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Változott 
az ügyfélfogadás
November 9-től szünetel a polgármes-
teri hivatalban a személyes ügyfélfo-
gadás az országosan elrendelt veszély-
helyzet miatt. A hivatal munkatársai 
továbbra is várják a lakosság jelzéseit, 
bejelentéseit a már ismert csatornákon, 
e-mailben az info@pilisvorosvar.hu 
címen, postai úton, a Pilisvörösvár applikáción, a 06-26-330-233-as telefonszámon 
vagy a polgármesteri hivatal főbejáratánál elhelyezett postaládában.

A november 26-ra tervezett közmeghallgatás – miután testületi ülés megtartását 
veszélyhelyzetben a jogszabály nem teszi lehetővé – elmarad. Az önkormányzathoz 
beérkező lakossági kérdések feltételére a fenti csatornákon keresztül bármikor van 
lehetőség, ezekre a hivatal határidőben válaszolni fog.

A szentiváni elágazásnál (10. sz. főút – 1107. csp.) októberben lezajlottak a forgalomirá-
nyító jelzőlámpa építésével kapcsolatos munkálatok. Az útburkolati jelek festését a kivi-
telező a hónap végére befejezte, így a járműérzékelők telepítése után november 3-án dél-
után bekapcsolták a jelzőlámpát. A beruházással biztonságosabbá vált a 10-es úton való 
közlekedés. A lámpa működését 
szenzorok vezérlik, így a piros, 
sárga és zöld jelzések időtartama 
a mindenkori forgalmi igények-
hez igazodik. A lámpák éjszaka 
sárgán villognak. Az önkormány-
zat folyamatosan nyomon követi 
majd a forgalmi helyzet alakulását 
és szükség esetén kezdeményezi a 
lámpa beállításának módosítását. 
Észrevételeiket az info@pilisvo-
rosvar.hu címre küldhetik.

Bekapcsolták a jelzőlámpát

Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a Belügyminisztérium nyil-
vános pályázati felhívást tett közzé a települési önkormányzatok számára a „Tisz-
títsuk meg az országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 
kormányhatározat alapján.

Pilisvörösvár önkormányzata minden évben sok millió forintot költ a közterületeken 
illegálisan elhelyezett hulladékok eltávolítására. Sikeres pályázat esetén több illegális 

hulladéklerakó felszámolását  tudnák 
finanszírozni a támogatásból (pl. Házi-
réti lejáró, Fácán utca – Fogoly utca, a 
Városgazda telep mögött, Csabai utca 
viadukt, Diófa u. – Szent László u. kö-
zött, Szent Erzsébet Otthon alatt, Tó 
dűlőben a tervezett záportározó he-
lyén, Ligeten a Dugonics utca mögött). 
A képviselő-testület rendkívüli ülésen, 
november 2-án döntött a pályázaton 
való indulásról. A pályázat megvalósí-
tási határideje 2021. február 28.

Hulladékpályázat
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KEDVES OLVASÓK!

Egy hónap alatt mennyi minden 
történt! Az idei év már sokadszor 
rendezte át az életünket, a napi ru-
tinunkat. A vírus és a hozzá kap-
csolódó intézkedések legutóbb no-
vember 11-én írtak újra mindent 
– természetesen szerkesztőségünk 
terveit is. Azt már pár hónapja meg-
szokhatták, hogy a legtöbb rendez-
vény elmaradt városunkban, ami 
nem, az pedig nagyon kis létszámú 
vagy teljesen zárt körű, esetleg ka-
merák előtt zajlik csupán. Mostani 
számunkban is van ilyen esemény-
beszámoló, hiszen október 23-án dr. 
Fetter Ádám polgármester az ün-
nepi beszédét csupán a PilisTV ka-
meráinak mondta el, és így jutott el 
Önökhöz. Aki lemaradt róla, az most 
az újságban is elolvashatja.

Hónap elején még hittünk benne, 
hogy tudjuk Önöket kisebb városi 
programokra invitálni a karácsonyt 
megelőző időszakban, de most ezek 
is elmaradnak. Azonban egy-egy 
online eseményre azért hívjuk, hívja 
Önöket a Művészetek Háza az össze-
tartozás jegyében. 

Folytatódik az újságban a képviselő-
ket bemutató sorozatunk, ezúttal dr. 
Lehrer Anitával, az Ügyrendi, Ok-
tatási és Kulturális Bizottság elnö-
kével beszélgettünk. Portré interjút 
olvashatnak a vörösvári származású 
Sodró Eliza színésznővel, aki a közel-
múltban kapott Junior Prima díjat, 
és az elmúlt időszak sporteredmé-
nyeiről is beszámolunk.

Abban a reményben, hogy a mostani 
változtatások tényleg pozitívan hat-
nak majd, szeretettel küldök minden 
olvasónknak egy versrészletet – az 
optimizmus jegyében.

Palkovics Mária

Szeretni ezt az életet
az egyetlent a végest,
Szeretni még ha bánt is,
ha mostohánk is néhanap,
de kék az ég, és süt a nap,
van benne boldogság is.

(Várnai Zseni: Szeretni, részlet)



Új, közvetlen vonatjárat indult 
Újpalota és Rákos irányába
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Faültetési program

Pilisvörösvár Város Önkormányzata az idén ismét megszer-
vezte faültetési programját, melynek keretében az egyesüle-
tek, civil szervezetek, intézmények, magánszemélyek, csalá-
dok, baráti társaságok is örökbefogadhatnak egy-egy fát. Az 
örökbefogadók anyagilag támogatják a faültetési programot, 
ezen kívül az önkormányzat az öntözésben is számít a segít-
ségükre.  A november 21-re tervezett közösségi faültetés a leg-
újabb járványügyi intézkedésekre való tekintettel elmarad, a 
fákat a Városgazda Kft. munkatársai ültetik el. Az örökbefo-
gadók nevét, az ültetés évét és a fa fajtáját feltüntető kis táblák 
elhelyezésére tavasszal, a veszélyhelyzet elmúltával, egy na-
gyobb szabású közösségi esemény keretében kerülhet sor. 

Október 25-től tesztjelleggel, S76-os jelzéssel új vonatjárat közle-
kedik munkanapokon Piliscsaba és Rákos, hétvégén Óbuda és 
Rákos között, érintve Vörösvárbánya, Pilisvörösvár és Szabad-
ságliget megállóhelyet is. A hétköznap félóránként, hétvégén 
óránként közlekedő új járat az esztergomi vonalat és Angyalföl-
det elhagyva a külső körvasút nyomvonalán halad tovább Újpa-
lota és Rákos megállóhelyekig.

Az észak-budai és a kelet-pesti agglomerációt összekötő járat fon-
tos átszállási kapcsolatot biztosít Újpalota megállóhelynél Pécel–
Gödöllő–Hatvan, valamint Sülysáp–Szolnok felé. Az S76-os jára-
tok a jelenleginél akár fél órával is gyorsabbá teszik a közlekedést 
az ezen térségek között ingázók számára. A vonatok teljesen új 
eljutási lehetőséget kínálnak többek között Kelet-Pest és Óbuda 
északi része, a Váci úti irodatengely, valamint Budapest belváro-
sának északi része között. A fejlesztés célja, hogy az autózásról 
a közösségi közlekedés felé terelje a budapestieket és a környé-
kén élőket. A már elkészült Újpalota megállóhely mellett a ter-
vek szerint további új állomások (például Pestújhely, Rákosfalva) 
létesülnek majd a körvasút fejlesztését célzó projekt keretében. 

Az S76-os vonat 47 perc alatt ér Piliscsabáról Rákos megállóhelyre. 
A főváros területén belül a vonatok az Óbuda és Rákos közötti tá-
vot 17 perc, az Újpest és Újpalota közötti szakaszt 7 perc alatt teszik 
meg. A közlekedés október 25-én tesztjelleggel indult meg; a vona-
tok rákosi végállomása ideiglenes, azok Pécel irányába történő to-
vábbvezetését a Budapest–Hatvan vonal jövő évi menetrendjének 
és a KISS motorvonatok üzembe állásának függvényében, a Bu-
dapest Fejlesztési Központ bevonásával vizsgálja a vasúttársaság. 

125 éves az esztergomi 
vasútvonal

1895. november 17-én adták át a 46 km hosszú Budapest–
Esztergom helyi érdekű vasútvonalat, azzal a céllal, hogy 
az Esztergomi-medence kőszénbányáit a fővárosi iparra 
nézve könnyen hozzáférhetővé tegye. Az Esztergom–Al-
másfüzitő szakasz már 4 évvel korábban elkészült. A 
vasútvonal munkálatai során nehéz terepviszonyokkal 
kellett megküzdeni, főleg a 780 méter hosszú piliscsabai 
alagút megépítésekor. 

vorosvarihirek.hu

Az évforuló kapcsán keressük a 125 éves vasútvo-
nallal kapcsolatos tárgyi, technikatörténeti em-
lékeket: korabeli írásos anyagokat, képeslapokat, 
térképeket, használati tárgyakat, vasutas egyen-
ruhákat. A jelenlegi járványhelyzetben elegendő a 
tárgyakról egy fotó és esetleg egy leírás vagy tör-
ténet, melyeket a vasuttortenet@pilisvorosvar.hu 
címre várunk. Előre is köszönjük a gyűjtésben 
nyújtott segítségüket! A gyűjteményt a Vörösvári 
Újságban és weboldalunkon fogjuk bemutatni. 

Gyűjtőedény a kutyaürüléknek
Az önkormányzat további gyűjtőedé-
nyek kihelyezését tervezi a Nagy-tó 
körüli sétánynál az ősz folyamán és 
a következő években. A kulturált ku-
tyasétáltatás érdekében még tavasz-
szal több kutyaürülék-gyűjtő edényt 
helyeztek ki, amelyek azóta is jó szol-
gálatot tesznek A kihelyezés helyszí-
neire a lakosság is javaslatot tehetett a 
Vörösvári Hírek Facebook-oldalán. 
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Megújult a Pilisszentivánon található Pilisi Len Látogatóközpont, mely a Bu-
dai-hegység legjelentősebb ökoturisztikai bemutatóhelye. Az átadási ünnep-
ségre október 30-án került sor számos meghívott vendég jelenlétében, akik 
elsőként pillanthattak bele az új, interaktív kiállításba.

Az eseményen beszédet mondott Rácz András, az Agrárminisztérium kör-
nyezetügyért felelős államtitkára, Poppréné Révay Gyöngyi polgármester, 
valamint Füri András igazgató. A fuvolaszóval kísért ünnepélyes szalagát-
vágást követően a vendégek a látogatóközpont környezeti nevelőinek segít-
ségével megtekintették az új kiállítást is, mely a modern kor elvárásainak 
megfelelve minden korosztály számára szórakoztató és informatív módon 
mutatja be a Szénások Európa diplomás terület élővilágát és a természetvé-
delmi munkák fontosságát.

Az átadás után nem sokkal sajnos ismét szünet következik az intézménynél, 
a november 11-én bevezetett járványügyi előírások miatt ugyanis a Pilisi Len
Látogatóközpont jelenleg nem látogatható.

Forrás: DINPI

Elismerés a polgárőröknek
A Liget Polgárőr Egyesület tagjai sokat segítettek a jár-
ványhelyzet miatti feladatok végrehajtásában, ezért az 
önkormányzat áldozatos munkájukat 250 000 forint 
plusz támogatással ismerte el. A veszélyhelyzet alatt nyúj-
tott közreműködésükért dr. Fetter Ádám polgármester és 
Strack Bernadett alpolgármester még szeptember végén 
mondott személyesen köszönetet Schuck Bálintnak, az 
egyesület elnökének.

Új funkciók 
a MÁV-applikációban
Október elejétől újabb funkciókkal egészült ki 
a MÁV mobilalkalmazása, amely Android és 
iOS rendszerű telefonokra is letölthető. Bővült 
a megvásárolható vasúti bérletek köre: a 30 
napos bérleteken felül már a tanuló-, továbbá a 
havi és a félhavi dolgozóbérlet is megváltható 
online a MÁV-Start vonalaira (az alkalmazá-
son keresztül vásárolt bérletekre azonban nem 
vehetők igénybe a menetjegyekre érvényes 
kedvezmények).

A MÁV-Start nemzetközi jegyrendszerének 
megújítása is újabb mérföldkőhöz érkezett, 
mivel Ausztria után már a Csehországba és 
Szlovákiába utazók is igénybe vehetik a Start 
menetjegyeket, és azt akár néhány kattintás-
sal megvásárolhatják a MÁV-mobilalkalma-
zással. Erősebb lett továbbá az ügyfélhitelesí-
tés, mely azt biztosítja, hogy bárhol is történik 
a vásárlás vagy a bankolás, csak a kártya hasz-
nálatára jogosult személy, vagyis a kártyabir-
tokos hitelesíthesse a tranzakciót.

Fokozott közúti ellenőrzés
Október 27–28-án fokozott közúti ellenőrzést tartott a Pilisvörösvári Ren-
dőrőrs. A pilisvörösvári rendőrség és a körzeti megbízott felkérésére nem-
csak a BRFK-tól, hanem az ország számos pontjáról érkeztek szakemberek 
(közlekedési rendőrök, határrendészeti rendőrök). 

Az akció során a rendőrök több száz járművet ellenőriztek. A demonstratív 
rendőri jelenlét a közlekedők jogkövető magatartásra való ösztönzésére, va-
lamint a szabályszegők kiszűrésére irányult.

Átadták a megújult Pilisi Len 
Látogatóközpontot

Fotó: Pilisvörösvári Rendőrőrs



Pilisvörösvár applikáció letöltése

ANDROID
bit.ly/androidos_vorosvar

IPHONE
bit.ly/iphone_ vorosvar

Fertőtlenítés a szakrendelőben 
A Piliscsabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület segítségével október 22-én lezaj-
lott a gipszelő, a röntgen és a kardiológia légterének tisztítása a Pilisvörösvári 
Szakrendelőben. Az ózonos tisztítást elvégezték a háziorvosok rendelőiben 
és a helyi vérvételi laboratóriumban is, ahol a koronavírus-tesztelés is zajlik, 
november 7-én pedig sor került a teljes épület szisztematikus fertőtlenítésé-
re. „Tegyünk együtt a járvány megfékezéséért!” szlogennel még tavasszal 
indított akciót a PÖTE, ezt folytatják most a járvány őszi hullámában is.

Elhunyt Klaus Merkle
2020.  október 12-én, életének 74. esztendejében elhunyt 
Klaus Merkle, Gerstetten egykori polgármestere. 1978-
tól 1994-ig töltötte be a polgármesteri tisztséget, hivatali 
ideje alatt a település jelentős fejlődésen ment keresztül. 
Nevéhez fűződik számos oktatási, kulturális és szociális 
fejlesztés, infrastrukturális beruházások, valamint az 
időközben a település egyik védjegyévé vált, kilátóként is 
üzemelő víztorony megépítése.

Klaus Merkle a közélettől való visszavonulása után is szo-
ros kapcsolatot ápolt szeretett községével. Emlékét tiszte-
lettel megőrizzük.

Dr. Fetter Ádám polgármester

Nemzetközi siker

Bata Zsombor, a Friedrich Schiller Gimnázium 9. b osztályos 
tanulója maximális pontszámmal megnyerte a 8. évfolya-
mos Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyt. A tavaszról 
áthelyezett versenyt most ősszel bonyolították le.

A júliusban útjára indított városi applikáció bejelentési funkci-
óját használva már jelentős számú észrevétel érkezett a polgár-
mesteri hivatalhoz. A lakosságszolgálati osztály munkatársai 
ezeket napi szinten feldolgozzák, és eljuttatják azt a megfelelő 
ügyintézőhöz vagy a Városgazda Kft.-hez. Október végén érke-
zett be a háromszázadik bejelentés az applikációs felületen ke-
resztül, ami azt mutatja, hogy az okostelefont használó lakosok 
körében elfogadottá vált ez a bejelentési mód.

A bejelentésen kívül ezen a felületen megtalálhatják a legfris-
sebb híreket, a Vörösvári Újság lapszámait, a közelgő eseménye-
ket, elérhetik az ebédbefizetést, a főzőkonyhai étlapot és egyéb 
hasznos információkat.

Online intézhető 
a lakcímbejelentés és az elveszett 
okmányok pótlása
Folyamatosan bővül a magyarorszag.hu oldalon elérhető 
elektronikus szolgáltatások köre: már a lakcímváltozás beje-
lentése és az elveszett e-személyi igazolvány, jogosítvány és 
útlevél pótlása is történhet személyes ügyintézés nélkül, ez-
által a kormányablak felkeresése teljes mértékben kiváltható.

A lakóhelyet, a tartózkodási helyet, valamint az ezekben bekö-
vetkezett változást csak érvényes (a központi lakcímnyilván-
tartásban szereplő) cím esetén lehet bejelenteni, kizárólagos 
tulajdonosként vagy haszonélvezőként, a szállásadó(k) hozzá-
járulásával vagy a lakás használatára vonatkozó jogosultság 
igazolására alkalmas nyilatkozat, okirat (pl. bérleti szerződés) 
csatolásával. Az elveszett, ellopott e-személyi igazolvány pót-
lását azok kérhetik, akiknek az új típusú igazolványa nem tar-
talmaz chip formájú tároló elemet (ilyenek a határidő nélküli 
érvényességű okmányok), a chip nem tartalmazza az ujjlenyo-
matot, vagy akik korábban hozzájárultak az ujjlenyomatuk 
személyiadat- és lakcímnyilvántartásban történő tárolásához. 

A pótlás évente egy alkalommal, eltulajdonított okmány ese-
tén, valamint 18. életév alatt ingyenes. Fontos, hogy a korábbi 
okmányhoz rendelt funkciók és szolgáltatások (e-aláírás és 
időbélyegzés szolgáltatás, vészhelyzet esetén értesítendő sze-
mély[ek] telefonszáma) a pótlást követően nem lesznek auto-
matikusan elérhetőek. Ezeknek a funkcióknak az új okmá-
nyon történő visszaállítása továbbra is személyes ügyintézés 
keretében lehetséges. 

Népszerű a városi applikáció

6 Hírek



Megkezdődött a fűtési szezon, és ezzel egy időben sajnálatos 
módon megjelentek a kéménytüzes, füstmérgezéses esetek, na-
ponta riasztják a tűzoltókat ezen esetek és szén-monoxid-mér-
gezések miatt. A gyakran tragikus kimenetelű események több-
sége kellő odafigyeléssel és felkészüléssel megelőzhető lenne.

A szén-monoxid-mérgezés legtöbbször a tüzelő-, fűtő- és egyéb 
berendezések (páraelszívó, kandalló) helytelen használatára, 
a karbantartás és ellenőrzés hiányára vagy a helyiségek nem 
megfelelő szellőztetésére vezethető vissza. Éppen ezért különös 
jelentősége van a kémények rendszeres ellenőrzésének. A nehe-
zen észlelhető, színtelen és szagtalan szén-monoxid ugyanis jel-
lemzően a tüzelőberendezésen vagy a nem megfelelően működő 
kéményből áramlik vissza a helyiség légterébe. Kerülhet mérge-
ző gáz a lakótérbe nem kellően tömített kályhából, kandallóból, 
füstcsőből, kazánból vagy az elszennyeződött fürdőszobai átfo-
lyós vízmelegítőből is.

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tü-
zelő-, fűtőberendezést használjunk, ezt szakembernek kell be-

Feladatok fűtési szezonban 
üzemelnie és javítania. A kémény állapotát előírt időszakonként 
– gázüzemű berendezés esetén kétévente, szilárd és olajtüzelé-
sű berendezés esetén évente – ellenőriztessük. A gázkészüléket 
(kazán, bojler, konvektor) is évente vizsgáltassuk felül. Hasznos 
lehet a szén-monoxid-érzékelő készülék használata, egy meg-
felelő eszköz életet menthet. Ezek azonban nem helyettesítik a 
rendszeres karbantartást, felülvizsgálatot!

Az égéstermék-elvezetőkkel, kéményekkel, azok időszakos 
ellenőrzésével kapcsolatos kérdésekkel a kéményseprőket a 
1818-as kormányzati ügyfélvonali telefonszámon a 9.1. mellé-
ken érhetik el.

Tanácsos kikérni szakember véleményét szag- és páraelszívó 
vásárlása, kandalló és minimális légáteresztő képességű nyí-
lászárók beépítése esetén. Lehetőség szerint használjunk a lakó-
szobában légbevezetőt, a vizes helységekben (WC, fürdőszoba, 
konyha) légelvezetőt, így biztosítható garantáltan a megfelelő 
mennyiségű és minőségű levegő.

A kazánnal, főként vegyes tüzelésű kazánnal felszerelt ingat-
lanban a kémények ellenőrzése mellett érdemes átvizsgáltatni 
magát a berendezést is (vízkőlerakódás, biztonsági szelep mű-
ködőképessége, csapok, szelepek állapota, vegyes tüzelés esetén 
huzatszabályzó állapota stb.). Mindezeken túl ügyelni kell a 
tüzelőanyag tárolására is: biztosítsuk a megfelelő távolságot a 
tüzelő-, fűtőberendezés és az éghető anyag között. A kazán kö-
zelében felhalmozott éghető anyagokat távolítsuk el.

Baj esetén azonnal hívjuk a kataszt-
rófavédelem műveletirányítási köz-
pontját a 105-ös vagy a 112-es se-
gélyhívó számon!

Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
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Már nemcsak telefonon vagy e-mailben jelenthetjük be, ha illegáli-
san lerakott szemetet találunk valahol, hanem egy kifejezetten erre 
a célra fejlesztett, HulladékRadar elnevezésű alkalmazáson keresztül 
is. Az applikáció androidos és iOS rendszerű eszközökre is letölthető 
(a Google Play áruházból, illetve az AppStore-ból). Az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium Tisztítsuk meg az országot! elnevezésű 
projektjének célja, hogy a lehető legtöbb helyen felszámolják az ille-
gális szemétlerakatokat. Ennek keretében készült el a HulladékRadar 
alkalmazás is, amelyen keresztül – egy rövid regisztráció után – egy-
szerűen lehet bejelentéseket tenni, így az illegális hulladékot a hatóság 
gyorsabban és hatékonyabban tudja eltávolítani.

Az önkormányzat kéri, hogy aki ilyet lát, jelentse be a fenti alkalma-
zással, vagy helyben a +36-26-330-233/153-as melléken, illetve a Pilis-
vörösvár applikáción keresztül.

HulladékRadar: applikáció 
az illegális hulladék ellen
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Dr. Fetter Ádám polgármesterrel 
ebben a hónapban az elmúlt 
időszak eseményeiről 
beszélgettünk, többek között 
a frakcióban történt 
változásokról, a vízelvezetésről 
és a vírushelyzetről.

• Októberben két képviselő is kivált a TEVÖ frakcióból, és 
független képviselőként folytatják a munkát a testületben. 
Mennyire befolyásolja ez a továbbiakban a közös munkát?
Először is hadd reagáljak két képviselőtársam közleményére. 
Muszáj megtennem, mert valótlan dolgokat sugall. Azzal a kije-
lentéssel, hogy ők nem érdekek, hanem értékek mentén fognak 
képviselni, azt sugallják, hogy a TEVÖ az ellenkezőjét cselekszi, 
valami nem stimmel, valamit titkolunk és rossz úton járunk. 
Ezt, mint a TEVÖ alelnöke és városunk polgármestere, határo-
zottan visszautasítom.

Egyesületünk azért jött létre, hogy elősegítsük, hogy jobb le-
gyen az élet városunkban, és végre a fejlődés útjára lépjünk. 
Ezért nap mint nap önzetlenül teszünk. Építjük a kapcsolato-
kat, lobbizunk a fejlesztési lehetőségekért. Az önfenntartás felé 
teszünk lépéseket, hogy ha elzárják az EU-ban a pénzcsapot, ha 
semmi pályázat nem lesz, akkor is tudjunk boldogulni. Erre egy 
remek példa a Városgazda Kft. megalapítása. Mindannyian be-
csületesek vagyunk, soha nem az önös érdekeinket tartjuk szem 
előtt, hanem Pilisvörösvárét.

A két képviselő kommunikációjának ezen stílusa megnehezíti 
az elkövetkezendőkben a közös munka lehetőségét, de ezt az 
idő fogja majd igazolni, rajtunk nem múlik. Nekünk továbbra 
is fontos a csapatszellem, az átláthatóság és az elveink mellett 
való kitartás. Eddig sem adtunk rá okot, hogy a választóink csa-
lódjanak bennünk, és ezután sem fogunk. Az ígért változások 
megvalósítása konfrontációval, konfliktusokkal jár, amit a cél 
érdekében vállalunk.

• A vírus újra és újra felülír mindent, egyre többen esnek 
át a betegségen, az önkormányzat és a polgármesteri hi-
vatal dolgozói között is. Hogyan és mennyire tudják zök-
kenőmentesen végezni a feladatokat?
Októberben sajnos minket is utolért a járvány. Nem mindenkit 
érintett egyformán. Volt, aki tünetmentes volt, többünket rövid 

időre levert a lábunkról, mint egy normál influenza, azonban 
sajnos volt olyan is, aki kórházi segítségre szorult. Hála Isten-
nek, többségünk már túl van rajta, de néhány kollégánk még vi-
seli a megpróbáltatásokat. Nekik kitartást és mielőbbi gyógyu-
lást kívánok! Nem kellett bezárni a hivatalt, az ügyfélszolgálat 
szünetelt ugyan, de az egészséges kollégák tovább folytatták a 
munkát. Lehetővé tettük az otthonról történő munkavégzést is, 
csökkentve ezzel a további fertőzés esélyét.

• Igen csapadékos volt az időjárás októberben, és a vízel-
vezetés sok helyen problémás. Okozott-e komolyabb ká-
rokat az időjárás? Sikerült megoldani a problémákat?
A nyár végi, őszi özönvízszerű esőzések hatalmas károkat okoz-
tak. Ezen károk elhárítására 100 millió forint körüli összegre 
nyújtottunk be pályázatot a vis major kerethez, egyelőre várjuk 
az elbírálását. Már az esőzések napján kivettük a részünket a kri-

Frakcióváltozás, vírus 
miatti intézkedések
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tikus pontokon a kárelhárításban a városgazdák munkagépeivel. 
Nagyon nagy dolognak tartom, hogy így tudtuk kezelni a ka-
tasztrófahelyzetet. Számos vízelvezetőt kitisztítottunk, átfolyó-
kat állítottunk helyre. Több helyen időközben betemetett árkokat 
ástunk meg újra. Sajnos ezen a téren több éve nem történtek meg 
a szükséges karbantartások. Ezen munkák elvégzése miatt az ok-
tóberi esőzés már nem okozott különösebb gondot. Köszönöm a 
lakosság helytállását is! A jövőben a városgazdák feladatai között 
szerepel a teljes árokrendszer felülvizsgálata és karbantartása.

• Ismét faültetési programot hirdetett az önkormányzat, 
melyre november 3-ig lehetett jelentkezni. Mit takar a 
program? 
Idén is folytatjuk a fásítási programunkat egy közösségi össze-
fogás keretében. Nagyon népszerű volt a kezdeményezésünk, 
számos örökbefogadó ajánlatot kaptunk. A tavaszi és őszi idő-
szakban több beteg, sérült fát kellett kivágnunk, ezek pótlását 
is kötelességünk megoldani. Azonban ezen túlmutatva, közös-
ségépítési céllal kértük a lakosságot, egyesületeket, intézmé-
nyeket, hogy csatlakozzanak hozzánk. Szeretnénk felerősíteni 
a lakosságban a közösségvállalás szerepét és a felelősségtudatot 
is, amit a környezetünk iránt szükséges tanúsítani. 

• Hány jelentkezés érkezett? 
50 fát ültetünk el az akció során, 30 örökbefogadó jelentkezett. 
Hálás köszönet érte!

• Hogyan készülnek a télre? Ha jól tudom, idén a Város-
gazda Kft. fogja végezni a síkosságmentesítést.
Télen óriási feladatot kell majd megoldanunk, ez a síkosságmen-
tesítés. Az év folyamán több munkagépet vásároltunk, például 
egy Mercedes hókotró gépet, egy John Deer kistraktort és egy 
JCB homlokrakodó gépet is. Ezeket mind tudjuk majd hasznosí-
tani a hó- és síkosságmentesítés elleni munkában is. Felhalmoz-
tuk a szükséges sókészletet, így teljesen önállóan fogjuk ellátni 
ezt a feladatot. Izgatottan várjuk az első havat! Ezúton is kérem 
a lakosságot, hogy a szűkebb utcákban ne az utcán parkoljanak, 
hanem álljanak be az udvarra, hogy ne akadályozzák a hókotró 
munkáját.

• Mit jelent a kormány által elrendelt rendkívüli kor-
mányzás, a veszélyhelyzet a testületi ülésekre és a ren-
dezvényekre nézve?
Ahogy tavasszal, most is rendkívüli jogrend lépett életbe, ami 
ránk nézve annyit jelent, hogy a testületi üléseket nem lehet meg-
tartani, minden döntést egy személyben a polgármester hoz meg.

Ami a programokat és a rendezvényeket illeti, sajnos mindent le 
kell mondani, mert a járvány az előrejelzések szerint fokozódni 
fog, ami súlyosabb intézkedéseket von maga után a kormány 
részéről. Pedig idén készültünk egy igazi kuriózummal is, de-
cember elsejétől február közepéig egy jégpályával vártuk volna 
a sportolni és kikapcsolódni vágyó lakosságot, ezzel korcso-
lyázási és szórakozási lehetőséget biztosítva városunk aprajá-
nak és nagyjának. Számos kulturális programot is terveztünk, 
úgymint Mikulás hétvége a Platz piaccal közös szervezésben, 
adventi vásár, adventi gyertyagyújtások. Már a részleteken 
dolgoztunk, a fellépőkkel egyeztettünk, mikor jött a hír a szi-
gorításokról. Sajnos az idén ezért minden elmarad.  Tartsuk be 
kormányunk előírásait és fokozottan vigyázzunk egymásra! Jó 
egészséget kívánok mindenkinek!

Palkovics Mária

Covid19 Pilisvörösváron
A lakosok rendszeresen érdeklődnek a hivatalnál a vá-
rosban tapasztalható megbetegedések számának ala-
kulásáról. Ám az önkormányzathoz nem futnak be ada-
tok erre vonatkozóan, a tájékoztatást a Kormány végzi 
az Operatív Törzsön keresztül. Megbetegedés esetén 
az intézmények a fenntartót, a dolgozókat és az érintett 
családokat belső csatornán (pl. telefon, e-mail, moza-
napló) keresztül értesítik.

A Kormány november 4-étől visszaállította a rendkívüli 
jogrendet és Magyarország egész területére veszély-
helyzetet hirdetett ki, november 11-től pedig újabb szi-
gorító intézkedéseket hozott. Ennek értelmében este 8 
óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lépett életbe, 
ebben az időszakban mindenki köteles a lakóhelyén, 
tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. 
A kötelezettség nem vonatkozik arra, aki munkát vé-
gez, a munkahelyére vagy onnan haza utazik, ám ezt 
igazolnia kell. Egészségkárosodással, életveszéllyel 
vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint 
életvédelmi céllal ugyancsak elhagyhatják az emberek 
a lakóhelyüket. 

A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. 
osztályig a megszokott rend szerint nyitva tartanak az 
óvintézkedések fenntartása mellett, a középfokú okta-
tásban részt vevő iskolák viszont a 9. osztálytól digitá-
lis munkarendben működnek, ahogyan az egyetemek, 
főiskolák is. 

Emellett általános rendezvénytilalom lép életbe. Min-
dennemű rendezvény megtartása tilos, ide értve a 
kulturális és sporteseményeket, valamint a karácsonyi 
vásárokat. A sportmérkőzéseket is zárt kapuk mögött 
kell megtartani. A családi és magánrendezvényeken 
legfeljebb 10 fő vehet részt. 

Az éttermek, vendéglátóhelyek vendéget nem fogad-
hatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából le-
het tartózkodni. Az üzletek – a gyógyszertárak és a ben-
zinkutak kivételével – este 7 óráig maradhatnak nyitva 
és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb 
reggel 5 órakor nyithatnak ki. A szabadidős létesítmé-
nyek használata is tilos, beleértve különösen a fitnesz-
termeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, 
mozikat és állatkerteket, korcsolyapályákat. 

A rendelkezések értelmében a Művészetek Házában 
is látogatási tilalom lépett életbe. A tervezett progra-
mok egyelőre elmaradnak, helyette az ott dolgozók 
online lehetőségekkel igyekeznek majd kárpótolni a 
közönséget. Az intézkedések miatt a Városi Könyvtár 
is zárva tart.



 A Kacsa-tónál tervezett jégpályát sem lehet telepíteni
Az illegális hulladék felszámolására pályázott 

az önkormányzat
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Önkormányzati 
döntések

November 2.
Rendkívüli ülést tartott november 2-án városunk képvise-
lő-testülete. Az ülésen három témát tárgyaltak, az első a Sza-
polyai utca 3824/14 helyrajzi számú ingatlan értékesítése 
volt. Az ingatlan nyílt pályázat útján történő értékesítéséről 
még szeptemberben döntött a képviselő-testület, 21 400 000 
forintos alsó limitáron. A felhívásra egy ajánlat érkezett, 
21 451 000 forint + áfa ajánlati áron. Az ajánlatot elfogadta a 
képviselő-testület. 

A képviselők arról is döntöttek, hogy az önkormányzat indul a 
települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklera-
kók felszámolásának támogatására kiírt pályázaton. A pályázat 

a következő tevékenységeket támogatja: az önkormányzati tu-
lajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető, illegálisan lera-
kott, elhagyott hulladék felszámolása (összegyűjtés, elszállítás 
és kezelés), illetve a pályázat adminisztrációjával, koordináció-
jával kapcsolatos, projektmenedzsment jellegű feladatok ellátá-
sa. A megvalósítás határideje 2021. február 28. A pályázatot a 
város a 0136/1, 4525/12, 6737, 0126, 094, 6227/1, 6227/2 és 031 
helyrajzi számú ingatlanokon illegálisan elhelyezett hulladé-
kok felszámolására nyújtotta be, a támogatási intenzitás 100%, 
de maximum 7 000 000 forint.

Még szeptemberben döntött arról a testület, hogy jégpályát lé-
tesítenek a Kacsa-tónál. Az egyre súlyosbodó járványhelyzet 
miatt bizonytalanok a kültéri rendezvények megtartásának 
körülményei, lehetőségei. Ezért most részben módosították a 
jégpálya telepítési szerződését arra az esetre, ha a telepítést a 
körülmények miatt nem lehet elvégezni, vagy az időközben 
telepített jégpályát mégis le kellene bontani. Ide kapcsolódóan 
arról is döntöttek, hogy a jégpálya karbantartási és takarítási 
feladatait a Városgazda Kft. látja majd el. Szintén a jégpályához 
kapcsolódik az a döntés, hogy a képviselő-testület pályázatot írt 
ki egy büfé üzemeltetésére a jégpálya mellett a 2020. december 
1. és 2021. február 21. közötti időszakra.

A rendkívüli képviselő-testületi ülés után hozott kormányzati 
intézkedés szerint november 12-étől szigorúbb korlátozások lép-
tek életbe. A szigorítások miatt elmaradnak a városban tervezett 
programok: az adventi vásár, a jégpálya, az adventi gyertyagyúj-
tások és a közösségi faültetés is.

A képviselő-testület által hozott határozatok és rendeletek meg-
találhatóak a városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu / Vörösvá-
ri vagyok / Önkormányzati dokumentumok).

PM

A veszélyhelyzet kihirdetésével elmaradnak a képviselő-testület ülései
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Adókötelezettség teljesítésével 
kapcsolatos fontos tudnivalók 
városunk honlapján: 
http://bit.ly/pvarado

Karácsonyi ajándékutalványok 
kézbesítése
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete a 2020-as évben is biztosítja a 70 éven felüliek ré-
szére a karácsonyi ajándékutalványt, fejenként 3000 fo-
rint értékben a 2020. évi költségvetési rendelet szerint.  

A karácsonyi ajándékutalványt azok a polgárok kapják, 
akik Pilisvörösváron bejelentett lakóhellyel rendelkez-
nek, vagy legkésőbb 2020. október 31-éig lakcímet léte-
sítettek, és már betöltötték vagy 2020. december 31-éig 
betöltik a 70. életévüket. 

A karácsonyi ajándékutalvány kézbesítése közel 2000 
pilisvörösvári személyt érint. Az ajándékutalványokat 
az érintettek részére az elmúlt években már bevált mó-
don, személyesen kézbesítjük. Az ajándékutalványok 
kézbesítése november végétől december 21-ig tart, 
de örömmel vesszük azt is, ha valaki ezen időszak alatt 
az ajándékutalványt a polgármesteri hivatalban kívánja 
átvenni. Akiket nem találunk otthon, részükre értesítést 
hagyunk.

Azon személyek, akiknek az ajándékutalványt nem 
tudjuk kézbesíteni, 2021. január 4-től január 31-ig átve-
hetik azt – nyitvatartási időben bármikor – a Polgár-
mesteri Hivatal Pilisvörösvár, Fő tér 1. földszint 4. szám 
alatt a szociális ügyintézőtől személyesen (személyi 
igazolvány szükséges) vagy meghatalmazott útján. (Fi-
gyelem! A házastárs utalványának átvételéhez is kell 
a meghatalmazás. A meghatalmazási nyomtatvány a 
www.pilisvorosvar.hu honlapról is letölthető.) 

2020. december 22–31. között a polgármesteri hivatal 
igazgatási szünet miatt zárva tart, az anyakönyvi ügye-
leti idő alatt az utalványok átvételére nincs lehetőség.

Dr. Udvarhelyi István Gergely
jegyző

Tájékoztató a Pilisvörösvári Polgár-
mesteri Hivatal decemberi igazgatási 
szüneteiről
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, valamint a képviselő-testület 7/2020. (I. 23.) Kt. 
sz. határozatában foglaltak szerint a Pilisvörösvári Pol-
gármesteri Hivatal 2020. évi munkarendjében az alábbi 
napokra igazgatási szünetet rendel el:

• 2020. december 12., szombat, 
• 2020. december 22–31. (6 munkanap)

Az igazgatási szünetre az éves szabadságok kiadása és 
a költséghatékony működés érdekében van szükség. 
Az igazgatási szünet alatt a Pilisvörösvári Polgármesteri 
Hivatal zárva tart, kizárólag anyakönyvi ügyeletet bizto-
sítunk. A halálesetekkel kapcsolatos anyakönyvi ügyelet 
részleteit külön hirdetményben tesszük közzé. 

Dr. Udvarhelyi István Gergely
jegyző

Hirdetmény a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezmény és kiegészítő 
pénzbeli ellátás után járó pénzbeli 
támogatás kifizetéséről
Tájékoztatjuk azokat a pilisvörösvári lakosokat, akik-
nek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre és 
kiegészítő pénzbeli ellátásra való jogosultsága 2020. 
november 1-jén fennáll, hogy a tárgyév november 
hónapjára tekintettel pénzbeli támogatásban, pótlék-
ban részesülnek.

Felhívjuk a jogosultak figyelmét arra, hogy a korábbi 
gyakorlattól eltérően a támogatás és a pótlék ösz-
szegének kifizetése 2020. november 1-től lakcímre 
történő postai utalással történik. A házipénztári kifi-
zetés megszűnt.

Tájékoztatjuk továbbá a jogosultakat arról, hogy rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében a tá-
mogatás összege változatlanul 6000 Ft gyermekenként, 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben része-
sülő hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermek esetében 6500 Ft gyermekenként, 
a kiegészítő pénzbeli ellátás után járó pótlék összege 
pedig 8400 Ft gyermekenként.

Dr. Udvarhelyi István Gergely
jegyző



• Meséljen kicsit magáról!
38 éves vagyok, van két gyer-
mekem, egy lány és egy fiú, 8 és 
10 évesek lesznek. Mindketten 
a Vásár téri iskolába járnak. Én 
is Vörösváron jártam általános 
iskolába, szintén a Vásár térre, 
majd Budapesten gimnázium-
ba, utána pedig a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem jogi karán 
végeztem 2007-ben. Ezt köve-
tően Budapesten dolgoztam egy 
ügyvédi irodában, ahol főleg in-
gatlanokkal foglalkoztunk, jogi 
személyek jogi problémáival, fel-
számolással, követeléskezeléssel. 
A kisfiam születését követően, 
2011-ben szakvizsgáztam. Ezután 
döntöttem úgy, hogy nem szeret-
nék tovább Budapesten dolgozni, 
hiszen a gyerekek ide járnak majd 
óvodába, iskolába, egyszerűbb 
volt, hogy én is itt maradjak Vörösváron. Ezért alapítottam egy 
ügyvédi irodát, és jelenleg is egyéni ügyvédként dolgozom. 

• Inkább a helyiek keresik fel az irodáját?
Többnyire Vörösvárról és a környező településekről keresnek 
meg az ügyfelek, de vannak budapestiek is. Szakmailag Buda-
pest nagyobb kihívást jelent, a fővárosban teljesen más jellegű 
jogi ügyek fordulnak elő, mint egy kisvárosban vagy kisebb 
településen, ahol inkább a magánszemélyek közti jogviták ke-
rülnek előtérbe. A jelenlegi életszakaszomban azonban a fővá-
rosban történő munkavégzés összeegyeztethetetlen lenne a csa-
láddal, a legfontosabb most az, hogy legyen időm mindenekelőtt 
a gyermekeimre. Ha nagyobbak lesznek, akkor elképzelhetőnek 
tartom azt, hogy újra a fővárosban dolgozzam, de egyelőre azt 
gondolom, így van jól. Egy nőnek mindig nehezebb karriert csi-
nálni, mint egy férfinak, de nekem a gyerekek az elsők, vala-
mint az, hogy a közelükben legyek.

• Ön is, mint a jelenlegi testület nagy része, a TEVÖ tag-
jaként ül a képviselő-testületben. Hogy került kapcsolat-
ba az egyesülettel?

Egy ismerősöm keresett meg azzal, hogy van egy korombeli fi-
atalokból álló csapat, akik azt szeretnék, ha egy kicsit lendüle-
tesebben haladnának az ügyek Vörösváron, és egyik fő céljuk 
az uszoda ügyének előremozdítása. Ez 2016 telén volt. Elmen-
tem egy találkozójukra, ahol sok ismerőssel és sok hasonló 
korú személlyel találkoztam. Tetszett az, amit ott hallottam, 
az elképzeléseik, az ötleteik, a céljaik, és szívesen csatlakoz-
tam hozzájuk. Megalapítottuk az egyesületet, amihez 10 tagra 
volt szükség. Az elnök Bakos László lett, aki az egyesület te-
vékenységét, munkáját összefogta és összefogja a mai napig. 
Nélküle az egyesület nem jutott volna el arra a szintre, ahol 
most tart.

• Ezek után egyértelmű volt, hogy az önkormányzati 
választásokon is megméretteti magát képviselőjelölt-
ként?
Amikor megalapítottuk az egyesületet, nem volt szó arról, hogy 
indulunk az önkormányzati választásokon, ez később alakult 
így. Utána viszont már nem volt kérdés, hogy velük együtt in-
duljak én is. A jelenlegi öt TEVÖ-s képviselőtársammal nemcsak 
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Hatékonyság, 
gördülékenység, bizalom

A képviselőket bemutató interjúsorozatunkban ebben a hónapban 
dr. Lehrer Anitával, az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökével beszélgettünk.



Képviselői interjúk

munkakapcsolat, hanem baráti kapcsolat is kialakult, aminek 
hátterében bizalom, összetartás és összefogás áll. Megismertük 
egymás családját, és mára nemcsak munka miatt találkozunk 
egymással, hanem szervezünk közös, családi programokat, ösz-
szejöveteleket vagy hosszú hétvégéket is. Valamennyiünknek 
hasonló korú gyermekei vannak, így egy-egy összejövetel alkal-
mával a gyerekek is barátságot kötnek egymással. 

Természetesen az önkormányzati munkavállalást a párom-
mal is megbeszéltük, aki mindenben támogatott és támo-
gat ma is. A választásokra való készülés mögött nagyon sok 
munka van. Képviselőként szeretném a körzetemben élők, 
valamint a város lakosságának az érdekeit szem előtt tartani. 
Nagyon fontos számomra a véleményük, ha bármiben tudok, 
segítek nekik. 

• Mennyi időt igényel a képviselőség az Ön életében 
munka és család mellett?
A párom szerencsére ebben is támogat, nélküle nem is menne, 
hiszen folyamatos logisztika az életünk. Én viszem iskolába 
a gyerekeket és én tanulok velük. Amíg iskolában vannak, 
addig tudok az ügyfeleimmel és a munkámmal foglalkozni. 
A délutánokat és az estéket ketten oldjuk meg, felváltva. Én 
kevesebbet vagyok a hivatalban, mint a polgármester, az al-
polgármester vagy Varga Péter tanácsnok, de szorosan együtt-
működünk, mindegyikünk részt vesz a feladatokban, hiszen 
ez csapatmunka. Az egyeztetések időpontja általában előre 
meghatározott, de előfordulnak sürgős, azonnali megbeszé-
lést igénylő esetek is, ezt igyekszem én is megoldani, ahogy 
a többiek is. Általában a csapat minden héten egyeztet, ezek 
többórás megbeszélések, de fontosak és hatékonyak.

Mivel én az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnö-
ke vagyok, így főleg az ehhez kapcsolódó ügyekben van több 
feladatom. Ilyen volt például az óvodák átszervezése, vagy a 
közelmúltban az uszoda és a sportcsarnok érdekében véghez 
vitt termőföldi telekcserék a Báthory utcában. Részt veszek a 
Művészetek Háza által szervezett kulturális tevékenységek 
előkészületeiben, munkálataiban is, most például az adventi 
vásár szervezésében. 

• Eltelt egy év, egy nem is könnyű év, gondolom, nem 
erre számítottak.
Erre senki nem számított. Teljesen más elképzelésekkel indul-
tunk neki a 2020-as évnek, de a vírus mindent felülírt. Az én 
körzetem a 7-es körzet, ami az Eperjesi utca vonalától a Bocskai 
utcáig terjedő utcákat jelenti, továbbá a Szent Erzsébet út jelen-
tős része is még ide tartozik. Ebben a körzetben a legnagyobb 
probléma az árkok és a vízelvezetés. Az árkok nagyon rossz ál-
lapotban vannak, a lehetőségektől függően szeretnénk, ha a 
ciklus végére valamennyi árok rendben lenne. Megjegyezném, 
hogy az árkok helyreállítása a Közútkezelő Zrt., azok tisztán tar-
tása pedig a lakosság feladata. Sajnos a Közútkezelő Zrt. addig 
nem állítja helyre az árkok állapotát, amíg azok nincsenek ki-
takarítva. Az önkormányzat igyekszik minden segítséget meg-
adni a Szabadság úti lakosoknak ebben a kérdésben. A járdák 
rossz állapota vagy éppen a hiánya is nagy probléma itt, nagyon 

szeretném, ha a járdaépítések is meg tudnának valósulni a cik-
lus végéig.  Ez idén a vírushelyzet miatt szinte lehetetlen, hiszen 
sokkal kevesebb pénzből és máshogy gazdálkodhatnak az ön-
kormányzatok, mint a vírus előtt. Nagyon fájó pont a városnak a 
gépjárműadó teljes elvonása, hiszen az ebből befolyó bevételből 
lehetett volna a fejlesztéseket finanszírozni.

• Mire a legbüszkébb az elmúlt egy évből az önkor-
mányzati munkához kapcsolódóan?
Büszke vagyok rá, hogy a Covid ellenére el tudtunk érni némi 
változást. Különösen arra, hogy sikerült egyesíteni az óvodá-
kat. A köznevelési törvény az intézmények átszervezését ille-
tően határidőt szab, ezért ennek megvalósítása az átszervezés 
idején is fennálló veszélyhelyzet miatt komoly versenyfutás 
volt az idővel. Gazdasági szempontból az átszervezés minden-
képpen költséghatékonyabb az önkormányzat részére. Nem 
beszélve az óvodai pedagógusok hiányáról, ami az átszerve-
zésnek köszönhetően most már megoldható úgy, hogy az óvó-
nők átmenetileg az állandó munkavégzésük helyétől eltérő, 
másik óvodában folytassák munkájukat. 

A telekcsere a másik, amire büszke vagyok. Az önkormány-
zat a leendő uszoda és sportcsarnok területén minél nagyobb, 
egybefüggő területet szeretne kialakítani. Az önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok viszont egymástól távol helyezkednek 
el, és nincs, vagy eddig nem volt egybefüggő, nagyobb kiter-
jedésű terület a magántulajdonú telkek között. Most elindul-
tunk egy úton, próbálunk telekcseréket véghezvinni, és van, 
akivel sikerült is megállapodnunk úgy, ami mindenki számá-
ra előnyös. Ám nem értünk még a folyamat végére, nagyon 
sok egyeztetés van még hátra.

• Van-e olyan meghatározó elv, amelyet fontosnak tart 
az önkormányzati munkában?
A hatékonyság és a gördülékenység elvét említeném. Mind-
kettő nagyon fontos az önkormányzati munka során. Ám ami 
a legfontosabb, az a bizalom. Ez a kulcsa annak, hogy a jelen-
legi képviselőtársaimmal együtt tudunk dolgozni. Megbízunk 
egymásban, hiszen csak így tudjuk a város érdekeit képviselni.

• Mivel tud kikapcsolódni, mivel tölti szívesen a szabad-
idejét?
Hétköznap egyáltalán nincs időm a kikapcsolódásra, de a 
hétvégét minden esetben a családdal töltöm. Ha jó idő van, so-
kat utazgatunk az ország területén belül, szeretünk különféle 
helyekre ellátogatni, kirándulni is. Szerencsére barátokkal is 
sokat tudunk találkozni hétvégente, ez is kikapcsolódás. Sze-
retek nyelveket tanulni, erre mostanában nem volt időm, de 
most belekezdtem ismét. Az angol- és franciatudásomat sze-
retném tökéletesíteni, feleleveníteni, ennek érdekében most 
magánórákra járok. A sport lenne a másik, ami kikapcsoló-
dást jelenthetne számomra, erre sajnos abszolút nincs most 
alkalmam, de muszáj lesz időt szakítanom rá, hiszen rengeteg 
ülőmunkát végzek. Azon vagyok, hogy valahogy ezt is beépít-
sem az életembe.

Palkovics Mária
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14 Fejlesztés

A város szolgálatában 

Dr. Fetter Ádám polgármester:
Az elmúlt egy hónapban sem unatkoztak 
a Városgazda Kft. munkatársai, a legtöbb 
munkát most is az esőzések miatt bekövet-
kező problémák adták.

Az esőzések következtében a Dugonics 
utcában kilazult egy fa gyökere, ezért ki-
fordult az úttestre. A városgazdák rövid 
időn belül feldarabolták és elszállították 
a fát, ezzel megszüntetve az akadályt.

Munkatársainknak köszönhetően októberben 
elkészült a Kacsa-tó melletti rendezvényterület-
re és a sportpályához vezető lépcső.

Ütemezett feladatként gondoztuk a közterületi zöldfelületeket, többek kö-
zött a Manhertz Erzsébet teret és a Klapka utcai önkormányzati ingatlant.

A temető parkolójában kiépí-
tettünk egy új lámpaoszlopot, 
melyen ezentúl három reflek-
tor világítja meg a parkoló be-
járatát, a hátsó parkolót és a 
temető oldalsó bejáratát.

Közösségi összefogásból eredően a Barackos utcá-
ból több fuvarnyi zöldhulladékot szállítottunk el. 

Beültettük az őszi növé-
nyeket a Hősök terére, a 
Vásár térre, a Járási Hi-
vatal elé, a Fő térre és a 
temető főbejáratához. 

Applikáción keresztül érkezett lakossági 
jelzésre megjavítottuk a Remetei utca ke-
reszteződésében lévő útszegélyt.

Cseréltük a Szent István 
utcai forgalomtechnikai 
tükröt, mivel az előzőt meg-
rongálták. 
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Munkagép segítségével eltüntettük a 
Báthory utcában lévő kátyúkat.

Téliesítés
A városgazdák elkezdték a hideg évszakra 
való felkészülést, melynek részeként október 
második felében megtörtént az ivókutak, 
kerti csapok és öntözőrendszerek lezárása 
a játszótereken és a parkokban, valamint a 
Lahmkruam park tavának szűrőrendszerét 
is téliesítették. Mindenszentek ünnepe után 
a temetőben is lezárták a vízcsapokat. A Sas, a Gólya, a Seregély és a Fácán utcákban mart aszfaltos útjavítást 

végeztünk kézi és gépi erővel.

Az októberi többnapos esőzés 
miatt a szikkasztóárkok megtel-
tek, így több helyen az útburko-
latra folyt a víz (pl. Fácán utca). 
A Városgazda Kft. az önkor-
mányzat womás autója segítsé-
gével felszippantotta és elszállí-
totta a csapadékvizet.

Október elején megkezdtük a mindenszentek és halottak napja ünnepé-
re való felkészülést. Ennek részeként gallyaztuk a temető faállományát, 
kivágtuk a balesetveszélyes fákat, gyomláltuk, takarítottuk a parkoló-
kat, beültettük a virágágyásokat és napi rendszerességgel szállítottuk el 
a zöldhulladékot a lerakóhelyre. 

Október elejével a városgazdák megkezdték a védett fasorokban a la-
kosok által összegyűjtött, közterületre lehullott levelek és termések 
elszállítását. Ezt a teljes lombhullásig folytatják, heti egy napon a 
kijelölt utcákban. 
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„1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és nemze-
tek emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem 
napja volt. A történelem kezdete óta nincs még egy nap, mely 
világosabban mutatja az ember csillapíthatatlan vágyát a sza-
badság iránt – bármily kicsi is a siker esélye, s bármily nagy is 
az áldozat, amit követel.”

Ezek a mondatok John F. Kennedy amerikai elnöktől származ-
nak 1960-ból. Bármilyen kicsi is a siker esélye, s bármilyen 
nagy is az áldozat.

Vannak célok, ügyek, melyek önmagukban minden áldozatot, 
munkát megérnek, ilyen a szabadság és a minden körülmények 
között embernek maradás.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt emlékezők! 
Kedves Vörösváriak!
Nagy tisztelettel köszöntöm mindannyiukat, sajnálom, hogy 
ezekben a nehéz időkben csak a Pilis Televízió közvetítésének 
köszönhetően tudunk emlékezni 1956 forradalmára és szabad-
ságharcára. 

A tavalyi október 23-ai beszédem után azt hittem, hogy a követ-
kező egy év az építkezésről, fejlesztésekről fog szólni. Ehelyett 
egy láthatatlan, de általam is és sokunk által megtapasztalt el-
lenség minden tervezett cselekedetünket felülírta. Mélységesen 
elszomorít, hogy nem tudunk méltóképpen megemlékezni, és 
nem tudjuk a vörösvári közéletért, a vörösvári emberekért so-
kat tett díjazottjainknak: dr. Für Zoltán doktor úrnak, Wenczl 
József koreográfus családjának, Krizsán Pál tanár úrnak, a Pi-
lisi-Medence Egészségügyi Alapítvány tagjainak, dr. 
Kelemen Ilona doktornőnek és Novákovics Magdolna 
ápolónőnek méltóképpen megköszönni munkájukat. 
De biztosíthatom Önöket, hogy az egészségügyi vész-
helyzet elmúlásával sort fogunk keríteni a közös ün-
neplésre, a díjak átadására.

Azért emlékezünk ma, mert tudjuk, 1956 soha el 
nem évülő felelősséget rakott a vállunkra: nekünk, 
a szabad Magyarország polgárainak nagyobb gond-

dal és tisztább lélekkel kell őrködnünk nemzeti létünk mél-
tósága fölött. 

Azért, mert a diktatúrában és a hatalomban önmagukat min-
denhatónak gondoló birtokosok az idő uraiként viselkedtek: 
ahogy Orwell híres regényében, az 1984-ben, kézben tartották 
a jelent, igény szerint átírták a múltat, és így – gondolták – meg-
szerezték a jövőt is. 

Mindent megengedtek maguknak és könnyelműen nem szá-
moltak a következményekkel. Az igazság a végén mindig ki-
derül, ahogy a politikai gyilkosságokat, mint a Gulag poklát, 
az ÁVO pincebörtöneit és a padláslesöpréseket sem lehetet 
eltitkolni.

’56 megtanította egész Európának, Magyarországnak és ne-
künk, pilisvörösváriaknak is, hogy mindennek van következ-
ménye: a diktatúrának és önkényuralomnak is. 

Én ezt tudom. A jelenben ’56 tanulsága számomra az, hogy csak 
demokratikusan, átláthatóan, mindig a többség akara-
tának mentén, a szabadság eszméjét követve, ember-
ségesen kell várost vezetni és az itt élőkért cselekedni. 
Mert el kell tudnunk számolni cselekedeteinkkel.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ezért túlzás nél-
kül kimondhatjuk: 
aligha van a közel-
múltunknak olyan 
darabja, amelyet 
annyira átitatott 
volna a felelősség 
tudata, érzése, mint 
1956 eseményeit, 
történéseit. 

Tisztelet 
a hősöknek

Idén az október 23-ai ünnepség is másképp 
zajlott. Csendes koszorúzás és ünnepi 

beszéd, csupán a PilisTV kamerája előtt. Az 
alábbiakban dr. Fetter Ádám polgármester 

ünnepi beszédét közöljük.

1 9 5 6  m e g t a n í -
totta, hogy nin-
csen következ-
mények nélküli 
világ!
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Elismerést kapott 
Gromon Andrásné
A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetés-
ben részesült Gromon Andrásné, Mici néni, a Pilisvörösvári 
Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, alapítója, a Pilisvörösvá-
ri Hagyományőrző Egyesület vezetője. Az elismerést a köz-
társasági elnök megbízásából Latorcai Csaba, az Emberi Erő-
források Minisztériumának közigazgatási államtitkára adta 
át október 26-án a Pesti Vigadó Dísztermében, a Pilisvörös-
vári Helytörténeti Gyűjtemény anyagának összegyűjtése, a 
Falumúzeum létrehozása, valamint a sváb hagyományok, 
illetve tárgyi emlékek megőrzése és dokumentálása érdeké-
ben végzett hiánypótló munkája elismeréseként. Mici nénit 
Jablonkay Mária, a solymári Dr. Jablonkay István Helytörté-
neti Gyűjtemény volt vezetője terjesztette fel az elismerésre.

Dr. Fetter Ádám polgármester és Strack Bernadett alpol-
gármester a kitüntetést követően személyesen gratulált 
Mici néninek, melynek során arról is beszélgettek, hogyan 
tudná megkönnyíteni az önkormányzat a gyűjtemény 
rendszerezését, a térségi, sőt országos szinten is jelentős 
értékek további megőrzését, gondozását. A jó hangulatú 
beszélgetés után tárlatvezetésre is sor került a Tájházban.

Gromon Andrásné Mici nénivel az újság következő számá-
ban hosszabb beszélgetést olvashatnak majd.

Hálás köszönetem mindazoknak, 
akik telefonon, interneten vagy sze-
mélyesen osztoztak örömömben.

Gromon Andrásné

Ezt az örökséget hagyta ránk, késői magyarokra 1956: soha ne 
higgyük el azt, hogy van következmények nélküli világ. Soha ne 
adjuk meg magunkat annak a nyomasztó érzésnek, hogy csak 
az örök jelen létezik, amelyben a pártnak és a politikai hatalmon 
lévőknek mindig igaza van.

Emlékezzünk vörösvári hősi halottunkra, Fedor Lajosra és 
az összes áldozatra, akik mertek cselekedni a szabadságért 
és reményt adtak, hogy a diktatúrának, embertelenségnek, 
gonoszságnak is van következménye, és az igazság végül 
győzedelmeskedik.

Tisztelet a hősöknek!
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Környezettudatosan 
az Alma együttessel

ZöldForgódal, Kukáspupa, Szuperkukák – gyermekesek számára bizonyára ismerősen 
hangzanak ezek a címek, a népszerű Alma együttes jól ismert dalai. A zenekar 

októberben Vörösváron adott koncertet, melynek apropójáról 
a zenekar menedzserével, Szabó Pállal beszélgettünk.

A hűvös, borús idő ellenére megtelt érdeklődőkkel október 8-án 
délután a Platz piacon a színpad előtti terület. Kicsik és nagyob-
bak együtt bulizhattak az Alma együttessel, és közben – észre-
vétlenül – egy kicsit környezetünk megóvásával is foglalkoztak. 
A másfél éves, ZöldForgó elnevezésű programsorozatot a Környe-
zetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, valamint az Alma 
együttes az Innovációs és Technológiai Minisztérium finanszíro-
zásával hozta létre. „A ZöldForgó az ITM által támogatott projekt, 
melynek lényege, hogy különböző eszközökkel megpróbáljuk a 
gyerkőcöket arra rávenni, hogy fontos legyen számukra a fenn-
tarthatóság, hogy zsigerileg jöjjön nekik az a fajta tudatosság, 
hogy nem szemetelünk, hogy szelektíven gyűjtjük a szemetet, 
hogy vigyázunk a környezetünkre” – magyarázza Szabó Pál.  

A ZöldForgó Élménynap egy 150 állomásos turné, melynek 
során iskolákba látogatnak el a zenekar tagjai, ahol a 4. és a 7. 
osztályosok számára tartanak izgalmas, interaktív előadást. A 
pályázati úton elérhető program érdekes eszközökkel, korszerű 
technológiákkal mutatja be a mindennapokban is használható 
környezettudatos megoldásokat. „Például egy applikáció segít-
ségével életre kelthető képeket láthatnak a gyerekek, eljuthat-
nak a gödöllői hulladékfeldolgozóba, ahol 360 fokban körül-
nézhetnek, és láthatják azokat a hatalmas hulladékhegyeket, 
amelyeket termelünk. Tudni kell, hogy az ország évente három 
Gellért-hegy méretű hulladékot termel, ezen hulladékok jelen-
tős része újrafelhasználható lenne, ha egy picit odafigyelnénk. 
A mi feladatunk az, hogy erre felhívjuk a figyelmet. A ZöldForgó 

Mi is az a ZöldForgó?
A ZöldForgó Élménynap program egy egyedülálló 
kezdeményezés, amely korunk legnagyobb kihívásaira 
– mint például a klímaváltozás, energiapazarlás, túlfo-
gyasztás, élővizek szennyezése – igyekszik válaszolni 

és megoldásokat kínálni a gyerekek nyelvén. A másfél 
évig tartó programsorozat a 150 helyszínen megren-
dezésre kerülő élménynap mellett egy teljes időszakot 
lefedő edukációs játékot is kínál, elsősorban általános 
iskolák részére.

Élménynap végén pedig az Alma együttes koncertje a jutalom. 
Napjaink egyik legnépszerűbb gyerekzenekaraként felelőssé-
günk van ezen a téren, fontos, hogy példát mutassunk” – tette 
hozzá a menedzser.

Palkovics Mária
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A bányász emlékszoba 
egykori lakói

Nemrég érkezett egy telefon, egy idősebb női hang elcsukló 
hangon szólt bele. Mint kiderült, a bányász emlékszobáról meg-
jelent cikkünk kapcsán jelentkezett Nagy Erzsébet, aki nagy 
meglepetésemre elmesélte, hogy egykor a jelenlegi emlékszoba 
helyiségeiben éltek a szüleivel és testvéreivel. 

Nagy Pál és felesége, Soti Erzsébet a bánya miatt telepedtek le 
Pilisvörösváron 1947-ben. A családfő Kispestről, a felesége He-
vesből származott, Kispesten házasodtak össze. Nagy Pál kő-
művesként helyezkedett el a pilisszentiváni bányában, felesége 
a TSZ-ben kezdett dolgozni, szolgálati lakásként kapták meg a 
bányászmérnöki lakás pincehelyiségeit. A főépület jobb oldalán 
lakott a bányamérnök és családja, az épület többi része akkor la-
katlan volt. 

A pince három helyiségből állt. A lépcsőn leérkezve volt a kony-
ha, a második rész a lakószoba, majd még egy helyiség. Ez utób-
bit már beköltözéskor sem tudták használni, mivel borzasztó 
állapotban volt, de a másik kettő sem volt sokkal jobb, ennek 
kapcsán sajnos többen is asztmásak lettek a családban. A kony-
hában sparhelten főztek, a szobában kis kályha adott meleget. 

A szülők öt gyermeket neveltek itt, az elbeszélő arra is emléke-
zett, amikor testvérei születtek a konyhában lerakott szalma-
zsákon. Ketten voltak lányok, Erzsébet és Mária, illetve három 
fiúgyermek. Ifj. Nagy Pál később bányász lett Tatabányán, majd 
bányabusz-sofőr, Gábor bányász volt Pilisszentivánon. Az 1951-
ben született Sándorról Erzsébet elmesélte, hogy három hóna-
pos korában agyhártyagyulladást kapott, de több orvos sem is-
merte fel a betegséget. Az édesapa éppen egy rendőrség épületét 
renoválta, és egy rendőrnek elmesélte, mennyire beteg a fia. A 
biztos úr nyomban intézkedett, és nemsokára kórházi kezelést 
kapott a gyermek.

Az épület környezetéről is leírást kaptam. A ház előtti udvar-
ban négy nagy, különböző időben érő cseresznyefa, négy diófa, 
valamint almafák voltak, közvetlenül az épület mögött hét jona-
tánalmafa termett. Ezek környezetében később nagy kerthe-

lyiséget alakítottak ki. Az alsó kertben is sok gyümölcsfa volt, 
köztük hétfajta körte, ringló, szilva, dió és cseresznye. 

Nagy Pál 1950-ben Budapestre ment dolgozni, ennek ellenére 
nem kellett kiköltözniük a bányászlakásból. Nagy Pálné 1957-
ben a TSZ-ből a Dorogi Szénbányákhoz ment dolgozni, és csil-
lésként helyezkedett el Sárisápon. Kezdetben lent a bányában 
dolgozott, majd 4-5 év után külszínre osztották be. Már nyugdí-
jasként 1970-től az ORFI sebészeti osztályán takarított 20 éven 
keresztül. 1990-től betegsége miatt otthon maradt. A Napos Ol-
dal megnyitásakor is itt élt még, innen járt fel a szociális szerve-
zet szolgáltatásait igénybe venni. A kilencvenes évek közepén új 
lakásba költözött és ott is élt 2002-ben bekövetkezett haláláig. 

Nagy Erzsébet arról az időszakról is mesélt, amikor nagy mulat-
ságok voltak a főépületben. Belül nagy táncterem volt, melyet 
hétköznapokon mozi céljára, hétvégeken pedig táncmulatságok-
ra használtak. Jó időben a kinti kerthelyiségben zajlottak a mu-
latságok, melyek legtöbbjén a Wulcan Zenekar adta a talpaláva-
lót. Az épületben kocsma is működött, mely biztosította az ételt 
és italt az ide látogató közönségnek. Az udvarba belépve jobb 
oldalon volt egy nagy kuglipálya, ahová sokan jártak szórakozni. 

Nagy Erzsébet szomorúan emlékszik vissza családja életének 
megpróbáltatásaira, édesanyja szorgos, munkás életére. Beszél-
getésünk végén azonban elmesélte, hogy gyermekként nagy 
öröm volt ezen a helyen élni. Élvezték a sok gyümölcsfa folya-
matos termését, az udvarban zajló mulatságokat, valamint a 
kuglibábuk felállítását a pályán. Sajnos mai napig szenved az 
asztmától, de szeretetettel osztotta meg velünk emlékeit. Kér-
te, hogy örökítsük meg az élettörténetüket, hogy ne merüljön 
feledésbe a Nagy család korábbi élete a mai bányász emlékszoba 
helyiségeiben.

Zsámboki Szabolcs

Helytörténet
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Átélni a jelent
Szeptember 22-én Junior Prima díjat kapott Sodró Eliza színművész. Ezt az elismerést azok 

a harminc év alatti fiatalok kaphatják meg, akik szakmájukban kiemelkedő teljesítményt 
nyújtanak. A vörösvári születésű színésszel telefonon beszélgettünk a díj kapcsán.

• Amikor legutoljára, 2006-ban interjút készítettem ön-
nel, ezt nyilatkozta lapunknak: „színpadon szeretném 
folytatni. Kitűztem célomul, hogy négy év múlva jelent-
kezem a Színművészeti Egyetemre. Nem úgy állok hozzá, 
hogy nem fog sikerülni, de elsőre általában senkit sem 
vesznek f öl. Utána megpróbálom másodikra is. Minden-
képpen színész szeretnék lenni.” Miként alakult az élet-
pályája?
Az első sikertelen budapesti felvételi után egy évet Berlinben 
töltöttem. Azon a nyáron egy kisbusszal beutaztuk Európa déli 
részét, hogy legyen némi tapasztalatom az életről, és hogy ki-
próbáljam, megállom-e a helyem a legszélsőségesebb helyzetek-
ben. Majd másodjára sem jutottam be az SZFE-re, de abban az 
évben felvételt nyertem a Kaposvári Egyetem színművész sza-
kára. Három évet töltöttem el Kaposváron, ám mikor az új veze-
tés elkezdte átgondolatlanul és önkényesen átalakítani a képzé-
sünket és kirúgni a tanárainkat, az egész osztályunk szakmai 
gyakorlatra menekült. Én a szombathelyi Weöres Sándor Szín-
házba kerültem Jordán Tamás igazgatása alá, ahol három ese-
ménydús évadot töltöttem: kettőt egyetemistaként, egyet pedig 
már mint diplomás színművész. 2016-ban Kováts Adél ajánlott 
szerződést a budapesti Radnóti Színházba, amit úgy éreztem, 
nem lehet visszautasítani. Budapestre költöztem, és azóta is a 
Radnóti társulatát igyekszem erősíteni.

• Milyen előadásokban láthatták eddig olvasóink?
Azért jó vidéken kezdeni, mert ott rengeteg műfajban kipróbál-
hatja magát az ember. Kortárs német daraboktól Shakespeare-en 
át a népszínművekig, Mágnás Miskától a Padlásig mindent tud-
ni kell, mert minden megtalál. A Radnóti elsősorban prózai 
színház, így itt nem olyan színes a műfaji paletta. Igyekszünk 
olyan darabokat elővenni, amelyek valamilyen aktuális társa-
dalmi problémára rezonálnak. Ha kicsit másra vágyom, van 
lehetőség kalandozni, legutóbb például Roxie-t játszottam az 
Átrium színház Chicago című előadásában. A következő bemu-
tatónk Friedrich Schiller Don Carlos című drámájából készül, 
amelyben Eboli hercegnőt játszom. Szerepeimben mindig a hi-
telességre és a kérlelhetetlen őszinteségre törekszem, és minél 
sokszínűbb a feladat, annál sokszínűbb leszek én is.

• Melyik szerepét szerette a lejobban?
Igen nehéz kérdés ez számomra, nem is szoktam kiemelni egy-
egy külön szerepet. Inkább azt mondanám, hogy azt érzem az 
igazán nagy találkozásnak, amikor egy-egy szerep eljátszása 
során saját képességeimhez képest valami új kihívást tudok 

teljesíteni. Számomra egy darabban a munkafolyamat, a rende-
zővel való közös gondolkozás, a kollégákkal való egymásra han-
golódás adják az izgalmat. A szerepeim mások lennének, ha más 
körülmények között születnének. Minden szerepemtől tanulok 
valamit, és mindegyik kap belőlem is egy kis darabot.

• Mi volt az első gondolata, amikor megtudta, hogy meg-
kapja a Junior Prima díjat?
Fontos tudni, hogy ezt az elismerést csak olyan emberek kaphat-
ják, akiket a korábbi díjazottak jelölnek. Természetesen nagyon 
örültem neki, bár tudtam, hogy jelöltek, sőt igazából már a ko-
rábbi években is megtiszteltek a kollégák azzal, hogy a nevemet 

Fotó: Dobos Tamás
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Új könyvek
a városi könyvtárban

Lindsay Jayne Ashford: 
Rejtély az Orient Expresszen
Bízva abban, hogy végre pontot tehet tönk-
rement házassága végére, Agatha Christie 
jegyet vált az Orient Expresszre – persze 
álnéven…

Amanda Stevens: A birodalom
Folytatódik a paranormális-romantikus 
sorozat, a Sírkertek királynője. A halott-
látó temetőrestaurátor, Amelia Gray egy 
újabb megbízatást kap, ami majdnem az 
életébe kerül.

Dezső András: Magyar kóla – A kokain 
útja Magyarországon
A Maffiózók mackónadrágban című best-
seller szerzője ezúttal a magyarországi ko-
kainpiac és a drogban úszó elit világába ad 
betekintést.

Madeline Hunter, Sabrina Jeffries, 
Mary Jo Putney: Téli csábítás
Három történet a romantikus regények 
királynőitől.

Závada Pál: Wanderer
Wanderer, a mindenkori Vándor a régi Bu-
daörsön, a valaha itt élt németek közt jár e 
könyv lapjain. 

Leila Meacham: Titánok
A szerző ismét szívbe markoló, nagyívű csa-
ládregényt írt, ezúttal szülői szeretetről és 
gyűlöletről, reményről és megbékélésről.

Jonas Jonasson: 
Édes a Bosszú Részvénytársaság
Egy kreatív svéd reklámszakember cége, 
az Édes a Bosszú Rt. vállalja különféle sérel-
mektől szenvedő ügyfelei részére a bosz-
szúállás lebonyolítását – a törvényesség 
határain belül.

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

betették abba a bizonyos kalapba. Ezt a díjat a szpon-
zortól független, szakmai zsűri ítéli oda a kiválasztot-
taknak, és ez a függetlenség adja a díj igazi értékét. A 
zsűrit idén is olyan elismert szakemberek alkották, 
mint például Máté Gábor vagy Rudolf Péter. Ennek fé-
nyében igazi megtiszteltetés volt számomra a díjazás, 
különösen mivel számos olyan színművész megkapta 
már előttem, akiket nagyra tartok.

• Anno a Rokonok című film kapcsán beszélget-
tünk. Akkor azt mondta, hogy a tévészereplés 
nem az elsődleges célja, ám azóta több filmben is 
feltűnt.
Fontos látni az összefüggéseket, hiszen Magyaror-
szágon még mindig nem forog annyi film, hogy 
csak film színészetből meg lehessen élni, ezért a havi 
fixemet a színház biztosítja. Szabadidőmben viszont 
eljártam, eljárok meghallgatásokra, így több filmben 
is közreműködtem az elmúlt évek során. Fontosnak 
tartom ezeket a munkákat, mert Kaposváron kima-
radt az oktatásunkból, hogy mennyiben más a szín-
padi és a filmes színészet. Egy sorozat forgatása arra 
is jó, hogy kísérletezzen az ember, és ha tudod, mit 
figyelj, akkor tanár nélkül is tudsz tanulni: felfedezed 
a hibáidat és kijavítod őket. Ilyen tanulás volt nekem 
a Tóth János című sorozat. Így mikor Deák Kristóffal 
a Foglyokat forgattuk, már nem voltam annyira bi-
zonytalan, mint korábban. Legutoljára a Toxikoma 
című filmben játszottam, amely Szabó Győző köny-
vét dolgozza fel és jövő év januárjától lesz látható. Most 
pedig A mi kis falunk című sorzatban forgatok, amit 
azért is szeretek, mert olyankor mindig át kell menni 
Vörösváron, hogy kijussunk Pilisszentlélekre, ahol a 
forgatás zajlik.

• A 2019-es Foglyokban alakított Sára karakte-
réért megkapta a Magyar Filmdíjat legjobb női 
főszereplő (tévéfilm) kategóriában.
Amikor megformálok egy karaktert, mindig igyek-
szem a lehető leginkább jelen idejűleg átélni őt, és nem 
a film utóéletére gondolni. Sára eljátszása nagy kihívás 
volt. A karakter a film elején még egy abszolút rend-
szer- és párthű figura, aztán egyszer csak beköltözik 
a politika a szobába, szó szerint, mert megjelenik ott 
az Államvédelmi Hatóság… És akkor felmerülnek bi-
zonyos kérdések, amelyekre egy idő után már nem le-
het a szokásos, kellemesen langymeleg hazugságokkal 
válaszolni. Szerintem nagyon jó film lett, fenn van a 
Netflixen.

• Jelenleg nem Pilisvörösváron él, mit jelent ön-
nek a város? 
Mindig ott élek, ahol éppen a munkahelyem van, de 
amikor csak időm engedi, meglátogatom a családot Vö-
rösváron. Azt hiszem, lélekben sosem költöztem el ott-
honról. Úgy tekintek az elmúlt 11 évre, mint egy hosszú 
kirándulásra, és hiszem, hogy egy nap még visszatérek. 
Van bennem a város felé egyfajta lokálpatrióta érzés, 
mert vörösvári vagyok, sváb vagyok, mindez hozzátarto-
zik az identitásomhoz, amire büszke vagyok.

Kókai Márton
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Keresse december 1 —24. között 19 órakor 
a Művészetek Háza honlapján! 

Pályáztunk és nyertünk 
hangszerpályázaton
A Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata és 
a Baden-Württemberg Inter-
national – a német szövetségi 
belügyminisztérium által a 
magyarországi német kul-
túrcsoportok részére nyúj-
tott támogatáson keresztül 
– a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Fúvószenekar 
Közhasznú Egyesületet („Ge-
fördert durch das Bundes-
ministerium des Innern, für 
Bau und Heimat aufgrund eines Beschlusses des Deutschen 
Bundestages”) 1360 eurónak megfelelő (480 960 forint ösz-
szegű) támogatásban részesítette, melyet az egyesület egy új 
Cerveny szárnykürt CVFH vásárlására használt fel. A teljes 
vételár 588 000 forint volt, a fennmaradó részt a zenekar sa-
ját forrásból biztosította.

Szeretnénk köszönetet mondani a német belügyminisztéri-
umnak, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatá-
nak, valamint az egyesület támogatóinak. Szívesen vesszük a 
további pénzügyi felajánlásokat, hiszen azok zenekarunk mű-
ködését szolgálják – öregbítve ezzel városunk hírnevét.

Feldhoffer János
elnök
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Segítség a temetőben 
és környékén
Mindenszentek ünnepe előtt az önkormányzat kiemelt figyelmet 
fordított a temető rendbetételére. A Városgazda Kft. kollégái min-
dent megtettek azért, hogy a temető és környéke tiszta és ápolt 
legyen, hogy a vörösváriak méltó módon emlékezhessenek szeret-
teikre. A temető idén is hosszabb időszakban volt látogatható. 

A november 1-jei 17 órai szentmisén a Covid-helyzet szabályait 
betartva vettek részt a hívek. A Városgazda Kft. munkatársai, a 
rendőrségi körzeti megbízottak, az önkéntes tűzoltók és a polgárőr 
egyesületek egész hétvégi munkájának köszönhetően az ünnepi 
időszak rendben zajlott le. Ők segítettek a parkoltatásban, a rend 
fenntartásában, a takarításban, a világításban, a temetőn belüli 
járőrözésben és a bűnmegelőzésben. Megkönnyítette a közlekedést 
a november elsején a temető felé közlekedő ingyenes különbuszjá-
rat is, mely az Oxigén Úszósuli segítségével valósult meg.

vorosvarihirek.hu

A tél közeledtével, a hó és a lefagyások okán az utak sok esetben 
síkosak, balesetveszélyesek lehetnek, így már most arra kérem 
Önöket, hogy az ilyen rendkívüli esetekben, amennyiben nem 
elkerülhetetlenül fontos, ne keljenek útra autóval, és gyalogosan 
is rendkívül óvatosan közlekedjenek.

A Pilisvörösvári Városgazda Kft. munkatársai készenlétben áll-
nak, minden rendelkezésükre álló erőforrással végzik majd az 
utak síkosságmentesítését. A közintézmények (Szakorvosi Ren-
delőintézet, Polgármesteri Hivatal, bölcsőde, óvodák, iskolák stb.) 
előtti területek és járdák takarítása ugyancsak folyamatos lesz.

Tisztelettel kérem a lakosságot, hogy a téli időszakban ne par-
koljanak az utcán, álljanak be inkább a telkeikre, különben a 
Városgazda Kft. munkatársai a hókotró és sószóró gépekkel 
nem tudják maradéktalanul megtisztítani az úttestet az utca 
nagy részét elfoglaló autók miatt.

Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a parkoló autók miatt a 
szűk utcákba nem mindenhol tud behajtani a hókotró, síkosság-

Felhívás 
a síkosságmentesítés kapcsán

Kedves Vörösváriak!

mentesítő munkagép, így kérjük azokat a gépjármű-tulajdono-
sokat, akik csak az utcán tudnak parkolni, azt úgy tegyék, hogy 
legalább 2,5 méternyi hely maradjon a gépek biztonságos mun-
kavégzése és a folyamatos közlekedés biztosítása érdekében.

Aki az utcán parkol, ugyan nem követ el szabálysértést, de aka-
dályozza az önkormányzat kötelező feladatellátását és bosszúsá-
got okoz lakótársai számra, mert miatta nem tudják elkotorni a 
havat, vagy nem tudják teljesen megoldani a csúszásmentesítést.

Előre is köszönöm jogkövető magatartásukat. 
Tegyünk együtt Vörösvárért! Pilisvörösvár a mi otthonunk!

Dr. Fetter Ádám polgármester

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

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

A vörösvári tűzoltókat kizárólag a 105-ös 
vagy a 112-es telefonszámon lehet riasztani!
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Láthatatlan kutyagyilkos
A kutyákra nézve gyakran halálos betegség, 

a szívférgesség korábban inkább 
Magyarország déli és keleti részén 

volt elterjedt, a közelmúltban azonban 
környékünkön is megjelent. Dr. Talpag Bálint 

állatorvos is felhívja a figyelmet erre 
az újkeletű betegségre. 

Tíz éve igazolták először a szívférgességet okozó, behurcolt 
élősködő jelenlétét hazánkban. A fertőzés a kutyákra nézve 
hosszú évekig halálos kimenetelűnek számított, és bár már 
gyógyítható, a kezelés rendkívül drága és nagyon rizikós. Az 
élősködő elleni küzdelem leghatékonyabb módja a megelő-
zés. A nevével ellentétben nem a szívet támadja meg először, 
hanem a tüdőartériát.

Mi az a szívféreg?
A szívférgességet a Dirofilaria immitis nevű fonálféregfaj 
okozza, melynek természetes gazdája a kutya. Ha a fertő-
zött kutyában ivarérett nőstény és hím féreg is van, a lár-
vák elszaporodnak a véráramban. Ezek önmagukban nem 
okoznak tüneteket, de ha egy szúnyog vért szív a kutyából, 
a szúnyog szervezetében fejlődésnek indulnak a lárvák, két 
hét alatt kifejlődnek és fertőzőképesek lesznek. Ha ezt köve-
tően a szúnyog megcsíp egy másik kutyát, a fertőző lárvák 
annak a szervezetébe is átvándorolnak. Itt több hónap alatt 
elérik az ötödik stádiumot, és a vérárammal bejutnak a tüdő 
ereibe és a szívbe. A féreg kifejlett egyedei akár 40 cm hosz-
szúak is lehetnek. 

A fertőzött állatok gyakran sokáig tünetmentesek, de a szív-
féregfertőzésnek előrehaladottabb stádiumban már látható 
tünetei is vannak: nehézlégzés, erőteljes lihegés, fáradé-
konyság, étvágytalanság, rossz közérzet. 

Szűrővizsgálat és megelőzés
Bár korábban inkább Magyarország déli és keleti részén volt 
elterjedt ez a betegség, a közelmúltban környékünkön is 
megjelent. Dr. Talpag Bálint állatorvos is találkozott már a 
praxisában ezzel az új, de nagyon kegyetlen betegséggel. 

A betegség gyógyítása nem egyszerű, ezért nagyon fontos a 
megelőzés, amelynek alapvető gyógyszere havonta adagol-
ható tabletta formájában kapható – hívja fel a figyelmet az 
állatorvos. – Vannak, akik nem szívesen gyógyszerezik a ku-
tyájukat, de minden szempontot figyelembe véve érdemes a 
megelőzés mellett dönteni, és tavasztól őszig gyógyszert adni 
a kutyának. Létezik komplex készítmény is, amely kullancs, 
bolha és egyéb férgek esetén is hat, így több szempontból is 
előnyös. Mielőtt azonban a megelőzéshez szükséges szert el-
kezdenénk adni a kutyának, meg kell bizonyosodni afelől, 
hogy nem fertőzött-e már az állat. Többféle teszt is létezik a 

szívférgesség kimutatására, ezek gyors elvégzésére ma már 
néhány ezer forintért bármelyik rendelőben lehetőség van. A 
tesztelés bármikor kérhető, de február, március a legoptimá-
lisabb időszak rá, ugyanis ilyenkor rajzanak ki a testen belül 
a férgek – mondja dr. Talpag Bálint.  

Gyógyítás
Akkor se essünk kétségbe, ha a teszt során kiderül, már szív-
férges a kutyánk, többfajta kezelés közül is választhatunk. 
Dr. Talpag Bálint a hosszabb, hathetes, kíméletesebb gyógy-
szeres kezelést ajánlja, amely eddig mindig hatékonynak 
bizonyult a praxisában. Van egy gyorsabb – de sajnos sok-
kal költségesebb – módszer is, egy injekciós kezelés, amely 
megöli a szívférget; ám mivel ebben az esetben folyamatos 
boxnyugalomra van szüksége a kutyának, ehhez a kezelés-
hez kórházi körülmények ajánlottak. 

Az ember és a szívféreg
A szívféreg ritkán ugyan, de más fajokban is megteleped-
het, így például a macskában. Fertőzött szúnyog csípésével 
az emberben is fejlődésnek indulhatnak a férgek, de a tüdő-
szövetekben megakadnak és nem tudnak kifejlődni, így nem 
okoznak tünetet.

Komáromi-B. Hajnalka
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Dobogó közelében
Igencsak szép eredményről számolhatunk be olvasóinknak a pi-
lisvörösvári horgászéletből, ugyanis a Gál Tibor, Kozek Ferenc, 
Fekete Zoltán és Szép Attila alkotta Black & Nice BRC Team 
nevű csapat a VIII. Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverse-
nyen a negyedik helyen végzett. A 2020 október 1–10. között 
megrendezett megmérettetés lényegében a világ leghosszabb-
nak számító pontyfogó versenye, ahol több mint száz induló 
közül érte el a vörösvári csapat ezt a kiemelkedő helyezést. 

A Vörösvári Újságnak Szép Attila segített a csapat bemutatásá-
ban. A baráti társaság tagjai különféle versenyeken ismerték meg 
egymást, és valamikor 2015-ben döntöttek úgy egy felvetődött 
ötlet alapján, hogy közös brigádot alakítanak. „Gál Tibor csapat-
társam már nagyon régen, még a balatoni behúzás engedélyezé-
se előtt is sokszor mondogatta, hogy menjünk le a Balatonra hor-
gászni – magyarázza Szép Attila. – Ám az akkori csapattársam 
véleménye viccesen csak az volt, hogy nem megyünk mi mesz-
szire keszegezni, így hát sosem mentünk. Aztán elérkezett 2015, 
amikor engedélyezték a behúzást, úgy döntöttem tehát, hogy 
próbáljuk ki a Balatont! Ahogy megláttam és horgászszemmel 
végigmértem ezt a gyönyörű, óriás vizet, azonnali szerelembe 
estem. Eldöntöttem, én már csak itt akarok horgászni!”

Időközben egy baráti verseny során Attila megismerte Fekete 
Zoltánt, aki mellette horgászott. Sokat beszélgettek és nagyon 
szimpatikussá váltak egymásnak, főként azért, mert a vörösvári 
pecás úgy érezte, hogy megtalálta benne azt az embert, aki tény-
leg komolyan veszi azt a hobbit és életformát, amely számára is 
fontos. Eldöntötték, hogy indulni fognak a Nemzetközi Balatoni 
Bojlis Horgászversenyen. Csapatuk neve saját vezetéknevükre 
utal, tehát Black, azaz Fekete és Nice, azaz szép. Ekkor jött a kép-

be a szintén vörösvári Gál Tibor, aki nem 
mellesleg rutinos révfülöpi horgász, majd 
negyedik társuk, Kozek Ferenc, aki társai 
elmondása szerint a horgászaton kívül tényleg mindenhez (is) 
ért. „Amióta így egymásra találtunk, szinte kizárólag csak a Ba-
latonon horgászunk egy másik vörösvári csapattal, a Vörösvár 
Teammel – meséli Attila. – Személyes kedvencünk az északi part, 
de sokszor tapasztaljuk, hogy az időjárás eléggé meg tudja kever-
ni a lapokat, biztosra nem lehet menni.”

A csapatnak ezzel a felállással a már említett verseny volt az 
ötödik komoly megmérettetése. Ezzel kapcsolatban érdemes 
tudni, hogy évente két komoly balatoni bojlis pecás versenyt 
rendeznek, ezek mellett még a Tisza-tavi ICM-et, azaz a Nemzet-
közi Ponty Maratont érdemes megemlíteni. Tavaly mindhárom 
megmérettetésen indult a csapat. A két versenyen kívül éves 
szinten általában négy alkalommal jutnak el a Balatonra pecáz-
ni, többnyire négy-öt napra, természetesen együtt.

A szóban forgó verseny Attila számára élete horgászatát jelentet-
te. „Túlzás nélkül mondhatom, hogy ezúttal minden szempont-
ból túlteljesítettem az eddigieket – meséli. – Több alkalommal 
döntöttem meg a rekordomnak számító 16 kilót. Elősként egy 17 
kilóst, majd egy 26 plusz kilós pontyot sikerült kimeríteni. Fan-
tasztikus élmény volt, sosem láttam még élőben ekkora halat!”

A csapat tagjai a negyedik hely elérése után egy adminisztráci-
ós hiba miatt csak november elején kapták meg a megérdemelt 
kupákat. Reméljük, jövőre hasonlóan szép eredményről számol-
hatunk be újságunkban!

Kókai Márton

Balról jobbra: Kozek Ferenc, Fekete Zoltán, Szép Attila, Gál Tibor
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Új távlatok

Beszélgetőpartnerem – az Oriol Motor cég tulajdonosa – 
2007 óta számít aktív rallyversenyzőnek. Anno a minimális 
követelményeknek eleget tevő Suzukival csöppent bele a te-
repautózás világába, ám amint komolyra fordult ez a hobbi 
(2011-ben a Rally II abszolút bajnoka volt másodosztályban), 
járművet váltott. Így ült át egy Mitsubishi Lancer ECO 9-es 
kocsiba, amellyel több-kevesebb sikerrel állt helyt a folya-
matosan változó rallymezőnyben. 

Balázs korábban már ismertetett történetét a 2017/2018-
as idénytől folytatjuk, amikor a versenyzése elég kaotikus 
módon zajlott, ahogy ő fogalmaz: „Nem indultunk minden 
futamon, úgymond hobbimódra vettük a dolgot. Lényegé-
ben igyekeztünk minden olyan megmérettetésen elindulni, 
amelyiken kedvünk volt.”

Hogy mi állt ennek a hozzáállásnak a hátterében? Elsősorban 
a Mitsubishi számos hibája, amelyen persze az autósportban 
nem csodálkozik el annyira az ember, hiszen utcaiból épített, 
és nem gyári versenyautóról van szó. A sorozatos meghibáso-
dásokból aztán Balázsnak elege lett és nagyot váltott, egészen 
pontosan egy Skoda Fabia R5-re cserélte autóját. Ez azért lé-
nyeges változás, mert ez a darab egy gyári fejlesztésű, épített 
versenyautó, lényegében minden porcikájában más, mint egy 
utcai jármű. Amikor az ember a vezetőülésbe ül, minden a ke-
zére áll, optimális feltételeket biztosít tehát a versenyzéshez. A 
szakemberek szerint ez már egyértelműen a csúcskategória.

„Nem bántam meg, hogy lecseréltem az autót – magyaráz-
za Órai Balázs –, sőt nagyon boldog vagyok, hogy végre egy 
olyan kocsi van alattam, amelyikben teljesen mértékben 
meg tudok bízni. Lekopogom, de eddig egyszer sem hagyott 
cserben. Persze a beállításain lehetne mit finomítani, de 
egyelőre még erre nem volt szükségem.” Az új autó tehát len-
dületet és lelkesedést hozott Balázs versenyzésébe, ahogy ő 
fogalmaz: benne ülve tényleg autóversenyzőnek érzi magát.

Ám hogy ne csak a versenyautóról legyen szó, beszéljünk 
kicsit az eredményekről is! 2017-ben a Magyar Nemzeti 
Rallye Bajnokságok egyikében, az úgynevezett ORC-ben (itt 
mindenki egyszerre indul egy mezőnyben) abszolút máso-
dik helyezést ért el, ami igencsak kiemelkedőnek mondható. 
2018-ban pár futamon a dobogón végeztek, de ugyanakkor 
sokszor ki is estek a versenyből. A meghibásodások sora 
2019-ben csak gyarapodott, régi autójával csak egyetlenegy 
futamon tudott célba érni.

Az idei esztendőben a koronavírus-járvány miatt később in-
dult a nagy és abszolút mezőnnyel bíró bajnokság. Eddig négy 
futamon indultak, ebből az egyiket halálos baleset miatt le-
fújták, a többi három alkalommal a tizedik hely környékén 
végeztek. Ez elsőre nem hangzik túlságosan nagy dolognak, 
azt viszont érdemes megemlíteni, hogy ezen a szinten az első 
25 kocsi mind R5-ös, sőt a versenyzők többségének mind ez a 
fő foglalkozása. Balázsnak meg ugyebár nem…

Az idei évben Balázs várhatóan még a hagyományos veszp-
rémi Mikulás rallyn fog elindulni, ami a korábban említett 
lefújt eset miatt idén 120 kilométeres bajnoki megmérette-
tésnek ígérkezik. 

Fontos megemlíteni, hogy Balázs továbbra is korábbi társá-
val, Vrezgó Balázzsal versenyez. Régebben a nem bajnoki fu-
tamokon navigátor társként felesége, Órai-Tallér Zsuzsanna 
volt mellette, de sajnos ő egy nyaki sérv miatt már nem ülhet 
férje mellé az anyósülésre. 

És hogy mit tartogat a jövő Balázs számára? Azt egyelőre 
még ő maga sem tudja, de reméljük, hogy új kocsijával to-
vábbi sikerekkel öregbíti majd a vörösvári sportélet hírnevét.

Kókai Márton

Legutoljára 2017 februárjában szerepelt lapunk hasábjain Órai Balázs 
vörösvári rallyversenyző, idejét éreztük tehát annak, hogy az elmúlt évek 

alapján ismételten összegezzük az autóversenyzés terén szerzett 
tapasztalatait, hiszen van miről számot adni!
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Borúsan folytatódott a Pilisvörösvári UFC háza táján a szezon, 
ugyanis a múlt havi számban már említett Perbál elleni vereség 
után a bajnokságban Délegyházáról sem sikerült az értékes pon-
tokat hazahozni. Igaz, hogy a vörösvári csapat eléggé tartalékos 
felállással játszott, ennek követleztében az eredmény 6:2 lett az 
otthoniaknak. A szépítésre a szomszédvárak rangadóján, azaz 
a Pilisvörösvár–Pilisszentiván mérkőzésen lett volna lehetőség. 
Sajnos hazai pályán sem sikerült itthon tartani a győzelmet, 
ugyanis közel hatvan percnyi emberhátrányban lévő játék után 
1:0-ra kikaptunk a szomszédoktól. A Szigetszentmiklósi MKFC 
ellen már nagyon látszott a vörösvári fiúkon, hogy bizonyítani 
akarnak, de a felázott, csúszós pályán nehéz volt megküzdeni a 

Borongós október
helyzeteit jól kihasználó ellenféllel. Az igen izgalmas mérkőzés 
vége 4:4 lett. November elsején Dömsöd ellen léptek pályára a 
vörösvári fiúk, azonban a bravúr ezúttal is elmaradt, mert az 
ellenfél kettő gólt lőtt, míg mi csak egyet.

Októberben a különféle utánpótlás korosztályok is sok meccset 
játszottak. Külön kiemelendő, hogy a Bozsik-tornán induló gye-
rekek több esetben is szép eredményeket értek el.

K. M.

Eredmények

Délegyháza – PUFC 6:2

PUFC – Pilisszentiván 0:1

PUFC – Szigetszentmiklósi MKFC 4:4

Dömsöd – PUFC 2:1 2:1
Fotó: Scheller Regina

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
Dobai Vivien és Ferencz János, 2020. 09. 18.

Megszülettek
Tajti Tibor, 2020. 09. 17.
Anya: Szilvási Dóra
Apa: Tajti Tibor

Kovács Fülöp, 2020. 09. 16.
Anya: Kádár Orsolya
Apa: Kovács Máté

Bolla Erik, 2020. 09. 25.
Anya: Karádi Kitti
Apa: Bolla Attila

Strack Nolen, 2020. 10. 11.
Anya: Nagy Nikolett
Apa: Strack Zsolt

Garnier-Salvi Nina, 2020. 10. 12.
Anya: Kali Nóra
Apa: Garnier-Salvi Vincent

Nagy-Breier Sára, 2020. 10. 19.
Anya: Breier Anna
Apa: Nagy Barna

Dorogi Benett Ákos, 2020. 10. 20.
Anya: Lukács Melinda
Apa: Dr. Dorogi Ákos

Szauter Adrián Márton, 2020. 10. 30.
Anya: Strbik Kitti
Apa: Szauter Ákos

Elhunytak

Hasenfratz Ferencné, 89 év
szül. Márton Róza
2020. 10. 02. Lévai u. 9.

Fetter Jakabné, 49 év
szül. Kornéli Ágota
2020. 10. 02. Zrínyi u. 65.

Peller László, 77 év
2020. 10. 04. Fő u.

Győr Antalné, 95 év
szül. Ivics Julianna
2020. 10. 07. Szt. Erzsébet Otthon

Krupp Ferencné, 89 év
szül. Spannberger Irma
2020. 10. 09. Bányakápolna u. 13.

Ferenczné Tagscherer Ida, 68 év
2020. 10. 11. Flórián u. 12.

Marosvári Zoltán, 66 év
2020. 10. 21. Zrínyi u. 27.

Schäffer Lőrinc, 88 év
2020. 10. 23. Iskola u. 10.

Portik Istvánné, 87 év
szül. Fábián Rozália
2020. 10. 27. Kápolna u. 41.
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Nyereményjáték
A helyes megfejtést be-
küldők között egy „Pilis-
vörösvár bögrét” sorso-
lunk ki! A megfejtéseket 
december 5-éig várjuk az 
ujsag@pilisvorosvar.hu 
e-mail-címre.

Sorsolás: dec. 7., a nyer-
test e-mailben értesítjük.

Hirdetési ajánlatok 
vállalkozóknak 

A város hivatalos honlapján a vállalkozások álláshirdetését ingyenesen közzéteszi az önkor-
mányzat. A hirdetés 30 napig aktív marad és ingyenesen hosszabbítható. A helyi álláshirde-
téseket októberben 1600-an látták, érdemes tehát ezen a felületen hirdetni. A hirdetéseket az 
allashirdetes@pilisvorosvar.hu e-mail-címre várják.

Vállalkozásukat reklámozhatják fizetett hirdetésként a Vörösvári Újságban, mely 2020 
szeptemberétől már 4100 háztartásba jut el havonta. A decemberi lapszámban még a régi 
áron hirdethet! Hirdetések már 3750 forinttól. Hirdetésüket lapzártáig juttathatják el az 
ujsag@pilisvorosvar.hu e-mail-címre. A decemberi újság lapzártája november 25., meg-
jelenése december 11.

Ha az interneten, újságban és televízóban való együttes megjelenés érdekli, a Pilisvörösvár 
csomag komplex megoldást kínál Önnek. Ajánlatot az ujsag@pilisvorosvar.hu címen kérhet.

Rejtvény Kedves Olvasóink! E havi számunkban Herczeg Ferenc egy idézetét 
rejtettük el, ami a szürethez és a borhoz kapcsolódik.

„Egy pohár jó bor mellett hamar megértik...”
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Környezettudatosság 
és innováció
Az 1665-ben alapított Saint-Gobain a világ egyik legrégebbi 
vállalataként működik és a 100 legnagyobb ipari vállalat közé 
tartozik. Az évszázadok alatt szerzett tapasztalatainak és fo-
lyamatos innovációra való képességének köszönhetően ma már 
világelső a fenntartható építés területén. Olyan nagy teljesít-
ményű innovatív építőanyagokat tervez, gyárt és forgalmaz, 
amelyek az energiahatékonyságot és a környezetvédelmet szol-
gálják. Átfogó megoldásaival az egész világon minőségi, haté-
kony és fenntartható lakhatást kínál az embereknek. 

A Saint-Gobain Magyarországon nyolc márkával, két termelő-
üzemmel van jelen, és közel 300 embernek ad munkát. A cso-
portot 1992 óta a Rigips (gipszkarton építőlemezek, gipsz alapú 
termékek és álmennyezetek), az Isover (ásványgyapot-szige-
telés) és a pilisvörösvári székhelyű Weber (vakolatok, műszaki 
habarcsok és hidegburkolati segédanyagok) márkák képviselik. 
A vállalatcsoport további tagja a gépjárműüvegek értékesítésére 
specializálódott Saint-Gobain Abrasives, valamint a Saint-Go-
bain PAM (csővezeték rendszerek) és a Saint-Gobain Glass (üveg 
alapú megoldások).

A társadalom és környezet védelme a Saint-Gobain tevékeny-
ségeiben folyamatos elkötelezettséget és óvatosságot kíván. A 
Saint-Gobain csapata olyan innovatív megoldásokat fejleszt, 
melyek segítségével az új vagy felújított épületek energiaha-
tékonyak, kényelmesek, egészségesek és egyben gyönyörűek 
lesznek; mindezt úgy, hogy közben a természet erőforrásait is 
védelmezik és a társadalmat szolgálják. Mivel a vállalat a kör-

nyezettudatosság híve, igyekszik csökkenteni az építési és bon-
tási hulladék jelentős mennyiségét. Olyan termékek fejlesztésén 
dolgozik, amelyek használatakor kevesebb hulladék keletkezik. 
A Saint-Gobain kezdeményezése szerint fontos, hogy természet-
barát megoldásokkal növelje a komfortérzetet, és ezzel egy újfaj-
ta, egészséges életmódot alakítson ki. Környezetünk védelmére 
és a folyamatos tájrendezésre nagy hangsúlyt fektet a pilisvö-
rösvári telephelyen és a hozzá tartozó bánya területén is. A cég 
kiemelt figyelmet fordít a biodiverzitás fontosságára, valamint 
élőhelyek teremtésére a meglévő állat- és növényvilág számára: 
a fecskék fészkeinek megőrzése, madárodúk kihelyezése, dene-
vérmenedék kialakítása a társaság mindennapjainak része. 

Társadalmi szerepvállalásként kiemelkedik a cég iskola-
mosdó-felújítási programja. A Saint-Gobain immáron harma-
dik alkalommal támogatja a Domestos Iskolamosdó Felújítási 
Programot, melynek célja, hogy a rászoruló iskolák illemhelyei 
higiénikusak, biztonságosak és esztétikusak legyenek. Az is-
kolai mosdóhelyiségeknek hatalmas szerepe van a gyermekek 
higiéniai nevelésében és az alapvető szokások elsajátításában, 
ami ebben a vírusos időszakban kifejezett jelentőséggel bír. Idén 
1000 kisiskolás veheti birtokba a cég termékeivel felújított mos-
dókat.

A Saint-Gobain segítséget nyújt a szociális lakások kialakítá-
sában és felújításában is azok számára, akik nehéz helyzetben 
vannak. Fontosnak tartja, hogy mindenki egészséges és energia-
takarékos környezetben élhessen. A vállalat számára kiemelke-
dő jelentőségű, hogy támogassa a fiatalokat a munkaszerzésben 
építőipari területen.

Az idei nehéz időszak alatt a Saint-Gobain 2000 maszkot aján-
lott fel a pilisvörösvári lakosok számára. Piros Attila vezérigaz-
gató a cég nevében adta át a maszkokat tartalmazó csomagot dr. 
Fetter Ádám polgármesternek.

Említésre méltó, hogy a Saint-Gobain elkötelezett híve a vörös-
vári sportéletnek is. A helyben működő vállalkozások a helyi 
közösségi élet támogatásával rengeteget tudnak tenni azért, 
hogy az itt élők mindig jól érezzék magunkat. 

A Webernél nagyon büszkék az itt dolgozók (akik többnyire pi-
lisvörösvári vagy környékbeli lakosok), hogy ilyen környezet-
ben dolgozhatnak, a Saint-Gobain Hungary Kft.-nél.

A Saint-Gobain Hungary Kft. csapata
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS
0-24 

bontás nélkül!

Vízszerelés, 
csatorna 

kialakítása
+36-70/624-20-81

Gabó 
duguláselhárítás

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

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

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

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

www.goliatgumi.huwww.goliatgumi.hu

Nyitva: 
00 00H-P: 8 -17

00 30Szo: 8 -12
V: zárva

Szervizünkben a raktárról vásárolt 
új abroncsok szerelése díjmentes.

Szervizünkben a raktárról vásárolt 
új abroncsok szerelése díjmentes.

használt és új abroncsok értékesítése

-        gumiszerelés 10-23”-ig

-        centrírozás

-        gumiabroncs és felnik javítás

-        szezonális gumi/felni tárolás

-        alu és lemez felnik értékesítése (használt/új)
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ELADÓ 
ÖNKORMÁNYZATI 

ÉPÍTÉSI TELEK

Információ: 
06-26-330-233/156-os mellék

Szapolyai u. 6. 
3824/13 hrsz.

828 m2 alapterületű, üres 
lakótelek, víz, gáz, csatorna az 
ingatlanon, elektromos áram 
az ingatlan előtt biztosított.

Ajánlati ár: 21 400 000 Ft + áfa
Ajánlati biztosíték (1%): 

214 000 Ft + áfa

 

  

www.deponia.hu          Depónia Nonprofit Kft. 
  

A Depónia Nonprofit Kft. solymári telephelyére 

GÉPJÁRMŰVEZETŐ 
munkakörbe 

„C” típusú jogosítvánnyal, GKI kártyával, 

gyakorlattal rendelkező munkatársat keres. 

 Feladatok: 

• Hulladékgyűjtő járművek vezetése 

Előny: 

• Könnyű- és nehézgépkezelői jogosítvány 
• Települési hulladékgyűjtő, szállító képesítés 

Amit kínálunk: 

• Stabil bejelentett munkahely, állandó jövedelem 
• Biztos hátterű folyamatos munkalehetőség 
• Azonnali munkakezdési lehetőség 
• 3 hónap próbaidő után cafetéria juttatás 
• Útiköltség térítés 
• Szakmai képzések 

Szakmai önéletrajzokat a munkaugy@deponia.hu e-mail címre várjuk. 
 

Érdeklődni hétfőtől - csütörtökig 8.00 - 15.00 óráig, pénteken 8.00 - 13.00 óráig  
a 06-22/504-413-as telefonszámon lehet. 

 

“Tájékoztatjuk, hogy a Depónia Nonprofit Kft., mint adatkezelő az Ön jelen hirdetésre megküldött 
személyes adatait a munkaszerződés megkötését megelőző lépések megtétele céljából, az ahhoz 
szükséges mértékig a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján kezeli. A pozíció más pályázó általi 
betöltése esetén a részünkre megküldött adatait haladéktalanul töröljük. Az adatkezeléssel 
kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Depónia Nonprofit Kft. honlapján talál.” 

 

Víz- 
és fűtésszerelés, 

javítások

Steckl Bernát
+36-20/583-9193

b.steckl@gmail.com

GYÓGYPEDIKŰR
problémás láb kezelése, manikűr 

szolgáltatások, akár az Ön otthoná-
ban is Pilisvörösváron és környékén.

Nagy tapasztalattal rendelkező 
szakember vagyok.

Keressen bizalommal. 

Elérhetőségem: 
06/20-2-568-564

Kell egy hely?
hurrahetfo.hu

Hurrá hétfő

hurra_hetfo

30/517-3167

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



A remény 
ünnepe

A 9. századtól kezdve november 1-jén ünnepli a katolikus vi-
lág mindenszentek napját, ilyenkor emlékezünk meg az összes 
szentről, azokról is, akiket az egyházi kalendárium külön, név 
szerint nem jegyez. Az ezt követő napon, halottak napján az 
egyház a tisztítótűzben szenvedő lelkekről emlékezik meg. 

Hagyomány, hogy a vörösvári temetőben november első napjának estéjén 
szentmisével ünneplünk, melyet idén Dévényi Ferenc atya mutatott be. 
Mindenszentek napja és a halottak napja szomorú eseménynek tűnik, hol-
ott ez az az ünnep, amely rávilágít életünk végső céljára és boldogságára, 
és ez reménnyel kell, hogy eltöltsön bennünket.

„Keresztény hitünk magja Jézus Krisztus feltámadása, amely a mi feltá-
madásunk ígérete és záloga is egyben. Ezért a mindenszentek ünnepe és a 
halottak napja üzenete lényegében azonos: az örök élet üzenete” – mondta 
el Ferenc atya a prédikációban. Mindenki megkapja a lehetőséget a meg-
szentelt életre: „Aki az Úristennel való gondolkozás gondolatkörében él, 
az biztosan igyekszik szentül, bűntelenül élni. Ezt mondja Szent János 
megszentelődésnek. Szent János a reménységről szól: nem félve és retteg-
ve, hanem reménységgel eltelve készülünk a boldog találkozásra, amikor 
belépünk a mennyországba, amelyet az Úristen azoknak készített, akik őt 
szeretik.” 

KBH


