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Eseménydús évet tudhat maga mö-
gött Pilisvörösvár. A tavalyi év legfon-
tosabb történéseit megtalálják egy 
helyen, képekkel illusztrálva.
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Pumptrack pálya építésére pályázott Pilisvörösvár. A hullámos felületet kerékpárral, 
gördeszkával, rollerrel és görkorcsolyával is használhatnák a gyerekek, fiatalok, mozog-
ni vágyók. A pályán sportolók pumpáló mozgást végeznek a testükkel, így tekerés nélkül 
is hajtani tudják magukat, innen ered az elnevezés.

A tervezett helyszín a Szabadság utca és Dugonics utca találkozásánál lévő, 031 helyraj-
zi számú, önkormányzati tulajdonú terület. A pálya hossza előreláthatólag 160 méter, 
alapterülete 45 m × 30 m lenne. A tervezésre az árajánlatok bekérése folyamatban van.

A fiatalok szórakozását, kikapcsolódását célzó beruházás az Aktív Magyarország Prog-
ram által kiírt pályázat útján valósulhat meg. Ennek célja a tartalmas és egészséges 
szabadidő-felhasználás segítése új bringaparkok kialakításával. Pozitív döntés esetén a 
projekt költségeinek 50 százalékát finanszírozza a támogató, a támogatási maximum a 
pumptrack pálya esetében 20 millió forintot jelent.

Ezzel a projekttel az önkormányzat újabb lehetőséget szeretne teremteni a szabadidő 
hasznos és minőségi eltöltésére, méghozzá ingyenesen. 

Pumptrack pályát kaphatnak 
a vörösvári fiatalok

KEDVES OLVASÓK!

Mindenekelőtt a Vörösvári Újság 

összes munkatársának nevében sze-

retnék Önöknek nagyon boldog, mo-

solygós és egészséges új esztendőt 

kívánni! Rengeteg érdekes olvasni-

valóval készültünk 2022 első lap-

számában is. A színes hírek mellett 

képek segítségével tekintünk vissza 

a városgazdák és a város elmúlt egy 

évére, kiemelve 2021 legfontosabb 

eseményeit, történéseit.

Decemberben nyílt, és azóta is nagy 

népszerűségnek örvend a jégpálya a 

Kacsa-tónál, sok rendezvény is szí-

nesíti a korcsolyázás élményét. Ter-

mészetesen találnak erről összeállí-

tást, ahogy az adventi eseményekről 

is beszámolunk. A zenéről, a zenei 

sikerekről beszélgettünk Hoós Sán-

dor karnaggyal, aki 2021. október 

23-án Pilisvörösvárért emlékérmet 

vehetett át. Sportrovatunkban a 

PUFC elmúlt egy évét vettük górcső 

alá, és a 100 éve született legendás 

edzőre, Stifter Ferencre emléke-

zünk. A nemzetiségi önkormányzat 

tagjai Tokaj környékén jártak, ahol 

a helyi sváb szokásokkal ismerked-

tek, emellett pedig készült egy fel-

vétel vörösvári sváb dalokból.

Ezenkívül találnak rengeteg prog-

ramajánlatot is az elkövetkezendő 

hetekre, válogassanak kedvükre! Jó 

olvasást, kellemes kikapcsolódást 

kívánok!

Palkovics Mária

Végéhez ért a teljes átalakítás a Pilis-
vörösvári Szakrendelő alagsorában. 
A több mint 54 millió forintos támo-
gatásból megvalósuló beruházás egy 
200 négyzetméteres területen zajlott. 
Az elmúlt hónapokban egy új, har-
madik háziorvosi rendelőt alakítot-
tak ki az ahhoz kapcsolódó helyisé-
gekkel együtt (nővérszoba és saját 
vizesblokk). A pácienseket emellett 
új váró fogadja majd, amelyet a föld-
szintről közvetlenül lépcsőn és aka-
dálymentesen lift segítségével is meg tudnak közelíteni. A szakrendelő dolgozói külön női 
és férfi személyzeti öltözőt kapnak, saját, zuhanyzós fürdővel és külön WC helyiségekkel, 
és egy közös, minikonyhával ellátott ebédlőt. 

A takarítószemélyzetnek öltözőt és mellékhelyiséget alakítottak ki, a karbantartók mosdó-
ját pedig felújították. A felújításnak köszönhetően ezután a rendelőktől és a személyzeti 
öltözőktől elhatárolt területen történik majd az anyagmozgatás és a raktározás, emellett 
új, zárható helyiségekbe került át a sterilizáló berendezés és az informatikai központ. Ki-
cserélték továbbá a vízvezeték- és elektromosvezeték-rendszert, új lámpákat és beltéri ajtó-
kat szereltek fel, megújult a burkolat és a festés.

Az új kültéri lépcső kialakítása is hamarosan befejeződik, de már használatba vehették a 
járókelők. A szakrendelő megújult alagsorát a tervek szerint februárban nyitják meg.

Megújult a szakrendelő alagsora

A fotó illusztráció
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Oltási akciónapok 
a Szakrendelőben

A háziorvosokkal 
közösen szervezett 
oltási akciónapokat 
a Pilisvörösvári Szak-
rendelő, januárban 
összesen 12 alkalom-
mal. A hónap végén 
még elérhető időpon-
tok: január 27–28. 
(csütörtök és péntek), 
14–18 óra között, valamint január 29. (szombat), 10–18 óra kö-
zött. A megadott dátumokon és időintervallumokban előzetes 
időpontfoglalás nélkül, helyszíni regisztrációval tudnak min-
denkit fogadni, és a 12–18 éves korosztály oltására is van lehe-
tőség. Három vakcina közül lehet választani: Pfizer, Sinopharm 
és Janssen. Az oltásokra érkezők vigyenek magukkal személyi 
igazolványt, lakcímkártyát és tajkártyát! 

Új helyszínre költözhet 
a rendőrőrs

Rendkívüli ülést tartott január elején a pilisi települések össze-
fogásával alakult Pilisi Kötet, hogy a Pilisvörösvári Rendőrőrs 
új helyszínre költöztetéséről tárgyaljanak. A megbeszélésen a 
térség polgármesterei mellett – beleértve Fetter Ádámot – részt 
vett Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium ál-
lamtitkára is.

A terv állami kezdeményezésű, amelyhez kapcsolódóan önkor-
mányzatunk vállalta, hogy egy másik ingatlant biztosít a ren-
dőrőrs számára a Bányató utcában. Az új helyszín előnye, hogy 
ott a rendőrség mellett helyet kaphatna a Pilisvörösvári Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület és a Liget Polgárőr Egyesület is. A telket 
Pilisvörösvár önkormányzata biztosítaná, a rendőrőrs építését 
pedig az állam finanszírozná. A megbeszélésen a megvalósítás-
sal kapcsolatos technikai kérdések kerültek szóba, amit egy sze-
mélyes bejárás követ majd az érintettek részvételével. A jelenleg 
használatban lévő Fő utcai épületet más célra hasznosíthatná az 
önkormányzat.  

Önkiszolgáló sótárolók 

Önkiszolgáló sótárolókat helyeztek ki a városgazdák az önkor-
mányzat megbízásából a város több pontján: a Szent Imre utca 
elején, a Görgey utcai feljárónál és a Fő utcán, a Deli bisztrónál. 
A tartályokban található útszóró sót az autósok önkiszolgáló 
jelleggel használhatják, ha az adott területre még nem érkezett 
meg a hókotró vagy a sószóró.

A Városgazda Kft. a téli időszakban folyamatosan figyeli az idő-
járás-előrejelzést, hogy fagyos, havas időben, illetve azt megelő-
zően minél előbb elvégezhessék a síkosságmentesítést a város-
ban. Mivel Pilisvörösvár területe, úthálózata kiterjedt, ezért az 
utak teljes takarítása, kezelése az időjárástól függően hosszabb 
időt vesz igénybe. 

Defibrillátort kapott 
a város
Defibrillátort vásárolt a városnak a Linovill Kft. A be-
rendezés a Városháza bejáratánál kapott helyet, így 
baj esetén bárki hozzáférhet. A cég vezetője, Varga 
Péter – aki egyben városunk képviselője – elmondta, 
nagy öröm számára, hogy egy ilyen készüléket adha-
tott a pilisvörösváriaknak, ugyanakkor reméli, hogy 
soha nem lesz rá szükség. Megosztott egy személyes 
történetet is, miszerint egy közeli hozzátartozója éle-
tét defibrillátor segítségével mentették meg. „Akkor 
elhatároztam, hogy ha lesz rá módom és lehetőségem, 
én is próbálok majd egy ilyen készüléket vásárolni” – 
fűzte hozzá.
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Folytatódik a hálózatfejlesztés

Folytatódik az opti-
kai hálózatfejlesz-
tés Pilisvörösváron. 
A Telekom munka-
társai decemberben 
a nyugati zártkerti 
területen dolgoz-
tak, például az Áfo-
nya, a Mandula, 
a Szikla, a Barackos és a Zöldárok utcában. A terület műszaki 
átadás-átvétele a hónap második felében történt meg. A legtöbb 
helyszínen az optikai kábelek az Elmű oszlopaira kerültek.

A hálózatfejlesztés tavaly kora tavasszal kezdődött, elsőként az 
alépítmények elhelyezésével az északi lakókörzetben. Szeptem-
berben a munkálatok Őrhegy zártkerti részén folytatódtak. No-
vemberben a Szent Erzsébet utcában és környékén kezdett dol-
gozni a szolgáltató, majd a Fő téren, a Fő utcán és több környező 
utcában. A fejlesztésekkel a cél továbbra is az, hogy Pilisvörös-
vár teljes területén elérhetővé váljon a nagy sebességű internet.

Fapótlások a városban
Fapótlásokat végzett a Városgazda Kft. és a DMRV Zrt. is Pi-
lisvörösváron. Utóbbi számára az önkormányzat írta elő 60 
gömbakác ültetését, miután egy korábbi vízvezeték-építési 
munka miatt fákat kellett kivágni. A csemetéket november 
közepén ültették el a város több pontján, a Budai úton, a Gör-
gey utca környékén, a Réthy Zoltán utcában és a Lahmkruam 
parkban.

A városgazdák is több 
helyszínen végeztek 
fapótlásokat az ősz fo-
lyamán a már meglévő 
fasorokban, a Kölcsey, 
Tavasz, Lőcsei, Iskola, 
Báthory, Nagy Imre, 
Ziribári utcában, vala-
mint a Piac téren. Össze-
sen 34 csemete került a 
földbe az említett hely-
színeken. Ezek a cseme-
ték az állapotuk miatt 
kivágott fákat pótolják.

Még átvehetők a karácsonyi ajándékutalványok
Karácsonyt megelőzően az önkormányzat ismét hozzájárult a város 70 év feletti lakóinak ün-
nepek előtti készülődéséhez. Ebből az alkalomból számukra a hivatal egy vörösvári képeslap 
kíséretében 3000 forint értékű ajándékutalványt kézbesített decemberben. Aki eddig még 
nem vette át az utalványt, az 2022. január 31-ig megteheti a polgármesteri hivatal ügyfélszolgá-
latán nyitvatartási időben bármikor. Az átvétel történhet személyesen vagy meghatalmazott 
útján, mindkét esetben személyi igazolvány felmutatásával. A meghatalmazás akkor is szük-
séges, ha a házastárs veszi át a kupont. Az ehhez szükséges nyomtatvány letölthető a városi 
honlapról. A kupont – az előző évekhez hasonlóan – számos helyen elfogadják a környéken.

Tárgyalás a tanuszoda építéséről

Tárgyalást folytatott Fetter Ádám az épülő tanuszoda kapcsán 
a beruházást koordináló BMSK-val. A polgármester azért kez-
deményezte a személyes egyeztetést, mert a munkálatok üteme 
láthatóan lelassult.

A november 24-én tartott egyeztetésen a BMSK képviselői el-
mondták, hogy az építést végző vállalkozásnál átmeneti nehézsé-
get okoztak az építőiparban tapasztalt jelentős mértékű áremelke-
dések, ugyanakkor közölték, hogy a helyzet már normalizálódott, 
így a munkálatok az elvárt ütemben haladhatnak tovább. A vá-
rosvezetés határozottan kérte a BMSK-tól a folyamatos tájékoz-
tatást a munkálatokkal kapcsolatban, különös tekintettel arra az 
esetre, ha szükségessé válna az átadási határidő módosítása. 

Jól vizsgázott 
a Kuss und Tschüss rendszer 
A Vásár téren bevezetett, ún. 
Kuss und Tschüss rendszer 
jól vizsgázott a decemberi 
tesztidőszak alatt. A szülők 
betartották a szabályokat, 
ennek köszönhetően a hala-
dás gyorsabbá vált. Az iskola 
kérdőívet is készített a szülők 
számára, melyben kérték a rendszer értékelését. Ebben a vá-
laszadók mintegy 73%-a támogatta az új parkolási és haladási 
formát. Mindezek miatt a város és az iskola vezetése a rendszer 
hosszú távú alkalmazása mellett döntött.  

A Kuss und Tschüss rendszer lényege, hogy a gyermekeket 
szállító autók csak néhány percre foglalják el az iskola melletti 
parkolóhelyeket, amíg a gyermek kiszáll az autóból. A parkolók 
emiatt gyorsan felszabadulnak, a kisdiákok pedig rendezett és 
biztonságos körülmények között tudnak elköszönni szüleiktől.
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Megyei kitüntetés 
a Platz piac megálmodójának
Elismerést kapott 
Maszlag Marianna 
Pest Megye Önkor-
mányzatától, mi-
után Pilisvörösvár 
Város Önkormány-
zata felterjesztette 
a megyenapi ki-
tüntetésre. A Platz 
piac megálmodója, 
főszervezője az Év 
K i s v á l l a l k oz ója 
Díj kategóriájában 
nyerte el a díjat. 
Legutóbb több 
mint tíz éve kapott 
megyenapi kitüntetést pilisvörösvári polgár. Strack Berna-
dett alpolgármester szerint a közös munka mindig öröm Ma-
riannával. „Fiatal, lendületes, tele kreatív ötlettel, amelyeket 
szívesen támogatunk” – mondta el.

A Platz piac és családi piknik 2020 júliusában kezdte meg 
működését, Maszlag Marianna egyéni vállalkozásaként. A 
piac egy-egy alkalommal átlagban 60-65 kiállítónak – helyi 
őstermelőknek, kistermelőknek és kiskereskedőknek – ad he-
lyet. Az eseményt nem csak helybéliek látogatják, Pest me-
gye és Budapest területéről is érkeznek nézelődők, vásárlók.

Ne parkoljanak a járdán!
A város területén összesen öt helyszínen épített új járdát 
az önkormányzat 2021-ben. A járdák értelemszerűen 
és a KRESZ-szabályai szerint mindenhol a gyalogosok 
közlekedését szolgálják. A gyalogutak megépülése óta 
azonban az tapasztalható, hogy az új térköves járdán au-
tók parkolnak. Ezzel egyrészt akadályozzák vagy ellehe-
tetlenítik a közlekedést, másrészt rongálják, több helyen 
olajfoltokkal szennyezik a frissen készült felületet. Ezzel 
kapcsolatban több bejelentést is érkezett a polgármes-
teri hivatalhoz. Az önkormányzat felhívja az autósok 
figyelmét, hogy ne parkoljanak a járdán, hiszen ezzel a 
rendeltetésszerű használatot akadályozzák és a közössé-
gi értékeket rongálják. A városrendészet munkatársai az 
elkövetkezendőkben ellenőrzik majd ezeket a területet 
és szankcionálják a járdán parkolást. 

Az önkormányzat nagy sikerrel szervezett vállalkozói partner-
ségi fórumot a pilisvörösvári cégek számára 2021 októberében. 
Strack Bernadett alpolgármester már az októberi előadáson 
elmondta, hogy még 2021-re tervezik egy korábbinál szélesebb 
körű fórum szervezését, melynek témája az energetika, zöldbe-
ruházás lesz. Azóta az előadás részletes tematikája elkészült és 
a kapcsolatfelvétel is megtörtént az előadókkal, illetve egy na-
gyobb vállalkozói adatbázis összeállítása is zajlik a hivatalban. 

A vírushelyzet alakulása miatt decemberben nem volt lehető-
ség egy ilyen nagy érdeklődést kiváltó és sok résztvevőt érintő 
esemény megtartására. A városvezetés mindenképpen szemé-
lyes részvétellel szeretné megtartani a rendezvényt, hogy igazi 
partnerség alakulhasson ki a pilisvörösvári vállalkozásokkal. A 
szervezők bíznak abban, hogy az idei év elején javul a helyzet, 
enyhül a vírus újabb hulláma, és mielőbb megszervezhetik a vö-
rösvári vállalkozóknak az újabb fórumot.

Új autót kapnak a polgárőrök
A meglévő, már igencsak elavult autó mellé a tervek szerint 
egy új járművet vásárol majd a város a Liget Polgárőr Egyesü-
letnek a 2022-es költségvetés terhére. Ezzel szeretné a város-
vezetés megköszönni a polgárőrök munkáját, és támogatni 
őket a továbbiakban, hiszen rengeteg helyen, helyzetben volt 
szükség rájuk az elmúlt években.

A polgárőrök nagy segítséget nyújtottak a városnak a jár-
ványhelyzet alatt, több hétig őrizték a rendet a 10-es út új-
raaszfaltozásakor, számos esetben juttattak el tájékoztatókat 
a lakossághoz, részt vettek a városi rendezvények biztosítá-
sában, segítették a biztonságos közlekedést halottak napján 
a temető környékén, helytálltak útlezárásoknál vagy egyéb 
problémás helyzetekben.

Idén folytatódhat 
a vállalkozói fórum
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2021 decemberében 
ismét jótékonysági 
játékgyűjtést szer-
vezett az önkor-
mányzat Szociális 
és Egészségügyi 
Bizottsága (SZEB). 
Advent harmadik 
vasárnapján, a ka-
rácsonyi vásáron 
várták az adakozó 
vörösváriakat. Az akció ezúttal is sikeresen zárult, egy furgonra 
való adomány gyűlt össze. Minden korosztályt érintően érke-
zett felajánlás, így a gyerekekhez koruknak, érdeklődésüknek 
megfelelő eszközök kerülhettek. A játékok csomagolása a SZEB 
szervezésében zajlott, az adományokat 25 szociálisan rászoruló 
vörösvári család kapta meg. Az adományok 51 gyermek kará-
csonyát tették gazdagabbá. 

Játékot kapott 
51 vörösvári gyermek

Folyamatosan érkeztek a 
csomagok advent utolsó va-
sárnapján a Templom tér-
re, ahol a Tegyünk Együtt 
Vörösvárért Egyesület 
szervezésében zajlott a tar-
tós élelmiszerek gyűjtése. 
A pakkokba liszt, cukor és 
más alapélelmiszerek mel-
lé finomságok – szörpök, lekvárok, csokoládék és ropogtatnivalók 
– is kerültek szép számmal. A jelentős mennyiségű készlethez a 
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete is hozzájárult.

Már a gyűjtés napján megpakolt autók járták a várost, hogy minél 
előbb célba érjenek a csomagok, még soha ennyi önkéntes nem 
vett részt az összeállított pakkok eljuttatásában. A felajánlott 
élelmiszerek csaknem száz háztartásban könnyítették meg az 
ünnepi készülődést.

Élelmiszeradomány
Több száz adag étel 
a jótékonysági főzésen
Több száz adag étel került 
a dobozokba december 
23-án a hivatal udvarán, 
a TEVÖ és a Fiviret Egye-
sület által szervezett jó-
tékonysági főzésen. Az 
eseményen halászlé és 
székelykáposzta készült, 
illetve a Pilisvörösvári 
Önkéntes Tűzoltóknak 
köszönhetően bakonyi 
betyárleves is.  

A helyszínen már délben nagy volt a sürgés-forgás, hogy 
minden finomság elkészüljön délután 4 órára. Folyamatosan 
érkeztek a helyiek, a visszajelzések alapján mindenki nagyon 
örült az elvitelre kapott ünnepi ételeknek, amelyből az utolsó 
adag is elfogyott az esemény végére.

90. születésnapja alkalmából Fetter Ádám polgármester otthonában köszöntötte Müller 
Mártont. Marci bácsi sváb családban született 1931. október 25-én Pilisvörösváron. Az is-
kolaéveket követően ő látta el a város lakóit a nyári időszakban jéggel. Jegesemberként egy 
ma már elfeledett mesterség művelője volt. Munkája során a Slötyi jegét vágta, ami nehéz 
és veszélyes munka volt. A jégtömböket több méter mély, téglával burkolt verembe helyez-
te és szalmával, náddal szigetelte. Nyáron az így elrakott jeget vásárolták tőle a vörösváriak.

Marci bácsi sokat segített a helyi egyházközségben és egyháztestületi tag is volt, emellett 
a templomi énekkarban is énekelt. Büszke arra, hogy annak idején összefogással a város 
összes egyházi létesítményét felújították. Marci bácsinak két gyermeke, négy unokája és 
egy dédunokája van. Kilencvenedik születésnapját népes családi és baráti körben ünnepel-
te Pilisvörösváron.

Müller Márton köszöntése

Fejlesztések 
a Templom téri iskolában 
Villamoshálózat korszerűsítésére 30 940 000 forint 
támogatást kap a Pilisvörösvári Templom Téri Német 
Nemzetiségi Általános Iskola a kormány gazdaság- 
újraindítási alapjából. Az iskolában egy régóta várt be-
ruházás is megvalósult. Decemberben elkészült a torna-
terem térelválasztó függönye, így mostantól kulturált 
körülmények között használhatják a gyerekek a torna-
termet. A felújítás megvalósulásáért az iskola és a város 
vezetése is többször tárgyalt az Érdi Tankerülettel.
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A városvezetés a 
pilisvörösváriak vé-
leményének megis-
merésére lakossági 
felmérést indított 
tavaly november-
ben. A kérdőívben a 
lakosok értékelését 
várták városunk 
jelenlegi helyzetével, az eddigi és a tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban, va-
lamint a városlakók tapasztalt és elvárt életminőségét illetően. A kérdőívet 
online lehetett kitölteni két héten keresztül. A felmérés célja az volt, hogy az 
önkormányzat megismerje az itt lakók véleményét, illetve hogy a beérkezett 
visszajelzések alapján tervezze majd a további fejlesztéseket a városban.

Fetter Ádám polgármester a kérdőívvel kapcsolatban elmondta: örül annak, 
hogy a válaszok visszaigazolták törekvéseiket, és jól vizsgázott a városveze-
tés. Egyben megköszönte a bizalmat és biztosította a pilisvörösváriakat a to-
vábbi lendületes fejlesztésekről. Elárulta azt is, hogy az év folyamán konkrét 
városfejlesztési kérdésekben több alkalommal számítanak majd 
a városlakók véleményére.

A város weboldalán elolvashatják a felmérés teljes értékelését és 
megtekinthetik az összes grafikont is.

Eredményes volt a lakossági 
elégedettségmérés

Új könyvek
a városi könyvtárban

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

Murakami Haruki: 
Egyes szám első személy
A szerző új novelláskötete nyolc remekbe 
szabott történetet rejt, személyes vallomás-
ként elmesélve. A meg nem nevezett narrá-
tor hol nosztalgikusan tekint vissza a múltra, 
hol bizarr történetet mond el valóságként.

Életbátorság – Hogyan ne adjuk fel 
nehéz helyzetekben?
Ebben a gyűjteményes kötetben hét olyan 
előadás átdolgozott változatát adjuk közre, 
amelyeket nagyszerű szerzők tartottak a 
Nyitott Akadémián életbátorságról, kitar-
tásról, megküzdésről.

Bán Mór: Hunyadi – A förgeteg hírnöke
Viharfellegek gyűlnek keleten, nyugaton. 
Konstantinápoly egyetlen reménye Hunya-
di János, azonban a magyar kormányzó 
kezét a belső széthúzás és árulás következ-
ményei kötik gúzsba.

Dan Buettner: A hosszú élet titkai
A szerző Földünk Kék Zónáit felkeresve utá-
najárt a hosszú élet titkainak és felismerte, 
hogy néhány egyszerű, de hathatós szokás 
kialakítása megteremtheti egy hosszabb és 
egészségesebb élet lehetőségét.

Julia Donaldson: 
Kovács Bence kedvenc könyve
Csodálatos mese az olvasás öröméről Julia 
Donaldsontól, Axel Schefflertől – és termé-
szetesen Papp Gábor Zsigmondtól.

Szél Dávid: 
Tabuk és dilemmák a gyereknevelésben
A nagy sikerű Apapara című kötet gyakor-
ló pszichológus szerzője ezúttal megosztó 
témákról, kőbe vésett hiedelmekről, féltve 
őrzött titkokról és tudattalan tabukról ír. 

Aldous Huxley: Szép új világ
2540-ben a Boldogságra való puszta tö-
rekvés immár kevés, hiszen a holtig tartó 
ifjúság joga is mindenkinek megadatott. Ki 
bánja, ha közben a Szabadság és Egyenlő-
ség eszméi a történelem szemétdombjára 
kerültek…

A vasútállomás melletti területen ötven új parkolóhe-
lyet alakított ki a MÁV P+R funkcióval. A munkálatok 
augusztusban kezdődtek, és a terveknek megfelelően 
decemberben készült el a beruházás. A parkolóhelyek 
hiánya állandó probléma volt a helyszínen, ezt a TEVÖ 
képviselői a lakosság visszajelzései alapján többször 
jelezték már az elmúlt években a MÁV és a Nemzeti 
Infrastruktúra-Fejlesztő Zrt. felé. A Budapest Fejlesz-
tési Központ tavaly decemberben az esztergomi vasút-
vonalat érintő fejlesztések kapcsán számolt be arról, 
hogy a vonatozók megkapják az új parkolóhelyeket a 
vörösvári állomáson.

Ötven új parkolóhely 
a vasútállomáson
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A Kápolna és a Szabad-
ság utcában befejeződött, 
a Görgey utcában pedig 
elkezdődött a járdaépítés. 
Ez utóbbi az utolsó abból a 
hat helyszínből, amelyek-
nél új járdát, járdasza-
kaszokat ígért az önkor-
mányzat január végére. 
A beruházás a tervek sze-
rint 2022-ben is folytató-
dik három utcában. 

A Kápolna utcában a Vá-
sár tér és az első vasúti 
átjáró között, a Szabadság 
utcában pedig a Kisfaludy 
és Dugonics utca közöt-
ti szakaszon zajlottak a 
munkálatok. A gyalogutak 
– hasonlóan a korábbi be-
ruházásokhoz – mindkét 
helyen térkő burkolatot 
kaptak. A Kápolna utcá-
ban 300 méter hosszan, a 
Szabadság utcai helyszínen pedig csaknem 1500 méteren készült 
új járda. A Görgey utcában január elején kezdett dolgozni a kivite-
lező a Nagykovácsi utca és a Vörösvárbánya vasúti megállóhely kö-
zött, a páros oldalon, összesen 600 méternyi szakaszon. Az önkor-
mányzat 121 millió forintos saját beruházásában a fenti utcákon túl 
a Csobánkai, a Szent Erzsébet és a Nagy Imre utcában épült járda.

Kiemelt gyalogosátvezetők is épültek két helyszínen. A járdaépítési 
beruházás részeként a Szent Erzsébet utcában a gólyafészek ma-
gasságában, valamint a Szabadság utcában a Szikla utcánál zajlot-
tak a munkálatok. A piros, térkő borítású átkelők fekvőrendőrként 
is funkcionálnak, mivel kiemelkednek az úttest felületéből. Az épí-
tés célja az utca járműforgalmának csökkentése, valamint a gyalo-
gosok közlekedésének még biztonságosabbá tétele volt.

2022-ben a Templom téren, a Bányató és az Iskola utcában kezdőd-
hetnek meg a munkálatok, miután városunk 38,86 millió forintot 
nyert a Belügyminisztérium pályázatán. A projekt összköltsége 
csaknem 68 millió forint. Az összeg egy részét a megnyert forrá-
sokból, a továbbiakat pedig a 2021-es költségvetésből fedezi a város. 
A Bányató utcában a tervek szerint február elején el is kezdődnek 
a munkálatok. 

Elkészült járdák, 
gyalogosátvezetők

Fejlesztés

Befejeződött 
a Szent Imre utca építése
Az autósok már december elején birtokba vehették az aszfal-
tozott Szent Imre utcát, a hivatalos műszaki átadás decem-
berben történt meg. A Szent Imre utca jelentős lakossági és 
gazdasági célú forgalmat bonyolít, így a nagy igénybevétel 
következtében korábbi zúzottköves útburkolata folyamatosan 
javításra szorult. A városvezetés emiatt úgy döntött, hogy fel-
újítja az utcát teljes hosszában, csaknem 500 méteren. Az út 
építését a közbeszerzési eljárást követően a Strabag Zrt. végez-
te. A kivitelezés összköltsége 57,841 millió forint volt, melynek 
finanszírozásához az önkormányzat megkereste a környéken 
telephellyel rendelkező cégeket. A költségekhez így jelentős 
mértékben hozzájárultak vörösvári vállalkozások is. 

A Papi földeken egyébként – az Erkel Ferenc utca és Szent Imre 
utca környékén – teszt jelleggel  forgalmirend-változás lépett 
életbe. Az önkormányzat lakossági egyeztetésen kérte ki az 
itt élők véleményét, illetve forgalomtechnikai szakemberrel is 
megvitatták a helyzetet. A javaslatok alapján születtek meg a 
módosítások, a három hónapos próbaidőszak december else-
jén kezdődött meg.

Tavasszal folytatódik a munka 
a Csendbiztos utcában
Az árkok elkészültek, az útpálya végső igazítása pedig tavasz-
szal folytatódik a Csendbiztos utcában. Elsőként a vízelvezetés 
megoldása érdekében az árokprofilozást és az átereszek kiépí-
tését végezte el a kivitelező, és – az engedélyes útépítési terv 
alapján – az út nyomvonalát is korrigálta. A munkálatok első 
fázisa december végén zárult.

A Csendbiztos utcában több éve okozott károkat a heves esőzé-
sek alkalmával lezúdult csapadékvíz. Az utca eddig nem ren-
delkezett vízelvezető, szikkasztó árokkal, ezért a víz a nagyobb 
esők alkalmával elmosta az úttest zúzottköves burkolatát. A 
Városgazda Kft. tavaly többször is javította a felületet, de a víz-
elvezetés hiányából adódó helyzet miatt ezek a munkák csak 
ideiglenes eredményt 
jelentettek.

Az önkormányzati 
beruházás lakossá-
gi közreműködéssel 
valósult meg, a 4,97 
millió forintos össz-
költséghez az utcában 
élők 300 ezer forint-
tal járultak hozzá.



10 Önkormányzat

2022 első polgármesteri interjú-
jában arra kértük dr. Fetter Ádá-
mot, hogy értékelje a 2021-es 
évet, és beszéljen kicsit az idei 
tervekről is.

• A tavalyi év vége nagy híre a 235 millió forintos támo-
gatás elnyerése a Búcsú térre. Előző számunkban ez még 
terv volt, azóta valóság lett. Mi most a következő lépés?
Igen, sikerült forrást szerezni a projekt megvalósítására. Ez az 
összeg a bölcsőde után a második legmagasabb összeg, aminek 
nagyon örülök. Jelenleg a közbeszerzés kiírásának előkészüle-
tei folynak, terveink szerint tavasszal pedig már kezdetét veszi 
a kivitelezés. A városvezetés tervei között a ciklus kezdete óta 
szerepelt a Búcsú tér rendezése, a város központjában található, 
jelenleg funkció nélküli területet ugyanis értékes közösségi te-
rületté szeretné alakítani az önkormányzat. A tervek körvona-
lazódásával egy időben felvettem a kapcsolatot Vitályos Eszter 
államtitkárral, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
val az építéshez szükséges források előteremtése érdekében. A 
tárgyalások sikerre vezettek, a Magyar Közlönyben december 
3-án megjelent közlemény szerint a minisztérium 235 millió fo-
rinttal támogatja a közösségi park építését. A parkban számos 
közösségi funkció kap majd helyet, így lesz színpad, görpálya, 
fitneszeszközök, trambulinok, kötélmászóka, csúszó drótkötél-
pálya, emellett a komfortot ivókút, nyilvános WC, padok, parko-
lók és kerékpártárolók is szolgálják majd.

• Mi az ütemterv, várhatóan mikor indul, mikorra lesz 
kész ez a közösségi tér?
Sikeres közbeszerzés után várhatóan márciusban történhet az 
első kapavágás, és reményeink szerint július-augusztus végére 
el is készül. Ez egy hiánypótló beruházás, ami mind a fiatalok, 
mind az idősek számára kulturált szórakozási és sportolási 
lehetőséget biztosít majd, emellett a rendelőintézet parkolási 
nehézségei is megszűnnek. Összességében korunk igényeit ki-
elégítő, modern és nívós közösségi tér kialakítására törekszünk.

• Ha néhány mondatban össze kellene foglalni, hogy me-
lyek voltak 2021 legnagyobb eredményei, mit emelne ki?
2021-ben összesen 917 millió forintot nyertünk pályázatokon, 
ebben a ciklusban pedig mind ez idáig 958,6 millió forintot. Ez a 
közel 1 milliárd igen jelentős eredmény, nagyságrendekkel ma-
gasabb, mint a korábbi években. Ez az eredmény nem hullott az 
ölünkbe, meg kellett dolgozni érte. A tavalyi év során korszerű-
sítettük az óvodákat, napelemeket telepítettünk, járdák épültek, 
vállalkozói összefogással megújult a Templom téri iskola bal 
szárnyának vizesblokkja, szilárd útburkolattal láttuk el a Szent 
Imre utcát, megújult a Fő utca kopórétege, és még sorolhatnám. 
A kiemelkedő pályázati sikerek mellett a vállalkozói összefogást 
szeretném még kiemelni, mert a közelmúltban nem nagyon volt 
rá példa, és dicséretesnek tartom a közösségi szerepvállalást, 
ami remélem, a jövőben folytatódni fog. Ám nemcsak a vállal-
kozókkal sikerült összefognunk, hanem a lakossággal is. Jó pél-
da erre a több évtizede városunk szívében éktelenkedő Illegális 

Búcsú tér, számvetés, tervek
hulladéklerakó felszámolása a Kálvárián. Összefogás nélkül 
ezek nem valósultak volna meg. Ezúton is köszönöm!

• Van-e esetleg olyan, ami nem, vagy nem úgy sikerült, 
ahogy tervezték?
A Covid idén sem segített minket terveink megvalósításában, 
de hála Istennek, mindig időben tudtunk reagálni a nehézségek-
re, és emiatt mondhatom azt, hogy nem nagyon volt olyan, ami 
nem a terveink szerint történt.

• Hogy látja, közösségépítő szempontból milyen évet 
zártunk?
Nem panaszkodom, de bízom benne, hogy idén sikerül túlszár-
nyalni az eddigieket. Júniusig sajnos minden rendezvényt le kel-
lett mondanunk, de aztán egészen novemberig meg tudtunk tar-
tani, amit terveztünk. 2021-ben a megszokott eseményeken túl 
volt pár újdonság is. A Hallo! Werischwar egy sikeres kooperáció 
volt Molnár Zoltánnal. A Vörösvári Napok kicsit más volt, mint 
eddig, két színpadot állítottunk, hatalmas sikere volt a nagyszín-
pados produkcióknak. Nagyon népszerű a jégpálya projektünk 
is. Kevesen tudják, de már 2020-ban szerettük volna felépíteni, 
minden meg volt szervezve, de sajnos a járványügyi intézkedések 
miatt nem tudtuk megnyitni. Ez nem csupán egy sportolási lehe-
tőség, hanem közösségi tér is, amit összekapcsoltunk a Platz piac-
cal, Mikulás-ünnepséget, jégdiszkót szerveztünk. Aki még nem 
volt lenn, feltétlenül látogasson el a jégpályához. A TEVÖ-nek cél-
kitűzése volt, hogy helyben nyújtsunk szórakozási lehetőséget a 
fiataloknak, ezért büszke vagyok rá, hogy a megújult Művészetek 
Háza szervezésében el tudtuk indítani a nagy sikerű Tini Discót. 
Igyekeztünk színesíteni a szórakozási lehetőségek palettáját és 
minél több korosztályt megszólítani. Korábban a középiskolás 
korosztály számára nem nagyon volt szórakozási lehetőség. Idén 
tovább szeretnénk lépni, még több újdonságot bevezetni. Tavasz-
szal például egy futóversenyt tervezünk, ami szeretnénk, ha ha-
gyománnyá válna. Úgy érzem a közösségépítésben is sikeres évet 
zártunk, amit idén tovább szeretnénk fokozni.

• Ideális esetben hogyan képzeli el a 2022-es évet? Akár 
beruházások, akár közösségépítés tekintetében…
Ideális esetben? Az űrprogramhoz hasonlítanám. Viccet félreté-
ve, úgy gondolom, hogy idén többévnyi beruházást sikerül majd 
megvalósítani. A számos hiánypótló fejlesztésnek köszönhetően 



Tájékoztató az iparűzési adókönnyítésről
Tájékoztatjuk tisztelt adózóinkat, hogy a kormány decemberi dön-
tésének értelmében a 2022-es adóévre is megmarad a kis- és kö-
zépvállalkozások kedvezménye a helyi iparűzési adóban, így idén is 
maximum 1% az adómérték az érintetteknek. Ezt az adómérték-sza-
bályt a naptári évtől eltérő üzleti évet választó, KKV-nak számító vál-
lalkozónak a 2022-es évben kezdődő adóévben kell alkalmaznia.

A csökkentett adómérték hatását – a 2021. évi helyzettel azonos 
módon – a 2022-es évben esedékes előlegrészleteknél is érvénye-
síteni lehet, így a már bevallott adóelőlegnek csak az 50%-át kell 
megfizetni az eredeti esedékességi időpontokban. Ez a kisadózó 
vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó adózók esetében, 
illetve azon adózók esetében, akik az előlegmérséklésről a 2021. év-
ben már nyilatkozatot tettek, automatikusan történik.

Annak a KKV-nek számító vállalkozónak, aki a 2021-es évben nem 
tett nyilatkozatot az adott székhely, telephely szerinti önkormányzati 
adóhatósághoz (például azt elmulasztotta vagy időközben létesí-
tett telephelyet), lehetősége van arra, hogy a 2022. évi előlegre vo-
natkozóan tegye azt meg.

E nyilatkozatban azt kell rögzíteni, hogy a vállalkozó KKV-nek mi-
nősült a 2021-es évben, vagy a 2022-es évben várhatóan (a ren-
delkezésre álló gazdasági adatok és gazdálkodási körülmények 
alapján) annak fog minősülni, továbbá vállalni kell, hogy a helyi adó-
törvény szerinti telephelyének címét bejelenti az állami adóhatóság 
számára.

A nyilatkozatot 2022. február 25-ig kell megtenni, és – azonos mó-
don a 2021. évi helyzettel – az állami adó- és vámhatóságon keresz-
tül lehet benyújtani, amely továbbítja azt a vállalkozó székhelye és a 
vállalkozó állami adó- és vámhatóság által ismert telephelye szerinti 
önkormányzat számára.

További részletekről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján tájé-
kozódhatnak. Köszönjük, hogy adófizetési kötelezettségük betartá-
sával és adófizetéseikkel hozzájárulnak városunk fejlődéséhez. 

Dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző

Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes 
adójának hatálya alá tartozó vállalkozóknak
Tájékoztatjuk tisztelt adózóinkat, hogy a kisadózó vállalkozások 
tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozókat (Htv. 39/B. § (3) 
bekezdés) fő szabály szerint bevallásbenyújtási kötelezettség nem 
terheli, bizonyos eseteket kivéve. Ezen adóalanyoknak is kötelező 
éves HIPA bevallást benyújtania (Htv. 39/B. § (6) bekezdés), ha az 
adóévben a kataalany adófizetési kötelezettsége (pl.: 60 napot 
meghaladó keresőképtelenség miatt) szünetelt, és a vállalkozó 
több iparűzési adót fizetett, mint amennyit az adókötelezettség 
időszakára fizetnie kellett volna.

A fentiek szerinti, 2021-es adóévre vonatkozó bevallást 2022. január 
17. napjáig kell benyújtani az állami adó- és vámhatóság által rend-
szeresített helyi iparűzési adó nyomtatványon.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy azon adózóink, akik a 2022-es adóévtől 
szeretnének a tételes adózás hatálya alá tartozni, vagy korábban e 
szerint adóztak, de idénre szeretnék lemondani, választásukat 2022. 
február 15. napjáig jelenthetik be az önkormányzati adóhatóság felé.

Az elektronikusan benyújtható bejelentkező / változásbejelen-
tő nyomtatvány az Önkormányzati Hivatali Portálon érhető el: 
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Köszönjük, hogy adófizetési kötelezettségük betartásával és adófi-
zetéseikkel hozzájárulnak városunk fejlődéséhez.

Dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző
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nagyot léphetünk előre és jelentőset faraghatunk le a több-
éves lemaradásunkból. A sok-sok tervezési munka után 
2022-ben még több beruházást tudunk megkezdeni és be-
fejezni. Lényegében a TEVÖ-vel ezt terveztük, amikor el-
indultunk a választásokon. Nagyon örülök neki, hogy nem 
okozunk csalódást, és a csillagállások lehetővé teszik terve-
ink megvalósítását. Persze mindezek mögött rengeteg mun-
ka van, bízunk benne, hogy a lakosság ezt értékeli majd.

• Sűrű és eseménydús volt a tavalyi év második fele. 
Jutott idő némi pihenésre, kikapcsolódásra az ünne-
pek alatt?
Fizikailag és lelkileg is megterhelő év van mögöttem. Be-
bizonyítottuk, hogy a minket ért támadások alaptalanok 
voltak. Az ünnepeket a családommal töltöttem és igyekez-
tem minél többet töltekezni. Egy kicsit vissza is tekintet-
tem. Idén leszek 40 éves, számot vetettem, és nem vagyok 
szomorú. Büszke vagyok, hogy ilyen évet zártunk, és bí-
zom benne, hogy idén ezt is túlszárnyaljuk. Célom az, hogy 
maradandó értékeket teremtsünk, melyekre gyermekeim, 
gyermekeink is büszkék lehetnek, és elmondhassák, hogy 
Vörösvár egy olyan hely, ahol jó élni, ahová jó hazatérni.

Palkovics Mária

Adónaptár 2022

Dátum Határidőhöz kapcsolódó feladatok

Január 17. Iparűzési adó: kataalany Htv. 39/B. § (6) bekezdés 
szerinti bevallási kötelezettségének teljesítése

Február 15.
Iparűzési adó: kataalany Htv. 39/B. § (3) bekezdés 
szerinti egyszerűsített adóalap választása, arról való 
lemondás bejelentése

Február 25. Htv. 51/M. § (1) bekezdés b) pont szerinti KKV nyilat-
kozat beküldése a NAV felé

Március 16.

Magánszemélyek kommunális adója: az éves adó 
első felének megfizetése

Iparűzési adó adóelőleg megfizetése, kata első 
részlet megfizetése

Március 31. Talajterhelési díj bevallása és befizetése

Május 31.
Iparűzési adó bevallása, a végleges adó és a már 
befizetett adóelőleg pozitív különbözetének meg-
fizetése

Szeptember 15.

Magánszemélyek kommunális adója: az éves adó 
második felének megfizetése

Iparűzési adó adóelőleg megfizetése, kata második 
részlet megfizetése

Változás 
időpontjától 
számított 15 
napon belül

Adókötelezettséggel kapcsolatos változások 
bejelentése (adótárgy megszerzése, elidegeníté-
se; vagyoni értékű jog megszerzése; vállalkozási 
indítása, megszüntetése; személyi adatokban történt 
változás; illetve minden olyan körülmény, amely az 
adózásra kihat)

Kata hatálya 
alá tartozás 
napjától 
számított 45 
napon belül

Iparűzési adó: kataalany Htv. 39/B. § (3) bekezdés 
szerinti egyszerűsített adóalap választása, arról való 
lemondás bejelentése

Tárgyhónapot 
követő hónap 
15. napja

Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó bevallása 
és befizetése
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Az elmúlt időszakban négy alkalommal is ülésezett Pilis-
vörösvár képviselő-testülete. A novemberi rendes ülést no-
vember 19-én tartották, az első napirend a Helyi Építési 
Szabályzattal volt kapcsolatos. Még 2021 nyarán döntöttek 
a képviselők arról, hogy a HÉSZ módosításához elindítják a 
településrendezési eszközök felülvizsgálatát. Az ülésen a ko-
rábbiakban elfogadott feladatlistát pontosították, egészítet-
ték ki. Ezek a pontok a következők: 1. HÉSZ 65. § (3) bekezdé-
se felülvizsgálata és módosítása, 2. a Puskin u. 102/1 hrsz.-ú 
ingatlanra elővásárlási jog bejegyzése, 3. a Fő utca és Pilis-
csabai utca által határolt tömb övezeteinek módosítása, 4. a 
095/118 és 095/117 hrsz.-ú telkek övezeti átsorolása. A felme-
rült plusz módosítási igények a HÉSZ szövegének és a Szabá-
lyozási Terv egyes szabályozási elemeinek rajzi pontosítását 
jelentik, a változtatások pedig a Településszerkezeti terven 
kisebb részterületeket érintenek, melyekhez további vizsgálat 
szükséges a tervezéssel megbízott cég részéről. A módosítá-
soknak megfelelően a tervezési szerződést is módosították.

Pénzügyi fedezet biztosításáról döntöttek a képviselők a 
Templom téri iskola vizesblokkjainak kialakításához. A négy 
új vizesblokkot vállalkozói felajánlásokkal együtt tervezte 
megvalósítani az önkormányzat, melyből az önkormányzat-
ra eső rész bruttó 3 millió forint volt. A beruházás megkez-
dését követően azonban váratlan vis maior helyzet állt elő, 
amely haladéktalan munkavégzést igényelt. Most az ehhez 
szükséges összeg biztosításáról döntöttek, amely 8 147 493 
forint.

Három belterületi járdaépítés kivitelezőjének kiválasztására 
indította meg a testület a közbeszerzési eljárást (Iskola utca, 
Templom téri járda a betelepülési emlékmű és a kereszt kö-
zött, Bányató utcai járda a Budai úttól a Horgászsor utcáig). 
Öt céget kértek fel ajánlattételre: a Strabag Építő Kft.-t, a Pi-
lis 2003 Kft.-t, a Vianova 87 Zrt.-t, a NADI Építő és Szolgálta-
tó Kft.-t és a Vágányprofil Kft.-t.

A temető kertépítészeti tervét is módosította az önkormány-
zat a következőképpen. Egyrészt engedélyezték, hogy a 16-
os parcellában a régi gyermeksíroknak kialakított kegyeleti 
emlékhely mellett alakítsanak ki kegyeleti emlékhelyet 8-10 
hagyományos sváb síremléknek is, másrészt a 10-es parcellá-
ban lévő, funkció nélküli „közlekedő” területet megnyitották 
betemetésre, ami két kripta megépítésére ad lehetőséget. 

Új rendeletet alkotott a testület a szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatásokra vonatkozóan is. Mivel a korábbi rendeletet 
több ponton aktualizálni és pontosítani kellett, a korábbi szö-
veg így nehezen értelmezhetővé vált, ezért fogadták el az új 
rendeletet. Néhány módosított pont: aktualizálták az ellátási 
területeket, szabályozták a méltányosság feltételeit a térítési 
díjakra vonatkozóan, aktualizálták a szolgáltatások jogsza-
bály szerinti megnevezését. Módosult továbbá a költségvetési 
rendelet, mert a képviselő-testület több olyan döntést hozott, 
amelyhez a fedezetet a kiemelt előirányzatokon belüli átcso-
portosítással biztosította, illetve érkeztek az eredeti előirány-
zaton felüli támogatások, és egyéb előirányzat-átcsoportosí-
tások is szükségessé váltak. Még egy rendeletmódosításról 
született döntés ezen az ülésen, a pilisvörösvári társadalmi 
szervezetek pénzbeli támogatásának módjával kapcsolatban. 
Azzal egészült ki a rendelet, hogy azon társadalmi szerve-
zetek, melyek az önkormányzat önként vállalt feladatának 
teljesítésében közreműködnek, az elvégzett feladattal arány-
ban álló külön támogatást kaphassanak.

Elfogadták a képviselők a Pilisvörösvár és Környéke Szociális 
Intézményfenntartó Társulás működéséről szóló polgármes-
teri beszámolót és a 2022-es belső ellenőrzési tervet, és elbí-
rálták a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatra 
érkezett pályázatokat is.

November 26-án rendkívüli ülésen döntöttek arról, hogy 
a város részt vesz az Országos Bringapark Programban, és 
pumpapálya létesítésére nyújtanak be pályázatot (részletek 
a hírek rovatban). Emellett döntés született egy önkormány-
zati tulajdonú lakás határozott időre történő, ismételt bérbe-
adásáról.

A 2021-es év utolsó rendes ülését december 10-én tartotta 
a képviselő-testület. Elsőként a Városgazda Kft.-vel kötött 
vállalkozási szerződést módosították úgy, hogy az Arany 
J. u. 1/b, II/5. és a Budai út 10/a, fszt. 2. szám alatti önkor-
mányzati tulajdonú lakások felújítási munkáinak kivitele-
zési határidejét 2022. március 31-ére tették át. Új rendeletet 
alkottak a pénzbeli és természetbeni szociális támogatások-
ról is. Erre szintén azért volt szükség, mert sok módosítási 
és kiegészítési javaslat merült fel a korábbi, 2015-ös rendelet 
felülvizsgálatakor. Az önkormányzat a Pilisvörösváron élő, 
hátrányos helyzetű, lakhatási problémákkal, anyagi gon-

Önkormányzati döntések

2021. november–december
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Új autót vett az önkormányzat a főzőkonyhának a szállításhoz

Új rendeletet alkotott a testület az emlékérmek adományozásáról

Az elmúlt időszakban négy alkalommal ülésezett a képviselő-testület

31., a jelölések benyújtásának határideje május 31., a képviselő- 
testületi döntés határideje pedig június 30.

Ezen az ülésen fogadták el a képviselők a Búcsú tér ifjúsági 
park tervdokumentációját, melyről részletesen a Polgármeste-
ri interjúban olvashatnak.

December 17-én még egy rendkívüli ülést tartott a testület, 
ahol két döntés született. Az egyik értelmében egy ingatlant 
vásárol meg az önkormányzat azzal a céllal, hogy a Báthory 
utcában létrehozandó sport- és rekreációs területen minél na-
gyobb, összefüggő terület jöjjön létre. Az ingatlan vételi ára 
11 954 000 forint, az önkormányzatnak elővásárlási joga van 
rá. A másik döntésben a 2022-es járdaépítések kivitelezőjét vá-
lasztották ki. Az öt benyújtott pályázat közül a legkedvezőbb 
ajánlatot a NADI Építő Kft. adta bruttó 68 373 339 forinttal és 
hat hónap jótállással, így ezt az ajánlatot fogadta el a testület.

PM

dokkal küszködő, szociálisan rászoruló családok, alacsony 
jövedelemmel rendelkező egyedül élők, illetve a gyermeket 
egyedül nevelő szülők pénzbeli és természetbeni támogatá-
sát biztosítja a rendelet megalkotásával. A hivatal munkatár-
sai korábban többször találkoztak olyan esetekkel, amikor 
a rendelet szigorú szabályozása miatt el kellett utasítani a 
nehéz helyzetben élő, támogatásra szoruló igénylőket. Az 
igazságosabb helyzetmegítélés és a nagyobb szociális érzé-
kenység érdekében az önkormányzat ezért egy új, kedvezőbb 
szociális támogatásokat nyújtó rendeletet fogadott el. Az új 
rendelet több segélyezési formánál megemelte az egy főre 
eső jövedelemhatárt, különösen a tartósan beteg, egyedül élő 
vagy gyermeket egyedül nevelő szülő, gyám esetében. Emel-
lett természetbeni tüzelőtámogatás formájában új segítség-
nyújtási módot vezetett be. Több esetben a támogatási összeg 
is emelkedett. Így például a rendkívüli települési támogatás 
felső határát 42 000-ről 55 000 forintra emelte a rendelet. A 
válsághelyzetbe került családok valós segítése érdekében pe-
dig a krízistámogatásként adható maximális összeg 60 000-
ról 300 000 forintra nőtt. Változás továbbá, hogy a temetési 
költségek, valamint a beiskolázási támogatás igénylése ese-
tében nem vizsgálják, hogy a kérelmező négy hónapon belül 
részesült-e rendkívüli települési támogatásban, mivel ezek a 
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határ idők is: a javaslattételre való felhívás határideje március 
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Körülbelül ezer köbméternyi hulladékot szállítottak el 2021-ben a köztéri kukákból

és a temető területéről, beleértve azt az eldobált szemétmennyiséget, amelyet

összegyűjtöttek év közben a város különböző pontjairól, például a városi

parkokban, lépcsőknél, központi területeken. Ezen túlmenően kivették a részüket a

tavaszi városi nagytakarításból, és olyan váratlan helyzetekben is helyt kellett

állniuk, mint a nyári viharkárok felszámolása. 

Egy tisztább város 

 

Az illegális hulladéklerakók felszámolása ugyancsak szerepelt a múlt évi feladatok között, pályázati forrásnak

köszönhetően több tíz köbméter hulladéktól szabadult meg a város, például a tavak környékén és  más városszéli

területeken. Nagy mennyiségben gyűjtöttek össze zöldhulladékot is 2021-ben.

Ugyancsak egész évben, az időjárási viszonyok és kapacitás függvényében városszerte aszfaltos és murvás kátyúzást

végeztek, folyamatosan karbantartották az átereszeket és az árkokat. A közutak forgalomtechnikai eszközeinek javítása,

cseréje, pótlása és az újak kihelyezése szintén a Városgazda Kft. feladatai között szerepelt, ahogy az utak síkosságmentesítése

is a téli időszakban. Az utcabútorok felújítása ugyancsak megtörtént tavaly, tucatnyi padot, asztalt festettek át vagy javítottak

meg, illetve több helyen pótoltak szemeteseket. Emellett ők építették újra a temető balesetben megrongálódott bejáratát is. 

Az ünnepek kapcsán szintén bőven akadtak tennivalók, például halottak napja

környékén kiemelt figyelmet fordítottak a temető rendbetételére, karbantartására, és

nekik köszönhetjük, hogy az adventi időszakban ünnepi díszben láthattuk a várost. 

Karbantartástól a teljes felújításig

Fű, fa, virág 

 

Jelentős felújítási munkák jellemezték a 2021-es évet: a városgazdák kiépítették a Depónia Kft. ügyfélszolgálatát és

felújították az egykori főépítészi irodát is a Puskin utcában, ezen felül irattárat alakítottak ki a Telekom épületében.

Mindemellett jelentős beruházások zajlottak tavasszal a sportpálya területén, a klubház felújításába több mint 400

munkaórát fektetett a Városgazda Kft. Aktívan részt vettek a Templom téri iskola négy vizesblokkjának újjáépítésében is,

ezeken túl pedig egész évben gondnoki feladatokat láttak el az intézményeinkben, sok más mellett villany- és vízszerelési,

burkolási vagy éppen asztalosmunkák köthetők hozzájuk.

Városunk tavaly 5 ezer tő egynyári és 700 tő kétnyári növénnyel gazdagodott, hogy szebbé váljanak közterületeink.

Mind a tavaszi, mind az őszi ültetéseket a városgazdák végezték el, emellett a Fő utcai ágyások, közterületi virágládák és

forgalomlassítók átalakítása, felújítása is hozzájuk kapcsolódik. Ez utóbbiakból körülbelül két tucatnyit helyeztek ki az

év folyamán. 

2021-ben több mint harminc helyszínen végeztek gallyazást és favágást, a temető területével együtt legalább száz

fát kezeltek, mindemellett 34 csemete kapott helyet a már meglévő fasorokban. Ezeket ugyancsak a városgazdák

ültették el. 

Összesen 160 ezer négyzetméternyi zöldterületet tartottak és tartanak karban

a jövőben is. Eltérően a korábban megszokott rendszertől nem csupán

alkalmanként, hanem igény szerint végeztek ilyen jellegű feladatokat. 

Kivették részüket a városi események előkészületeiből, legyen szó a Hallo Werischwarról, a

Vörösvári Napokról vagy éppen az Adventi Vásárról. Az augusztusi rendezvények kapcsán

nagyszabású tereprendezést, közműfejlesztést végeztek, de ők újították fel a jégpályán használt,

önkormányzat által vásárolt büfésátrat is. Emellett jellemzően feladataik között szerepel a kellékek

pakolása, szállítása.  



Lendületes év a városgazdák mögöttLendületes év a városgazdák mögött  

 

Körülbelül ezer köbméternyi hulladékot szállítottak el 2021-ben a köztéri kukákból

és a temető területéről, beleértve azt az eldobált szemétmennyiséget, amelyet

összegyűjtöttek év közben a város különböző pontjairól, például a városi

parkokban, lépcsőknél, központi területeken. Ezen túlmenően kivették a részüket a

tavaszi városi nagytakarításból, és olyan váratlan helyzetekben is helyt kellett

állniuk, mint a nyári viharkárok felszámolása. 

Egy tisztább város 

 

Az illegális hulladéklerakók felszámolása ugyancsak szerepelt a múlt évi feladatok között, pályázati forrásnak

köszönhetően több tíz köbméter hulladéktól szabadult meg a város, például a tavak környékén és  más városszéli

területeken. Nagy mennyiségben gyűjtöttek össze zöldhulladékot is 2021-ben.

Ugyancsak egész évben, az időjárási viszonyok és kapacitás függvényében városszerte aszfaltos és murvás kátyúzást

végeztek, folyamatosan karbantartották az átereszeket és az árkokat. A közutak forgalomtechnikai eszközeinek javítása,

cseréje, pótlása és az újak kihelyezése szintén a Városgazda Kft. feladatai között szerepelt, ahogy az utak síkosságmentesítése

is a téli időszakban. Az utcabútorok felújítása ugyancsak megtörtént tavaly, tucatnyi padot, asztalt festettek át vagy javítottak

meg, illetve több helyen pótoltak szemeteseket. Emellett ők építették újra a temető balesetben megrongálódott bejáratát is. 

Az ünnepek kapcsán szintén bőven akadtak tennivalók, például halottak napja

környékén kiemelt figyelmet fordítottak a temető rendbetételére, karbantartására, és

nekik köszönhetjük, hogy az adventi időszakban ünnepi díszben láthattuk a várost. 

Karbantartástól a teljes felújításig

Fű, fa, virág 

 

Jelentős felújítási munkák jellemezték a 2021-es évet: a városgazdák kiépítették a Depónia Kft. ügyfélszolgálatát és

felújították az egykori főépítészi irodát is a Puskin utcában, ezen felül irattárat alakítottak ki a Telekom épületében.

Mindemellett jelentős beruházások zajlottak tavasszal a sportpálya területén, a klubház felújításába több mint 400

munkaórát fektetett a Városgazda Kft. Aktívan részt vettek a Templom téri iskola négy vizesblokkjának újjáépítésében is,

ezeken túl pedig egész évben gondnoki feladatokat láttak el az intézményeinkben, sok más mellett villany- és vízszerelési,

burkolási vagy éppen asztalosmunkák köthetők hozzájuk.

Városunk tavaly 5 ezer tő egynyári és 700 tő kétnyári növénnyel gazdagodott, hogy szebbé váljanak közterületeink.

Mind a tavaszi, mind az őszi ültetéseket a városgazdák végezték el, emellett a Fő utcai ágyások, közterületi virágládák és

forgalomlassítók átalakítása, felújítása is hozzájuk kapcsolódik. Ez utóbbiakból körülbelül két tucatnyit helyeztek ki az

év folyamán. 

2021-ben több mint harminc helyszínen végeztek gallyazást és favágást, a temető területével együtt legalább száz

fát kezeltek, mindemellett 34 csemete kapott helyet a már meglévő fasorokban. Ezeket ugyancsak a városgazdák

ültették el. 

Összesen 160 ezer négyzetméternyi zöldterületet tartottak és tartanak karban

a jövőben is. Eltérően a korábban megszokott rendszertől nem csupán

alkalmanként, hanem igény szerint végeztek ilyen jellegű feladatokat. 

Kivették részüket a városi események előkészületeiből, legyen szó a Hallo Werischwarról, a

Vörösvári Napokról vagy éppen az Adventi Vásárról. Az augusztusi rendezvények kapcsán

nagyszabású tereprendezést, közműfejlesztést végeztek, de ők újították fel a jégpályán használt,

önkormányzat által vásárolt büfésátrat is. Emellett jellemzően feladataik között szerepel a kellékek

pakolása, szállítása.  



♦

 M
egkezdődött a

 tanuszoda építése

♦

 N
yert a

 v
áros a

 h
ulladékpályázaton

♦

 E
lrajt

olt a
z o

ptikai h
álózatfe

jl
esztés

♦

 Ismét „b
ezárt a

z o
rszág” a

 covid m
iatt 

♦

 Ö
sszefo

gással m
egtisztult a

 v
áros

♦

  M
egnyílt a

 p
ilisvörösvári o

ltópont

♦

  9
,3

 m
illiót n

yert a
 v

áros 

a v
is m

aior p
ályázaton

JANUÁR

MÁRCIUS

Oltópont

Uszodaépítés
Várostakarítás

Konyhafejlesztés Óvodaberuházás

Felújítás
 a szakr

endelőben

Eszköz
adomány a Virgoncnak

Tüdőszűrés

♦Átadták a szakrendelő felújított

helyiségeit
♦ Betegemelő liftet kapott a

Virgonc Gyermekház♦ Megkezdődött az óvodafelújítási

program
♦ Ötösre „vizsgázott” az
Önkormányzat a számvevőszék előtt

♦ Tíz új kutyaürülék-gyűjtő

edényt helyeztek ki a városban

♦ Új konyhai gépeket kapott a

főzőkonyha
♦ Összefogással oldódott meg a

bölcsődei kazánhiba  ♦ Újabb 20 köbméter illegális

hulladék gyűlt össze♦ 40 millió forintos támogatást

kapott a Vásár téri iskola 
♦ Sportcsarnoképítésre pályázott

a város
♦ Pilisvörösváron forgatott az ATV 

FEBRUÁR

♦

Több mint 3200 résztvevő a tüdőszűrésen

♦

Egyeztetések zajlottak a pilisvörösvári

kerékpárútról

♦

Elindult az online időpontfoglalás a

szakrendelőben 

♦

 Illegális hulladéklerakóktól

szabadultunk meg

♦

 Többször ellenőrizték a rendészek a

várost a „vörös kód” miatt  

Felszámolt illegális hulladéklerakó



♦

 M
egkezdődött a

 tanuszoda építése

♦

 N
yert a

 v
áros a

 h
ulladékpályázaton

♦

 E
lrajt

olt a
z o

ptikai h
álózatfe

jl
esztés

♦

 Ismét „b
ezárt a

z o
rszág” a

 covid m
iatt 

♦

 Ö
sszefo

gással m
egtisztult a

 v
áros

♦

  M
egnyílt a

 p
ilisvörösvári o

ltópont

♦

  9
,3

 m
illiót n

yert a
 v

áros 

a v
is m

aior p
ályázaton

JANUÁR

MÁRCIUS

Oltópont

Uszodaépítés
Várostakarítás

Konyhafejlesztés Óvodaberuházás

Felújítás
 a szakr

endelőben

Eszköz
adomány a Virgoncnak

Tüdőszűrés

♦Átadták a szakrendelő felújított

helyiségeit
♦ Betegemelő liftet kapott a

Virgonc Gyermekház♦ Megkezdődött az óvodafelújítási

program
♦ Ötösre „vizsgázott” az
Önkormányzat a számvevőszék előtt

♦ Tíz új kutyaürülék-gyűjtő

edényt helyeztek ki a városban

♦ Új konyhai gépeket kapott a

főzőkonyha
♦ Összefogással oldódott meg a

bölcsődei kazánhiba  ♦ Újabb 20 köbméter illegális

hulladék gyűlt össze♦ 40 millió forintos támogatást

kapott a Vásár téri iskola 
♦ Sportcsarnoképítésre pályázott

a város
♦ Pilisvörösváron forgatott az ATV 

FEBRUÁR

♦

Több mint 3200 résztvevő a tüdőszűrésen

♦

Egyeztetések zajlottak a pilisvörösvári

kerékpárútról

♦

Elindult az online időpontfoglalás a

szakrendelőben 

♦

 Illegális hulladéklerakóktól

szabadultunk meg

♦

 Többször ellenőrizték a rendészek a

várost a „vörös kód” miatt  

Felszámolt illegális hulladéklerakó

♦

 Új v
izesblokkok, r

adiátorok kerültek a

Zrínyi u
tcai óvodába

♦

 M
egúju

ltak a város já
tszóterei

♦

 É
letbe lépett a kerti avarégetés tilalma

♦

 54 m
illiós támogatást ítéltek m

eg a

szakrendelő fe
lújí

tására

♦

 Zárszámadás: 6
67 m

illió fo
rint m

aradvánnyal

zárt a város

♦

 Létrehozták a városvezetők a szolidaritási

számlát

♦

 103. s
zületésnapjá

t ü
nnepelte Pilisvörösvár

legidősebb polgára

MÁJUS

♦

 Városunkba látogatott a német nagykövet

♦

 Virágokkal teltek meg a ládák,

állványok, ágyások 

♦

 Pilisvörösvárról olvashattunk a Pest

megye magazinban

♦

 Gyönyörű virágszőnyeg készült úrnapján

♦

 Új forgóhintát kapott a Szabadság utcai

Tagóvoda 
♦

 Országos elismerésben részesültek

pedagógusaink

♦

 A helyére került a balesetben kidöntött

kőkereszt
♦

 Több száz zsák telt meg a ruhagyűjtésen

♦

 Megkezdődött négy vizesblokk felújítása

a Templom téri iskolában

♦

 Pedagógusainkat köszöntötték a

városvezetők 

♦

 Új tűzoltóautót kaptak a pilisvörösvári

önkéntes tűzoltók

♦

 Lakossági fórumot tartott a városvezetés

a Vásár tér kapcsán

♦

 Két új urnafalat építettek  a temetőben

♦

 Átadták a Dr. Réthy Zoltán-díjakat 

♦

 Műszaki bejárás zajlott az épülő

tanuszoda területén

ÁPRILIS

JÚNIUS

Megújult sportpálya

Vörösvá
r-kifes

tő

Napelemes kamerák

Új játszótéri eszközök

Úrnapi virágszőnyeg

Nagyköveti látogatás

Ruhagyűjtés

Felújítás az óvodában

Kulturális támogatás

♦

 Vörösvár-kifestőt kaptak a gyerekek

♦

 Májusfa díszítette a Fő teret

♦

 7,5 millió forintos kulturális támogatást

kapott a város

♦

Járdaépítés kezdődött a Béke és Törökkút

utcában

♦

 Befejeződött a sportpálya felújítása

♦

 Lakossági járdaépítésket támogat a város 

♦

 Kamerás védelmi rendszer épült

♦

 44 köbméter illegális hulladéktól

szabadult meg a város 

♦

 Befejeződtek a tavaszi kátyúzások

♦

 Bérlakások felújításába kezdett  az

Önkormányzat

Felújított vizesblokkok



♦ Óriási siker volt a Hallo! Werischwar

♦ Elrajtolt a járdafelújítási beruházás 

♦ A Hivatalba látogatott Manhercz

Krisztián és Benkó Barbara is

♦ Gazdára talált a századik babacsomag

♦ Élményprogramokat kaptak városunk

rászoruló gyermekei 

♦ Nyert Pilisvörösvár a járdapályázaton

♦ Elkezdődött a HÉSZ felülvizsgálata 

♦ Megkezdődött az illegális szeméthegy

felszámolása a Kálvárián

♦ Jótékonysági olimpiai nyereményjáték és

licit indult 
♦ Első születésnapját ünnepelte a Platz

Piac
♦ Eldőlt a horgászbódék, stégek sorsa a

tavaknál
♦ Mind az öt óvodára felkerültek a

napelemek♦ Hatalmas vihar csapott le Vörösvárra

♦ Bejelentették, hogy a városé lesz a

mentőállomás és az ügyelet épülete

♦ Óriási „Manhercz-molinóval” készültünk

az olimpiára

♦

 567 millió forintot nyert

bölcsődeépítésre a város

♦

 Parkolóbővítés kezdődött a

vasútállomáson

♦

 90. születésnapján köszöntötte

Breier Istvánt a polgármester 

♦

 Hatalmas érdeklődés kísérte a

Vörösvári Napokat

♦

 Társasjátékot alkotott a

Művészetek Háza csapata

♦

 Elültették az örökbe fogadott

facsemetéket

♦

 Elkezdődött a Sváb Sarok

főépületének tetőfelújítása

♦

 Simon Zoltán került a

Pilisvörösvári Templom téri

iskola élére

♦

 Emlékérmet vehettek át

nyugdíjba vonuló pedagógusaink

♦

 Telt ház az V. Pilisvörösvári

egészségnapokon

♦

 Átadták a városvezetők a

jótékonyság nyereményjáték

„bronzlabdáit”

♦

 A Pénzügyminisztériumban

egyeztetett Fetter Ádám és Strack

Bernadett
♦ Újraaszfaltozták a 10-es utat

♦ Megkezdődött a felújítás a szakrendelőben

♦ Új járda épült az Árpád utcában

♦ Gyalogátkelőhely épülhet az Útőrház utcánál

♦ 3,5 milliárd forint támogatásra pályázik a város 

♦ Parkolóhelyeket alakítottak ki a Dózsa György

utcában
♦ Elkészült a járda a Csobánkai utcában

♦ 270 köbméter illegális hulladéktól szabadult

meg a Kálvária♦ Napsütés, zene és jó hangulat kísérte

a szüreti fesztivált

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

Hallo! Werischwar

100. babacsomag

Manhercz Krisztián és Fetter Ádám

Új bölcsőde épül Teltházas egsz
ségnap

Újraaszfaltozás a 10-esen

Pályázik a város

Vörösvári Napok
Szüreti felvonulás

Megtisztított Kálvária

Napelemek az óvodák
on



♦ Óriási siker volt a Hallo! Werischwar

♦ Elrajtolt a járdafelújítási beruházás 

♦ A Hivatalba látogatott Manhercz

Krisztián és Benkó Barbara is

♦ Gazdára talált a századik babacsomag

♦ Élményprogramokat kaptak városunk

rászoruló gyermekei 

♦ Nyert Pilisvörösvár a járdapályázaton

♦ Elkezdődött a HÉSZ felülvizsgálata 

♦ Megkezdődött az illegális szeméthegy

felszámolása a Kálvárián

♦ Jótékonysági olimpiai nyereményjáték és

licit indult 
♦ Első születésnapját ünnepelte a Platz

Piac
♦ Eldőlt a horgászbódék, stégek sorsa a

tavaknál
♦ Mind az öt óvodára felkerültek a

napelemek♦ Hatalmas vihar csapott le Vörösvárra

♦ Bejelentették, hogy a városé lesz a

mentőállomás és az ügyelet épülete

♦ Óriási „Manhercz-molinóval” készültünk

az olimpiára

♦

 567 millió forintot nyert

bölcsődeépítésre a város

♦

 Parkolóbővítés kezdődött a

vasútállomáson

♦

 90. születésnapján köszöntötte

Breier Istvánt a polgármester 

♦

 Hatalmas érdeklődés kísérte a

Vörösvári Napokat

♦

 Társasjátékot alkotott a

Művészetek Háza csapata

♦

 Elültették az örökbe fogadott

facsemetéket

♦

 Elkezdődött a Sváb Sarok

főépületének tetőfelújítása

♦

 Simon Zoltán került a

Pilisvörösvári Templom téri

iskola élére

♦

 Emlékérmet vehettek át

nyugdíjba vonuló pedagógusaink

♦

 Telt ház az V. Pilisvörösvári

egészségnapokon

♦

 Átadták a városvezetők a

jótékonyság nyereményjáték

„bronzlabdáit”

♦

 A Pénzügyminisztériumban

egyeztetett Fetter Ádám és Strack

Bernadett
♦ Újraaszfaltozták a 10-es utat

♦ Megkezdődött a felújítás a szakrendelőben

♦ Új járda épült az Árpád utcában

♦ Gyalogátkelőhely épülhet az Útőrház utcánál

♦ 3,5 milliárd forint támogatásra pályázik a város 

♦ Parkolóhelyeket alakítottak ki a Dózsa György

utcában
♦ Elkészült a járda a Csobánkai utcában

♦ 270 köbméter illegális hulladéktól szabadult

meg a Kálvária♦ Napsütés, zene és jó hangulat kísérte

a szüreti fesztivált

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

Hallo! Werischwar

100. babacsomag

Manhercz Krisztián és Fetter Ádám

Új bölcsőde épül Teltházas egsz
ségnap

Újraaszfaltozás a 10-esen

Pályázik a város

Vörösvári Napok
Szüreti felvonulás

Megtisztított Kálvária

Napelemek az óvodák
on

♦ Ajándékot kaptak az idősek a világnap alkalmából

♦ Testvérvárosunkba, Gerstettenbe látogattak a városvezetők

♦ Korcsolyapálya bérlésére nyert pályázatot a város 

♦ Vörösvári cégeknek szervezett partnerségi fórumot az Önkormányzat 

♦ Lakossági fórumot tartottak a Szent Erzsébet utcáról

♦ Ruhagyűjtést szervezett az Önkormányzat

♦ Átadták a Templom téri iskola felújított vizesblokkjait

♦ Szemétszedést tartottak a Kálvárián és a tavaknál

♦ Városi díjakat adtak át október 23-án

♦ Murvát biztosított az Önkormányzat a temetőben

♦ Fejlesztések zajlottak a temetőben

♦ Bejelentették, hogy nyilvános WC épül a tavaknál

♦ Ipari lombszívót vásárolt a város

♦ „Pumptrack” - görpálya építésére pályázott a

város

♦ Új emeletes motorvonat közlekedik az esztergomi

vonalon

♦ Tomsits Jánosnét köszöntötte 90. születésnapján

Fetter Ádám

♦ Elkészült a járda a Szent Erzsébet és a Nagy Imre

utcában

♦ Közmeghallgatást tartott az Önkormányzat

♦ Elkészült a temető kapuja

♦ Elismerést kapott Finta Balázs körzeti megbízott

♦ Új „szupersütővel” bővült a főzőkonyha gépparkja

♦ Az M0- és M10 egyeztetést szervezett a város

♦ Kérdőíven mérte a városlakók elégedettségét az

Önkormányzat

♦ 60 facsemetét ültettek a város közterületein

♦ Elkezdődött a Csendbiztos utca vízelvezetésének

építése

♦ Karácsonyi ajándékutalványt kaptak a város 70 év

feletti lakói

♦ „Kuss und Tschüss” parkolókat alakítottak ki a

Vásár téren

♦ Megépült a járda a Szabadság és a Kápolna utcában

♦ Ünnepi fénybe, díszbe borult a város

♦ Fát kaptak a rászorulók 

♦ Fellobbant az első gyertya Pilisvörösvár adventi

koszorúján

♦ 235 millió forint támogatást nyert a város

a Búcsú tér megépítésére
♦ Megnyitott a jégpálya
♦ Befejeződött a Mátyás király utcában a

hídfő-helyreállítás
♦ Megépült a Szent Imre utca

♦ Új autót kapnak a polgárőrök

♦ Óriási Mikulás várta a nézelődőket a Fő

téren

♦ Újabb 34 facsemete kapott helyet a 

 közterületeken♦ Elismerést kapott Maszlag Marianna

♦ Kedvezőbb támogatásokat fogadtak el a

szociális rendeletben
♦ Ünnepi műsor az adventi hétvégéken

♦ Új hűtőautót kapott a főzőkonyha

♦ Müller Mártont köszöntötte Fetter Ádám

polgármester 90. születésnapján

♦ Defibrillátort kapott a város 

♦ Megépült a járda a Szabadság és a Kápolna

utcában is
♦ 31 millió forint támogatást kapott a

Templom téri iskola
♦ Jótékonysági főzést, élelmiszer- és

játékgyűjtést szerveztek a városban 

♦ Befejeződött a Pilisvörösvári Szakrendelő

alagsorának felújítása

OKTÓBER

Pumptrack-terv

NOVEMBER

DECEMBER

Új járda öt utcában

Jégpály
a

„Szupersütő"

Advent

Búcsú té
r 2022-ben

Szent Imre utca

Nyilvános WC

partnerségi fórum

Új tem
etőka

pu



20 Események

Jeges élmények

Igazi téli hangulat, forraltbor-illat, finomságok, kellemesen csípős hideg és még egy pingvin is fogadta decem-
ber 3-án a vörösvári jégpályamegnyitóra érkezőket. Az ünnepségen korcsolya-, szinkronkorcsolya- és hokibemu-
tatót láthatott a közönség, ezek végén pedig dr. Fetter Ádám polgármester és Pingu, a jégpálya kabalapingvinje 
közösen adták át a pályát a nagyközönségnek, a jelenlévők pedig hamar birtokba is vették. 

Azóta a jégpálya folyamatosan várja korcsolyázási lehetőséggel és újabb programokkal a látogatókat, egészen február közepé-
ig. Már a megnyitó másnapján jégdiszkónak örülhettek a résztvevők, mely a Művészetek Háza szervezésében valósult meg, 
és ide költözött a Platz piac is, jó hangulattal, finom ételekkel és italokkal, kézműves portékákkal megtöltve a teret. December 
első vasárnapján tűzzsonglőrök tartottak látványos bemutatót, majd a Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület Mikulása is 
megérkezett. Advent utolsó vasárnapján a Portéka színház bábelőadása és egy újabb Platz piac segítette az ünnepi hangoló-
dást, december 30-án pedig előszilveszteri bulin vehettek részt a szórakozni vágyók.

Korcsolyaoktatás indult decemberben a kicsiknek, januárban pedig a felnőtteknek, emellett a pilisvörösvári iskolák testne-
velésórái is a „jégre költözhettek”, ez utóbbira az önkormányzat biztosítja a lehetőséget. Az óvodák sem maradtak ki, a kicsik 
mind az öt intézményben kupont kaptak ajándékba, hogy ők is kipróbálhassák a vörösvári jégpályát.

A hátra lévő néhány hétben is színes programok várják a közönséget, melyekről a Művészetek Háza internetes felületein lehet 
tájékozódni. 

VÚ

Változatos programokkal tette színesebbé a jégpálya az ünnepeket megelőző időszakot, 
és tölti meg élményekkel az év első, jellemzően szürkébb heteit. Javában tart az első 

pilisvörösvári jégszezon, a mozgásra, kikapcsolódásra vágyókat 
még február 15-ig várja a fedett sátor a Kacsa-tónál.



Vörösvári Újság    2022. január 21

A jégpálya nyitvatartása:
Hétfőtől péntekig: 16:00–20:00 
Szombaton és vasárnap: 10:00–14:00 és 15:00–22:00

Korcsolyabérlésre is van lehetőség.
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Nemzetiségi kirándulás Tokaj-Hegyalján
November 13-án a Zempléni-hegység 
lábainál fekvő Tokaj-Hegyaljára láto-
gattunk el a pilisvörösvári nemzetiségi 
élethez kötődő intézmények és egyesü-
letek képviselőivel, a német nemzetiségi 
önkormányzat szervezésében. Mind-
amellett, hogy Tokaj-Hegyalja dimbes- 
dombos tájaival és takaros falvaival fes-
tői látványt nyújt, hírnevét elsősorban 
kiváló borainak köszönheti, ami által 
kiérdemelte az UNESCO-világörökség ré-
sze címet. Habár a tokaji bor világhírűvé 
teszi Magyarországot, fontos megjegyez-
ni, hogy a sikerhez olyan német gyökerekkel rendelkező települések 
is hozzájárulnak, mint például Szerencs, Hercegkút vagy Rátka. Ki-
rándulásunk során ezeket a településeket kerestük föl azzal a céllal, 
hogy megismerkedjünk a helyi svábokkal, akiknek ősei a Fekete- 
erdő vidékéről érkeztek a XVIII. század folyamán Magyarországra.

Első állomásunk Szerencs városa volt, amelyet Hegyalja kapuja-
ként is szoktak emlegetni. A város nevezetességeit dr. Árvay Lász-
ló, a Szerencsi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke mutatta 
meg. Szerencs híres a mára már bezárt cukorgyáráról, illetve a 
jelenleg is gőzerővel működő csokoládégyáráról, így nem hagy-
hattuk ki a programból a csokoládéboltot, ahol helyben gyártott 
édességek között válogathattunk. Rövid városi sétánk során meg-
néztük a központban található XVI. századi várat, amely sokáig a 
Rákóczi család birtokában állt. A XX. század viharai során a vár 
számos funkciót betöltött (például lakásokat alakítottak ki belőle 
vagy gabonát tároltak benne), jelenleg itt található a városi könyv-
tár, a környék történelmét bemutató Zemplén Múzeum, továbbá 
helyet kapott egy színházterem és egy szálloda is. 

Szerencsi városnézésünket a vasútállomás mellett található Má-
lenkij Robot emlékműnél zártuk, amelyet azoknak a – többségében 
német származású – civileknek emlékére emeltek, akiket Szerencs-
ről és a környékről hurcoltak el kényszermunkára a Szovjetunió-
ba 1945 januárjában. Ebben érintettek volt Szerencs, Hercegkút 
és Rátka lakói is, a környékről összesen 4000 embert vittek el. 
A donyecki bányákból az elhurcoltak csak több év után jöhettek 
haza, azonban sokan soha nem tértek vissza. A tragédiával kap-
csolatos kutatások a rendszerváltást követően indulhattak meg, 
ám számos túlélő élete végéig tabuként kezelte a munkatáborban 
történteket.

Szerencset elhagyva Hercegkút (Trautsondorf) felé vettük az 
irányt, amely Sárospatak mellett található, szőlő- és bodzaül-
tetvényekkel körülvéve. A faluba érve Rák József polgármester 
fogadott bennünket, aki a község jelenéről és múltjáról mesélt 
nekünk. A közel 700 fős Hercegkúton a lakosság döntő többsé-
ge manapság is sváb származású, és közülük számos család űzi 
még mindig ősei foglalkozását, a szőlőtermesztést és a borásza-
tot. A faluban dr. Stumpf Enikő jegyző vezetett körbe minket, aki 
egyben az MNOÖ regionális irodájának vezetője az északkeleti 
régióban. Megtekintettük a tűzvész után ismét teljes fényében 
tündöklő tájházat, az alsó tagozatos gyerekeket fogadó iskolát 
és az iskola kertjében álló Málenkij Robot emlékművet, amely-
nek szimbólumai hűen örökítik meg az elhurcoltak és az itthon 
maradtak szenvedéseit. Ezután ellátogattunk a gyönyörűséges 
XVIII. századi Kisboldogasszony-templomba, ahol a kántor orgo-
namuzsikával kedveskedett nekünk. A templom legmeghatáro-
zóbb eleme a Mária születését ábrázoló főoltár, amit a mellékol-
tárral együtt dél-tiroli mesterek készítettek.

Hercegkút fő nevezetességei azonban minden bizonnyal a vi-
lágörökség részét képező pincesorok, amelyek a település két pont-
ján helyezkednek el. A riolittufába vájt, jellegzetes alakú pincék 
belső falát fekete színű nemespenész borítja, amely hozzájárul a 
tokaji borok különlegességéhez. A pincéknél lehetőségünk volt, 
hogy megkóstoljuk a kiváló hercegkúti borokat és vásároljunk is 
belőlük.

Utazásunk harmadik állomása Rátka (Ratkau) volt, ahol igazi kuli-
náris élményben lehetett részünk. Egy vacsora keretében megkós-
tolhattuk a Tirk Sándorné polgármester által készített rátkai sváb 
töltött káposztát. Érdekesség, hogy Rátkán a gombócokat nem 
savanyított levélbe csomagolják, azonban a vágott káposzta sava-
nyított, ami mellé még gersli is kerül. Elengedhetetlen összetevő 
a sváb szalonna is, amelynek különlegessége abban rejlik, hogy a 
páclében hagyma és fokhagyma is van. A vacsora mellett borkósto-
lón is részt vehettünk, ahol remek helyi borokat ízlelhettünk meg.

Igazán tartalmas napot töltöttünk Tokaj-Hegyalján, megismer-
kedtünk a helyi németség múltjával és jelenével. A csodás tájat 
mindenkinek érdemes felkeresni, aki kulturális élményekkel sze-
retne gazdagodni, kipróbálná a helyi pincékben a tokaji borokat, 
vagy csak kirándulna egyet a hegyek és dombok között. Köszön-
jük a szervezést a német nemzetiségi önkormányzatnak, valamint 
Magyarország Kormányának támogatását. 

Tóth Balázs
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Liedgut aus Werischwar
In den letzten Tagen des Jahres 2021 hat die Deutsche Nationalitäten-
selbstverwaltung Werischwar ein großes Projekt veröffentlicht. 

Der Initiator des Projekts, Zsolt Spanberger wandte sich im Jahr 2020 
mit der Idee an die deutsche Selbstverwaltung, die ungarndeutschen 
Lieder aus Werischwar zu sammeln und aufzunehmen. Die Idee wurde 
sofort aufgegriffen und mit der Hilfe von aktiven Werischwarer Musi-
kanten auch verwirklicht. 

Im Laufe des Jahres 2021 gab es zahlreiche Abstimmungen, wo ein je-
der Projektteilnehmer seine Ideen und Sammlungen einbringen konn-
te. Zur Hilfe dienten eine Aufnahme aus der Vergangenheit, die von 
Frau Gromon (Mici néni) zur Verfügung gestellt wurde und die Lieder-
sammlung (Notenheft) von Georg Hidas-Herbszt. 

Im September fingen die Familie Sax und die Familie Mirk fleißig mit 
den Proben an. Am ersten Novemberwochenende war es dann so weit 
und die Aufnahme fand im von Zoltán Osztheimer aufgebauten Studio 
im Proberaum der Familie Mirk statt. Zoltán Osztheimer und die zwei Fa-
milien haben keine Mühe gescheut, die Lieder perfekt hinzubekommen. 
Nach den Nachbereitungsarbeiten waren Mitte Dezember die 25 We-
rischwarer Lieder in mp3 Qualität fertig und ab dem 31. Dezember sind 
die Lieder auf dem YouTube-Kanal unserer deutschen Selbstverwaltung 
(https://www.youtube.com/channel/UCfefDKuIfmhx4XPLOd6JRlg) 
zu erreichen. 

Ziel des Projektes war, dass diese Lieder (von denen viele bereits in 
Vergessenheit geraten sind) für die Gegenwart und die Zukunft fest-
gehalten werden, damit sie für die Chöre, Tanzgruppen und Pädagogen 
Unterstützung bei ihrer Arbeit bieten und dass die Werischwarer und 
die ungarndeutsche Gemeinschaft Freude daran haben. 

Wir möchten mit der Liedersammlung nicht aufhören, für das Jahr 
2022 planen wir weitere Liedaufnahmen, sowie die Veröffentlichung ei-
nes Notenhefts mit den gesammelten Liedern und eine offizielle Vorstel-
lung der aufgenommen Lieder im Rahmen eines Musiknachmittags.

Auf diesem Wege möchten wir uns bei Zsolt Spanberger, Norbert Sax, 
László Sax, Bernárd Sax, Noel Sax, Zoltán Peller, Tamás Mirk, Julia 
Ludvig-Mirk, Szilvia Mirk und Zoltán Osztheimer für ihre Arbeit be-
danken!

Ein besonderer Dank gilt der Ungarischen Regierung, die durch den Gá-
bor Bethlen Fondverwalter das Projekt finanziell unterstützt hat.

Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Werischwar
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A zene terelte az életét
A képviselő-testület 2021-ben Pilisvörösvárért emlékérmet adományozott Hoós Sándor 

zenepedagógus, zenekarvezető részére a város zenei és kulturális életéért végzett 
elhivatott, maradandó és kiemelkedően eredményes tevékenysége 

elismeréseként. A díjazottal életpályájáról, pedagógusi 
szemléletmódjáról és persze a zenéről beszélgettünk.

• Zeneiskolai igazgatók számára nincs képzés hazánk-
ban, az ember tehát joggal feltételezi, hogy ha valakinek 
egyszer ez lesz a hivatása, akkor abban van egyfajta sors-
szerűség. Miként került a zene az ön életébe?
Ózd mellett, egy Csernely nevű kis faluban gyerekeskedtem. 
Történt egyszer, hogy tangóharmonikázni hallottam valakit, 
nekem pedig nagyon megtetszett a hangszer. Végül addig kér-
leltem a szüleimet, míg 7-8 évesen kaptam tőlük egy tangóhar-
monikát. Ekkor, a ’60-as évek végén azonban nem voltak min-
denütt zeneiskolák. A faluban volt egy kántortanító, aki ismerte 
a billentyűs hangszereket, nála kezdtem el zenélni. Három év 
után annyira tetszett ez az elfoglaltság, hogy Úttörő Ki mit tud?-

okon is szerepeltem, és a népi tánccsoportot is kísértem a hang-
szeremmel. Az elért sikerek növelték bennem a zenetanulás utá-
ni vágyat. Később zongorázni akartam, de túlkoros voltam, így 
oda nem vettek fel, cserébe viszont a trombitát ajánlották. Így 
lettem trombitás, és kerültem elsőként zeneművészetibe, majd 
a főiskolára. Mondhatjuk úgy is, hogy már a kezdetektől a zene 
terelte az életemet. 

• Miként vált önből zeneiskolai igazgató?
1983-tól a katonai időmet a Debreceni helyőrség zenekarában 
töltöttem. Akkor keresett meg Záhonyi tanácselnök, mert tudta, 
hogy a feleségem is zenetanár. Arra kért, hogy a határ menti te-
lepülésen szervezzek meg egy zeneiskolát. Igent mondtam, mert 
láttam az ötletben a kihívást és a perspektívát. Ott kezdtem elő-
ször dolgozni. Nem volt egyszerű feladat tanárokat szerezni, de 
végül sikerült egy 8-10 fős tantestületet összeszedni, így meg-
szerveztem az iskolát és az oktatást. Éreztem az erőt magamban, 
hogy ezt tudnám tovább csinálni. Már akkor is úgy gondoltam, 
hogy egy intézményvezető nem azért van, hogy parancsolgatni, 
hanem hogy tenni tudjon…

• Hogyan került Záhonyból Pilisvörösvárra?
A rendszerváltozás a határ mentén nagy leépülést hozott. Az 
emberek morálisan érezték a változást, ezért úgy döntöttünk, 
hogy lépni fogunk valamerre. Ekkor már megszületett a lá-
nyom, így még az ő iskoláztatása előtt költözni akartunk. El-
kezdtem tehát nézegetni az igazgatói pályázatokat. Végül Gö-
döllő és Pilisvörösvár között kellett dönteni. A többi – ahogy 
mondani szokták – már történelem.

• Miként emlékszik vissza a kezdetekre?
1993-ban költöztem ide, nagy terveim voltak a zeneiskolával és 
a zenei élettel kapcsolatban. Már akkor is tudtam és tapasztal-
tam, hogy az itt élő emberek számára fontos, úgymond a kul-
túrájuknak szerves része a zene. Nagyon szerették annak min-
den formájában. Meg kell mondjam, elég gyenge lábakon álló 
zeneiskolában találtam magam, az első feladat tehát a tantes-
tület erősítése volt. Voltak persze nagyon jó pedagógusok, mint 
például Németh János bácsi, aki a rézfúvós vonalat vitte. Számos 
tanítványa köszönheti neki a zene szeretetét, közülük sokan a 
mai napig aktívak. Elkezdtem tehát építeni az iskolát olyan pe-
dagógusokkal, akik ugyanazon elveket vallották, mint én, mi-
szerint az iskola a gyerekről szól. Fontos tisztázni, hogy óriási 
különbség van pedagógus és tanár között. A pedagógus azért 
van, hogy a gyereknek jó legyen, figyel minden rezdülésére, 
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még a lelkiállapotára is. Soha nem szabad elfelejteni, hogy egy 
zeneóra 30 percből áll, és ez alatt az idő alatt a pedagógus vagy 
szoros kapcsolatot épít ki a gyermekkel, vagy tanárként lead egy 
anyagot, és a tanuló nem kap mást. Én egy olyan csapatot pró-
bálam összeszedni, ahol a pedagógus nevel is, nem csak oktat.

• Sikerült változtatni a dolgokon?
Igen, ebben pedig sokat segített az akkori önkormányzat, hiszen 
szolgálati lakásokat adott az ide érkező, sok esetben pályakezdő 
tanároknak, akiknek így nem volt gondjuk a lakhatással. Ezzel 
tudtuk Vörösvárra csábítani a kiszemelt pedagógusokat, hiszen 
ez a faktor a megélhetésükhöz nagyon fontos dolog volt. Végül 
sikerült felépíteni egy ütőképes tantestületet, akik segítettek a 
kitűzött céljaim elérésében. Persze szükség volt még a jó gyer-
mekanyagra és a kedvező szülői hozzáállásra, hogy sikerüljön 
egy olyan iskolát megvalósítani, ahol a gyermekeknek öröm a 
zenélés. Fontos kiemelni, hogy a tervek megvalósításához hang-
szereket kellett venni – merthogy akkoriban az iskola nem volt 
eleresztve ezen a téren –, ehhez létrehoztam egy alapítványt. 
Pályázatokat írtunk, sok esetben nyertünk is. Nemcsak a hang-
szerparkot fejlesztettük, hanem tanáraink világlátását is. Azért, 
hogy szélesebb legyen a pedagógusok látóköre, az ezredforduló 
után uniós projekteket pályáztunk meg, ahol folyamatosan bő-
vült külföldi partnereink köre. Így jutottak el a kollégák Finn-
országba, Görögországba vagy például Olaszországba, és ezeken 
a helyeken tanulmányozhatták az ottani zeneoktatást. Mivel 
ezek jellemzően iskolai együttműködési projektek voltak, így a 
tanárok ingyen tanulhattak angolul.

• Visszatekintve melyek voltak a legjelentősebb sikerei?
14 évig voltam a zeneiskolában igazgató. Számos dolog tör-
tént, nehéz bármit is kiemelni. Voltak például olyan országos 
versenyek, ahol a diákok nyertek, az uniós projektekről pedig 
már megemlékeztem. Talán a nemzetközi trombitaversenye-
ket kellene még megemlítenem, amelyek azóta sem voltak az 
országban. Saját művet is írattam rájuk, amely le van védetve. 
Az utolsó versenyen – ami 2005-ben volt – 14 országból voltak 
versenyzők. Ráadásul ez egy dollár díjazású esemény volt az ez-
redforduló környékén, nagy szó, hogy meg tudtuk szervezni. A 
zenei nevelés érdekében pedig éveken keresztül hangverseny-
bérletet szerveztünk. Minden hónapban volt hangverseny, pe-
dig senki más nem adott ezekre az eseményekre pénzt. Mégis 
olyan neves magyar zenészeket hoztunk el Vörösvárra, mint 
például az Amadinda Együttes, akik ugyanazt a koncert adták, 
amit a Művészetek Palotájában. Rengeteg nagy név járt felénk.

• Az ’A Tempo’ Koncertfúvós Zenekar 1994-ben alakult 
az ön vezetésével és 2017-ig igen aktív volt.
Csodálatos érzés, hogy ennyi srácot sikerült megnyerni egy 
olyan ügynek, aminek Pilisvörösváron nem volt hagyománya, 
mégis nagyon tetszett az embereknek, mert sikerült nívósan 
csinálni. Olyannyira, hogy 1999-ben már országos versenyen 
indultunk, és sok országban képviseltük hazánkat és a várost.

• Az emlékérem átadására meglepetésként újra összeállt 
a zenekar…
Azok a percek nagyon szívfacsaróak voltak számomra, mert 
ezekkel a fiatalokkal – akik azóta már felnőttek, családjuk 
lett – bejártuk a világot és mindenütt sikereket halmoztunk. 
Egy svájci meghívásos versenyen 67 zenekar mellett, egyedü-
li magyarként második helyezést értünk el, ami véleményem 
szerint komoly eredmény. Mindig együtt dolgoztunk, kol-
légáimnak tekintettem őket. Úgy gondolom, hogy nélkülük 
én sem tudtam volna sikereket elérni, ahogy a kollégáim 
nélkül sem lehetett volna megcsinálni ezt az iskolát olyan-
ná, amilyen volt. Ezek a fiatalok a szabadidejüket áldozták a 
zenére, amit az emberek értékeltek, hiszen az újévi hagyomá-
nyos koncertjeinken kis túlzással a csilláron is lógtak. Sajnos 
azóta a zenekar és a mögötte lévő egyesület megszűnt, mégis 
nagyon jóleső érzés, hogy erre az alkalomra önkéntesen ösz-
szeálltak, és újra zenélhettünk. Egyszer talán lesznek megint 
újévi koncertjeink is…

• A családjában többen is zenélnek.
A feleségem szolfézs- és zenelmélet-tanár. Az ő családjában és 
az enyémben sem volt zenész, ám valahogy amikor a gyereke-
ink serdültek, már meg voltak „fertőződve” a zenével, termé-
szetes volt nekik a hangszerek közelsége. A fiam a mai napig az 
Adlersteiner zenekar trombitása. A lányom tehetséges fuvolista 
volt, de miután férjhez ment, abbahagyta. 

• Mire a legbüszkébb az elmúlt évtizedek munkájából?
Arra, hogy betelepülőként szorgos munkával sikerült megvetni 
a lábunkat, és sikerült maradandót alkotni a családommal ab-
ban a kultúrában, ami ősi, mély gyökerekből ered. Remélem, sok 
gyermeknek sikerült a zene által örömet és boldogságot okozni. 
Köszönöm mindenkinek, aki támogatott ezen az úton, a csalá-
domnak, akik mellettem álltak, a képviselő-testületeknek, a 
kollégáknak és a szülőknek a szakmai munka támogatását.

Kókai Márton
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Adventi események 
2021 Eseménydús, de meghitt hangulatban várta Vörösvár a karácsonyt az adventi 

időszakban. A templom előtti gyertyagyújtásokat mind a négy alkalommal 
helyi művészek, zenészek műsora színesítette, ezzel még ünnepibbé varázsol-
va a várakozás hangulatát. Ebben az időszakban a várost egy több mint tízmé-
teres karácsonyfa díszítette a Fő téren, amely december 5-én és 6-án „társat” 
is kapott maga mellé, egy ötméteres óriásmikulást. Az ünnepi időszakban 
égősorok, kandeláber- és egyéb kivilágított díszek kaptak helyet a város több 
pontján. Emellett karácsonyfák segítették az ünnepvárást a Bányász emlék-
műnél, a Manhertz Erzsébet téren és a Templom téren, utóbbiak köszönhetően 
a Praktikus Kft.-nek, vagyis Bogár László és Holitska Norbert felajánlásának. 

Advent harmadik vasárnapján rendezték meg a már hagyományos adven-
ti vásárt a Templom téren. A csípős hideg ellenére sokan kilátogattak, hogy 
megszemléljék az árusok kézműves portékáit, elfogyasszanak egy finom 
kürtőslakácsot vagy forralt bort, és meghallgassák a Kiskalász Zenekar ka-
rácsonyi gyerekkoncertjét vagy valamelyik helyi csoport műsorát. Az ünnepi 
hangulatról a Német Nemzetiségi Vegyeskórus, a Werischwarer Heimatwerk, 
a Vásár téri iskola diákjai, a Rákóczi óvoda ovisai, az Egyházi Ifjúsági Kórus és 
a Német Nemzetiségi Fúvószenekar gondoskodott. A vásár keretében zajlott a 
játékgyűjtés, és itt került sor a sütiverseny eredményhirdetésére is. Ez utóbbira 
a korábbi évekhez képest sokkal kevesebben jelentkeztek, viszont finomabbnál 
finomabb sütikkel, melyek receptjeit a következő hónaptól közöljük majd az 
újságban. A zsűri ezúttal Wiesztné Manhertz Terézia volt, a Wiemant cukrá-
szattól. Hagyományos kategóriában Bartl Barbara répatortája, különleges sü-
temény kategóriában pedig a vegyeskórus mascarponés répás sütije nyerte el 
az első díjat, a Mátrai Üveg-Tükör Kft. által felajánlott üvegplakettet. Ám nem 
távozott üres kézzel a többi versenyző sem, ők a Wiemant Cukrász Termelő 
Üzem, a Tácsik Pékség és Cukrászda, a Fetter fodrászat, a Szamos 
Kft. és a Művészetek Háza ajándékcsomagjait vitték haza. A nap a 
zenével kísért közös adventi gyertyagyújtással zárult.

PM
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Anyakönyvi hírek
Megszülettek
Varga Bence
2021. 11. 12.
Anya: Csécsi Annamária
Apa: Varga Zoltán Balázs

Spiegelberger Adél
2021. 11. 15.
Anya: Kovács Blanka
Apa: Spiegelberger Zoltán

Wippelhauser Nóra
2021. 11. 16.
Anya: Klimczák Adrienn
Apa: Wippelhauser Tamás

Halmi Boglárka
2021. 11. 22.
Anya: Borsa Andrea
Apa: Halmi Tamás

Nyilas Júlia Katalin
2021. 11. 22.
Anya: Magony Zsuzsanna
Apa: Nyilas Kálmán

Csebán Anna Léna
2021. 12. 03.
Anya: Márkus Enikő
Apa: Csebán Viktor

Drávai-Vigh Konor 
2021. 12. 16.
Anya: Vigh Sarolta Tünde 
Apa: Drávai Péter

Feldhoffer Patrik
2021. 12. 20.
Anya: Vojczek Virginia
Apa: Feldhoffer Károly

Elhunytak

Lobenwein Mártonné, 84 év
szül. Schuck Katalin
2021. 11. 07.
Szőlőkert u. 16.

Wenczl János, 77 év
2021. 11. 18.
Jókai M. u. 6.

Stéhli József, 75 év
2021. 11. 19. 
Rózsa u. 1.

Wenczl Mártonné, 96 év
2021. 11. 21.
Szent I. u. 7.

Szauter István, 90 év
2021. 11. 27.
Bocskai u. 48.

Tagscherer György, 64 év
2021. 11. 30.
Fürdő köz 2.

Hermann Györgyné, 91 év
2021. 12. 03.
Iskola utca 24.

Ludvig Károlyné, 92 év
szül. Breier Anna
2021. 12. 06.
Táncsics u. 32.

Indre Károlyné, 89 év
szül. Thoma Mária
2021. 12. 15.
Szabadság u. 23.

Rajky Tamás, 74 év
2021. 12. 20.
Jászszentlászló

Krausz Sándorné, 94 év
szül. Spanberger Terézia 
2021. 12. 26.
Angeli köz 1.

Steckl János, 71 év
2021. 12. 29.
Vágóhíd u. 2.

Fetter Istvánné, 90 év 
szül. Oberle Mária
2022. 01. 03.
Kossuth L. u. 32.

Házasságot kötöttek
Lató Renáta és Varga Zsolt 2021. 11. 19.
Molnár Nikolett Andrea és Babos János 2021. 11. 27.
Nagy Orsolya és Sárvári Kristóf 2021. 12. 17.

A cég 1999-ben épületgépészeti területre specializálódva kezd-
te meg működését, akkor még egyéni vállalkozás formájában. 
Néhány év alatt a megrendelők elégedettsége üzleti tevékenysé-
gük fejlesztésére, bővítésére késztette a cégvezetőt, így 2008-ban 
megalapította az Ideal-Comfort Kft.-t – tudtuk meg Merk József-
től, a cég vezetőjétől. Ugyan a fő profiljuk a víz-, gáz-, fűtés- és 
légkondicionáló-szerelés, de a fejlődés eredményeként a tevé-
kenységi kör kibővült, és mára teljes körű szolgáltatást tudnak 
nyújtani az épületgépészet területén. Jelenleg hat, februártól hét 
munkavállalónak biztosítanak munkát, és számos alvállalkozó 
céggel működnek együtt. Elsődleges szempontnak a minőségi 
munkát tartják, ezért minden munkatársuk szakképzett mun-
kaerő, folyamatos képzéseken vesznek részt annak érdekében, 
hogy mindennapi munkájuk során az új technológiákat sikere-
sen alkalmazzák. „Fontosnak tartom a korszerű, energiataka-
rékos, környezetkímélő technológiák, termékek, anyagok meg-
ismerését és alkalmazását, valamint a megrendelőinkkel való 
megismertetését” – mondta el Merk József. Emellett a társadal-

mi felelősség-
vállalás sem 
áll messze 
tőlük, hiszen 
a közelmúlt-
ban ingyene-
sen segítséget 
nyújtottak az 
önkormányzat-
nak a Templom 
téri általános 
iskola vizesblokkjainak felújításában. „A két teljes vizesblokk fel-
újításának a fizikai munka részét ajánlottam fel, tehát a beszere-
lést, beüzemelést. Fontosnak tartom, hogy akinek lehetősége van 
rá, az segítsen, főleg ha gyerekekről van szó. Ha megtehetem, és 
lesz még rá alkalom, továbbra is segíteni fogok” – tette hozzá a 
cég vezetője.

PM

Tenni a közösségért
Egyre több olyan vállalkozás, cég van Pilisvörösváron, akik 

örömmel állnak egy-egy városi kezdeményezés mellé, 
legyen szó rendezvényről vagy felújításról. Most az Ideal-

Comfort Kft.-t mutatjuk be Önöknek, ők a Templom téri 
iskola vizesblokkjainak felújításában segítettek.
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Véget ért egy esztendő, ez pedig kiváló alkalom arra, hogy összegezzük, mi minden 
történt a Pilisvörösvári UFC körül. Ebben ezúttal Bilau Csaba elnök volt segítségünkre.

Utánpótlás-nevelésről 
és a helyi fociról

• Bár 2021 sem volt egy könnyű esztendő a pandémia mi-
att, a pályán mégis történtek fejlesztések. Melyekről kell 
szót ejteni?
Az biztos, hogy könnyűnek semmiképpen sem nevezhető a mö-
göttünk álló év, több szempontból sem. Sok újságolvasó bizonyá-
ra csak a felnőttcsapat szereplésével van tisztában, de ebben az 
évben az utánpótlásban és a beruházásokban is történtek pozitív 
dolgok. Ez utóbbiról azt kell tudni, hogy TAO-pályázat, az önkor-
mányzat, a Városgazda Kft. és támogatóink segítségével több fej-
lesztést is meg tudtunk valósítani a sportpályán. Régóta terveink 
között volt az automata öntözőrendszer kiépítése, ez idén tavasz-
szal sikerült is. Május elejére kívül-belül felújítottuk a faházat, 
továbbá 11 kW-os napelemrendszert építettünk ki, korszerűsí-
tettük az öltöző használati melegvízellátását, a műfüves pályán 
pedig kicseréltük a kapuk a mögött a védőhálót. Mindezeket a 
beruházásokat nem tudtuk volna megvalósítani, ha nem segített 
volna nekünk több helyi vállalkozó és magánember. Nekik külön 
köszönjük a segítséget. Természetesen egy sportpálya soha nincs 
kész, így ha lehetőségünk lesz rá, akkor tovább folytatjuk a fej-
lesztéseket a jövőben is.

• A felnőttcsapat nagy küzdelmeken van túl, de a neheze 
talán még csak most következik... Hogy állnak a fiúk a baj-
nokságban?
Amikor megbeszéltük az interjút, direkt kértem, hogy erre a té-
mára külön térjünk ki, hiszen ahogyan korábban említettem, a 
legtöbb embert ez érdekli, és abszolút nem szeretnék erről „suny-
nyogni”. A felnőttcsapat megalakulása óta folyamatosan hang-
súlyozom azt, hogy mi továbbra is alapvetően egy utánpótlás- 
nevelő egyesület vagyunk, de nem engedjük el a kezét azoknak 
a játékosainknak sem, akik ezeket a csapatokat kijárva továbbra 
is itt nálunk szeretnének focizni. Tény és való, hogy az idei év 
nagyon rosszul alakult a legidősebb bajnokságban játszó csapa-

tunknak. Jelenleg nyeretlenül az utolsó helyen ál-
lunk. Temetni a fiúkat azonban nem kell, egyrészt 
van még a tavaszi szezon, másrészt aki a sportból 
jött, tudja, hogy a kudarcokat el kell tudni viselni, és 
nem szabad feladni a küzdelmeket. Sokan megállí-
tanak a faluban nap mint nap, hogy „Csucsu, ugye 
nem esünk ki?” Az érdeklődésük természetesen 
érthető és jogos, de véleményem szerint nem ez a jó 
kérdés. Szerintem az a helyes kérdés, hogy sikerül-e 
továbbra is egyben tartani a csapatot a folytatásra, 
és ezek a gyerekek – akik nem idegen zsoldosok, ha-
nem a mi gyerekeink – továbbra is teljesen amatőr 
szinten képviseljék a városunkat a Pest megyei baj-
nokság valamelyikében. Hogy ez melyik osztály, az 
ilyen szempontból másodlagos. Nyilván sokkal jobb 
lenne bent maradni ebben az osztályban, azonban 

talán furcsán hangzik, de egy esetleges kiesésben is több pozití-
vum rejlik. Én a jelenlegi rosszabb szereplés szakmai oldalát elég-
gé reálisan látom, de bízom a fiúkban és Bakti Joci kollégámban 
is, hogy sok örömöt okoznak majd nekünk a jövőben.

• A helyi foci jövője mindig is az utánpótlásban rejlett. Mi 
a helyzet a kicsiknél?
Sajnos a vírushelyzet erre az évre is rányomta a bélyegét. A kép-
zésben és versenyeztetésben is sok mindent átalakított, de ezzel 
nem tudunk mit tenni. Az MLSZ a nyártól teljesen megváltoztat-
ta a versenyrendszerét. Ez minket nagyon rosszul érintett, hiszen 
komoly munkával kiépítettünk egy jól működő rendszert, amit 
most alaposan át kellett alakítani. Valahogyan ezt is átvészeltük 
és alkalmazkodtunk az új kiírásokhoz. Tavaly ismét lett utánpót-
lás bajnokcsapatunk, emellett egy ezüst- és egy bronzérmet is 
szereztünk. Két dologgal még szeretnék elbüszkélkedni. Egyrészt 
egykori tanítványunk, Bakti Balázs, aki itt kezdte el a focit és U9-
es koráig is itt játszott nálunk, profi szerződést kapott, és már a 
felnőtt NB I.-ben is bemutatkozott a Puskás Akadémia színeiben. 
Másrészt Tenyei Tóth Rebeka – aki nyolc évet pallérozódott ná-
lunk – fiatal kora ellenére felnőtt NB I.-es és U19-es magyar vá-
logatott lett.

• Mit várhatunk a klubtól a 2022-es évben?
Sajnos a pandémia miatt nem igazán tudunk előre tervezni. Idén 
már biztos, hogy a PUFC-Schiller teremtorna-sorozatot nem tud-
juk megrendezni. Tavasszal remélhetőleg a bajnokság és a Bozsik-
program is folytatódik. Nyáron pedig ismét több hét focitábort 
szeretnénk szervezni, mert nagy igény van rá játékosaink részé-
ről. Végezetül ezen a fórumon is szeretném megköszönni játé-
kosaink szüleinek az egész éves pozitív hozzáállását, segítségét, 
hiszen nélkülük a PUFC biztosan nem működne!

KM

Sport

PUFC

Fotó: Szabó János
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Puskásék ellen is játszott
Száz éve született Stifter Ferenc, a legendás tréner

A Pilisvörösvárért Emlékéremmel 2000-ben kitüntetett labda-
rúgóedző, Stifter Ferenc sváb családba született 1921. december 
1-jén, Szombathelyen. Mint akkoriban minden fiú, éjjel-nappal 
focizott a grundokon, ahol kitűnt társai közül, így egyenes útja 
vezetett a Szombathelyi Haladás VSE-be. Alig múlt 17 éves, 
amikor bemutatkozott a felnőttcsapatban, amely akkor a má-
sodosztályban szerepelt. 1945-ben a Pécsi VSK-ba igazolt, ahol 
nemcsak egy csapatban játszott, de közös albérletben is lakott 
Buzánszky Jenővel, a későbbi Aranycsapat legendás hátvédjé-
vel. Buzánszky útja Dorogra vezetett, ott a labdarúgás mellett 
irodai munkát is végzett a bányavállalatnál. 1947-ben felhívta 
Stiftert, hogy volna-e kedve egy térségbeli bányászcsapatban 
játszani, mert ő ebben szívesen segít neki. Stifter igent mon-
dott, és feleségével Pilisszentivánra költöztek. Fél évet töltött 
el a szentiváni csapatban, majd amikor az a vörösvári együt-
tessel Pilisi Tárna néven egyesült, Vörösváron telepedett le, és 
itt lakott haláláig az Alkotmány utcában. 

1949. szeptember 28-án a magyar labdarúgó-válogatott nem 
hivatalos mérkőzést játszott a Pilisi Tárna ellen, Szentivánon. 
A meccs érdekessége, hogy a két csapat a kezdés előtt kicse-
rélte egymással a kapusait, így a híres Henni Géza védte a 
bányászcsapat hálóját. Sebes Gusztáv, a válogatott edzője már 
ekkor a majdani Aranycsapat kialakításán dolgozott, így pá-
lyára lépett Kocsis Sándor, Zakariás József, Budai II. László 
és Puskás Ferenc, továbbá Deák „Bamba” Ferenc örökös gól-
király is. Nem meglepő módon a mérkőzést 8:0-ra a váloga-
tott nyerte. Stifter Ferenc balösszekötőként játszott a későbbi 
világsztárok ellen. 

A vörösvári csapatot eleinte játékosedzőként irányította, majd 
az ’50-es évek elejétől kezdve mintegy 30 éven át volt a felnőtt-
együttes trénere – ahogy ő magát mindig nevezte. Ezalatt az 
idő alatt folyamatosan képezte magát, edzői diplomát is szer-
zett a Testnevelési Főiskolán. Barátja volt Lakat Károly, aki a 
’60-as évek végén a Fradi edzőjeként tevékenykedett. Stifter 
gyakran látogatta a tréningjeit és kért tőle edzésterveket. 

Edzőként nagy fegyelmet követelt játékosaitól, akik szigora 
ellenére tisztelték és szerették. Óriási hangsúlyt fektetett a jó 

csapatszellem kialakítására, ehhez sportpályán kívüli prog-
ramokat is szervezett, amelyeken olykor a játékosok feleségei, 
barátnői is jelen voltak. Kiváló szemmel fedezte fel a tehetséges 
fiatalokat, szinte minden évben felvitt két-három ifistát a fel-
nőtt keretbe, és fokozatosan be is építette őket. 

Irányítása alatt a vörösvári labdarúgás legnagyobb sike-
rét 1968-ban érte el, amikor az NB III.-as bajnokság Duna- 
csoportjában a csapat második helyen végzett. Csak egy haj-
szálon múlott, hogy nem jutottak fel az NB II.-be.

Stifter rendkívül jó kapcsolatot ápolt a szurkolókkal. Mérkőzé-
sek és edzések után gyakorta megfordult a vörösvári vendég-

látóhelyeken. A Tárna Étterem 
(„Patika”), a „Milcsi” vagy a Vájár 
Presszó asztalait mágnestábla-
ként használta, amelyeken sö-
röskupakokkal vázolta fel a had-
rendet és a taktikát. Ezt nemcsak 
játékosainak, hanem a szurkolók-
nak is szívesen magyarázta. 

Stifter Ferenc szakértelme és a 
labdarúgás iránti fanatizmusa év-
tizedeken keresztül meghatározta 
a vörösvári foci mindennapjait. 
Az 1998-ban elhunyt, meghatáro-
zó személyiségű trénerre generá-
ciók emlékeznek nagy tisztelettel.

Pándi Gábor
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+36-70/624-20-81
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SZŐNYI 
INGATLAN 
ÉS HITELIRODA

Eladóknak - ingyenes értékbecslés 
akciós díj + ajándék energetikai tanúsítvány

Vevőknek: 
ingyenes hitel és CSOK ügyintézés

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

Hívja területi szakértőnket:

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

   2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 14.

   szonyiszilvia@szonyiingatlan.com

ELADÓ INGATLANA VAN PILISVÖRÖSVÁRON?

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

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

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

Nyereményjáték
A helyes megfejtést beküldők között egy „Pilisvörösvár bögrét” sorsolunk ki! A megfejtéseket február 9-ig 
várjuk az ujsag@pilisvorosvar.hu e-mail-címre. Sorsolás: február 11., a nyertest e-mailben értesítjük. Év végi 
nyeremény játékunk nyertese: Bellovits Istvánné
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SKAND-O-MATA™
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Copyright © 2010-2022, www.skandomata.hu (CsAB). Minden jog fenntartva. Forrás: https://rejt.hu/h5jsF0

Kedves Olvasóink! E havi megfejtésünk Tóth Árpád: Január című versének hiányzó 
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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

SZÍN- és  
STÍLUSTANÁCSADÁS 
hölgyek részére,  
Pilisvörösváron 

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

• cukrász vagy pék

• címkenyomtató gépkezelő (betanított) 
érettségi bizonyítvány szükséges

• raktáros
érettségi bizonyítvány szükséges

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

Az önéletrajzokat a bérigény megjelölésével 
a hr@szamos.hu email címen várjuk!

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

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

Éttermi pultost alkalmaznék
Munkaköre: 

felszolgáló rendelésének előkészítése, kiadása.
Állandó vagy kisegítői munkaidőben.

Aranykorona Hotel, Restaurant, C@fe
"1984 óta a Vendégek szolgálatában"

2083 Solymár, Terstyánszky u. 40.
Tel.: +36 26 360047; +36 26 564189

koronaa@t-online.hu
www.aranykoronavendeglo.hu

Jelentkezés a +36-30-606-5921 telefonszámon, vagy 
fényképes önéletrajzzal a goliatgumi@goliatgumi.hu e-mail címen.

Amit elvárunk:

» gumiszerelői feladatok 
végzése 
(a szakmában szerzett 
gyakorlat előny, de nem 
feltétel)
»» precíz, pontos munka
» lojális emberi és szakmai 
hozzáállás
» műhelyrend fenntartása
» B kategóriás jogosítvány

Amit nyújtunk:

» bejelentett munkaviszony
» egyműszakos munkarend
» hosszú távú munkalehetőség
» versenyképes jövedelem
» munkaruházat
»» kulturált munkakörülmények
» rendeltetésszerűen működő, 
karbantartott géppark
» év végi bónusz lehetőség
» azonnali kezdés
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Kozmetikai eszközök gyártásával foglalkozó cég új munkatársat keres

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

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

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

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

ismerete és alkalmazása

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

• Német és/vagy angol tárgyalóképes nyelvtudás

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

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

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

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Pilisvörösvár 

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

Csatlakozz hozzánk
Mérlegképes könyvelő
pozícióba, részmunkaidős állásra!

FŐBB FELADATOK:
• a műszaki csoport beosztása, 

felügyelete
• termelőberendezések tervszerű 

megelőző karbantartásának 
megszervezése

• beruházások lebonyolítása 
(árajánlatok bekérése, beszerzés, 
beüzemelés)

• hatóságokkal történő kapcsolattartás 
(Elmü, DMRV, stb.)

A Szamos Marcipán Kft. pilisvörösvári telephelyére 

MŰSZAKI VEZETŐT 
keres

Az önéletrajzokat a bérigény megjelölésével a hr@szamos.hu email címen várjuk!

SZÜKSÉGES VÉGEZETTSÉGEK, TAPASZTALATOK:
• szakirányú, középfokú végzettség
• műszaki területen szerzett munkatapasztalat
• magabiztos számítógép használat

ELŐNYÖK:
• felsőfokú végzettség
• közeli lakóhely
• édesipari termelési tapasztalat
• gépészmérnök vagy villamosmérnök felsőfokú 

végzettség
• 10 év műszaki területen szerzett munka tapasztalat
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Februári rendezvények

Programjainkat figyelemmel kísérhetik honlapunkon és Facebook-oldalunkon is! 
www.mhpv.hu, Facebook: Vörösvári Kultúrház

Január 30. Lássuk a medvét – jeges 
családi nap

10.00–20.00 Helyszín: Pilisvörösvári Jégpálya 

Február 3. Dumaszínház: 
Aranyosi Péter önálló estje 

19.00 Helyszín: Művészetek Háza 
(Pilisvörösvár, Fő utca 127.)

Február 3. Az idő hullámai 

18.30 Válogatás Feldhoffer Johannes 
műveiből c. könyv bemutatója
Közreműködik: 
Ann-Charlotte Rudenstedt (ének), 
zongorán kísér Szlovencsák Péter
Helyszín: Városi Könyvtár 
(Pilisvörösvár, Fő utca 82.)

Február 5. Romantikus dallamok 

18.00 Klasszikus zenei koncert, 
közreműködik Siklósi Nóra, 
Tácsik Zsuzsanna és Szlovencsák Péter
Helyszín: Művészetek Háza 
(Pilisvörösvár, Fő utca 127.)

Jegesmaci – zenés 
bábjáték az Ametiszt 
Bábszínház előadásában

Február 12.

16.00 Helyszín: Művészetek Háza 
(Pilisvörösvár, Fő utca 127.)

Február 12. Disco DJ. KORIVAL

19.00–23.00 14–20 éves korig
Helyszín: Művészetek Háza 
(Pilisvörösvár, Fő utca 127.)

Az idő hullámai
Válogatás Feldhoffer Johannes műveiből

2022 elején egyedülálló album jelent meg városunk képzőművészének 
munkásságáról. Feldhoffer Johannes életművéről Feledy Balázs művészet-
történész így ír a kötet bevezetőjében: „Az emberi példák erejére építve 
bontakozott ki a lélek mélyeiről építkező fiatal művész tehetsége, amely 
először a tér és a történelem irányába terelte munkásságát (kőszobrászat), 
s amely később a grafika, a festészet felé vezette. Felívelő életútját és mű-
vészi oeuvre-jét jellemzi a szellemi és fizikai mozgás iránti érdeklődés sajá-
tosan látomásos fantáziája, amelyből egy szürrealisztikus, szimbólumokkal 
teli alkotói világ tárul elénk.”

A kötet bemutatójára február 3-án 18.30-kor kerül sor a Városi Könyvtárban.

Február 19. Vörösvári disznótoros

8.00–0.00 Helyszín: Pilisvörösvári Jégpálya 
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VörösváriVörösvári
Schweineschlacht FestSchweineschlacht Fest

  2022.02.19.2022.02.19.
+ Jégpálya   Záróra

Vörösvári DisznótorosVörösvári Disznótoros
ahogy a svábok fűszerezik



Vegyes: 1-es körzet hétfő, 2-es körzet kedd, 3-as körzet szerda
Szelektív, üveg, zöld: 1-es körzet csütörtök, 2-es körzet péntek, 3-as körzet szerda

(A
 D

epónia postai úton eljuttatta m
inden ügyfélnek a hulladéknaptárat, a cég honlapján pedig utcánként m

egtalálhatóak az időpontok)


