresebb 
országútja, a 66-os út 
– a Route 66 – pedig 
már gyermekkora óta 
elvarázsolta. Negyvenes 
éveiben végül eljutott 
erre a legendás helyre, 
élményeiről pedig könyvet 
írt, erről beszélgettünk vele.

A zenei újságíróként is dolgozó író elmondja: meghatározó 
gyermekkori élményei a muzsikához és a filmekhez kötőd
nek. Az amerikai westernfilmek, a Szelíd motorosok című 
hollywoodi klasszikus és a rock, valamint a blues zenei mű
fajok, ahogy ő fogalmaz, „beütöttek nála”, úgy szívta magá
ba ezt a kultúrát, mint szivacs a vizet.

A filmek és a rock and roll életérzés, ezek misztériuma pedig az 
USAban kéz a kézben jár a 66os úttal. Bobby Troup örök érvé
nyű klasszikus dala  és feldolgozásai Chicagótól Los Angelesig 
számos ikonikus városon át szolgálnak egyfajta térképül azok
nak, akik az ötvenes, hatvanas évek rock feelingjét, az akkor 
nyüzsgő kulturális vibrálás utóéletét meg akarják ismerni.

Ez a dal szolgált Attilának és társainak – ugyanis az utazás
ra többen vállalkoztak, de csak ő és egy gyermekkori barátja 
teljesítették elejétől a végéig – egyfajta útvonalként a 40 na
pos kaland során. Merthogy kalandról volt szó, ahhoz nem 
fér kétség! Amikor az út kiemelkedő pillanatairól faggatom, 
a szerző csillogó szemmel mesél az Utah államban, a nava
hó indiánok rezervátumában található Monument Valleyről, 
amely bár az egyik kakukktojása ennek az útnak, hiszen 
nem szigorúan a Route 66 része (körülbelül 700 kilométer
rel van tőle arrébb), mégis itt játszódik számos klasszikus 
westernfilm és a Szelíd motorosok nagyja is. 

Más jellegű, de ugyancsak komoly élmény érte őt, amikor 
St. Louis városában felkutatták Chuck Berry szülőházát, 
amely az Egyesült Államok egyik legveszélyesebb utcáján 
található. Lényegében egy téglaépítésű munkásházról van 
szó, mely körül a helyi bandák, drogdílerek élik „hétköznapi 
életüket”, mondhatni: mint a filmekben. Nos, egy ilyen kör
nyékre tévedtek be kocsival, megállni nem mertek, mert lát
ták az emberek övéből kikandikáló fegyvereket, de néhány 
fotót sikerült készíteniük a legendás zenész házáról, amelyet 
egyébként a helyi lakosok nagy becsben tartanak. 

Szintén életre szóló élményként emlékezik vissza Attila a 
Los Angelesi Rainbow bárra, egy olyan helyre, ahol Marilyn 
Monroe esküvőjén még a király, Elvis is megfordult, később 
pedig a Motörhead rockbanda legendás énekesbasszusgitá
rosának, Lemmynek a törzshelye lett. Itt találkoztak Attilá
ék teljesen véletlenül az amerikai rapbanda, a Cypress Hill 
tagjaival, akik kíváncsiságból megkérdezték tőlük, milyen 
nyelven beszélnek, majd utána egy órán keresztül barátkoz
tak, végül pedig még egy buliba is meghívták a magyar srá
cokat. Egészen hihetetlen történetek, többet nem is árulok el, 
legyen a felfedezésük az olvasók öröme!

Érdekességként megemlítem, hogy az útról egyébként Atti
la nem akart könyvet írni, de mivel négy cikke is megjelent 
útinaplóként, úgy érezte, képes lenne hosszabban, a saját 
magának készült fotókkal illusztrálva elmesélni ezt a sorsát 
meghatározó történetet. Az elhatározásból pedig – kisebb 
nehézségek árán – végül a Harley Davidson támogatásával 
megvalósult álom lett. És az álmodozásnak nincs vége, At
tila ugyanis két új témát is forgat a fejében: egyrészt meg 
akarja írni a Sziget Fesz
tivál történetét, mert 
1993 óta folyamatosan 
jár a rendezvényre, ahol 
egy időben dolgozott is, 
másfelől pedig két éven 
belül teljesíteni szeretné 
a Zene útját, a New York 
és New Orleans között 
húzódó blueszenei „El 
Camino”t. A fiatal vö
rösvári szerző tehát még 
csak a bemutatkozáson 
van túl…

Kókai Márton
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Új könyvek
a városi könyvtárban

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

Lackfi János: Karácsonyváró – Verses 
adventi családi naptár
Mi lenne, ha a megjelenne nálunk valaki, aki 
szupererős, szuperkedves, szuperfigyel-
mes, szupersegítőkész? Igazi aduász. Ilyen 
valakit várunk karácsonykor...

Takács Viktória: Karácsonyi mese
A könyvben megelevenednek az adventi 
és karácsonyi ünnepkör régi magyar ha-
gyományai éppúgy, mint napjaink szokásai, 
és újra találkozhatunk a Hagyományaink 
sorozat korábbi hőseivel.

Dr. Máté Gábor – Máté Dániel: 
Normális vagy
A világhírű orvos Dániel fiával együtt tárja 
fel, mi tesz minket igazából beteggé, és 
együttérzéssel vezeti olvasóit az egészség 
és gyógyulás labirintusában.
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Nyereményjáték
A helyes megfejtést 
beküldők között egy 
„Pilisvörösvár bögrét” 
sorsolunk ki! A megfejté
seket december 1ig várjuk 
az ujsag@pilisvorosvar.hu 
emailcímre.

Sorsolás: december 2., 
a nyertest emailben 
értesítjük.

Októberi nyeremény   
játékunk nyertese: 
VeresFülöp Mónika

Rejtvény Kedves Olvasóink! ! E havi megfejtésünk egy Ciceroidézet részlete:

………………. emlékezetében élnek tovább.

© SKAND-O-MATA™ (www.skandomata.hu)

A Színházi Kritikusok Céhe idén 43. alkalommal adta át a Színikri
tikusok díját, amellyel a 2021/2022es évad kiemelkedő színházi 
teljesítményeit ismeri el. A gálát október 18án tartották az Örkény 
István Színházban, ahol a legjobb férfi epizódszereplő címet a pilisvö
rösvári származású Mészáros Béla nyerte el a Katona József Színház
ban játszott, Isten, haza, család című darabban nyújtott alakításáért.

Elismerést kapott 
Mészáros Béla színész

Kultúra
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Egy születésnap margójára

25 év. Miért is alapítottuk ezt az iskolát? Egyik mottónk ma
gyarázza, hogy nem kevesebbre, mint minden pedagógus: a 
jövő építésére vállalkoztunk. „A szép szó nemcsak eszközünk, 
hanem célunk is. Célunk az a társadalmi és állami életforma, 
melyben a szép szó, a meggyőzés, az emberi érdekek kölcsönös 
elismerése, megvitatása, az egymásrautaltság eszmélete érvé
nyesül.” (József Attila)

25 év. Mi minden történt ezen idő alatt? 1997ben 5 diákkal in
dult el a Palánta Iskola története. Az idei tanévben 209 gyer
mek állt a tanévnyitón. Az eltelt két és fél évtized alatt egy 
olyan intézmény „épült fel”, ahol az alapítási célok mai napig 
változatlanok: diákjaink szeressenek iskolába járni, szeres
senek tanulni; képesek legyenek a tanultakat értelmezni, és 
képesek legyenek elgondolkodni a hallottakon; értsék és al
kalmazzák az egyik legfontosabb közösségi gondolatot: „Úgy 
bánjatok másokkal, ahogyan ti is szeretnétek, hogy bánjanak 
veletek!”

Egy olyan nevelésioktatási alternatívát kívánunk nyújtani 
ma is, ahol a türelem, a partnerség, az elfogadás, a felelősség és 
a tudás jól megférnek egymással. Ahol a Nemzeti Alaptanterv 
egyre feszesebb követelményeit az életkori sajátosságokat fi
gyelembe véve akarjuk és tudjuk elsajátíttatni. S mindez azért 

működhet ma is, mert az elmúlt 25 évben egy lelkes civil szer
vezet munkálkodik azon, hogy az 1994ben megálmodott is
kola korszerű és biztonságot adó munkahelyeket biztosítson a 
pedagógusoknak és a munkatársaknak, akik magas minőségű 
neveléstoktatást nyújtanak az itt tanuló diákoknak.

A születésnapi megemlékezésre egy teljes hetet szántak a Pa
lánta munkatársai. Október 15én, szombaton a pályaorientá
ciós nap alkalmából szülők és volt diákok testközelből mutat
ták be iskolájukat, munkájukat, hivatásukat diákjainknak. 
Október 17. és 21. között pedig számos olyan programot bizto
sítottunk volt és jelenlegi diákjainknak, ahol egyszerre jelen
hetett meg a múlt és a jelen. 8. osztályosaink megtervezték és 
felrajzolták egy sárkány körvonalát, melynek színeit a most és 
régebben a Palántába járó diákok és munkatársak kéznyoma
taival festettünk meg. 6. osztályosaink a 2. osztályosok segít
ségével iskolai sziklakertet építettek. Az 5. tanórák után pedig 
együtt kézműveskedhetett, társasjátékozhatott, hímezhetett, 
focizhatott alsós és felsős, jelenlegi és volt palántás diák. 

Jókat mosolyogtunk a régi idők mozijában, a 25 év alatt elké
szített kisfilmeken is, amelyeket kivétel nélkül palántás nebu
lók készítettek el, és együtt csodáltuk meg a 4. csuszka osztály 
Csodaszarvaselőadását, ahol a műsor végén közösen énekel

Oktatás

Pribelszky Mária, Esztergomi Katalin és Mayer Ágnes
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Vörösvári gyerekek 
Felső-Ausztriában
A Vásár téri iskolából 2022. szeptember 18án 45 vörösvári gyerek 
indult a felsőausztriai Hallstatt szomszédságában fekvő Gosauba 
egyhetes nyelvi táborba. A gyerekek délelőtt buszra szállva a környék 
nevezetességeivel ismerkedhettek, színes, érdekes élményekkel gaz
dagodtak. Jártak biogazdaságban, sóbányában, a felhők feletti havas 
hegycsúcsokon és Salzburg városában is.

Délutánonként a tanulók Bad Ischlben anyanyelvi tanároktól tanul
hatták a német nyelvet. Büszkén jelentjük, hogy nagyon jól teljesítet
tek, nyitottak, érdeklődőek voltak, bátran szólaltak meg, jól kommu
nikáltak.

Köszönet illeti Magyarország Kormányát a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt.n keresztül folyósított támogatásért.

Stecklné Boldizsár Katalin, Fogarasyné Bérczi Zita és Futó Viktória

tünk és táncoltunk. A rendkívüli PADÖKgyűlésen 
(palántás diákönkormányzat) pedig, ahol jelen vol
tak a régi és a jelenlegi diákönkormányzati tagok, 
megalkották a Palánta szellemét/szellemiségét, aki
től megtudhattuk, melyek a legfontosabb gondolatai 
ma egy diáknak az iskolánkról.

A zárónap egyik programjának ötletét egy öregdiák 
találkozón elhangzott beszélgetés adta: énekeljük 
el a Palánta dalt, amit még egyik iskolaalapítónk, 
Ungár Andrea hozott szokásba. E dalt vegyük fel, és 
azt egy QRkóddal meg lehessen nézni egy palántás 
pulóveren. Ebből az ötletből született egy flashmob, 
ahol Andrea is látható, aki meglepett minket jelen
létével és csellójátékával. Ha elkészül a felvétel, az a 
bizonyos kód is látható lesz majd az utcákon, az is
kola motívumával ellátott pulóvereken. Erre az alka
lomra készült 25 ünnepi torta is, mellyel diákjaink 
pályáztak a legfinomabb és legszebb torta címére, 
és amelyeket közösen ettünk meg a záróünnepség 
végén.

Negyed évszázad. Ezen idő alatt több mint 600 
tanuló járt és jár hozzánk ma is, közülük 267 diák 
lépett át közvetlenül valamelyik 4, 6 vagy 8 osztá
lyos középiskolába. Jelenleg 36 munkatársunk van, 
az alapítók közül Pribelszky Mária és Mayer Ágnes 
ma is itt dolgozik, Esztergomi Katalin 23 éve, további 
10 kolléga több mint 15 éve tagja e közösségnek. És 
bár az épületet csak tavaly vásárolta meg az iskolát 
fenntartó Iskolaalapító Egyesület, számunkra a fa
lakat mindig is a szülők és a pedagógusok szándéka, 
elszántsága és áldozatkészsége jelentette. 

Nem állunk meg itt. Továbbra is ugyanolyan lelke
sen, céltudatosan és rendületlenül folytatjuk utun
kat, ahogyan Weöres Sándor verse emlékeztet min
ket:

„Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. / Hiányossá-
gom váljék jósággá benned. / Egyetlen parancs van, a 
többi csak tanács: / igyekezz úgy érezni, gondolkozni, 

cselekedni, hogy mindennek javára legyél. / Egyetlen is-
meret van, a többi csak toldás: / Alattad a föld, fölötted 
az ég, benned a létra. / Az igazság nem mondatokban 

rejlik, hanem a torzítatlan létezésben. / Az öröklét nem 
az időben rejlik, hanem az összhang állapotában.”

Esztergomi Katalin és Mayer Ágnes
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Újratervezés 
a kézilabdázóknál
A háború és az energiaárak drasztikus emelkedése a sportban is érezteti hatását. Különösen igaz 

ez a teremsportokra, hiszen a sportcsarnokok működtetése a várható magas gáz- és áramdíjak 
mellett nagy gondot jelent az üzemeltetőknek. 

Azzal kapcsolatban, hogy a vö
rösvári kézilabdásokat miként 
érinti ez a helyzet, az idén 60 
éves Pilisvörösvári Kézilabda 
Sportkör elnökét, Stéhliné Deb
receni Erzsébetet kérdeztük. 
„Váratlanul nehéz szituációba 
kerültünk, mivel a közel 30 
éve hazai pályaként használt 
solymári sportcsarnokot a tu
lajdonos PEMÜ Zrt. szeptember 
végétől a magas rezsiköltségek 
miatt bezárta. Így nemcsak a 
szabványos méretű pályán való 
edzésekhez, de a mérkőzések 
lebonyolításához is új helyszínt 
kellett találni – tudtuk meg az 
elnöktől. – A Pilisvörösvári Járás 
területén a solymári csarnokon 
kívül csak Piliscsabán, a szakis
kolában található méretes sport
csarnok, amelybe azonban nem 
sikerült eddig bejutnunk, pedig 
már júliusban megkerestük 
őket. A legutóbbi ígéret szerint 
novembertől kapunk valamennyi edzéslehetőséget. Mérkőzése
ket viszont az idei évben valószínűleg még nem lehet ott játsza
ni, mivel a pályát előtte hitelesíttetni kell.”

Az egyesület természetesen minden lehetőségnek próbál utá
najárni. „Dorogon sikerült sportcsarnokot találnunk, ahová a 
szeptemberi és október eleji mérkőzéseinket át tudtuk jelenteni, 
de a város önkormányzata az uszoda bezárásával egyidejűleg 
azt a döntést hozta, hogy a sportcsarnokot nem fűtik, és nem 
lesz melegvíz az öltözőkben, így a továbbiakban már itt sem le
hetett megrendezni a mérkőzéseket – folytatja Stéhliné Debrece
ni Erzsébetet. – További októberi mérkőzéseinket a Szentendrei 
Ferences Gimnáziumban bonyolítottuk le, de a Tatabánya mel
letti kis sváb faluban, Tarjánban is rendeztünk fordulót a gyer
mekbajnokságban. Ezzel azonban nem csak az utazási költsége
ink növekedtek meg, hiszen a fenntartók valamennyi csarnok 
bérleti díját megemelték, így azok a korábbi solymári árak több 
mint kétszeresét teszik ki.”

A mérkőzések helyszínének megtalálásán kívül nagy problémát 
jelent az edzések megszervezése is. „A felnőtt, az U20, az U19 és 
az U18 csapatainknak a Schiller Gimnáziumban és a Templom 
Téri Általános Iskolában tartjuk az edzéseket, ám számukra 

Sport 

ezek a kis méretű termek csak kényszermegoldások, a szakmai 
munkára hátrányosan hatnak, ráadásul helyhiány miatt nem 
tudunk elegendő alkalommal bejutni ezekbe a létesítményekbe 
sem – fejti ki az elnök. – Gyermekcsapatinkkal is a kis termek
ben dolgozunk, amely számukra sem ideális, de még viszonylag 
színvonalas edzéseket lehet tartani. Vannak csapataink, akikkel 
kihasználva az enyhe őszi időt, a szabadtéri aszfaltos pályát is 
használjuk, amíg csak az időjárás engedi. A nehézségek ellenére 
vannak korosztályaink, amelyek jól kezdték a bajnokságot. Fiú 
U18as csapatunk eddig öt mérkőzését megnyerte, egyet elveszí
tett, a fiú U20asok öt győzelem mellett szintén csak egy veresé
get szenvedtek el.”

Az egyesület a nehézségek ellenére is töretlen lelkesedéssel 
folytatja a munkát. „Örömteli, hogy rengeteg gyerek kezdett el 
kézilabdázni szeptember óta. Mindkét általános iskolában tar
tunk foglalkozásokat, ahová továbbra is várjuk a sportágunkkal 
megismerkedni szándékozó fiúk és lányok jelentkezését. Bő
vebb információkat a www.pilisvorosvarikezilabda.hu oldalon 
olvashatnak” – nyilatkozta lapunknak a vörösvári kézilabdások 
elnöke.

KM
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Felnőttcsapat eredményei:
PUFC – Erdőkertes 11 (Gól: Klencsák Máté)

Visegrád – PUFC 12 (Gólok: Ránits Doma, Braun Benji)

Eseménydús nyáron van túl az Oxigén Úszó és Sportsuli. A 
tanszünetben tíz héten keresztül szerveztek táborokat a gyerme
kek számára. Gémes Tamás, az Oxigén Úszósuli vízilabda szakosz
tályának egyik alapítója és társtulajdonosa lapunknak elmondta: 
tartalmasan teltek a nyári napok, a gyerekek sokat fejlődtek. Az 
egyik héten úszás, a másikon pedig vízilabda volt a program, a tá
borok így gyakorlatilag a teljes vakációt lefedték. Az úszásra öttől 
tizenhárom éves korig jelentkeztek a gyerek, a foglalkozások ott
hona a csolnoki tanuszoda volt. A vízipólóra – amely a tíztizenkét 
éves korosztálynak szólt – Csillaghegyen, az Árpád Fürdőben ke
rült sor, amely egyébként az iskola egyik törzshelye az óbudai Szé
rűskert Uszoda és a Dagály Strandfürdő mellett. 

A nyár után az ősz sem indult unalmasan az Oxigén háza táján. 
„Nagy örömünkre szolgál, hogy az úszótanfolyamaink mind meg
teltek, és a vízilabdásaink is menetrend szerint el tudták kezdeni az 
idényt” – mondta el a tanévkezdés kapcsán Gémes Tamás. A szak
ember hozzátette: idén két korosztályban indultak a Budapesti 
Vízilabdabajnokságban, mégpedig a 2009esben és a 2010esben. 
„A csapat mérkőzésről mérkőzésre jobb formát mutat, a fejlődés jól 

látható. Büszkék vagyunk rá, hogy az idei szezont több játékosuk 
országos szinten jegyzett csapatokban kezdhette meg. Ez persze a 
mi szempontunkból nagy kihívás is egyben, hiszen olyan gyere
kek estek ki a keretből, akik évekig fontos szerepet játszottak a mér
kőzések során.” Gémes Tamás kiemelte: továbbra is meghatározó 
céljuk, hogy olyan tehetségeket tudjanak nevelni, akik bármely 
csapatban megállják a helyüket.

km

Változik a focipálya nyitvatartása a téli időszakban. 
November elsejétől 7.00–20.00 között lehet a terü-
letre belépni és használni.

Mozgalmas október
A Pilisvörösvári UFC számára az ősz 

mindig mozgalmas időszak. Októberben 
különösen sok dolog történt a pályán, 
noha az elmúlt lapszámunkhoz képest 

lapzártánkig a felnőttcsapatnak csupán két 
mérkőzésére került sor a bajnokságban.

A fiúk először hazai pályán fogadták Erdőkertes csapatát, az ered
mény végül – egy sok vitatott szituációt tartalmazó mérkőzés után 
– egyegy lett, ráadásul Galacs Attila az első félidőben megsérült, 
így még keserűbb szájízzel lehet az ikszre tekinteni. A hónap utolsó 
tétmeccsére október 30án került sor, a festői környezetben talál
ható visegrádi focipályán, ahol a fiúk egy kemény mérkőzés során 
hazahozták a három pontot. Az eredmény 12 lett.

A gyerekek háza táján is számos dologról lehet beszámolni. Például 
az U11es korosztályba tartozó fiatalok az idei esztendőben már a 
harmadik alakalommal játszottak Bozsiktornán, ezúttal Csillag
hegyen. Az U13 IIes csapat is lezárta október végén az alapsza
kaszt. Előbb Budakalásszal ikszeltek le 22re, aztán Szántót verték 
meg 53ra, majd a hónap utolsó bajnoki mérkőzésén 63ra sike
rült pontot szerezni hazai pályán a Pilisborosjenő ellen. Ebben a 
korosztályban tavasszal lehet számítani a folytatásra. A U13asok 
másik csapata egy góllal lemaradva a NUSEs fiúk mellett vereség
gel búcsúzott az ősztől, de a fiatalok a hónap derekán 43ra meg
verték az alapszakasz legjobbnak ítélt csapatát, a Budakalászt, előt
te pedig a szintén erősnek mondható Budakeszi csapatát küldték 
haza 31es eredménnyel.

Az U15ös csapat igazi rangadót játszhatott hazai pályán. A Pomáz 
elleni mérkőzés eredménye végül 62 lett a vörösváriak javára. 

Előtte Dunabogdánnyal szemben sikerült bizonyítani 52es győ
zelemmel, hazai pályán. Az U17esek idegenben játszottak Perbál 
ellen, ahol 15re kerekedtek felül a helyieken. Később hazai pályán 
fogadták a Nagykovácsi USE csapatát, és három lőtt, valamint nul
la kapott góllal idehaza tartották az értékes pontokat. Az U19es 
csapat októberben hazai pályán 51re nyert a Perbál ellen, később 
Pilisszentkereszten vendégeskedett, ahol 5 góllal bélelte ki a házi
gazdák hálóját úgy, hogy közben egyet sem kapott.

Kókai Márton

 Ismert csapatokban folytatják 
a vörösvári pólósok

Fotó: Szabó János
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KERTGONDOZÁS,
egyedi munkák, 

rendszeres kertápolás, 
kisebb ház körüli javítások.

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

A Pilisvörösvári 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Tűzesetek és műszaki mentések
Az elmúlt időszakban 8 alkalommal érkezett riasztás az egyesü
letünknél éppen szolgálatot teljesítő tűzoltóink részére. Ebből 3 
alkalommal automatikus tűzjelző berendezések jeleztek tüzet a 
különböző közintézményekben, de nem kellett vonulnunk, mert a 
riasztást követően nem sokkal lemondó kóddal jelezték, hogy nincs 
tűz. A további 5 káreseményből 3 volt a tűzeset, 2 pedig műszaki 
mentés.

Az első műszaki mentésünk szeptember 5én volt az Ivó utcában, 
ahol a rendőrség kérte tűzoltóink segítségét egy ingatlanra történő 
bejutáshoz. A raj egy erővágó segítségével a kaput kinyitotta, majd 
a helyszínt a rendőrségnek átadta. Szeptember 29én a 10es számú 
főúton a 23as kilométerszelvény közelében egy közúti baleset so
rán két gépjármű ütközött. A gépjárművekben anyagi kár, az úton 
forgalmi akadály keletkezett. Szerencsére személyi sérülés nem 
történt. A fővárosi egységgel közösen néhány gépjárművet áram
talanítottunk, majd kézi erő és a gépjárműfecskendő segítségével 
közel egy óra elteltével a forgalmi akadályt megszüntettük. 

Az első tűzeset október 6án volt egy Budai úti ingatlannál, ahol 
egy elektromos doboz szikrázott, a közelében kis területen tűz ke
letkezett, melyet még a kiérkezésünk előtt eloltottak. Az átvizsgá
lás során a még fellelhető izzásokat puttonyfecskendővel oltottuk 
el. Október 8án a Fogas utcában egy elektromos elosztószekrény
ben volt tűz. A raj kiérkezése előtt a lakók egy porral oltó készülék
kel a tüzet eloltották. Az átvizsgálás után tűzoltóink az elektromos 
műveket kérték a helyszínre, akik lekötötték az elektromos vezeté
ket a hálózatról.

Október 10én a Völgy utcából kaptunk riasztást, ahol egy faház 
teljes terjedelmében, egy másik, a közelben lévő faház pedig rész
ben égett. Tűzoltóink a fővárosi rajokkal közösen 3 „C” vízsugárral, 
közel 25 000 liter víz felhasználásával több mint két óra alatt ol
tották el a tüzet. Az oltás során légzőkészülékekre is szükség volt. 

Az elektromos művek 
az utcán lévő oszlopról 
leválasztotta az áramot, 
elősegítve a káresemény 
biztonságos felszámolá
sát. 

Új tagjaink
Egyesületünk három új 
taggal bővült, név szerint 
Seres Józseffel, Boda Gáborral és Béres Zsolttal, akik szeptember és 
október hónap során már teljesítették is a 40 órás tűzoltó alaptan
folyamot, és eredményes vizsgát tettek elméletből és gyakorlatból. 
Két tűzoltó bajtársunk, Jászkuti Balázs és Schuck Ádám tűzoltás
vezetői tanfolyamot végez a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgató
ságnál.

Riaszthatóság
Egyesületünk ebben az évben rádión riasztható állapotban 5310 
órát teljesített, melyből 2592 óra volt a nappali és 2718 óra az éjsza
kai szolgálat.

Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

hírei

Kohlhoffer Rudolf r. főtörzsőrmester pilisvörösvári 
körzeti megbízott szolgálati száma: 06-20-489-6707

Finta Balázs r. főtörzsőrmester pilisvörösvári körzeti 
megbízott szolgálati száma: 06-70-400-7202

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

Fotó: PÖTE
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Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek
Malomvölgyi Zita és Fischer Bence 2022. 11. 04.
Spányik Katalin és Forgács István 2022. 11. 05.

Megszülettek

Bauer Lia 
2022. 09. 28.
Anya: Batkay Georgina
Apa: Bauer Zsolt

Molnár Ainó 
2022. 10. 03.
Anya: Kinter Aliz
Apa: Molnár Ákos

Varga Borbála 
2022. 10. 12.
Anya: Halmschláger Bernadett
Apa: Varga Norbert

Karsa Megyer Bán 
2022. 10. 18.
Anya: Nagy Éva Renáta
Apa: Karsa Lehel Tibor

Kun Alina 
2022. 10. 24.
Anya: Zsolnai Mónika
Apa: Kun Sándor

Elhunytak
Kárász Bernadett, 50 év
2022. 10. 01.
Szegfű u. 34.

Zemplényi Józsefné, 
81 év 
szül. Solnai Terézia
2022. 10. 04.
Szabadság u. 10.

Spanberger Józsefné, 
89 év
szül. Haluk Anna
2022. 10. 08.
Pilisvörösvár

Kollár Mihályné, 84 év
szül. Halmschláger Erzsébet
2022. 10. 09.
Vasút köz

Breier Mátyás, 93 év
2022. 10. 10.
Rózsa u. 16.

Karlovics Józsefné, 81 év
szül. Malchacker Irén
2022. 10. 16.
Budai u.

Schäffer Ferenc, 81 év
2022. 10. 19. 
Kisfaludy u. 41.

SZÍN- és  
STÍLUSTANÁCSADÁS 
hölgyek részére,  
Pilisvörösváron 

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

Víz- 
és fűtésszerelés, 

javítások

Steckl Bernát
+36-20/583-9193

b.steckl@gmail.com

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

0–24
BONTÁS NÉLKÜL

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

+36-70/624-20-81

Gabó
duguláselhárítás

Óvó nénikre emlékezünk
Elhunyt Zemplényi Jó
zsefné, született Solnai 
Teréz, Pilisvörösvárért 
emlékérmes egykori 
óvodapedagógusunk. 
Utolsó útjára október 
28án kísérték a pilis
vörösvári temetőben. A 
fekete zászló kikerült a 
hivatal homlokzatára.

Zemplényi Józsefné 
Pilisvörösváron szü
letett, és 1959ben 
helyezkedett el óvónő

ként. Több nevelési intézményben dolgozott, illetve töl
tött be helyettes vezetői, illetve vezetői tisztséget. Pályá
ja során igyekezett olyan légkört kialakítani kollégáival 
közösen, amelyben gyermek és felnőtt egyaránt jól érzi 
magát, mindemellett új módszereket vezetett be, adott 
át munkatársainak. A Pilisvörösvárért emlékérmet 
1995ben ítélte oda az akkori képviselőtestület kima
gasló szakmai tevékenysége elismeréseként.

Megtért teremtőjéhez városunk másik kedves óvó né
nije, Karlovics Józsefné Irénke néni is. Az egykori óvó
nőt október 26án a pilisvörösvári temetőben helyez

ték örök nyugalomra. 
Irénke néni életének 
81. évében hunyt el. 
Korának kiemelkedő 
óvodapedagógusa volt, 
több vörösvári óvoda 
– többek között a Zrí
nyi utcai, a Ligeti és a 
Cseperedő óvoda – ve
zetőjeként is dolgozott, 
áldozatos munkájával 
segítette a fiatal kollé
ganőket, a szülőket és a 
gyermekeket. 
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A Miiskolánk Magániskola 
szeretettel várja Pilisszentivánon 

a 2023/24-es tanévben első 
osztályt kezdő óvodásokat 
játékos iskola előkészítő 

foglalkozásaira. 
Mikrocsoportban, a gyermekek 
igényeinek legjobban megfelelő 

módszerekkel segítjük 
a részképességek fejlesztését. 

Mindevvel hozzásegítjük 
a gyermekeket ahhoz, 

hogy magabiztosan és bátran 
kezdhessék meg az első osztályt.

M I N D E N

SZEMÜVEGKERETRE és
SZEMÜVEGLENCSÉRE

20-40%
KE DV E ZMÉ N Y

DÍJMENTES LÁTÁSVIZSGÁLAT
hamarosan már

60 Ü Z L E T Ü N K B E N

SOLYMÁR AUCHAN,
SZENT FLÓRIÁN UTCA 2-4. / 30/659-5124

Az ajánlat 2022. szeptember 15-től október 31-ig érvényes.
Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, készpénzre nem váltható. Részletekről érdeklődjön az üzletekben.

AJANDEKLATASVIZSGALAT.HU Meghosszabbítva 
november végéig!

Komplett energetikai szolgáltatást vállalunk

mérnöki felmérést követő fűtéskorszerűsítés fűtésre optima-
lizált klímákkal és/vagy hőszivattyúkkal, épületek teljes körű 

szigetelése, napelemes rendszerek tervezése, kivitelezése.

Telepítési tanúsítvánnyal, garanciával, számlával, mérnöki 
kivitelezéssel.

Nowacki Krisztián - Okleveles Gépészmérnök 
+3630-554-6968 - nowkrisz@gmail.com

Szaszkó Sándor - Okleveles Villamosmérnök 
+3630-361-7019 - sszaszko@gmail.com

Szikkim Kft.

Hirdetés



Vörösvári Újság   2022. november 29Decemberi programok 29

december 3. Közös karácsonyfa-díszítés

10.00–12.00 Koncert, kézműveskedés, ajándék
Pilisvörösvár, vasútállomás

december 4. 2. adventi gyertyagyújtás

Templom tér17.00

December 10. A Német Nemzetiségi Fúvós-
zenekar karácsonyi koncertje

Friedrich Schiller Gimnázium színházterme16.00

november 27. 1. adventi gyertyagyújtás

17.00 Templom tér

december 11. Adventi vásár 
és 3. gyertyagyújtás

Templom tér10.00–19.00 

December 18. A padlás – musical

Friedrich Schiller Gimnázium színházterme16.00

December 18. 4. adventi gyertyagyújtás

Templom tér17.00

December 18. Az Egyházi Ifjúsági Kórus 
koncertje

Pilisvörösvár 
Nagyboldogasszony-templom

19.00

December 19. A Cziffra György Zeneiskola 
karácsonyi koncertje

Friedrich Schiller Gimnázium színházterme18.00

A fűtési szezonban a Művészetek Háza zárva tart, de rendezvényeinket más-más helyszíneken megtartjuk. A részletekért figyeljék 
honlapunkat (mhpv.hu), illetve Facebook-oldalunkat (Vörösvári Kultúrház).
A városi könyvtár a téli időszakban részleges nyitvatartással üzemel. Kedden 14.00–18.00, csütörtökön 08.00–12.00, illetve minden 
hónap első szombatján (december 3.) 09.00–12.00 között tart nyitva. Az év utolsó kölcsönzési napja: december 20.

A PADLASA PADLAS
 

 Friedrich Schiller Gimnázium színházterme

December 18. 16.00 

 

  családi előadás karácsonyra

 Jegyvásárlás: www.mhpv.hu
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Városháza udvarán (bejárat a Csobánkai utca felől) 

Jótékonysági főzésJótékonysági főzés  
Jótékonysági főzést szervez a Tegyünk Együtt Vörösvárért Egyesület  (TEVÖ)  a
városban élő rászorulók számára az ünnepek alkalmából. A halászlé mellett idén is
készül székelykáposzta. A főzésben a Fiatal és Vidám Retro Társaság is segít. 

Időpont, helyszín: 
2022. december 23. 17 óra

Kérjük, hogy hozzanak 
magukkal ételtartó dobozt!

ételosztás a rászorulók számára

Jótékonysági főzésJótékonysági főzés  

Program



Vörösvári Újság   2022. október 31

Mikor és hol adhatja le adományát?
2022. december 11-én 9 és 15 óra között,
a Betelepülési téren a Karácsonyi vásár 
keretében.  

Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága (SZEB)  játékokat 
gyűjt a város nehéz körülmények között élő gyermekeinek 18 éves korig.

Mit adhatnak le?
Szép állapotú könyveket és játékokat ( beleértve sportszereket, fejlesztő- és 
szabadtéren használható játékokat, illetve nagy népszerűségnek örvendenek a 
társasok is).

A Tegyünk Együtt Vörösvárért Egyesület (TEVÖ) a közeledő 
ünnepek alkalmából élelmiszergyűjtést szervez, hogy ezzel 

segítsék Pilisvörösvár rászoruló családjait.

Mit lehet leadni? 
Tartós élelmiszert (például liszt, cukor, kávé, tea, rizs, 

csokoládé, kekszfélék)

Hol és mikor?

2022. december 18-án a 
Templom téren 8 és 12 óra között.

Koordinátor: Bruckner Kata



16.00 Kalap Jakab gyermekkoncert
17.00 Adventi gyertyagyújtás - Heimatwerk, 

Német Nemzetiségi Fúvószenekar
18.00 Sütiverseny eredményhirdetés

10.00 Holle anyó - Batyu Színház
11.00 Német Nemzetiségi Vegyeskórus

18.15 Swing Karácsony a Brass Show 
együttessel

11.30 Szabadság utcai óvoda műsora

Süss és nyerj!Süss és nyerj!

14.30 Tóth László: Dallamok szaxofonra
14.00 Adenssa Sporttánc Egyesület műsora

Sütiverseny

Főző / Sütő utalvány 2 fő részére!Főző / Sütő utalvány 2 fő részére!
Sütik leadása: 15.00-17.00 
Eredményhirdetés: 18.00

16.00 Kalap Jakab gyermekkoncert
17.00 Adventi gyertyagyújtás - Heimatwerk, 

Német Nemzetiségi Fúvószenekar
18.00 Sütiverseny eredményhirdetés

10.00 Holle anyó - Batyu Színház
11.00 Német Nemzetiségi Vegyeskórus

18.15 Swing Karácsony a Brass Show 
együttessel

11.30 Szabadság utcai óvoda műsora

10.00-19.00
kézműves vásár

 
meleg ételek
forró italok

16.00-19.00
 Lovaskocsikázás

14.30 Tóth László: Dallamok szaxofonra
14.00 Adenssa Sporttánc Egyesület műsora

színpadi műsor

Közreműködik: 
Zrínyi utcai óvoda, 
Cziffra György AMI

December 4. 17.00
 

Közreműködik:
 Palánta Általános Iskola,

Cziffra György AMI
 
 

 Közreműködik: 
Werischwarer Heimatwerk,
Német Nemzetiségi Fúvószenekar

November 27. 17.00 

December 11. 17.00

Adventi 
gyertyagyújtás

December 18. 17.00 

Forralt borral, teával és pogácsával 
kínáljuk a résztvevőket!

Szeretettel várunk mindenkit 
a Templom téren!

Advent négy vasárnapján 
városunk és az egyházak 

elöljárói gyújtják meg a gyertyát.

Közreműködik: 
Egyházi Ifjúsági Kórus,

Templom téri Német 
Nemzetiségi Általános Iskola


