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Három komoly beruházás zajlott a Szent 
Erzsébet utcai sportpályán az elmúlt hóna-
pokban. A munkálatok márciusban kezd!d-
tek, ezalatt kialakítottak egy 35 szórófejes 
öntöz!rendszert, felújították a büfé-klubház 
épületét és napelemrendszert telepítettek.

A beruházás részben TAO-támogatásból, 
részben önkormányzati önrészvállalással, 
részben pedig pilisvörösvári vállalkozók se-
gítségével teljesülhetett. Az új öntöz!rend-
szer telepítése listaáron például 7-8 millió 

forintba került volna, azonban a helyi vállalkozókkal való jó kapcsolatnak köszönhet!en 
kedvez! – körülbelül 70 százalékos – áron sikerült megvalósítani. 

A faanyag egy részét a Grand-Ács Tet!centrum és Készház Kft. ajánlotta fel. A városgazdák 
több mint 400 munkaórát fektettek a klubház felújításába. Ezalatt egyebek mellett kicse-
rélték a burkolatot, áthelyezték és ugyancsak kicserélték a nyílászárókat, valamint rendbe 
tették az elektromos hálózatot. Rövid id!n belül visszakerülhetett a bels! bútorzat, április 
közepén pedig megkezdték a küls! szigetelés és lemezburkolat felhelyezését. Utolsó simí-
tásként helyreállították és murvával szórták be a klubhelyiség melletti utat, széldeszkát 
festettek és feltették a Pilisvörösvári UFC logóját és a feliratot. Mindezeken felül a palatet!re 
polimerbitumen lemez került, és új ereszcsatornát is kapott az épület.

„A legnagyobb feladat a küls! homlokzat megújítása volt, hogy az egyesület a jöv!ben mél-
tó módon tudja fogadni a pályára kilátogatókat. Reméljük, a korszer"sítés révén még sok 
éven keresztül élvezhetik a futballrajongók a hely szolgáltatásait” – mondta a Városgazda 
Kft. ügyvezet!je, Szauter Gábor. 

A harmadik lényeges fejlesztés, hogy a tet!síkra napelemeket telepítettek, ezzel egy 11 kilo-
wattos napelemrendszert kapott a sportpálya. A jöv!ben ez biztosítja majd az egész létesít-
mény – az öltöz!k, a pályához tartozó világítás és a faház – áramellátását. A munka május-
ban fejez!dött be.

Befejez!dtek a munkálatok a sportpályán 

Június 4. a nemzeti összetartozás napja, ekkor 
emlékezünk az 1920-as trianoni békeszerz!-
dés aláírásának évfordulójára. „Azért vagyunk 
a világon, hogy valahol otthon legyünk ben-
ne” – írta Tamási Áron az Ábel-trilógiában. 
A béke diktátum 101. évfordulóján dr. Fetter 
Ádám polgármester és Strack Bernadett al-
polgármester csendes megemlékezés során he-
lyezték el virágaikat a H!sök terén.

Csendes megemlékezés június 4-én

Nyert Pilisvörösvár a Belügyminisztérium „Belterületi utak, járdák felújítása” elnevezés" 
pályázatán, méghozzá a maximálisan elnyerhet! összeget, 39 796 214 forintot. A pénzt 
három járdaszakasz felújítására, illetve vízelvezetésre fordítja az önkormányzat. A fejlesz-
tés az Iskola utcában, a Templom téren és a Bányató utcában zajlik majd.

A 6 milliárd forintos pályázati keretre több mint 1500 önkormányzat nyújtott be érvé-
nyes pályázatot – összesen több mint 27,6 milliárd forintra –, ezért a Kormány megemelte 
a keretösszeget. Dr. Fetter Ádám polgármester Facebook-oldalán jelentette be az örömhírt 
június 4-én, hozzátéve, hogy érdemes minden pályázati lehet!séget megragadni.

Újabb pályázatot nyert Vörösvár
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KEDVES OLVASÓK!

E havi számunk összeállításánál a 
legnagyobb örömet az okozta, hogy 
már több olyan rendezvényr!l, ese-
ményr!l beszámolhatunk Önök-
nek, amelyeken végre bárki jelen 
lehetett. Ilyen volt az erdei kápolna 
búcsúja, a h!sök napja és a májusfa-
bontás, melyre városunk iskolásai 
és óvodásai újra m"sorral készül-
tek, a fát pedig a heimatwerkes le-
gények döntötték le.

A polgármesteri interjúból kiderül, 
hogyan állnak a járdaépítési ter-
vek, és hogy kik részesülnek idén 
a Réthy Zoltán-díjban. Még lehet 
javaslatot tenni arra, hogy ki/kik 
kapják 2021-ben városunk kitün-
tet! címeit, ennek részleteir!l a 9. 
oldalon olvashatnak.

Képvisel!ket bemutató sorozatunk-
ban ezúttal Mátrahegyi Erzsébettel 
beszélgettünk, többek között ki-
derül az interjúból, miben hason-
lít számára a képvisel!i és a civil 
munkája. Vallási eseményekb!l 
sem volt hiány az elmúlt egy hó-
napban, a pünkösdhétf!i mise mel-
lett képes összeállítást láthatnak 
az úrnapjáról, az els!áldozásról és 
a bérmálkozásról.

Ahogy korábban már írtuk, az 
önkormányzat döntésének értel-
mében 2021-ben 10 szám jelenik a 
Vörösvári Újságból, így júliusban 
ne keressék postaládájukban, de 
az augusztusi számot a hónap vége 
felé már igen.

És még egy örömhír a végére: lesz 
Vörösvári Napok! A részletekr!l e 
havi számunk utolsó oldalán tájé-
kozódhatnak, de a következ! id!-
szakban érdemes figyelni az ezzel 
kapcsolatos városi híradásokat.

Reméljük, ott is találkozunk! Ad-
dig is kívánok Önöknek a szerkesz-
t!ség tagjainak nevében szép nya-
rat és jó pihenést!

Palkovics Mária
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Új forgóhintával gazdagodott a Pilisvörösvári Német Nemzeti-
ségi Óvoda Szabadság utcai Tagóvodájának kültéri játszóparkja. 
Hálás köszönet illeti a Toyota Mayert, akik 200 000 forinttal 
járultak hozzá a vásárláshoz, 
a szül!ket, akik 2020-ban 
adójuk 1#-ával, összesen 
177 845 forinttal támogatták 
alapítványunkat, valamint a 
Szent Márton Óvodai Alapít-
ványt, amely 425 155 forinttal 
egészítette ki a hinta árát. A 
forgóhintát már átadták, gye-
reknap alkalmával örömmel 
vették birtokba óvodásaink.

Új forgóhinta az ovisoknak
Az NNÖ-höz kerül a Sváb Sarok
Tíz évre Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatá-
hoz kerül a Sváb Sarok a képvisel!-testület 60/2021. (V. 21.) 
Kt. sz. határozata szerint. A kultikus épület némi felújítás 
után nemzetiségi programoknak fog helyet adni. Az épü-
letet eddig használó Müller közm"társulás a Városházára, 
az érdi tankerületi képviselet pedig a Puskin utca 8. szám 
alatti irodába költözik át legkés!bb a nyár végéig.

Gazdára talált a 100. vörösvári 
babacsomag
Gazdára talált a századik babacsomag Pilisvörösváron. Az 
ajándékokat június elsején adta át a hivatal tanácstermé-
ben dr. Fetter Ádám polgármester, Strack Bernadett alpol-
gármester, valamint dr. Magyar Katalin, a Vízönt! Patika 
Kft. ügyvezet!je és dr. Filáné dr. Pap Franciska, a Sikari 
Patika Bt. ügyvezet!je. A szerencsés baba, Inez 2021 ápri-
lisában született, a csomagot édesanyja, Ullrichné Breier 
Nikolett vette át.

Városunkban átlagosan 140 gyermek születik évente. Az 
önkormányzat egy évvel ezel!tt döntött úgy, hogy minden 
vörösvári újszülöttet támogat egy jelképes összeggel, emel-
lett pedig – összefogva a Vízönt! és a Sikari Patikával – 
baba ápolási holmikat tartalmazó meglepetéssel is készül-
nek. A költségek felét az önkormányzat, negyed-negyed 
részét pedig az említett gyógyszertárak viselik. Dr. Magyar 
Katalin és dr. Filáné dr. Pap Franciska ügyvezet!k állítják 
össze a csomagot, figyelve az igényekre, vagyis arra, hogy 
olyan babaápolási termékek kerüljenek az ajándékok közé, 
amelyek tényleg hasznosak a családok számára. 

Inez az els! baba, aki viselheti a Vörösvár bodyt: a kedves 
motívumokkal díszített ruhadarabon az „Ich bin ein We-
rischwarer” – vagyis a „Vörösvári baba vagyok” – felirat 
látható.

Sikeres ruhagy"jtési akció
Körülbelül 550 zsák telt meg ruhákkal, cip!kkel az önkor-
mányzat által szervezett ruhagy"jtésen június 14-én. A le-
adott darabokat a városgazdák szállították el a következ! 
napokban a M"vészetek Háza udvaráról, a platós teherautó 
összesen ötször fordult. A ruhák egy része helyi rászorulók-
hoz, a többi a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz kerül.

Reggel 8 órakor nyíltak a kapuk és egészen este 7 óráig vár-
ták azokat a vörösvári lakcímkártyával rendelkez!ket, akik 
szerettek volna megválni a háztartásukban felgy"lt, jó álla-
potú, de számukra már felesleges ruháktól, cip!kt!l. Az akció 
lebonyolításában a hivatal, a M"vészetek Háza, a könyvtár és 
Városi Napos Oldal Szociális Központ munkatársai, illetve a 
rendészek és a városgazdák vettek részt. A többség türelmesen 
várakozott a helyszínen, és ügyelt arra, hogy a leadásra szánt 
csomagokba hordható állapotú és tiszta holmik kerüljenek.

A Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény lakóinak 
már a helyszínen félretettek több zsáknyi holmit, els!sorban 
papucsokat, mamuszokat és pamutpólókat, vagyis olyan ruha-
darabokat, amelyek hasznosak számukra.

Ahogy arról beszámoltunk, a kezdeményezés azért született, 
mert számos megkeresés érkezett az önkormányzathoz, hogy 
amióta megsz"ntek a környéken a ruhagy"jt! konténerek, 
a vörösváriaknak nincs hol megválniuk a használt, de még 
jó állapotú darabjaiktól. Erre szeretett volna a városvezetés 
megoldást találni. A ruhakonténerek lehet!ségét elvetették, 
és úgy döntöttek, hogy évi négy alkalommal, szezonalitásnak 
megfelel!en megszervezik a ruhagy"jtést, ezzel segítve a rá-
szorulóknak is. „A következ! ruhagy"jtési akciót a tervek sze-
rint szeptemberben tartjuk. Bízunk benne, hogy ezzel sikerült 
hozzájárulnunk a háztartásokban felgyülemlett ruhák, cip!k 
újrahasznosítá-
sához. Köszönöm 
minden kollégá-
nak, aki a szerve-
zésben, lebonyolí-
tásban részt vett” 
– mondta Strack 
Bernadett alpol-
gármester.


