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Önkormányzati tulajdonba kerül a mentőál-
lomás és az orvosi ügyelet épülete. A július 
16-i képviselő-testületi ülésen ezzel egy hosz-
szú évtizedek óta húzódó tulajdonjogi kér-
dés végére került pont.

Strack Bernadett alpolgármester emlékez-
tetett: a Pilisi Medence Alapítvány térségi 
összefogásnak köszönhetően 1994-ban épí-
tette fel a mentőállomás épületét, amelyhez 

az akkori önkormányzat 10 millió forinttal és a tulajdonában álló földterülettel járult 
hozzá, ennek fejében pedig tulajdoni hányadra tartott igényt. A tulajdonlásban mind ez 
idáig nem tudott megegyezni az alapítvány és az önkormányzat, ezért a földhivatalban 
az épületet a mai napig nem tüntették fel.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy a jelenlegi városvezetésnek sikerült olyan megoldást 
javasolni, ami az alapítvány számára is elfogadható volt. Ennek köszönhetően az épü-

let 100%-os tulajdonosa Pilisvörösvár Város Önkormányzata 
lett, azzal a feltétellel, hogy amíg Vörösváron mentőállomás és 
orvosi ügyelet üzemel, addig más célra nem hasznosíthatjuk” 
– mondta az alpolgármester, hozzátéve, hogy a megállapodás 
aláírásával egyidejűleg az épületet térítésmentes vagyonkeze-
lésbe adják az Országos Mentőszolgálatnak.

Strack Bernadett videós beszámolóját megnézhetik az 
alábbi QR-kód segítségével:

Gyarapodott a város vagyona

Megjelent a hivatalos döntés a kormany.hu 
oldalán július elején, miszerint Pilisvörösvár 
nyert a Belterületi utak, járdák felújítása el-
nevezésű pályázaton. Az ott közzétett adatok 
szerint az összeg, amelyet végül az önkor-
mányzat három járdaszakasz felújítására, 
illetve vízelvezetésre fordíthat, összesen 
38 863 847 forint. A fejlesztés az Iskola utcá-
ban, a Templom téren és a Bányató utcában 
zajlik majd, várhatóan jövő év tavaszán.

Pilisvörösvár nyert a járdapályázaton

Mostantól napelemek segítik 
az óvodák költséghatékony 
működését a városban. A be-
ruházás a belügyminisztéri-
um által kiírt önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesz-
tésekre irányuló pályázatból 
valósult meg, melyre még 
2020-ban pályázott az önkor-
mányzat. A munkálatok idén 
kezdődtek. A napelemek már 
mind az öt óvoda tetejére és a 
sportpályára is felkerültek, ezzel évente 2-2,5 millió forintnyi energiát spórolhat a város, 
melyeket az intézmények további fejlesztésére, karbantartására szeretnének fordítani.

Napelemek az óvodákon
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KEDVES OLVASÓINK!

Hihetetlen, de ismét elérkezett a 
nyár utolsó hónapja, újra augusz-
tus végén járunk. Talán kicsit nyu-
godtabban, több utazással, több 
találkozással telt ez a nyár, mint a 
tavalyi, és őszintén bízom benne, 
hogy az ősz folyamán is lesz lehe-
tőségünk egymással találkozni, 
közös programokon részt venni. 
Olyanon például, mint a júliusban 
megrendezett Pilisi Zenésztalál-
kozó, ahol tizenegy zenekar, több 
mint száz zenész és rengeteg mu-
latni vágyó vörösvári és környék-
beli gyűlt össze. Erről is készítet-
tünk egy összefoglalót, de írtunk 
az önkormányzat és a Művészetek 
Háza által szervezett táborról is, 
melyen helyi rászoruló gyerekek 
vehettek részt egy hétig.

Elérkeztünk képviselői interjúso-
rozatunk utolsó részéhez, melyben 
ezúttal Preszl Gáborral beszélget-
tünk, aki egy év kihagyás után ült 
vissza a testületbe. Újabb kitünte-
tett pedagógusokkal büszkélked-
het városunk. Németh László-díjat 
kapott Bihari Gabriella, a Vásár 
téri iskola tanára és Breierné Kal-
már Éva, a Templom téri iskola 
volt igazgatója. Mindkettőjükkel 
beszélgettünk ennek kapcsán. Ér-
dekes portrét olvashatnak Gábor 
Gyulával, akinek régiségboltja a 
Fő utcán található, és mint kiderül, 
nem is annyira régiségbolt.

Természetesen készültünk renge-
teg hírrel, információval, érdekes-
séggel és programokkal is. Hasz-
nálják ki a nyár utolsó heteit, és ha 
marad idejük, olvassanak, többek 
között Vörösvári Újságot!

Jó olvasást kívánunk!

Palkovics Mária
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Új tűzoltóautóval gyarapodott a Pilisvörösvári Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület járműparkja. A meglévő két gépjárműfecskendő 
mellé Németországból érkezett egy Mercedes típusú, 2500 liter 
víz szállítására alkalmas kocsi, ezúttal is összefogás eredménye-
ként. A tűzoltóautó átadása még június végén zajlott a hivatal 
udvarán. A jármű behozatala Ujvári Attila vállalkozónak kö-
szönhető, Pfeiffer Ferenc és dr. Fetter Ádám pedig közösen keres-
te fel Engelbert Lieglt, aki végül megvásárolta a tűzoltóautót az 
egyesületnek. A tűzoltóparancsnok akkor azt mondta, hasznos 
lesz számukra az új jármű a városban. Összkerék-meghajtású, 
ami télen megkönnyíti a vonulásokat, különösen mivel Pilisvö-
rösvár nem sík területen fekszik. „Óriási dolognak tartom, hogy 
vállalkozói összefogással sikerült ezt a jó állapotú, keveset futott 
Mercedes tűzoltóautót beszereznünk. Úgy gondolom, ez jó példá-
val kell hogy szolgáljon városunknak a jövőre nézve” – mondta 
dr. Fetter Ádám polgármester.

Új tűzoltóautó

Műszaki bejárás a tanuszoda 
területén
Műszaki bejárás 
zajlott az épülő vö-
rösvári tanuszoda 
területén a kivite-
lező Kova-Line Kft. 
és az építtető BMSK 
Beruházási, Műsza-
ki Fejlesztési, Spor-
tüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt. 
részvételével még június végén, melyen jelen voltak a hivatal 
műszaki osztályának kollégái is. A bejáráson a szakemberek 
mindent rendben találtak, a munkafolyamatok megfelelő 
ütemben haladnak. 

Ahogy arról beszámoltunk, tavaly decemberben jelent meg 
a Magyar Közlönyben a döntés, miszerint a Nemzeti Közne-
velési Infrastruktúra Fejlesztési Programnak köszönhetően 
zöld utat kap a pilisvörösvári tanuszoda, vagyis megépülhet a 
létesítmény, amelyre 2004 óta várnak a helyiek. Az építkezés 
március elején kezdődött és előreláthatólag 2022 júliusáig tart.

Megújuló vizesblokkok
Új vizesblokkok fogadják a gyerekeket a Pilisvörösvári Temp-
lom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskolában az új tan-
évben. Kicserélik a régi víz-, eternit csatorna- és villanyve-
zetéket, illetve új csempét és szanitereket kapnak az érintett 
helyiségek, valamint meleg víz is folyik majd a csapokból. 

Bár nem az önkormányzat üzemelteti az épületet, tulajdonos-
ként a városvezetés úgy gondolta – mivel javarészt vörösvári 
gyerekek járnak az intézménybe –, hogy mielőbb szükséges 
lépéseket tenni az ügyben. Dr. Fetter Ádám polgármester, 
Strack Bernadett alpolgármester és dr. Fetter Gábor képvise-
lő kezébe vette a szervezést, amelynek eredményeképpen – 
elsősorban helyi vállalkozóknak köszönhetően – megújulnak 
az intézmény bal szárnyában található mosdók. Van olyan 
cég, amelyik anyagi támogatást nyújtott, mások a szükséges 
anyagok, eszközök biztosításával, vagy éppen szakembereik 
bevonásával segítenek. „Az új tanévben megújult, kultu-
rált és tiszta környezet várja majd a tanulókat” – mondta dr. 
Fetter Ádám polgármester. 

Júniusban négy vizesblokk felújítása kezdődött meg az érin-
tett intézményben, ám a munkálatok közben nem várt mű-
szaki problémák merültek fel, emiatt két vizesblokk esetében 
a teljes kivitelezés befejezésének várható időtartama kitolód-
hat a tanévkezdés utánra. A tervek szerint egyébként a követ-
kező két évben az épület másik két szárnyában is felújítják a 
mosdókat, vagyis minden évben egy-egy blokkot.

Augusztus 16-tól kez-
dődően Simon Zoltán 
lett a Templom Téri Né-
met Nemzetiségi Álta-
lános Iskola új vezetője, 
ezzel váltva az eddigi 
igazgatót, Koppányné 
Dienes Mariannt. Az 
oktatásért felelős ál-
lamtitkár támogatta 
Simon Zoltán pályáza-
tát, így a pedagógus a 

hónap közepétől már magasabb vezetői feladatokat lát el. Az 
új igazgató az elkövetkezendő 5 évben, egészen 2026. augusz-
tus 15-ig áll majd az intézmény élén – közölte korábban Rigó 
Katalin, az Érdi Tankerületi Központ igazgatója.

Templom téri igazgatóváltás



Dr. Fetter Ádám meghívására 
olim pikonok látogattak a hivatal-
ba: július 5-én Manhercz Krisztián, 
július 19-én pedig Benkó Barbara. 
A polgármester kéz- és lábtörést 
szeretett volna kívánni válogatott 
vízilabdásunknak még azelőtt, 
hogy a csapat elindult Tokióba, il-
letve átadott neki egy Pilisvörösvár 
felirattal ellátott magyar zászlót, 
valamint három – nyereményjáté-
kokra, illetve jótékonysági licitre 
szánt – labdát, amelyet aláírtak a 
válogatott tagjai.

Benkó Barbarának a polgármester 
megköszönte a sportágért tett erő-
feszítéseit, ugyanis az, hogy a női 
hegyikerékpáros csapat indulha-
tott a 2021-es tokiói olimpián, az ő 
érdeme, hiszen ő gyűjtötte össze az 
induláshoz szükséges pontokat. Dr. 
Fetter Ádám emellett arra kérte a 
vörösvári élsportolót, hogy szak-
tudásával segítse az önkormány-
zat munkáját a jövőben a város-
ban tervezett kerékpárutakkal és 
kerékpár pályákkal kapcsolatban.
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Olimpikonok látogatása Élménynap a Balatonon

Harmincnégy gyermek indult útnak július 15-
én a reggeli órákban a Balatonra a hivatal ud-
varáról, hogy egy élményekkel teli napot tölt-
hessenek Kenesén az Aqua Fun Parkban, illetve 
strandolhassanak egy jót. A kirándulás az UBM 
Trade Zrt., Pilisvörösvár Város Önkormányza-
ta és Vitályos Eszter államtitkár összefogásával 
valósulhatott meg, a cél az volt, hogy szociálisan 
rászoruló gyerekeknek szerezzenek örömet a 
programmal. 

A gyerekeknek az önkormányzat biztosított kí-
sérőt, és velük tartott az UBM két képviselője is. 
Az utazás és a kikapcsolódás költségét, valamint 
az animátorokat és a helyszíni étkezést a cégcso-
port állta, az önkormányzat pedig szendvicsek-
kel, gyümölccsel és vízzel készült az útra. Utóbbi 
harapnivalókat a főzőkonyha munkatársai állí-
tották össze, illetve osztották ki reggel.

A Csobbanási utalványt még június 10-én vette 
át Strack Bernadett alpolgármester. A program 
egyébként összesen 17 települést érint, és 300 
gyermek kikapcsolódását tette lehetővé az emlí-
tett víziparkok egyikében.

Az alábbi QR-kódon megnézhetik a 
kirándulásról készült képes-videós 
összeállításunkat.

Magyar rekordot állított fel egy 
pilis vörösvári kozmetikus július-
ban, miután huszonnégy órán át 
masszírozta vendégeit, mindössze 
ötperces szüneteket tartva két ven-
dég között. Istenes Györgyi köny-
nyek között, ugyanakkor nevetve 
nyilatkozott a TV2 stábjának. Mint 
mondta, amikor ezt kitalálta, nem 
gondolta, hogy ilyen nehéz lesz. A 
rekordkísérletben összesen huszon-
négy vendég fordult meg a kezei alatt, de sokan biztatták a helyszínen, szerin-
te enélkül a szeretet nélkül nem sikerült volna elérnie a célját. 

Magyar rekord Pilisvörösváron

Rekordszámú résztvevő a véradáson
101 véradó, 89 befejezett véradás, 258 élet megmentése – ez a július 17-i 
pilisvörösvári véradás mérlege a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szer-
vezetének adatai szerint. Az eseményt ezúttal a Koraszülöttekért Orszá-
gos Egyesülettel közösen szervezték, hogy felhívják a figyelmet arra, a 
véradás akár egy koraszülött számára is biztosíthatja a gyógyulás lehető-
ségét. Sok idő előtt született baba szenved ugyanis vérszegénységben az 
első hónapokban, ennek egyik terápiáját pedig a transzfúzió jelentheti. 
Csakúgy, mint mindig, most is a Művészetek Házában fogadták a vér-
adásra jelentkezőket délután 13 és 19 óra között.

Nyugdíjba vonult 
közjegyzőnk
Nyugdíjba vonult közjegyzőnk, aki több mint 
25 évet töltött a pilisvörösváriak szolgálatában. 
Dr. Stagel Judit 1995 szeptemberétől fogadta a 
környékbeli ügyfeleket, kezdetben a Fő utca 
83., majd a 141. szám alatti irodájában. Biza-
lommal kereshették őt polgárjogi szerződések, 
hiteles másolatok, cégkivonatok ügyében, vala-
mint a hagyatéki 
eljárásokban is 
lehetett rá, il-
letve kollégáira 
számítani. Júni-
us 30-ig még ő, 
július elseje óta 
pedig már dr. 
Győri Anett látja 
el a közjegyzői 
szolgálatot. 

Fotó forrása: TV2
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Számos járda újul meg a város
ban, újratárgyalták a horgász
bódék ügyét és felülvizsgálják 
a Helyi Építési Szabályzatot. 
Dr. Fetter Ádám polgármestert 
kérdeztük.

• A közelmúltban sikeresen pályázott a város járdaépí-
tésre. Összeségében mennyi pénzt nyert az önkormányzat, 
és mi újul meg belőle?
Sikeresen pályáztunk 38,8 millió forintra, amit járdafelújításra 
tudunk fordítani. Így jövő év elején megújulhatnak a járdák a 
Templom téren és a Bányató utcában.

Járdafelújítások, 
horgászbódék, HÉSZ

• Mi volt a fő szempont az utcák kiválasztásánál?
Sajnos számos helyen szorulnak felújításra a járdáink. Úgy gon-
doltuk, hogy a frekventált helyeken kell kezdenünk a munkát, 
így esett a választás az Iskola utcának a Fő utca és az általános 
iskola közötti szakaszára, valamint a Templom téri kisiskola mel-
letti szakaszára. Egyre többen keresik fel a tavak környékét rek-
reációs céllal, ezért a másik helyszín a Bányató utca, amelynek 
járdája eléggé balesetveszélyes, töredezett, lényegében használ-
hatatlan volt már.

• A pályázaton kívül történik máshol is járdafejlesztés?
Igen, saját forrásból, 100%-os önerővel újítjuk fel a Szent Erzsébet 
utca és a Csobánkai utca járdáit, valamint új járda épül a Szabad-
ság, a Kápolna a Nagy Imre és a Görgey utcákban. Ez a saját for-
rásból történő felújítás és a pályázati projekt összesen 170 millió 
forintos beruházást tesz lehetővé.

• Hogyan ütemezik a felújításokat?
A Csobánkai utca temető felőli részén már elkezdődött a felújítás, 
ezután következik a Szent Erzsébet utca, a Fő utca irányából Pi-
lisszántó felé haladva, majd ütemezetten a többi utca is. A felújí-
tásokat szeretnénk még az idén, de legkésőbb januárig befejezni.

• Az előző képviselő-testület még 2016-ban döntött arról, 
hogy a horgásztavak körül található bódékat 5 éven belül, 
azaz 2022-ben elbontatják a tulajdonosokkal. Közben az 
ügyben egy másik döntés született, melynek során újrakö-
tik a szerződéseket…
Szeretnénk megnyugtatóan rendezni a tavak környezetét is, 
ezért kerestük a kompromisszumot, a mindenkinek jó megol-
dást. A Pilisvörösvári Horgász Egyesület kezdeményezésére a 
2016-ban kötött megállapodást – miszerint a bódékat, stégeket 
jövő év március 31-ig meg kell szüntetni – újratárgyaltuk, ami-
nek eredményeképpen abban állapodtunk meg, hogy a bódékat 
nem szükséges minden esetben lebontani, hanem fel lehet újítani 
azokat, betartva a megszabott feltételeket.

• Mit jelent ez a gyakorlatban?  Lesz, amit le kell bontani, 
és lesz, amit nem?
A bódétulajdonosoknak a megállapodás szerint 2021. december 
31-ig kell befejezniük az esetleges felújítást: a tartószerkezet meg-
erősítését, illetve minden oly munkálatot, amelyek az építmé-
nyeket biztonságossá, a stéget könnyen megközelíthetővé teszik. 
Amennyiben az érintettek a fenti előírásoknak nem tesznek ele-
get a megadott dátumig, akkor a határidő lejárta után 15 naptári 
napjuk marad arra, hogy saját költségen elvégezzék a bontást.

• Elhangzott az ülésen, hogy a cél továbbra is az, hogy 
rendezett, szép környezete legyen a tavaknak, és a kör-
nyezetvédelmi szempontok is fontosak. Ezt azonban 
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másképp kívánják elérni, mint az előző testület. Az 
új szerződések megkötése után hogyan képzeljük el 
a tavak környékét?
Az elsődleges cél a környezet védelme és a tavak tájké-
pének egységesítése, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy 
a horgászbódék, stégek megfelelő állapotúak legyenek, 
illeszkedjenek a tavak természeti környezetéhez. A tavak 
környékén mi is egy rekreációs területet képzelünk el, ahol 
nyugodtan, kellemes, tiszta, rendezett környezetben kap-
csolódhat ki az ember.

• Szintén a legutóbbi ülésén tárgyalta a képviselő- 
testület a Helyi Építési Szabályzatot. A városban 
hallható hírek ellenére azonban most még csak egy 
felülvizsgálat elindításáról volt szó…
A testület határozatot hozott a tervező megbízásáról, akit 
felkért az első munkafolyamat elvégzésére, pontosabban 
hogy vizsgálja meg a beérkezett igényeket, szakmailag ér-
tékelje azokat és készítse el beszámolóját, amelyet aztán a 
lakosság elé viszünk.

• Röviden összefoglalná, hogy milyen lépésekből áll 
a folyamat?
Az értékelés után – várhatóan ősszel – lakossági fórumot 
tervezünk, ahol a pilisvörösváriak részletesen megismerhe-
tik a kérelmeket és az említett szakmai véleményt. Termé-
szetesen figyelembe vesszük majd az ott elhangzottakat, a 
véleményüket, és csak ezután kötjük meg a településrende-
zési szerződéseket. Ezek rögzítik majd egyébként a megva-
lósíthatóság feltételeit. Fontosnak tartjuk, hogy minden in-
formáció eljusson a lakókhoz, ezért folyamatos tájékoztatást 
adunk majd a témával kapcsolatban, és több konzultációt is 
tervezünk a fórumok keretein belül. Várhatóan ez év végén 
már beszélhetünk a pontos módosításokról.

• A közmeghallgatás a járvány miatt elmaradt. Ter-
vezik-e valamikor a pótlását? A közösségi médiából 
úgy veszem ki, lenne rá igény.
Ember tervez, Isten végez… Ősszel szeretnénk bepótolni, 
de meglátjuk, hogyan alakul a helyzet, rajtunk nem fog 
múlni! 

• És hogy ne mindig csak a munkáról beszéljünk... 
Ugyan egy városban mindig akad tennivaló, de végül 
is nyár van, azért jut idő a pihenésre?
Juthatna… A polgármesteri tisztség egy 24 órás feladat, 
mindig van valami, ami miatt szükség van rám, aláírás, 
döntés, rendezvény, protokoll, sorolhatnám még. Termé-
szetesen ezeknek mindig eleget teszek, ezt vállaltam, mi-
kor elindultam a választáson. Július végén igazgatási szü-
net volt a hivatalban, de ennek több mint a felét bent kellett 
töltenem a fentiek okán. Természetesen igyekszem tényleg 
kipihenni magam, a családommal tölteni a szabadidőmet. 
Egy hosszú hétvégét töltöttünk a Balatonnál, és túráztunk 
a gyerekekkel. Rövid ez a nyár, repül az idő, a gyerekek pe-
dig nőnek, mint a gomba, szeptemberben a nagylányom-
nak már kezdődik az iskola. Egy szó mint száz, sok a fela-
dat, kevés a szabadidő, de azt a keveset próbálom tényleges 
pihenésre fordítani.

Palkovics Mária

Adófizetési határidő

Ezúton tájékoztatom tisztelt adózóinkat, hogy a 2021. II. fél-
évi helyi iparűzési adó és a magánszemélyek kommunális 
adója befizetésének határideje 2021. szeptember 15.

A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási megbí-
zásokat az adóívvel együtt augusztus hónap végén kézbe-
sítjük Önöknek.

Befizetéseiket átutalással is teljesíthetik az alábbi, Sberbank 
Magyarország Zrt.-nél vezetett számlaszámokra:

Iparűzési adó beszedési számla: 
14100024-11787949-30000001

Magánszemélyek kommunális adója: 
14100024-11787949-42000008

Talajterhelési díj számla: 
14100024-11787949-32000007

Késedelmi pótlék számla: 
14100024-11787949-38000005

Idegenforgalmi adó beszedési számla: 
14100024-11787949-13000008

Az E-Önkormányzat Portálon lehetőség van az adó-, díj- és 
illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezésére és befize-
tésére. A https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalra kattintva 
KAÜ bejelentkezést követően (pl. ügyfélkapus azonosítás) a 
kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfize-
tési kötelezettségét elektronikus úton teljesíthetik, az interne-
ten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével. Egy tranzakci-
óval akár több adónemben fennálló tartozás is befizethető.

Kérjük, hogy szíveskedjenek figyelni a befizetési határidő 
pontos betartására, ellenkező esetben késedelmi pótlék ke-
rül felszámításra. Felhívom a hátralékkal rendelkező adózóink 
figyelmét, hogy hivatalunk jogosult a lejárt tartozás össze-
gére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, 
munkabér-, illetve nyugdíjletiltást, gépjármű forgalomból 
való kivonást, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbe-
jegyzést indítani.

A gazdálkodó szervezeteknek és az egyéni vállalkozóknak 
az elektronikus ügyintézés helyi adóügyekben is kötelező. 

A számlanyitásra nem kötelezett egyéni vállalkozók az adó-
értesítőt csak elektronikus úton fogják megkapni. Amennyi-
ben az adó kiegyenlítéséhez csekkre lesz szüksége, azt előre 
egyeztetett időpontban a hivatal adócsoportjában átvehetik, 
vagy az info@pilisvorosvar.hu e-mail-címen megigényelhetik. 

Előre is köszönjük fegyelmezett adófizetői magatartásukat, 
mellyel hozzájárulnak városunk működési és fejlesztési ki-
adásainak finanszírozásához.

Dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző
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A június 25-ei ülés első napirendje a tankerület számára új he-
lyiség biztosítása volt. Erre azért volt szükség, mert a Fő út 104. 
sz. alatti épületet – ahol eddig a tankerületi iroda működött – az 
önkormányzat tíz évre használatba adta a német nemzetiségi 
önkormányzatnak a német nemzetiségi célok megvalósítása 
érdekében közösségi tér biztosítása, helyi hagyományok megőr-
zése, ápolása céljából. A döntés értelmében a tankerület így a 
Puskin u. 8. szám alatt kapott egy 40 négyzetméternyi helyisé-
get bérleti jogviszony keretében történő használatra.

Még májusban megkereste az önkormányzatot az Országos 
Mentőszolgálat (OMSZ) főigazgatója, és kérte, hogy növeljék az 
ügyeleti óradíjakat, különben az orvosi ügyelet fenntartása bi-
zonytalanná válik. A díjemelés a jelenlegihez képest havonta több 
mint 2 millió forintos többletköltséget okoz, amelyet a társult ön-
kormányzatoknak – Pilisvörösvár, Pilisszántó, Pilisszentiván és 
Solymár – lakosságszám-arányosan kell vállalnia. A díjemelést 
az önkormányzat támogatta.

Döntés született arról is, hogy a kötelező alapfeladatot jelentő 
közvilágítási hálózat korszerűsítése érdekében tervdokumen-
táció elkészíttetésére az önkormányzat szerződést köt az NRG-
SZOLG ’98 Kft.-vel, bruttó 2 544 318 forintért. A korszerűsítési 
tervdokumentáció képezheti a műszaki alapját egy kiírandó 
közbeszerzési eljárásnak. Ennek része többek között a meglévő 
közvilágítási berendezések utcánként történő felmérése, korsze-
rűsítési koncepció készítése, műszaki leírás és a közvilágítási 
berendezések felmérési leltára stb.

A városban több helyen is szükség lenne gyalogátkelőhelyek 
létesítésére. Ennek érdekében az önkormányzat az Útügyi ha-
tóság és a Magyar Közút javaslatai alapján bekérte több terve-
zőtől és tervezőirodától az öt fejleszteni kívánt gyalogátkelő 
kivitelezésre is alkalmas engedélyezési terv elkészítésére az 
árajánlatot. A gyalogátkelőhelyeket a következő helyszínek-
re tervezik: a Gárdonyi utca két oldalánál a Szabadság utcai 
végpontnál, a Tavasz utca és a Kisfaludy utca között, a Cso-
konai utca nevű buszmegállók között, a Vásár tér bejáratánál, 
valamint a polgármesteri hivatal és a Krausz mezőgazdasági 
bolt előtti járdát összekötő szakasznál. A megkeresett kilenc 
tervezőből három küldött ajánlatot a felhívásra, a legkedve-
zőbb ajánlatot a Partner Mérnöki Iroda Kft. adta, 5,7 millió 
forinttal. Az ajánlat magában foglalja az engedélyezési tervek 

elkészítése mellett a közvilágítás és a csatlakozó szerkezetek 
vizsgálatát is.

Újabb ingatlancserékről is döntés született annak érdekében, 
hogy a sportközpont területén minél nagyobb összefüggő terü-
lettel rendelkezzen az önkormányzat. Emellett döntöttek arról, 
hogy három új, 8 órás konyhai kisegítő státuszt hoznak létre a 
főzőkonyhán, hiszen megnövekedtek a feladatok, mióta a Szent 
Erzsébet Otthon étkeztetését is a főzőkonyha látja el.

Még májusban írt ki pályázatot az önkormányzat arra, hogy 
térkővel és szegélykővel támogatja a lakossági kezdeményezés-
ben megvalósuló járdaépítéseket. A pályázatra több beadvány 
is érkezett, most négyről döntött a testület. Az egyik az Eperjesi 
utcában egy 72 m hosszú, másfél méter széles járda, a másik a 
Petőfi Sándor utcában 21 méteren 1,2 méter szélességű szakasz, a 
harmadik a Nagyváradi utcában egy 17 méter hosszú, 2,3 méter 
széles járda, a negyedik pedig egy Széchenyi utcai járdaszakasz. 
Az első hármat elfogadta a testület, az utolsó nem felelt meg a 
pályázati kiírásnak, így azt elutasították.

A július 17-ei ülés első napirendje a horgászbódékról szólt. Még 
az előző képviselő-testület azt a döntést hozta, hogy a tavaknál 
lévő horgászbódékat 2022 márciusáig le kell bontani. A jelenle-
gi képviselő-testület úgy döntött, hogy a bódétulajdonosokkal 
kötött szerződéseket felülvizsgálják, és új megállapodást fogad-
nak el. (A témáról további részleteket a polgármesteri interjúban 
olvashatnak.) Ezen az ülésen is fogadott el a képviselő-testület 
önkormányzati támogatással megvalósuló lakossági járdaépí-
tést a Dózsa György utcában egy 20 méter hosszú, 1,7 méter 
széles szakaszra, 34 négyzetméteren. Megállapodás született a 
mentőállomás tulajdonjogának ügyében is. Erről részleteket hí-
reink között találnak.

Téma volt ezen az ülésen a Helyi Építési Szabályzat. Az elmúlt 
években a használat, gyakorlat során összegyűltek azok a te-
rületek, témák, amelyek javításra, módosításra szorulnak, 
és beérkezett néhány tulajdonosi kérelem is. 2020 decem-
berében árajánlatkérést küldött el az önkormányzat a város 
településrendezési eszközei felülvizsgálatának elkészítéséhez 
négy tervezőirodának. A legjobb ajánlatot a Völgyzugoly Mű-
hely Kft. adta, így a testület arról döntött, hogy első lépésként 
megindítják a szakértői vizsgálatot, és ezzel a Völgyzugoly 

Önkormányzati döntések

2021. június 25. és július 16.
Június óta újra ülésezhetnek a képviselő-testületek. Pilisvörösvár önkormányzata így 

két ülést is tartott az elmúlt időszakban: június 25-én és július 16-án.
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Kft.-t bízzák meg. (A témáról további részleteket a polgár-
mesteri interjúban olvashatnak.) Az ülésen döntés született 
továbbá arról, hogy milyen esetekben fizethet készpénzben 
az önkormányzat. Az erről szóló rendelet megalkotásának fő 
célja, hogy minél inkább készpénzforgalom nélkül bonyolód-
janak a kifizetések. Emellett döntöttek a Városgazda Kft. ügy-
vezetőjének jutalmazásáról és a polgármester szabadságolási 
ütemtervéről is.

Rendkívüli ülés 
2021. augusztus 4.
Mátrahegyi Erzsébet, Cser András, dr. Manhertz József, Pándi 
Gábor és Preszl Gábor képviselők kezdeményezésére augusz-
tus 4-ére rendkívüli ülést hívott össze dr. Fetter Ádám polgár-
mester. Az öt képviselő a korábban elfogadott Helyi Építési 
Szabályzat felülvizsgálatával kapcsolatosan kérvényezte az 

ülést. Ebben a felülvizsgálati tervben szerepelt két pont, me-
lyek lakossági kérelmet tartalmaznak egyrészt arra vonatko-
zóan, hogy a tavaknál lévő volt kemping területét átminősít-
sék, és így ott lakóházak, társasházak épülhessenek. A másik 
kérelem a Szabadságliget mögött, külterületen található terü-
letre vonatkozik, itt az volt az előterjesztésben, hogy ez a rész is 
maradjon eredeti állapotában, ne legyen bővíthető erre a belte-
rület. Az öt képviselő azt indítványozta, hogy ezt a két pontot 
töröljék a tervek közül, már a szakértő elé se kerüljön, hiszen 
két ilyen döntés hosszú távra megváltoztatná a város képét. 
Hosszas vita, érvek és ellenérvek, valamint a lakossági vélemé-
nyek meghallgatása után a képviselő-testület elutasította az 
előterjesztést. A TEVÖ-frakció a döntés utáni estén videóüze-
netben jelentette: annak érdekében, hogy a város lakosságá-
nak megosztottsága ne növekedjen tovább, helyi népszavazást 
kezdeményeznek ebben a két témában.

PM

Az önkormányzat  új szerződést írt alá 
a horgászokkal a bódékról

Június óta újra ülésezhetnek 
a képviselő-testületek

A város több pontján fog 
gyalogátkelőhely létesülni

Sokan eljöttek az augusztus 4-ei 
rendkívüli ülésre

Korszerűsítési terv készül 
a közvilágításra
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Hogy a város, a szülővárosunk 
szépüljön, fejlődjön…

Képviselői interjúsorozatunk utolsó részében Preszl Gáborral beszélgettünk, aki már közel két 
évtizede vesz részt az önkormányzat munkájában. Egy év kihagyás után 2020 szeptembere 

óta ismét a képviselő-testület tagja, a Vörösvárért Közéleti Egyesület színeiben.

• Bár Önt is bizonyára sokan ismerik, 
hiszen régóta van a közéletben, mégis 
arra kérem, meséljen kicsit magáról!
Nős vagyok, három gyermekem van, 8, 14 
és 16 évesek. A két lány már gimnáziumba 
jár, a fiam pedig most kezdi majd a második 
osztályt. Egy belsőépítészettel foglalkozó 
cégnek vagyok az ügyvezetője. Családom 
minden ágon tősgyökeres pilisvörösvári, itt 
laktunk mindig. 2006 óta vagyok önkor-
mányzati képviselő, előtte, 2002-től külsős 
bizottsági tag voltam. Először listán kerül-
tem be a testületbe, aztán kétszer egyéni-
ben, és most megint listáról, egy év kihagyás 
után.

• Mikor, hogyan kezdte el érdekelni a 
közélet, mióta vesz részt benne?
A rendszerváltáskor, ’89-ben megalakult a 
cserkészcsapat Pilisvörösváron, akkor kezd-
tem el cserkészként a közösségi dolgokkal foglalkozni. Ekkor 
nagyon fel volt pezsdülve a politikai élet és a helyi közélet, sok-
kal jobban, mint most. Kb. 13-14 éves voltam akkor. Hallottam 
a szüleimtől is, hogy milyen nagy dolog a rendszerváltás, és 
engem is érdekelt. Cserkészként részt vettünk a helyi rendez-
vényeken, ünnepélyeken, belefolytunk a város életébe. Kicsivel 
később a katonaság helyett polgári szolgálatos voltam, s mint 
ilyen, a helyi önkéntes tűzoltóknál segédkeztem, mellette pedig 
rendszergazda voltam az önkormányzatnál. Ott voltam a ’98-as 
választásnál, tevőlegesen részt vettem a háttérinformatikában, 
a választás lebonyolításában. Talán ennek a folyamatnak a vé-
gigkísérése is adott egy lökést a közéleti munka irányába. 

• Hogy került a VKE-be?
Először a Fiatalok Vörösvárért Egyesület (FIVE) formációban vol-
tam benne, 2006-tól 2010-ig így voltam képviselő. Akkor még 
Gromon István Fidesz-színekben vezette a várost, gyakorlatilag 
politikai ellenfelek voltunk, de nagyjából az első félév után érez-
tem, hogy amit csinál, az nem is rossz, és egyre többet beszél-
gettünk. Amikor eljött a következő választás, és tudtuk, hogy 
István már a Fideszen kívül indul, leültünk egy beszélgetésre. 
Megállapítottuk, hogy a legtöbb dologról hasonlóan gondolko-
dunk, és megbeszéltük a közös indulást a következő ciklusra. 
2010-től így már a VKE színeiben indultam, és a mai napig a 
VKE tagja vagyok.

• A 2019-es választás nagy fordulatot hozott, hiszen az 
eddig többségben lévő VKE-s képviselők kisebbségbe ke-
rültek… Nem gondolkodott el azon, hogy ebben a helyzet-
ben nem vállalja a feladatot?
A választás éjszakája nagy csalódás volt, ennek ellenére gondol-
kodás nélkül beültem volna a testületbe, ha mandátumot szerez-
tem volna. Ám ez sajnos sem egyéniben, sem listán nem sikerült. 
Aztán eltelt egy év, korábbi alpolgármesterünk, Kimmelné Sziva 
Mária lemondott listás mandátumáról, így adódott számomra a 
lehetőség, hogy visszatérjek a testületbe. Persze elgondolkodtam 
azon, hogy ilyen kisebbségben van-e értelme, de arra jutottam, 
hogy azokra az értékekre, amiket a VKE színeiben képviseltünk, 
ma is nagy szüksége van a városnak; továbbá, hogy amikor van 
egy ekkora többség a városvezetésben, akkor kell, hogy legyen 
egy olyan ellenzék, aki korábbi tapasztalatai alapján érdemben 
belelát az ügyekbe, s így képes valódi kontrollt gyakorolni a több-
ség felett. Ezért döntöttem úgy, hogy folytatom kisebbségben is. 

• És hogyan látja most?
Nyilván nehezebb így a képviselői munka, mint amikor mi vol-
tunk a másik oldalon. Főleg azért, mert ellenzékiként mindig 
kicsit az események után futunk. Én ráadásul még bizottsági 
tag sem vagyok, tehát gyakorlatilag a testületi ülés előtt nem sok-
kal szembesülök csak az ügyekkel, amikor az előterjesztéseket 
megkapom. Ilyenkor azonban általában már kész tények előtt 
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állunk, hiszen lehet tudni, hogy ha megkapunk valamit, akkor 
azt a határozati javaslatot a többség meg fogja szavazni. Ebből a 
szempontból nehéz a saját álláspontunknak, meggyőződésünk-
nek érvényt szerezni, de azért megpróbáljuk a fő ügyekben erő-
teljesen képviselni a véleményünket. A legutóbbi ülésen például 
több olyan nagy horderejű téma is volt, amiben muszáj, hogy hal-
lassuk a hangunkat akkor is, ha szavazatainkkal a döntést nem 
tudjuk megakadályozni.

• A horgészbódék és a Helyi Építési Szabályzat módosítása?
Így van. A szabályozási terv módosítása és a horgászbódék ügye 
olyan súlyos kérdések, amelyek évtizedekig vagy még tovább 
meghatározhatják Pilisvörösvár sorsát. Úgy gondolom, nekünk 
most óriási feladatunk lesz: egyrészt, hogy folyamatosan nyilvá-
nosságra hozzuk a folyamat lépéseit, másrészt, hogy megismer-
tessük az emberekkel a tervezett módosítások elkerülhetetlen 
káros következményeit.

Az egyik tervezett módosítás a tavaknál, az egykori kemping 
területén a négylakásos társasházak építésének lehetővé tétele. 
Ezt nagyon ellenezzük. Egyrészt azért, mert az előző testületben 
volt egy alaposan átgondolt fejlesztési tervünk a tavakra, amely 
szerint rekreációs övezetet csinálunk az öt tó környékén, futó-
pályával, vízi tanösvénnyel, stranddal, szabadtéri tornapályával 
stb. Ez egy szabadidős zöld környezetet, amibe nem férnek bele 
a lakóházak. Ha a mostani testület a szabályozási terv módosí-
tásával építési jogot ad a tulajdonosnak lakóházak építésére, az 
azért lenne nagyon nagy baj, mert ez visszafordíthatatlan folya-
mat. Ha ezt a módosítást megszavazzák, akkor ezzel már nem 
lehet mit csinálni, felépülnek oda házak, és innentől kezdve ez 
meghatározza az arculatot. Ezért megpróbáljuk minél szélesebb 
körben elérni a lakosságot, és társadalmi nyomást gyakorolni a 
többségi vezetésre. Jelenleg ez az, amit tenni tudunk. Nem titok 
egyébként, hogy nemcsak a tavaknál, hanem egyáltalán sehol 
nem szeretnénk többlakásos társasházakat Pilisvörösváron, mert 
úgy gondoljuk, hogy az abból fakadó lakosságszám-növekedést se 
gépkocsiforgalomban, se infrastruktúrában nem bírja el a város. 
Vagy ha igen, akkor az emiatt szükséges infrastruktúra kiépítése 
hosszú évekre leköti az összes fejlesztési pénzünket. 

A másik ilyen fontos módosítási szándék a lovardák mögötti 
területtel kapcsolatos. Ez a rész jelenleg egy általános mezőgaz-
dasági terület, amelyen a jelenlegi szabályozás szerint a közleke-
dés és a közművek vonalas létesítményei kivételével semmilyen 
építmény nem helyezhető el. A módosítási szándék az, hogy a 
területen 3%-os beépíthetőség legyen, és telkenként egy-egy csa-
ládi ház, bungalók, vendéglátó épület (rendezvényház), mezőgaz-
dasági tárolók (gép- és terménytároló), állattartó épület (istálló), 
fedett lovaglópálya, üvegházak és víztorony legyen elhelyezhető. 
Ez ellen is nagyon tiltakozunk, mert nagyon sok rossz példát lát-
tunk az ilyen beépítésekre az elmúlt időszakban. Ilyen például a 
Hármashatár-hegy a III. kerületben, ahol mindig csak egy-egy 
sor beépítést engedtek meg, de ezzel kiengedték a szellemet a 
palackból, és mára már gyakorlatilag az egész hegy beépült. Pi-
lisvörösváron a rendszerváltás óta eddig az összes önkormányzat 
egyetértett abban, hogy külterületen semmit nem enged építeni, 
pedig mindig volt ilyenfajta nyomás. A TEVÖ-többségű testület 
most fel akarja borítani ezt a hagyományt, és ezzel precedenst te-
remtene, ami a továbbiakban még nehezebbé, szinte lehetetlenné 
tenné a külterületek megvédését a beépítéstől. 

A harmadik nagy horderejű téma, ami mostanában napirenden 
van – bár közvetlenül nem érinti a szabályozási tervet –, a hor-

gászbódék sorsa. Úgy vélem, városi szinten egy történelmi ered-
mény volt 2017-ben, amikor megállapodtunk a horgászokkal 
abban, hogy 5 év közterület-használati díjmentesség után min-
denkinek le kell bontania a bódéját. Így 2022-re kialakult volna 
egy gyönyörű környezet a teljes öt tó környékén. Ezt a szerződést 
módosítani, ezt az irányt megfordítani szerintünk nagyon rossz 
és káros döntés. Látjuk, hogy a környékbeli települések tavainál 
nincsenek ilyen bódék. Nem véletlenül, mert ezek nem szépek, 
és nem oda valók. Ez a bódésor a kommunizmusból ránk maradt 
csökevény. Akkor önkormányzati tulajdonú területen bárki épít-
hetett magántulajdont, így jött létre ez a jogilag is nagyon furcsa 
állapot. Ha a bódék fennmaradnak, újabb évtizedekre lehetetlen 
lesz a tavak környékének kulturált és közcélú rendezése.

• A felsoroltak most valóban a legnagyobb visszhangot ki-
váltó témák, de azért más is történik a városban. Mit lát 
jónak vagy éppen problémának ezeken kívül?
Fáj, hogy alig történt fejlesztés az elmúlt közel két év alatt. Most 
viszont beindult a járdaépítés, ezt pozitívnak tartom, örülök neki, 
és az összeset meg is szavaztam. Konstruktív ellenzékiként min-
den ilyen fejlesztést, ami a város javát szolgálja, örömmel szava-
zok meg a jövőben is. A Városgazda Kft. létrehozásánál azonban 
már nem látom ugyanezt a pozitívumot, sem a finanszírozás, 
sem az eredmény, a városkép szempontjából. Egyelőre csak azt 
látom, hogy a kft. veszteségesen működik, viszi a pénzt, és a köz-
területek állapota, karbantartása összességében semmivel nem 
jobb, mint korábban volt. Pozitívum viszont, hogy több helyen 
felszámolták az illegális szemétlerakó helyeket. Szerintem a mai 
világban egyik legfontosabb szerepe a környezet- és természetvé-
delemnek van, és helyi szinten egy önkormányzat nagyon sokat 
tud tenni ezért. Az illegális szemétlerakók felszámolását ilyen 
eredménynek tartom, ezért örömmel támogatom.

• Mi a legfontosabb vezérlőelv a képviselői munkájában?
A magánéletben azért dolgozunk, hogy pénzt keressünk ma-
gunknak és a családunknak. A közéletben viszont nem magun-
kért, nem a családunkért dolgozunk, hanem másokért, a közössé-
gért, a közösség javáért. Ezt nagyon fontosnak tartom, és kezdetek 
óta ennek az elvnek a mentén politizálok. Hogy olyan irányba 
menjünk, ami jó városnak. Ez nem csak az én vezérelvem, ezt az 
egész Vörösvárért Közéleti Egyesület nevében elmondhatom. Ta-
lán ezért is sikerült – a rendszerváltás óta eltelt 30 évben csak a 
VKE-nek – együtt maradni több cikluson keresztül. Persze véle-
ménykülönbségek, viták voltak és lesznek köztünk is, de mind-
nyájan haszonszerzési cél nélkül, önzetlenül végezzük a közéleti 
munkát, és egyetlen célunk az, hogy a város, a szülővárosunk 
szépüljön, fejlődjön, az itteni élet jobb legyen.

• Mit csinál legszívesebben szabadidejében?
Nagyon szeretek kerékpározni és kirándulni. Ebből a szempont-
ból is nagyon jó helyen lakunk, hiszen mind a két időtöltéshez 
tökéletes hely Pilisvörösvár. Sajnos jelenleg a család, a munka, a 
házfelújítás és a képviselőség mellett ezekre nagyon kevés időm 
van. Ha tehetném, legalább hetente kétszer kerékpároznék egy 
kicsit a Pilisben, de örülök, ha havonta kétszer összejön. Remé-
lem, azért valamikor lesz erre több lehetőségem. Családilag is 
szoktunk menni biciklitúrákra vagy kirándulni, de mostanában 
az időhiány mellett a pandémia is nehezítette a dolgot. Bízom ab-
ban, hogy ez a helyzet is javulni fog, és hogy egyre jobban sikerül 
úgy beosztani az időmet, hogy a munka, a család, a közélet és a 
kikapcsolódás elférjen egymás mellett.

Palkovics Mária
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Tervezett feladatok 
és váratlan események
Az előre tervezett és állandó feladatok mellett nem várt esemé-
nyekkel is számolniuk kellett a városgazdáknak az elmúlt he-
tekben. Július közepén egyik éjjel vihar csapott le Pilisvörösvár-
ra, komoly károkat okozva. Kitört fák, leszakadt ágak, gallyak 
borították a várost, különösen a parkos területeken, illetve nagy 
mennyiségű hordalék került az utakra. A temetőt egy napra le 
kellett zárni, miután a letört ágak több sírt kitörtek a helyük-
ről, illetve megrongáltak. A nagy vízelvezető rendszerek átere-
szeit és víznyelőit is ki kellett tisztítani, például a Fő utcában, 
a Nagy-tó körül, a Puskin utcában, a Búcsú téren és a Mátyás 
király utcában, miután megteltek hordalékkal. A városgazdák 
napokig teljes létszámban dolgoztak az érintett helyszíneken, de 
a munkát nehezítette, hogy többször hullott le ebben az időszak-
ban jelentős mennyiségű csapadék, így az útra került hordalé-
kot egyes részeken visszatérően kellett takarítani.

Emiatt rövid időre háttérbe szorultak az alapfeladatok – mint 
a parkfenntartás, kaszálás, fűnyírás –, ráadásul az eső miatt a 
növényzet is gyors növekedésnek indult. Mint azt már korábban 
írtuk, ezek a feladatok egész nyáron központi szereppel bírnak, 
összesen több mint 160 ezer négyzetméternyi területet, vagyis 
több tucatnyi helyszínt kell kézben tartani. A város több pontján 
– szabadföldbe, a kihelyezett ládákba, illetve tornyokba ültetett 
– egynyári növények gyomlálását és locsolását is a Városgazda 
Kft. munkatársai végzik, amire kiemelten oda kell figyelniük a 
nyári hőségben.

Mindezek mellett több helyszínen gallyazásra szorultak a fűz-
fák, hogy a közlekedők biztonságosan tudjanak haladni, illetve 
teljesen kiszáradt, balesetveszélyes fákat is eltávolítottak a Piac 
téren, az Iskolakert utcában, valamint a Pataksor utcában. A te-
lepített napelemes kameráknál is szükség volt a munkájukra: 
visszametszették az árnyékoló növényzetet, ezzel segítve, hogy 
a berendezések folyamatosan, üzembiztosan működjenek.

Szintén folyamatosan zajlott az aszfaltkátyúzás, valamint a 
martaszfaltozás a város több utcájában. A padok felújítása is 
folytatódott, ezúttal a hivatal előtt festették le a közterületi bú-
torokat, illetve a Templom téri iskola négy vizesblokkjának fel-
újításánál is kaptak feladatokat.

Az illegális lerakókkal, rongálásokkal kapcsolatos tennivalók 
sem maradtak el: ezúttal a Csabai utca végén gyűjtöttek össze 
és szállítottak el egy platónyi hulladékot, a Vásár téren pedig 
valaki ismételten több zsák háztartási szemetet hagyott a köz-
területi kuka mellett. Ez utóbbi helyszínen cserélni kellett egy 
kitört, illetve helyéről lerúgott ivócsapot és szemetest. Város-
gazdák dolgoztak továbbá a Lahmkruam Helytörténeti Emlék-
parkban, miután nem működött megfelelően a víz tisztítását 

szolgáló berendezés. A helyszínen tapasztaltak szerint rongálás 
történhetett, a gépészethez tartozó lefolyócsövet lerúghatták 
a helyéről, emiatt a víz bealgásodott, nem jutott elég oxigén a 
tóba, ami – ha nem derül fény időben a problémára – a halak 
pusztulásához vezetett volna.

A városgazdák kivették a részüket a város életét színesítő nyári 
rendezvények – a Hallo! Werischwar és a Vörösvári Napok – elő-
készületi munkálataiból is: a szállításban, pakolásban, illetve 
tereprendezéssel kapcsolatban láttak el feladatokat.

„Itt is szeretném megköszönni minden kollégámnak a vihar-
károk utáni helyreállításban a rengeteg elvégzett munkát. Az 
elkövetkezendő időszakban még a zöldterület- és parkfenntar-
tás fog nagy szerepet játszani a munkáinkban. A közterületi 
szemetelés továbbra is rengeteg feladatot ad számunkra. Az őszi 
időszakban ismét tervezetten megkezdődik az utak kátyúzása 
és a fagallyazások” – mondta Szauter Gábor, a Városgazda Kft. 
ügyvezetője. 

pilisvorosvar.hu

Illegális hulladékkal telt meg a plató 
a Csabai utca végén

Hordalékkal teltek meg a vízelvezetők 
a vihar miatt

Helyére került a megrongált szemetesKacsa-tó mögötti út tisztítása, első kör
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Ki kellett vágni néhány teljesen kiszáradt, balesetveszélyes fát Ismét több zsák szemetet hagyott valaki 
a Vásár téren

Egyes utcákban úthelyreállításra volt szükség 
az esőzések után 

Több ezer tő elültetett virágról gondoskodnak

Nem kímélte a vihar a várost

A kaszálás és a fűnyírás egész nyárra munkát adott

Folyamatosan zajlanak a parkfenntartási munkák

Megtisztították a temetőt a vihar után

Folyamatosan zajlott a martaszfaltozás, 
illetve kátyúzás

Visszatérően kellett hordalékot takarítani

Legallyaztak több fűzfát, így segítve a biztonságos közlekedést
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Köszönet az egészségügy 
dolgozóinak

A Szakorvosi Rendelő udvarán meg-
rendezett ünnepségen a város vezeté-
se és az intézmény munkatársai mel-
lett jelen volt Dékány Tibor, dr. Réthy 
Zoltán unokája is. A megjelenteket 
Valachi Katalin, a Művészetek Háza 
igazgatónője köszöntötte, majd Szép 
Bernát, a zeneiskola trombita tansza-
kos tanulója egy népdalcsokorral kö-
szöntötte az egészségügy dolgozóit. A 
trombitajáték után dr. Kóti Tamás, az 
intézmény igazgatója mondott beszé-
det, megköszönve az intézmény dolgo-
zóinak a vírushelyzet alatt tanúsított 
áldozatos, kitartó munkájukat.

„Úgy tudtuk ezt az egy évet abszol-
válni, hogy panasz nem érkezett az 
ellátásra, az itt élők, a betegeink meg-
értették és elfogadták ezt a rendkívüli 
helyzetet. […] Semmelweis is megküz-
dött annak idején az igazáért. Egyrészt 

könnyebb helyzetben is vagyunk, másrészt meg nehezebb. Semmelweisnek a be-
tegei egész biztosan sokkal jobban elfogadták az orvos által mondottakat, mint 
ahogy ma, az internet világában tapasztaljuk.” Dr. Kóti Tamás kiemelte beszédé-
ben az oltás fontosságát, és szót az ejtett az intézményben történt fejlesztésekről, 
beruházásokról és a jövőbeli tervekről is. 

„Önök, akik az emberek segítését, ápolását, gyógyítását választották hivatásukul, 
nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a családok, idősek, betegek, elesettek esélyes-
nek érezhessék magukat a mindennapokban, új esélyekkel folytathassák életüket. 
[…] Nagyon sok segítséget kaptunk önöktől a pandémia alatt, ami elgondolkodás-
ra késztetett minket, és rájöttünk arra, hogy a napi rutin, a napi gyógyítás mellett 
milyen komoly többletteher hárult önökre, és kiválóan helyt álltak.” Ezek már dr. 
Fetter Ádám polgármester szavai, aki a díjak átadása előtt beszédében tiszteletét 
és köszönetét fejezte ki az egészségügyi dolgozók munkája iránt. „Nemcsak szak-
maiságból, hanem emberségből is jelesre vizsgáztak” – tette hozzá a polgármester.

A Dr. Réthy Zoltán-díjat tavaly alapította Pilisvörösvár önkormányzata, de a 
vírus miatt ünnepélyes átadásra akkor nem volt lehetőség. Így most négyen 
kapták meg az egészségügyben végzett munkájukért az elismerést: dr. Kele-
men Ilona gyermekorvos, Novákovics Magdolna ápoló, sebészeti asszisztens, dr. 
Szakmári Mária Magdolna reumatológus szakorvos, és posztumusz díjban ré-
szesült Marosiné Pánczél Ildikó főnővér, aki a közelmúltban hunyt 
el. A díjat férje vette át Fetter Ádám polgármestertől. Végezetül 
Botzheim Réka adott elő egy fuvoladarabot, majd az ünnepség egy 
kis vendéglátással és kötetlen beszélgetéssel zárult.

Palkovics Mária

A díjazottak balról jobbra: dr. Szakmári Mária Magdolna, Novákovics 
Magdolna, dr. Kelemen Ilona. Marosiné Páncél Ildikó díját férje vette át.

Dr. Fetter Ádám polgármester és dr. Réthy Zoltán unokája, Dékány Tibor

Június 30-án ünnepelték városunkban a Semmelweis-napot. 
Az ünnepség keretében került sor a tavaly alapított 

Dr. Réthy Zoltán-díjak átadására, melyeket a tavalyi és az idei 
díjazottaknak is most adott át dr. Fetter Ádám polgármester. 



Esős mulatság
Fergeteges hangulatban zajlott 
július 17-én a városunkban meg-
rendezett Hallo! Werischwar –  Pi-
lisi Zenésztalálkozó. Az eseményre 
hamar elfogyott az összes jegy, és 
valóban meg is telt a Puskin utcai 
parkoló táncolni, mulatni vágyók-
kal. Nemcsak a vendégek várták 
már közel másfél éve, hogy együtt 
mulathassanak, hanem a zenészek 
is, akik hatalmas lelkesedéssel és 
igazi örömzenéléssel vettek részt 
az eseményen, nemcsak Vörösvár-
ról, hanem számos környékbeli 
településről. A sort a Schaumarer Musikanten nyitotta, őket a szentiváni és a vörösvári 
fúvósok közös produkciója követte, Spanberger Zsolt vezényletével.

Az időjárás minden előzetes fenyegetés ellenére csak egyszer szakította meg a rendez-
vényt, de az eső nem vette el a táncolók kedvét, voltak, akik így is táncoltak, mezítláb, 
esernyővel, és senki nem ment haza, így a zivatar elálltával folytatódott a buli jól és ke-
vésbé ismert sváb és magyar zenékkel.

Az eseményen rövid beszédet mondott dr. Fetter Ádám, a város polgármestere, Molnár 
Zoltán, a Pilíšska Kapela vezetője, ötletgazda és a PNNÖ elnöke, Sax László is. Mindhár-
man hangsúlyozták, hogy mennyire szükség van az ehhez hasonló, közösséget kovácso-
ló rendezvényre, melyre a pandémia miatt jó régen nem volt lehetőség. A beszédek után 
egy igazán különleges produkció következett: az est során fellépő összes zenekar – kb. 
120 zenész – összeállt két szám erejéig, és közösen játszottak el jól ismert dallamokat.

A nagyszabású zenésztalálkozón a fentieken kívül részt vett a Bergländer Buam, a 
5 Dörfler, az Adlersteiner, a Mondschein Kapelle, a Pilíšska Kapela, az Ungarndeutsche 
Jungs, a Donau Power és a Werischwarer Burschen, akik hajnalig húzták a talpalávalót 
a fáradhatatlan közönségnek.

PM
Fotó: Völgyi Hajnalka, Palkovics Mária
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Bihari Gabriellát, a Vásár Téri Német 
Nemzetiségi Általános Iskola pedagógusát 

Németh László-díjjal tüntették ki. Ennek 
alkalmából beszélgettünk szakmai és privát 
életútjáról és a jövőre vonatkozó tervekről.

Sorsfordító 
élmény

• Kik kaphatják a Németh László-díjat?
A díjazottak között az óvódapedagógusoktól az egyetemi ok-
tatókig találhatóak kollégák. Tavaly a pandémia miatt nem 
került sor a díjak átadására. Engem a díjkiosztó előtt pár nap-
pal értesítettek. Még tavaly terjesztett fel az iskola, ami na-
gyon jólesett, hiszen ez a legnagyobb elismerése annak, hogy 
milyen nagyra értékelik a munkámat. A díjazottak között 
iskolaigazgatók, felsőoktatásban dolgozók voltak többségben, 
a szakmából érkező pedagógusok kevesebben. Az én esetem-
ben a gyermekek személyiségének harmonikus fejlesztéséért 
való munkát díjazták. Nagyon fontosnak érzem, hogy ne csak 
tanítsuk a gyerekeket, hanem személyre szabottan fejlesszük 

a személyiségüket. Az egyénen kívül egy jó közösséget is kell 
tudni formálni. Ez az, amire nem készít fel a legjobb pedagó-
gusképző, a legjobb továbbképzés sem. A hosszú élet tapaszta-
lata segít ebben, és az, hogy fontosnak tartsd ezt a területet is.

• A szakmai életének melyek voltak a legfontosabb ál-
lomásai?
A Tanítóképző elvégzése után Pilisvörösváron helyezkedtem 
el, amikor a két iskola még egy iskola volt, az egyikben az 
alsó, a másikban a felső tagozat működött. Nagyon jó mun-
kaközösségbe kerültem, sok példaképpel körülöttem. Idővel 
elvégeztem Baján a német nemzetiségi tanító szakot, majd 
gyesre mentem, ami alatt az ELTE-n elvégeztem a könyvtár 
szakot, ezek után pedig visszatértem a Vásár térre tanítani. 
1997 óta itt dolgozom. Mint ahogy régen, ma is jó a munkakö-
zösség hangulata, a kollégák segítik egymást, becsülik egy-
más munkáját, a pedagógusok megvalósíthatják az innovatív 
gondolataikat.

• A szakmai életútjának melyik mozzanatát tartja a 
legmeghatározóbbnak?
Hét évvel ezelőtt bekapcsolódtam a Magyar Református Egy-
ház tanodai munkájába. Ez egy lélekemelő munka, mert hi-
szem, hogy általa emberi sorsokat tudunk megváltoztatni. 
Sorsfordító élménynek is mondhatnám. A saját életemben sok 
mindent másképp látok azóta, mióta a tanodai gyerekekkel 
és fiatalokkal foglalkozom, heti két alkalommal, 14.00 órá-
tól 18.00 óráig. A szünetekben is vannak közös programok 
a gyerekekkel, ezen kívül karitatív munkát vállalunk, és az 
így gyűjtött pénzből kirándulásokat, a nyári táboroztatást 
tudjuk finanszírozni. Multifunkcionálisan kell működnünk: 
megcsináljuk a házi feladatot közösen, és ha eközben kiderül, 
hol van hiányosság, akkor azt elmagyarázzuk. Együtt készü-
lünk a dolgozatokra és készítjük el az internetet is igénylő 
feladatokat. Kettőtől négyig tanulunk, majd uzsonnázunk, 
és utána közös foglalkozásokat szervezünk, évszaktól füg-
gően játszunk az udvaron, vagy bent társasozunk, kézműves 
foglalkozást szervezünk. Segítünk a pályaválasztásban és a 
beiratkozásban is. Célunk, hogy a lemorzsolódást megaka-
dályozzuk, és hogy tanulóink középiskolában folytathassák 
a tanulmányaikat. A kezdeményezés a református egyházon 
keresztül indult, egy svájci segélyszervezet támogatta a ma-
gyarországi romák felkarolását, a református parókia pedig 
befogadta ezt a kezdeményezést. Ezután két évig egy pályázat 
finanszírozta a tanodát, majd az egyházon keresztül az állam 
vette át ezt a feladatot. A tanoda vezetője Nagy Krisztina, aki 
az egyház pályázati irodájának munkatársa. A tanárokon kí-
vül szociális segítőnk is van, de szükségünk lenne még ön-
kéntesekre.

• Mi az, amit legfontosabb tanácsként ajánlana fiatal 
kollégák, volt tanítványok, tanodás fiatalok figyelmébe?
Mindenképpen azt, hogy legyenek nyitottak, folyamatosan 
képezzék magukat és váltsanak – akár szakmai területen be-
lül is. Mert azt tapasztalom, hogy a fásultság, a kiégés sokszor 
azzal hozható kapcsolatba, hogy ugyanazt csinálják egy éle-
ten keresztül. Nekem az volt a szerencsém, hogy sok területen 
dolgozhattam: alsóban és felsőben, tanítóként és tanárként, 
osztályfőnökként is, taníthattam sokféle tantárgyat, az ide-
gen nyelvek közül oroszt és németet is. Ez mind hozzájárult 
ahhoz, hogy mindig megújuljak. Azt ajánlom mindenkinek, 
hogy ne ragadjon bele egy helyzetbe, merjen változtatni és va-
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lami újba fogni. Nagyon fontosnak 
tartom egy kooperatív közösség 
kialakítását: a gyerekek és a szülők 
közösségét egyaránt. A szülőknek 
kevés az ideje, ezért az iskolának 
és a pedagógusoknak ügyelni kell 
arra, hogy a gyermekek kiegyen-
súlyozott, szerető, elfogadó környe-
zetben tanuljanak és növekedjenek. 
Ne féljenek próbálkozni, ne féljenek 
hibázni. 

• Mire helyeznek a szülők túl-
ságosan nagy hangsúlyt, és mi 
az, amire keveset?
Nagyon fontosnak tartják, hogy a 
gyerek jól érezze magát az iskolá-
ban, szívesen járjon oda. Fontosnak 
érzik a tanulmányi előmenetelt is. 
Amit nehézségnek látok, az inkább 
a családban van: sokan törekednek 
arra, hogy a gyermek minden igé-
nyét kielégítsék, és sokszor olyan 
döntéseket engednek át a gyerme-
keknek, ami egy bizonyos életkorig 
a szülő kompetenciája. A gyere-
keknek az életben rengeteg barátja 
lehet, de szülője csak kettő – más a 
szülők feladata, és más a barátoké.

• Hogyan látja az oktatás tar-
talmait: mi érett meg a változ-
tatásra?
Néhány évvel ezelőtt a Nemzeti Ke-
rekasztalon sokan mondták és sok 
helyen, hogy aktuális tartalmakat 
és aktuális tanulási stratégiákat 
kéne oktatni. Nem kell az általános 
iskolában olyan ismereteket taní-
tani, ami igazából a középiskolába 
való. Az általános iskolának alap-
vetően az alapkészségeket kellene 
fejleszteni, de azokat nagyon ala-
posan. 

• Mire szeretne majd a jövőben 
még mindenképpen időt szakí-
tani?
Gyerekkoromban nagyon szeret-
tem volna zongorázni, de nem volt 
erre lehetőség, mert kicsi volt a 
lakásunk. Azt tervezem, hogy ha 
majd nyugdíjas leszek, akkor meg-
tanulok gitározni. A nagyobbik lá-
nyom gitározik, és nagyon szépnek 
találom, ráadásul lehet közben éne-
kelni is.

• Szívből gratulálunk a díjhoz, 
további szakmai sikereket és az új 
tanévhez jó egészséget kívánunk!

Müller Márta

Elismerés 
Breierné Kalmár Évának

Villáminterjú a Templom téri iskola 
volt igazgatónőjével

2021. június 7-én adták át a pedagógusok-
nak a Németh László-díjakat a Pesti Vigadó 
dísztermében. Az ünnepség az idei pedagó-
gusnaphoz kapcsolódott, ám mivel a tava-
lyi díjátadó a pandémia miatt elmaradt, így 
a 2020-ban odaítélt díjakat is most adták 
át. Az elismerésben részesülők között volt 
Breierné Kalmár Éva, a Templom téri iskola 
volt igazgatója is, akit egy villáminterjú ke-
retében faggattunk a díjról.

• Számított az elismerésre?
Nem. Több elismerésben részesültem a pályafutásom végén. Megkaptam az EMMI által 
adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, amelyet Pilisvörösvár polgármestere, 
Fetter Ádám adott át a 2020. júniusi ballagási ünnepélyen. Ez egy különleges élmény 
volt számomra, mert 23 éve én ballagtattam őt mint osztályfőnök, most pedig ő ballag-
tatott engem mint városvezető. Tavaly augusztus végén az Érdi Tankerületi Központ 
igazgatója, Sárközi Márta köszönt el az EMMI által kiadott Elismerő Oklevéllel, amelyet 
kiemelkedő szakmai tevékenységem elismeréseként kaptam. Ezt követően pedig 2020. 
december 13-tól Címzetes Igazgató címet kaptam, 22 évi intézményvezetői munkám el-
ismeréseként. Így nem számítottam arra, hogy még további elismerésben is részesülök.

• Mit érzett, mikor átvette?
A díj átvételekor örömet, büszkeséget éreztem. Nagyon jó érzés, ha elismerik az ember 
munkáját, és bízom abban, hogy akikkel és akikért dolgoztam a pályám során, azok ér-
demesnek tartanak a díjra. Egy nevelőtestületben dolgozni, és különösen az intézmény-
vezetői feladatokat eredményesen ellátni mindig csapatmunka. Büszkeségem elsősor-
ban azoknak a kollégáknak szól, akik velem dolgozták és élték át a hétköznapokat és az 
ünnepeket. Szeretném „megosztani” velük ezt a díjat! A pandémia miatt vendégek nem 
vehettek részt az ünnepélyen, sajnálom, hogy legalább a családom nem volt ott velem.

• Mit jelent Önnek ez a díj?
Amikor értesítettek a díj odaítéléséről és átadásáról, sok gondolat kavargott bennem. Ez 
a pályám megkoronázása, hogy akikkel együtt dolgoztam, érdemesnek tartottak egy 
ilyen szintű elismerésre. Megérte a sok-sok munkát, bár ebben soha nem kételkedtem. 
A mi hivatásunkat csak teljes szívvel-lélekkel, a szakma iránti elkötelezettséggel szabad 
csinálni, ami hatalmas felelősséget is jelent, hiszen gyerekekkel, gyerekekért dolgozunk. 
Én ebben a szellemben végeztem a munkámat, ezért ez a díj számomra sokat jelent, mert 
a hivatalos meghatározás szerint „a gyermekek személyiségfejlődése érdekében végzett 
kiemelkedő szakmai munka elismeréseként” adományozható. Amire azonban legalább 
ennyire büszke vagyok, az a gyerekek, a régi tanítványok, a szülők és a kollégák elköszö-
nő szavai, a szülői munkaközösség emlékplakettje, a versek és a kollégáim búcsúztató 
dala, amelyek nekem íródtak. Elmondhatatlan érzés. Mindenkinek KÖSZÖNÖM. Kívá-
nom, hogy saját pályájukon, saját életükben legyen részük hasonló élményben.

• Gratulálunk az elismeréshez!
Palkovics Mária

Breierné Kalmár Évával a 2020. júliusi Vörösvári Újságban hosszabb interjút ta-
lálnak, melyet nyugdíjba vonulása kapcsán készítettünk.
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Tanév végi 
értékelés

Rendhagyó ballagás és kiváló 
teljesítmények a Vásár téri 
iskolában

Június 19-én, szombaton 
tartotta a Vásár téri isko-
la a ballagást. A rendez-
vény az 500 fős korláto-
zást figyelembe véve két 
részben zajlott. Reggel 
8 órakor megtartottuk 
a tanévzáró ünnepélyt, 
majd a nyolcadikos ta-
nulók végigballagtak 
az épületen. A ballagási 
műsort az udvaron tar-
tottuk, ezen a nyolcadi-
kos tanulók, tanáraik, 
szüleik és vendégeik 
vettek részt. A tanévzáró 

ünnepélyen Szontág Nándor igazgató kiosztotta a kimagaslóan 
teljesítő tanulók számára a jól megérdemelt jutalmaikat.

A 8. évfolyamos tanulóink egy csoportja kétévi felkészülés után 
megpróbálkozhatott a német állam által is elismert, az egész 
világon elfogadott DSD nyelvvizsga megszerzésével. Felkészí-
tő tanáruk Fogarasyné Bérczi Zita volt. A vizsgára jelentkezők 
84%-a sikeres nyelvvizsgát tett, 63%-uk B1, a többiek A2 ered-
ményt értek el. 

A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola minden 
évben emléklapok átadásával emlékezik meg három nagyszerű 
pedagógusról, és ez által jutalmazza legkiemelkedőbb diákjait:

Kapitány Györgyné Emléklap 

Az emléklappal a legkiválóbb tanulmányi eredménnyel rendel-
kező negyedikes tanulót jutalmazzuk. Az emléklapot Fedasz 
Franciska 4. b osztályos tanuló kapta. 

Hidas György Emléklap

Az emléklappal a német nyelv tanulása során nyújtott kiemel-
kedő teljesítményt vagy a legjobb német nemzetiségi eredményt 
elérő nyolcadikos tanulót jutalmazzuk. Az emléklapot Sörös 
Annamária 8. a osztályos tanuló kapta.

Csonka József Emléklap

Az emléklappal a legkiválóbb tanulmányi eredménnyel rendel-
kező nyolcadikos tanulót jutalmazzuk. Az emléklapot Pisser Pé-
ter 8. b osztályos tanuló kapta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata minden évben külön 
oklevéllel jutalmazza az iskola arra legérdemesebb diákjait. Idén 
az okleveleket és a jutalmakat a következő tanulók kapták:

• példamutató magatartásáért és szorgalmáért, illetve közös-
ségi eseményeken való részvételéért Marlok Lili 4. a,

• példamutató magatartásáért és szorgalmáért, illetve közös-
ségi eseményeken való részvételéért Vécsei Dorottya 8. b, 

• iskolánk és városunk méltó képviseletéért országos sport-
versenyeken Szilágyi Zille Sára 7. a, 

• iskolánk és városunk méltó képviseletéért országos sport-
versenyeken Nick Alexandra 7. a.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat elismerő oklevelét 
vehetik át a német nyelv elsajátítása területén kimagaslóan tel-
jesítő diákjaink. Ezt a következő tanulók kapták a német nyelv 
tanulása során nyújtott kiemelkedő teljesítményéért, illetve 
iskolánk méltó képviseletéért a helyi, megyei és regionális ren-
dezvényeken és versenyeken:

• Jakab Elizabet 4. a,
• Jakab Gábor László 6. a,
• Szabó Réka 4. a.

Igazgatói elismerés

Az alábbi tanulókat igazgatói elismerésben részesítettük kiemel-
kedő szorgalmukért, kitartó, jó színvonalú tanulmányi munká-
jukért és közösségi szerepvállalásukért:

• Oberle Boglárka 8.a, 
• Wágner Vivien 8.b,
• Müller Odett 4.b.

Magyarország jó tanulója, jó sportolója – 2020 

A 2019/2020-as tanévben elért eredményes tanulmányi mun-
kájáért és kimagasló sportteljesítményéért Peller Benedek 6. a 
osztályos tanuló kapta a rangos állami díjat.

Ebben a rendkívüli helyzetben is sikerült tanulóinknak orszá-
gos, megyei és regionális versenyeken szép eredményeket el-
érni. A következő táblázatok a legjobb helyezéseket nevenként 
(területi 1–6., megyei 1–10. és országos 1–20.) foglalják össze:

Együtt Mindannyiunkért 
Alapítvány és a Közélet 
Alapítvány által az Olvas6 
Program keretében 
„Nekem a boldogság…” 
címmel meghirdetett vers- 
és prózamondó pályázat

Forduló Helyezés Osztály

Fedasz Franciska megyei 2. 4. b
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ÉMNÖSZ „Farsangi és 
húsvéti hagyományok tele-
pülésemen” című verseny

Forduló  Helyezés Osztály

Borza Zsófia

regionális

1. 6. b

Papp Anna Dorka 1. 8. b

Payer Jázmin 2. 6. a

Vécsei Dorottya 2. 8. b

Steinmann Ingrid Angella 3. 2. a

Scheller Kata 3. 5. a

Scheller Ákos 3. 6. a

Kovács Miksa Gábor 3. 7. a

Öveges József Kárpát- 
medencei Fizikaverseny Forduló Helyezés Osztály

Molnár Zétény országos 2. 8. b

Verein Ungarndeutscher 
Kinder VUK-Wettbewerb Forduló Helyezés Osztály

Braun Panna

országos 9. 7. aSzilágyi Zille

Radnai Franciska

Friedrich Schiller Verseny 
(német nyelvi) csapat Forduló Helyezés Osztály

Herbert Laura                                                                                             
Vécsei Dorottya                                                                                            
Wágner Vivien

regionális

2. 8. b

Schäffer Léna                                                                           
Sörös Annamária                                                                       
Oberle Boglárka                                                                         
Ihász Kinga

3. 8. a

Erményi Levente 8. b                                                                     
Pisser Péter 8. b                                                                      
Tagscherer Balázs 8. a

4. 8. a, 
8. b

Gyermek Regionális 
Úszóbajnokság – 200 m 
mellúszás

Forduló Helyezés Osztály

Tóth Dávid regionális 4. 8. a

Az iskola tanulmányi átlaga 4,42 lett, 102 kitűnő és 64 jeles bizo-
nyítványt osztottunk ki. Mindezekre nagyon büszkék vagyunk. A 
2020/2021-es tanév – rendhagyó jellege ellenére – ismét visszaiga-
zolta, hogy elhivatott pedagógusokkal, lelkes diákokkal és támoga-
tó szülői háttérrel remek eredményeket lehet elérni. A szép eredmé-
nyek láttán okkal lehet büszke Pilisvörösvár. Gratulálunk minden 
kedves Vásár téri diáknak, szülőnek és pedagógusnak!

Iskolavezetés

Országos foltvarró 
fesztivál 09. 10–12.
A foltvarrás – avagy 
patchwork, ahogy az 
angolszász nyelvterü-
leten ismertté vált – a 
kézimunka egy olyan 
fajtája, ami több év-
százados múltra te-
kint vissza, és hajda-
nán elsősorban a nagy 
becs ben tartott anyag-
maradékok célszerű 
felhasználása hozta 
létre. Később, főleg az ipari forradalomnak köszönhetően 
az irányzat sokat módosult, és már egyre praktikusabb és 
divatosabb darabok születtek, a ruházkodásban és a ház-
tartási textíliák széles körében egyaránt. Az utóbbi évtize-
dekben komoly iparág fejlődött ki a szebbnél szebb pamut-
vásznak és a szabást-varrást megkönnyítő segédeszközök 
előállítására. 

Magyarországon 1989-ben jegyezték be a Magyar Folt-
varró Céhet. A céh életének szerves részét képezik a régi-
ók önálló csoportjai, ahol rendszeresen tartanak szakmai 
összejöveteleket, képzéseket, kiállításokat szerveznek, és 
nem utolsósorban jótékonysági munkát is végeznek. A céh 
2004-től vált az Európai Quilt Szövetség (EQA) tagjává. A 
szervezet különféle témákban pályázatokat ír ki a tagor-
szágok számára, amelyből most a 2019-es kollekciót láthat-
juk, ami egyenesen Ausztriából érkezik Vörösvárra, majd 
Belgiumban folytatja az útját. 

Az idei OFF pályázati témája: KINCS, AMI KÖRÜL-
VESZ

A kiállítás a Művészetek Háza színháztermében lesz meg-
tekinthető szeptember 11–12-én. Nagy örömünkre nemcsak 
a profi foltvarrók munkáit láthatjuk, hanem egy márkói, 14 
éves kislány munkáját is, ugyanis nem titkolt célunk, hogy 
megkedveltessük a fiatalabb generációval is a foltvarrás va-
rázslatos világát. További szépséges munkákat láthatunk 
még a Művészetek Házának több termében, a Vásár téri is-
kola tornatermében és a Zeneiskola színháztermében.

A fesztivál idejére számos nyitott műhelyt, tanfolyamot, 
gyerek foglalkoztatót, vásárt szervezünk. Itt lesz a világ-
hírű JUKI varrógépeket forgalmazó cég a legmodernebb 
varró- és tűzőgépeivel és remek kedvezményeivel, vala-
mint lesz tombola, értékes nyereményekkel. Szeretnénk 
elősegíteni a foltvarrást gyakorlók, vagy az iránt érdeklő-
dők szakmai továbbképzését, hiányzó készleteinek feltöl-
tését. Bízunk benne, hogy minden korosztály örömét leli a 
rendezvényeinken.

Nagy szeretettel várunk mindenkit a fesztiválon!

A programokról részletesebb tájékoztató található majd a 
Művészetek Háza weboldalán, illetve Facebook-oldalán.

A Magyar Foltvarró Céh vezetősége
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Végre együtt 
ünnepelhettek 
a nyugdíjasok
Július 11-én zenés délutánt tartott a Pilisvörösvári Nyugdíjas 
Klub a Gólyafészek Rendezvényházban. A jó hangulatú progra-
mot a Peller Gábor által vezetett rendezvényház gasztronómiai 
finomságai, valamint egy új klubtag, Vágási András zenéi tették 
feledhetetlenné. A nyugdíjasokat dr. Fetter Ádám polgármes-
ter, valamint a klub vezetősége is köszöntötte. Prohászka Ist-
ván elnök lapunknak elmondta: jó volt végre pótolni a tavalyi 
és tavaszi vírushelyzet miatt elmaradt közös programokat. Az 
eseményen ezúttal is köszöntötték az ötvenéves házassági év-
fordulójukat ünneplőket, köztük Izsák Mártont és Izsák Márton-
nét (született Páva Emma), Manhertz Józsefet és Manhertz Jó-
zsefnét (született Scheller Irma), Tagscherer Jánost és Tagscherer 
Jánosnét (született Víg Anna), valamint Wenczel Tamást és 
Wenczel Tamásnét (szültett Weller Veronika).

K. M.

Fellépés 
Balatonszárszón
A Fiviret Egyesület Rozmaring Hagyományőrző Tánccso-
portja június 25-én két produkcióval vett részt a Balaton-
szárszón megrendezett Országos Népek Tánca Népek Zené-
je Ki Mit Tud minősítőn. 

Először a Rozmaring Hagyományőrző Tánccsoport tartott 
bemutatót a német sváb kultúra táncával, utána a nemze-
tiségi népi táncot már a gyermekcsoporttal közösen adták 
elő. Az első tánc a betelepedést illusztrálta, majd a sváb nép 
kultúrájával folytatták, végül a már átvett hagyományt a 
gyerekek önállóan adták elő. A produkcióknak nagy sike-
re volt, mindkettőt „Kiemelt Arany” fokozattal értékelte 
a zsűri. A tánccsoport számára nagyszerű élmény volt a 
fellépés, ugyanis a napot balatoni fürdőzéssel kezdték és a 
sikeres bemutatóval zárták.

A koreográfiát és a táncot Müller Mártonné Julika tanítot-
ta be, a gyerekeket Acélosné Ercsi Erika és Acélos Zsófia 
készítették fel, harmonikán Baksa István kísért.

Müller Mártonné

A Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub ezúton is köszöni Peller 
Gábornak, a Gólyafészek vendégház tulajdonosának, 
hogy önzetlenül segítette ezt a jól sikerült, zenés, csa-
ládias találkozót.
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Nyári táborok

Nem minden család számára egyértelmű lehetőség, hogy a 
nyári szünetben táborba küldi a gyermekeket. Június 28-tól 
július 2-ig Ligeten, a Wippelhauser István által alapított Ro-
senhof WIPI lovardában ingyenesen vakációzhattak Pilisvö-
rösvár rászoruló fiataljai. A kézműves és lovastábort Pilisvö-
rösvár Város Önkormányzata, a Napos Oldal Szociális Központ 
és a Művészetek Háza közösen szervezte. Az ő munkatársaik 
mellett önkéntes pedagógusok, iskolai közösségi szolgálatos 
diákok és a támogatók is segítették a gyerekek vakációzását. 
A 26 gyerek programjáról 11 felnőtt és 3 fiatal gondoskodott a 
helyszínen. Mivel a ligeti rész nem mindenki számára közelít-
hető meg egyszerűen, a Pita Tours felajánlotta segítségét, és 
naponta kétszer szállította kisbusszal a gyerekeket a városköz-
pontból a lovardába.

Reggelente a házigazdák, Wippelhauser Dóri és Hollauer Gyuri 
fogadták jó szívvel az érkezőket. Egy közös reggeli és a napindí-
tó beszélgetés után kezdődtek a foglalkozások, melynek alap-
ját a „Hogyan lett lovuk az indiánoknak” című mese adta. A 
rendszeres lovaglás mellett a gyerekek indián sátrakat, agyag 
lovacskákat, tarisznyákat, talizmánokat, ékszereket és kézzel 
festett pólókat is készítettek közösen. A sátrak egész héten a 
lazulás, beszélgetés színterei voltak. A hagyományőrző íjászat 
a lányokat és a fiúkat is megragadta, láthatóan örömmel töl-
tötte el őket egy-egy sikeres találat. 

A gyerekek háromszori étkeztetéséről a Deli Bistro gondosko-
dott. A tízórai és uzsonna mellett délben meleg ebéddel készül-
tek. Ha bárki megéhezett, megszomjazott, a western stílusú, új 
közösségi térben egész nap friss gyümölcsöt, zöldséget, Ziegler 
szódát, vizet fogyaszthatott. A mobil illemhelyeket a yoo WC Kft. 
biztosította. Naponta érkeztek látogatók is különféle meglepeté-
sekkel, például hűsítő finomságokkal, buborékfújókkal és lufik-

kal. Dr. Fetter Ádám 
polgármester a héten 
többször  is megláto-
gatta a táborozókat.   

Délutánonként az 
eseménydús foglalko-
zások után zenehall-
gatásra, csocsózásra 
is lehetőség volt, a hő-
ségben pedig jólesett 
a délutáni pancsolás. 
A gyerekek keresték 
a birtokon található 
állatok társaságát, a 
lovak, pónik és kutyu-
sok mellett a kecskék 
is igen népszerűek 
voltak. A péntek dél-
előtti táborzáró já-
ték része volt a Pilis 
Mountain Race-ről jól 
ismert akadálypálya, 
de sokan várták a dél-
utáni fogathajtást is 
Stocker Ferenccel. A 
kocsikázás után ke-
rült sor a heti program 
lezárására, a közösen 
átélt élmények em-
lékére pedig a tábo-
rozók megkapták a 
Rosenhof- érmet.

Jövőre találkozunk! 

Köszönjük a támogatóknak: Braun Jánosné, Deli Bistro, dr. Fetter 
Ádám, dr. Fetter Gábor, Gál Sándor, dr. Lehrer Anita, Mirk Tamás 
Ziegler szóda és víz, Nagy Roland hagyományőrző íjászat, Pita 
Tours Manhercz István, Dr. Selmeczi Gábor, Solti Andrea yoo WC 
Kft. mobil illemhelyek, Solymosi Bálint, Spanberger Zsolt, Stocker 
Ferenc fogathajtás, Strack Bernadett, Szóda Ákos akadálypályák, 
Uzoni Tamás és Roland Nap mint Nap Kft., Varga Péter

MH

Táborok a Művészetek Házában
A nyár folyamán három héten keresztül fogadtunk vö-
rösvári gyerekeket a Nagy Táncválasztó és a Krea tá-
borainkba. Összesen 57 alsós és 12 iskolai közösségi 
szolgálatos fiatal játszott, kézműveskedett együtt a há-
rom hét során. Ezáltal a középiskolás fiatalok tapaszta-
latot szereztek a kicsikkel való együttműködésben, és 
életre szóló élményeket szereztek. A foglalkozásokról 
munkatársaink és az Utazó Gyógypedagógiai Szolgálat 
pedagógusai, valamint több helyi tánccsoport oktatói 
gondoskodtak. A tánc, a kézműveskedés, a könyvtárlá-
togatás és a játék a Lahmkruamban mind a népmesék 
varázslatos világába röpítette a gyerekeket.
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Jónak lenni jó
Vannak ezerszer hallott, már-már közhelynek 

tűnő mondatok, és vannak helyzetek, 
amikor mindezek értelmet nyernek, és 

olyan jelentéssel telnek meg, amire nem is 
számítunk. Így történt ez cikkünk címének 

esetében is. És a lényeg még csak most jön…

Érkezésemkor Wippelhauser Dóri és férje, Holló (Hollauer György) 
fogadnak a Rosenhof lovarda bejáratánál. Ez a lovarda volt a hely-
színe annak az önkormányzat által szervezett tábornak, mely kb. 
40 hátrányos helyzetű, nehéz helyzetben élő gyermeket fogadott és 
látott vendégül öt napon át. Elsőként arra voltam kíváncsi, hogyan 
jött létre anno ez a hely.

„Ez a lovarda édesapám gyerekkori álma volt – kezd a mesélésbe 
Dóri. – Már akkor tudta, hogy ezt meg fogja valósítani, és érett 
férfiként meg is tette. Nagyon szerette volna, hogy emberek és álla-
tok együtt, boldogságban éljenek, és úgy gondolta, hogy a gyerekek 
rengeteget tanulnak ebből. Ez valóban így is van. Sajnos édesapá-
mat tavaly elvesztettük. Öt lánya van, közülük én vagyok a harma-
dik. Most próbáljuk megtalálni azt a közös pontot, aminek mentén 
az ő álma tovább tud fejlődni. Néha könnyebb, néha nehezebb, még 
teljesen nem alakult ki a végleges kép, hogyan tudna ez úgy mű-
ködni, ami mindenkinek jó.”

Ezen a ponton térünk át a táborra, és innentől kezdve egészen más 
hangulat uralja a beszélgetést. Megtelik rengeteg érzelemmel: hol 
könnyes, hol megmosolyogtató, egyszerre szomorú és felemelő. 
Dóri és Holló – ahogy mesélik – nem tudták, mire vállalkoznak, 
de gondolkodás nélkül igent mondtak. „A tábor igazából egy fel-
kérés volt – idézi fel Dóri. – Egy Fetter Ádám polgármesterrel tör-
tént beszélgetésből alakult ki, amikor arról volt szó, hogy közösen, 
összefogással mit tudnánk tenni a hátrányos helyzetben élő helyi 
gyerekekért. Úgy gondoltuk, hogy kisujjból kirázzuk a tábort… 
Aztán kiderült, hogy ez nem is olyan könnyű. A tábor előtti két 
hétben takarítottuk és rendbe tettük a lovardát, hogy minden tö-
kéletes legyen, mire jönnek a gyerekek. Nagyon meleg volt abban a 
két hétben, igazi forróság. Azt éreztem, ez nem lehet más, mint pró-
batétel, hogy minden körülmény ellenére meg tudjuk-e csinálni. A 
napjaink ekkor legkésőbb fél 6-kor kezdődtek, és este 11 előtt nem 
volt vége a munkának. Nagy a terület, de sok fiatal segített nekünk 
a rendrakásban, előkészítésben. Aztán eljött a hétfő. Nagyon sok 
segítő volt itt, a Napos Oldal szociális munkatársai, Valachi Kati, 
a Művészetek Háza igazgatója, és az önkormányzattól is jöttek. 
A tábor megdöbbentő élmény volt számunkra, az első napokban 
felváltva mentünk sírni az istállóba. Egyszerűen nem tudtuk fel-
dolgozni ezt a helyzetet, hogy hogyan lehet ilyen nagy különbség 
gyerek és gyerek életében. Korábban azt gondoltuk, hogy a mi prob-
lémáink milyen nagy dolgok, de aztán napról napra mentek össze, 
és péntekre rájöttünk, hogy igazából ezek nem is problémák. Ez 
a tábor miatt van, amiatt, hogy milyen élethelyzetekkel szembe-
sültünk. Nagyon érdekes, hogy a gyerek alapvetően ugyanolyan, 
mégis mennyire meghatározó, hogy hova születik. Olyan sorsok-
kal találkoztunk, amiket nem lehet leírni.”

„Én azt vontam le ebből az egy hétből, hogy ez nekünk is jó volt – 
állapítja meg Holló. – Lelkileg nagyon megterhelő volt, de rengete-
get tanultunk belőle, a saját hibáink tükrét is látjuk. Minden gyerek 
egy üres merevlemez, és a felnőtt programozza. Van, akinek nem 

sikerül a programozás, de erről a gyerek semmilyen szinten nem 
tehet. A rászoruló gyerek 2021-ben nem feltétlenül azt jelenti, hogy 
szegények, nincsen pénzük, bár persze olyan is akad. Ám van, ahol 
egyszerűen senki nem törődik velük. Nagyon szívesen voltam ve-
lük, de amikor egy gyerek szájából azt hallod, hogy például  ő zöld 
kenyeret eszik, akkor nem bírod sírás nélkül. Volt, aki beleharapott 
a kakaós csigába, és rögtön el is rakta a táskájába. Gondoltuk, nem 
ízlik neki, kínáltuk mással. Aztán kiderült, hogy a testvéreinek vi-
szi. Minden képviselő, aki egyszer idejött, a polgármester vagy akár 
a barátaink, mindenki segíteni akart, visszajöttek, mindig hoztak 
valamit a gyerekeknek. Sokan sírva, de boldogan mentek el. Boldo-
gan, mert tudtak segíteni, és sírva, mert nagyon nehéz ezt kibírni.”

A táborban minden összefogással valósult meg, az önkormányzat, 
a Művészetek Háza munkatársai, helyi vállalkozók és lelkes szoci-
ális segítők segítségével. A vállalkozók gondoskodtak az ételekről, 
napi többszöri étkezéssel, rengeteg gyümölccsel, mindenki adta, 
amit tudott, mindezt ingyen. „A szociális segítők eleinte aggód-
tak, hogyan fog működni ez az egész, de működött” – meséli Dóri. 
Ehhez az is hozzájárult, hogy hatalmas területen, több helyszínen 
zajlottak a foglalkozások: egyik helyen enni, máshol lovagolni, 
megint máshol pedig medencézni lehetett.

„Nagyon aranyosak voltak a gyerekek, mindegyik egytől egyig, a 
hét közepére már mindegyik feloldódott – folytatja Dóri. – Az ele-
jén volt olyan, aki egyszerűen nem csatlakozott semmihez. Holló 
külön foglalkozott vele, elvitte bobcatezni, trágyázni, tetszett neki, 
hogy dolgozhat, hogy rábíztunk egy feladatot, és szép lassan meg-
nyílt ő is. A nap végén nem akartak hazamenni, itt akartak ma-
radni, akár dolgozni is.” 

„Minden gyereknek van félelme, de ezeknek a gyerekeknek ren-
geteg – veszi át a szót Holló. – Kitaláltuk, hogy rajzolják le a félel-
meiket, aztán jöttek íjászok, és lelőtték a félelmüket. Meg kellett 
látnunk, hogy ki miben jó, és ahhoz igazítottuk a dolgokat. Például 
ha láttuk, hogy valaki vezető egyéniség, és hallgatnak rá a többiek, 
akkor olyan feladatot bíztunk rá, amiben ezt kiteljesítheti.”

Dóriék két kislánya (8 és 9 évesek) szintén táborlakók lettek erre 
a pár napra. „Ugyanazok a szabályok vonatkoztak rájuk, mint a 
többiekre, és talán ők is meglátták, milyen az, amikor nincs meg 
mindened, vagy inkább semmid sincs – teszik hozzá a szülők. – Ám 
őket ebben a korban még nem érdekli, hogy honnan jöttél. A tábor-
ban ugyanúgy csak gyerekek voltak.”

Rengeteg apró történetet mesélt Dóri és Holló, de hozzátették, hogy 
még mindig nehéz erről könnyek nélkül beszélni, hát még feldol-
gozni. Arra a kérdésre azonban, hogy vállalnák-e újra, mindketten 
habozás nélkül vágták rá az igent. „Kedden, szerdán már arról be-
szélgettünk, hogy nagyon jó látni, milyen boldogok itt a gyerekek, 
kivirultak, de eközben ez mégis annyira kevés. Erre mondták a 
szociális otthonban dolgozó lányok, hogy ezeknek a gyerekeknek 
ez nem olyan hét, mint egy jó körülmények között élőnek. Ők eb-
ből táplálkoznak hosszú hónapokig. Ezt így kell felfognunk, külön-
ben nem tudjuk elengedni. Eltelt egy hónap, és még mindig nagyon 
nehéz róla úgy beszélni, hogy ne kerülgessen a sírás” – vallja be 
Dóri. „Erre vagy felteszed az egész életed, vagy akkor és ott segítesz, 
ahol és amikor tudsz – folytatja Holló. – Mi ezt a hetet tudjuk adni. 
Ez az egy hét egy patron, ami feltölti őket egy ideig. Az egyik kis-
lány a tábor végén odajött hozzám, és azt mondta, megjegyeztem, 
amit mondtál, Holló: ami nem tetszik, az itt be, ott ki. Tanulni fo-
gok, még miniszter is lehetek, imádkozok minden este, és minden 
reggel, amikor felkelek, azt mondom, hogy jónak lenni jó. És ha ezt 
vitte innen magával, megérte. Ezekért a pillanatokért érte meg, és 
rengeteg ilyen pillanat volt.”

Palkovics Mária
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A harmónia fontossága
Augusztus eleje van, a Fő út 86. számú, szépen felújított sváb ház előtt állok. Körülöttem 
a forgalom töretlenül hömpölyög, és ahogy a kocsik feltorlódnak, látom, hogy az egyik 

sofőr ugyanazt nézi, amit én. A sváb ház tárva-nyitva álló ajtaját, amelynek 
egyik felén egy nagy nyolcas, a másikon egy nagy hatos látható. 

Nem egy szokványos látvány, és ha velem tartanak a beltérre 
is, akkor garantálom, hogy nem egy szokványos üzletbe lépnek 
majd be! Gábor Gyula, az üzlet hasonló módon nem szokványos 
tulajdonosa fogad az ajtóban, jó kedélyű, egyben jó értelemben 
vett régi vágású ember benyomását kelti őszinte, határozott 
kézfogásával. Beljebb invitál, én pedig örömmel teszek kérésé-
nek eleget.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Gyula boltját régiségüzlet-
ként írták le nekem, ezért a belépés után egy pillanatra meg is 
lepődöm. Igyekszem palástolni, de a jó szemű tulajdonos kiszúr-
ja tétovázásomat, amely a harmonikusan elrendezett festmé-
nyek, minimál design alapú bútorok és a rajtuk lévő antik dísz-
tárgyak, porcelánok vagy éppen szobrok összhatásából fakad. 
Ez bizony nem egy ócskás bolt vagy hétköznapi antikvárium, 
nem bizony! A nagy gonddal elhelyezett spotlámpák finoman, 
de mégis határozott módon hívják fel a különféle lényegi rész-
letekre a figyelmet.

„Édesapám lakása jellemzően ilyen dísztárgyakkal volt beren-
dezve, sokat közülük tőle örököltem – mesél Gyula a kezdetekről. 
– Mindemellett már gyermekként is nagyon érdekeltek ezek a 
dolgok. Persze a régiségekkel való foglalkozás ennél többet kíván 
az embertől, mert kell hozzá szakértő szem, érzék és jó adag sze-
rencse is. Sok idő, míg az ember rájön és megtanulja, hogy tud jó 
dolgokat beszerezni egy-egy alku során. Én nagyon szeretek utá-

najárni azoknak a régi dolgoknak, amelyek 
végül valamiért nálam kötnek ki.”

A bolt tavaly, a világjárvány idején nyílt 
meg a nagyközönség számára. A régi sváb 
ház Gyula feleségének nagyszüleié volt. 
Korábban működött benne ruházati bolt 
is, de miután beszélgetőpartnerem már 
húsz éve vágyott – ahogy ő fogalmaz – a 
saját nappalija ilyesfajta megvalósítására, 
így belevágott a dologba. Mindebből az is 
következik, hogy az itt látható dísztárgyak 
többségét bár már eladhatta volna, még-
sem tette, mert tudta, egyszer jó helyük 
lesz álmai üzletében.

Mindeközben körbesétálunk a boltban, 
így van alkalmam jobban szemügyre ven-
ni a kiállított festményeket (ezek jó nevű 
mesterek munkái, többek között Molnár 
C. Pál, Ilosvai Varga István, Schéner Mi-

hály, Németh Miklós, P. Kováts Ferenc, Kliéné Róna Klára), va-
lamint egyéb tárgyakat. Megakad a szemem egy 19. századból 
származó, kutyás vadászjelenetet ábrázoló, ezüstözött hamu- és 
szivartartón. Nem sokkal mellette egy Zsolnay-porcelán látha-
tó, amelyről kiderül, hogy egy szecessziós kerámia, és a világ-
hírű magyar porcelángyár egy rövid korszakának újragyártása, 
ráadásul különleges a mázolása is. A festmények alatt egy art 
deco díszre leszek figyelmes, egy fekete márványtömbön lévő 
rókát ábrázol, ami igen jól mutatna például egy kandalló párká-
nyán. Miközben körbejárunk, Gyula a harmónia fontosságáról 
mesél. „Szeretek dolgokat összerakni, például egy enteriőrt, 
amelyben nagyon fontos, hogy minden mindennel harmonizál-
jon. Az itt látható dísztárgyakat olyan modern – mindenki szá-
mára elérhető – tömegtermelő bútorgyárak termékein mutatom 
be, amelyek sok háztartásban előfordulhatnak.”

És valóban, ahogy Gyula a nagy, fekete asztal szélére helyez egy 
pirosas árnyalatú vázát, az teljesen belesimul a környezetébe. 
Ezek után a pozícionálásról beszélünk, például arról, hogy ezek 
a tárgyak jellemzően nem mutatnak jól egy díszes, tapétás fal 
előtt, ezért érdemes jól átgondolni az elhelyezésüket. A nyugdí-
jas szakember tudja, hogy napjainkban nem feltétlenül divatos 
ilyen dolgokat beszerezni, ám boltjával éppen azt akarja szem-
léltetni, mennyire megfér egymás mellett a modern bútor és 
mindaz, ami a boltjában megtalálható.
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Vörösvári portrék

Mindegyik kiállított dolognak megvan a maga kalandos a tör-
ténete, mert bizony nem egyszerű ezekhez hozzájutni. Érdekes, 
ám Gyula szerint igen izgalmas szabályai vannak mindennek. 
„Számomra ez hobbi és szórakozás is egyben – magyarázza 
Gyula. – Igyekszem mindennel képben lenni, ezért beszerzem a 
szükséges katalógusokat, aukciókra járok, frissen tartom az ára-
kat. A különféle tárgyak számos úton-módon kerülnek hozzám, 
jellemzően sok utánajárással, a piacoktól a személyes megkere-
séseken át a magánlakásokig. A pénz ehhez a szakmához kevés, 
ide inkább idő kell, és még így is bukhat egy-egy üzleten az em-
ber, ez pedig nem az a műfaj, ahol vissza lehet kapni a pénzün-
ket. Számomra három élmény is van ebben a munkában: ésszel 
jól venni, megszerezni és eladni. Elsősorban az a célom, hogy a 
végfelhasználóhoz kerüljenek a tárgyak, de nekem nem mind-
egy, ki veszi meg, mert fontos, hogy jó helyre kerüljenek.”

Minderről már Gyula asztalánál beszélgetünk, ahol egy közel 
húsz bakelitlemezből álló Elvis Presley-gyűjtemény van, feltű-
nően jó állapotban. Vendéglátóm mellett egy több évtizedes le-
játszó pihen, szépen rendben tartva, és látva tekintetemet, Gyula 
egyből javasolja, hogy próbáljuk ki. Előkerül egy Beatles-lemez a 
fiókból, aztán az AC/DC Back in Black albuma 1980-ból, és már 
fel is csendülnek a Hell’s Bells első akkordjai… Most már értem 
a saját nappali szoba megnevezést, ami igen találó.

Nos, ilyen élményekkel gazdagodtam azalatt a másfél óra alatt, 
amit a Fő út 86. alatt található boltban mások is megtapasztal-
hatnak, ha van idejük és kedvük. Gyulát a hét több napján meg-
találják itt. Keressék bizalommal, nem fognak csalódni, mert 
nem egy szokványos sváb lakásba fognak belépni…

Kókai Márton
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Dobó Dorottya 
és az elszabadult villamos

A közelmúltban jelent meg Dobó Dorottya vörösvári író A zapumai kóbor villamos című 
mesekönyve. Ez egy vidám hangulatú és váratlan fordulatokkal tarkított történet, melyet 

a szerző a 8-10 éves korosztálynak ajánl elsősorban. A könyv megjelenését 
Pilisvörösvár Önkormányzata és a Tevö is támogatta.

• Mikor kezdett írni és mit?
A legelső írásom egy napló ötéves koromból, persze még csak 
nagybetűkkel és a helyesírást mellőzve. Később folyamatosan 
voltak megkezdett regényeim, de az elsőt, amit be is fejeztem, 
harmadik-negyedik osztály környékén írtam. Mikor elkészült, 
megmutattam az akkori tanító nénimnek a Templom téri isko-
lában, Peller Zsuzsa néninek, aki mindvégig bátorított az írásra. 

Az utóbbi egy-két évben a mesék mellett novellákat is elkezd-
tem írni, néhányat sikerült publikálnom, és a Helikon folyóirat-
ban is megjelent egy rövidprózám, aminek nagyon örültem.

• Vörösváron kezdte tanulmányait. Hol és mit tanult ez-
után? 
A Friedrich Schiller Gimnáziumban érettségiztem, majd Pé-
csett kezdtem az egyetemet magyar szakon. Néhány év után 
beiratkoztam az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karára, 
ahol a tanulásban akadályozott és az autizmussal élő személyek 
ellátásáról tanultam a magyar szakos képzéssel párhuzamosan. 
Jelenleg a BME Pszichológiai Doktori Iskolájában vagyok dokto-
randusz három éve. A doktori kutatásom témája a nyelvelsajátí-
tás, ezen belül is az, hogy bizonyos kognitív képességek milyen 
szerepet játszanak a nyelvi fejlődésben és a nyelvi képességet 
érintő fejlődési zavarok kialakulásában.

• Gyerekkorában milyen könyveket olvasott szívesen?
A két legnagyobb kedvencem Erich Kästner és Jacqueline Wil-
son voltak. Kästnert még ma is egyfajta példaképnek tekintem, 
mert szerintem zseniálisan tudta megszólítani a gyerekeket és 
felnőtteket, fiúkat és lányokat egyaránt, és a történetei nem füg-
genek aktuális trendektől, hanem örökérvényűek. Nagyon sze-
rettem Louis Sachar és Lois Lowry könyveit is, és mindig öröm-
mel látom a könyvesboltokban, hogy a mai napig népszerűek a 
regényeik az ifjúság körében, szerintem ez sokat elárul róluk. 
A magyar írók közül szívesen olvastam még Lázár Ervin és Ká-
nyádi Sándor meséit, büszke vagyok rá, hogy mindkettőjükkel 
találkoztam, és dedikálták a könyveimet. 

• Hogyan jött a mesekönyvírás ötlete? Ki támogatta, biz-
tatta a megírásában?
Az elszabadult villamos ötlete egy munkahelyi élményemhez 
kötődik. Éppen egy kutatáshoz toboroztunk résztvevőket, ami-
re érkezett egy húsz év körüli fiatalember. Miközben a teszteket 
vettem fel vele, arról mesélt, hogy nagyon érdeklik a különböző 

tömegközlekedési 
eszközök, és megle-
hetősen sokat is ol-
vas a témában. Tőle 
tudom, hogy Buda-
pesten már kétszer 
is előfordult, hogy 
sofőr nélkül indult 
el egy villamos. Egy-
szer még a váltók is 
átálltak valahogy, 
így a BKV munka-
társainak komoly 
fejtörést okozott, 
mire meg tudták ál-
lítani. Persze ez ön-
magában még nem 
elég egy könyvhöz, de akkoriban sokat ücsörögtem otthon a 
kertben, néztem a felhőket, ábrándoztam, közben mellettem ug-
rált Guszti nevű puli kutyám, és egyszer csak azon kaptam ma-
gam, hogy egy regény van a fejemben, amit el is kezdtem leírni. 
A családom sokat biztatott az írás során, elolvasták a fejezeteket 
és bátorítottak a folytatásra.

• Mi alapján választotta ki az illusztrátort, és hogyan 
ment a közös munka?
Buzási Vikit a kiadón keresztül ismertem meg, és látva a korábbi 
munkáit, boldogan bíztam rá a könyvem illusztrálását. Amikor 
megláttam Zapuma városát megelevenedni a rajzain, az teljesen 
elvarázsolt, így utólag is azt mondom, jó döntés volt vele dolgozni.

• Tervez további könyveket írni?
Tervem rengeteg van, remélem, lesz időm a megvalósításra. A 
zapumai kóbor villamos második kötetének a kézirata már a ki-
adónál van, remélhetőleg 2022 folyamán meg fog jelenni, és a 
harmadik kötetre is vannak már ötleteim. Jelenleg egy ifjúsági 
regényen dolgozom, ami a zapumai könyveknél egy kicsit idő-
sebb korosztályt (12-13 éveseket) céloz meg. Később pedig sze-
retnék egy felnőtteknek szóló regényt írni, amihez édesapám-
tól gyűjtök információkat arról, hogy milyen volt a 20. század 
második felében magyarként Erdélyben élni, és az ő személyes 
tapasztalatait szeretném az írás során felhasználni.

Komáromi-B. Hajnalka
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Nyereményjáték
A helyes megfejtést 
beküldők között egy 
„Pilisvörösvár bögrét” 
sorsolunk ki! A megfejtése-
ket szeptember 3-áig várjuk 
az ujsag@pilisvorosvar.hu 
e-mail-címre.

Sorsolás: szeptember 6., 
a nyertest e-mailben 
értesítjük.

Júniusi nyeremény-
játékunk nyertese: 
Kavalákné Morner Judit

Rejtvény Kedves Olvasóink! E havi megfejtésünk Kosztolányi Dezső versének hiányzó sora:

 … /röpül a pusztán egymaga, / a tébolyító napsugárban / kibomlik csenevész haja.

Új könyvek
a városi könyvtárban

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

Margaret Atwood: Legvégül a szív
A gazdasági válság utáni kaotikus helyzetben 
önkénteseket keresnek a Pozitron Projektbe. 
A Projekt résztvevőinek munka és otthon jár 
– minden második hónapban. A köztes idő-
szakokat viszont fegyencként kell tölteniük.

Douglas Preston – Lincoln Child: 
Zavaros folyó
A floridai Sanibel-sziget csendes üdülővá-
rosában megmagyarázhatatlan bűntény 
történik. Pendergast ügynök a nyaralását 
félbeszakítva lát neki az eset felderítésének. 

Berg Judit – Agócs Írisz: 
Sári és a mókusok
Sári legújabb történetében a gyerekek ki-
rándulni mennek az erdőbe. A második 
mesében Pötyi baba és Puszi róka csúnyán 
összevesznek. Szerencsére Sári tud egy 
épp idevágó történetet…

Máté Gábor: Színházi naplók
Máté Gábor naplóiban hol a színész, hol a 
rendező perspektívájából pillanthatunk be 
egy-egy színdarab próbafolyamatába, kö-
zelről látjuk, hogyan dolgozik a színész a sze-
reppel, a rendező a társulattal.

Gyuricza Eszter (főszerk.): 
100 magyar népmese
A Magyar népmesék kulturális kincsünk, a 
főcím ágról ágra szálló madara mindannyi-
unk közös élménye. A gyűjteményben a so-
rozat valamennyi darabja helyet kapott, így 
ott a helye minden család könyvespolcán.

Földvári András: Ez az én világom
A szerző újabb történeteiben fontos sze-
rephez jutnak azok az emberek, akik arra 
tanítanak, hogy a világ színes, érdekes, és 
minden ellenkező híreszteléssel szemben 
jó is.

Denise Hunter: 
Könyvesbolt a tengerparton
Sophie Lawson a húga esküvőjén össze-
fut gimis szerelmével, aki annak idején fa-
képnél hagyta őt. Vajon mit hoz az újabb 
találkozás? Sophie miért bízzon abban, aki 
egyszer már átejtette?
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Legutóbb tavaly augusztusban adtunk 
hírt az Oxigén Úszósuli vízilabdás 

gyermekcsapatairól, így a nyári felkészülési 
idő vége felé időszerűnek láttuk, hogy 
körbenézzünk a klub háza táján. Ezúttal 

is Gémes Tamás, az Oxigén Úszósuli 
vízilabda szakosztályának egyik alapítója és 

társtulajdonosa volt a segítségünkre. 

„A koronavírus-világjárvány első hulláma idején a megszorítá-
sok miatt elég nehéz volt megtartani az edzéseket, a tavaly őszi 
második hullám alatt viszont a sportolók számára nyitva ma-
radtak az uszodák” – magyarázza a szakember. A bajnokságra 
ennek megfelelően kedvező körülmények között kerülhetett 
sor, lényegében a gyerekek ideális, háborítatlan körülmények 
között használhatták a medencéket. Persze a szezon során több 
gyermek családjában előfordult veszélyeztetett rokon vagy meg-
betegedés, így néhányan hetekre vagy akár hónapokra is kiestek 
az edzések és mérkőzések sorából. A bajnokságban ennek elle-
nére a teljes helytállás volt a cél, amelyhez sikerült a szükséges 
játékoslétszámot megtartani. 

„Két csapatunk is helyt állt az elmúlt szezonban – magyarázza 
Tamás. – A 2008-as vegyes csapat hetedik lett a harmadik cso-
portban, ami azt jelenti, hogy nem a legalsó szinten mutatták 
meg tudásukat a vörösvári gyerekek. A 2008-as tehetséggondo-
zó leánybajnokságban is szép eredményeink születtek, igaz, itt 
nem hirdettek eredményt, minden csapat aranyérmet kapott.”

A bajnokságban megint voltak emlékezetes egyéni teljesítmé-
nyek. Fuchs Norina az előkelő negyedik helyen végzett az ered-
ményes játékosok között, ami még komolyabb tettnek tűnik, ha 
tudjuk, hogy sok sérüléssel kellett megküzdenie az évad során. 
Niesz Eszter hálóőrnek is kiemelkedő statisztikája lett a Buda-
pesti Sípos Edit Leánybajnokságban, ugyanis a kapus ranglis-
tán a második helyen végzett.

A gyerekek a nyáron eddig már két hetet töltöttek a Csillaghegyi 
Strandfürdőben, és még két hetet fognak ott eltölteni augusztus 

során. Lényegében a négyhetes edzőtábor igen sokrétű. A fiata-
lok erőnléti, úszási, taktikai vagy éppen technikai edzéseken is 
részt vettek, ilyenkor az egész nap a vízilabdázásról szól. Júni-
usban és júliusban emellett a csolnoki uszodában vízilabda elő-
készítő tanfolyamot tartottak 10 éves korig bezárólag. 

A nyár elmúltával a klub életében nagy változás következik. 
„Teljesen megváltoznak majd a hétköznapjaink, ugyanis egy 
újabb mérföldkőhöz érkeztünk – magyarázza Tamás büsz-
kén. – Megállapodást kötöttünk az Utánpótlás Vízilabda Sport 
Egyesülettel (UVSE), amelyet sokan ismerhetnek az OB1-es női 
magyar bajnok csapat vagy Benedek Tibor munkája kapcsán. 
Az együttműködésünk két részből áll. Az első és legfontosabb 
dolog, hogy a nálunk játszó gyermekek számára a teljes vízilab-
dapályájuk során mindig lesz korosztályos csapatban szereplési 
lehetőség. Ez azért fontos, mert jelenleg mi az Oxigénnél csak 
13-14 éves korig tudjuk a rendszerben tartani a fiatalokat. A ké-
sőbbi éveikben nálunk már nem lenne alkalmuk a játékra, így 
viszont egy kiemelkedő lehetőség kapcsán megmaradhatnak 
a sportágban. A megállapodás másik része, hogy szeptember-
től közös csapatokat indítunk majd a bajnokságokban, tehát az 
UVSE és az Oxigén csapatok játékosai együtt játszanak majd. 
Ennek lényege, hogy a fix szükséges létszámot fel tudjuk tor-
názni 10-15 főről 15-20-ra, tehát ha a világjárvány miatt megint 
emberhiányban szenvednénk, az könnyen megoldható lenne. 
Persze az új gyerekek nagyon motiváltak, így bízunk benne, 
hogy a következő szezonban messze túlszárnyaljuk majd eddigi 
eredményeinket.”

A vörösvári gyermek vízilabda tehát még mindig erős, és fontos 
szerepet kap a város sportéletében. Utánpótlásra viszont min-
dig szükség van, így szeptembertől az első bajnokságos, 2010–
2011-es születésű gyerekeknek már lehetőségük van belekóstol-
ni ebbe a sportágba, de a 2007-es és később született gyerekeket 
is nagy szeretettel várják a szakemberek az edzéseken.

Kókai Márton

Tovább erősödik 
a vörösvári 
vízilabda
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Immár ötödik éve van lehetőség 
Pilisvörösváron vívást tanulni. A Pilisi 

Sportegyesület elnökével, Bolvári 
Boglárkával és Bellovicz Gábor 

vezetőedzővel beszélgettünk az elmúlt 
évek eredményeiről, és hogy miért is jó 

gyerekkorban vívni tanulni.

• Hogyan és miért alakult meg a Pilisi Sportegyesület?
Bolvári Boglárka: A 2016-os olimpia után többen kedvet kaptak 
ehhez a sporthoz, látva a sok magyar olimpiai érmet, sikert. Azok, 
akik tudták, hogy a Magyar Vívó Szövetségnél dolgozom, kérdez-
gettek, hol lehetne vívni tanulni. Mivel a közelben nem volt vívó 
egyesület, elkezdtünk azon gondolkodni, hogyan teremthetnénk 
lehetőséget itt helyben. A szüleim segítségével kezdtem bele az 
egyesület megalapításába, anyukám, Bolváriné Szántó Valéria az-
óta is ügyvezetőként támogatja a munkánkat. 2016 végén már tar-
tottunk edzést, 2017-ben pedig megalakult az egyesület.

• Sokan jelentkeztek?
B.B.: Erősen indultunk, sok kezdővel, akik közül sokan itt vannak 
a mai napig és már versenyeket is nyernek.

• Úgy tudom, szoros a kapcsolat a Budapesti Honvéd Sport-
egyesülettel.
B.B.: Bár különálló egyesület a miénk, de együttműködünk a 
Honvéddal, az edzőket ők biztosítják számunkra. Itt helyben heti 
két-három edzésre tudnak járni a gyerekek, de azok a haladók, 
akik már fókuszáltabban készülnek egy-egy nagyobb versenyre, 
élhetnek a lehetőséggel, hogy a Honvéd edzéseire is járnak. Így má-
sokkal is találkoznak, vívnak, új ellenféllel tudják kipróbálni ma-
gukat, ami segíti a fejlődésüket.

• Gábor, te a Budapesti Honvéd Sport egyesületben vívsz, és 
szép versenyeredményekeid is vannak. Hogyan kezdődött 
nálad a vívás iránti szeretet?
Bellovicz Gábor: Egy X. kerületi általános iskolába jártam Buda-
pesten, ahol a vívás tantárgy volt. Itt szerettem meg ezt a sportágat, 
majd a Törekvés Sportegyesületben kezdtem el vívni, innen kerül-
tem a Budapesti Honvédhoz nyolc éve. Sok Európa- és világbajnok-
ságon vettem részt kadet és junior korosztályban, életem első fel-
nőtt versenyét pedig meg is nyertem. Idén szereztem meg a három 
fegyvernemes szakedzői diplo-
mámat a Testnevelési Egyete-
men, és mivel hosszú távú ter-
veim között az edzői munka is 
szerepel, szívesen elvállaltam, 
amikor Pilisvörösvárra hívtak 
vezetőedzőnek. Oravecz Barba-
ra és Debnár Gergő edzők segí-
tik még a munkámat.

• Mikor érdemes a gyerekeket vívásra beíratni?
B.B.: Már elsőtől, 7 éves kortól bárki nyugodtan jöhet, várjuk sze-
retettel, de ha csak később kapcsolódik be a munkába, az sem késő. 

B.G.: A nagykönyv szerint 13-14 éves kortól indul meg a koncent-
rált fejlesztés a vívásban, de érdemes minél hamarabb sportoltat-
ni a gyerekeket, megszerettetni velük ezt a sportágat. A kicsik 
edzésében nem a technika fejlesztése az elsődleges cél, hanem a 
kéz-láb koordináció, a figyelem, a koncentráció fejlesztése. Fontos, 
hogy legyen motiváció, küzdeni akarás, megtanulják a szabályok 
betartását. Ezeket a készségeket különböző játékokban elrejtve 
fejlesztjük. Persze gyakoroljuk a vívóállást és a vívást magát is. 
A játékok alapján az edző számára hamar kiderül, kiben van csi-
bészség, rafináltság, vagy ki az, aki jól dob és céloz. Minden kész-
séget lehet fejleszteni, csak munka, erőbefektetés és idő kérdése 
az egész. A legfontosabb, hogy megszerettessük a gyerekekkel a 
sportot.

• Sok szülő berzenkedik attól, hogy állandóan versenyre vi-
szik a gyerekeket. Szükséges ez?
B.B.: Nagyon sok gyermek azért jár hozzánk, mert szereti, élvezi, 
nagyon jó kikapcsolódás számára a vívás, amellett persze, hogy 
fejleszti a koncentrációját, és közben mozog is. Nem szükségszerű 
a versenyzés.

B.G.: Ugyanakkor a versenyzésnek is van célja, egyfajta lendületet 
ad a sportolásnak. Ezért szoktam az edzéseken is mini versenyeket 
szervezni. A versenyre járás remek lehetőség a tapasztalatszerzés-
re, arra, hogy más gyerekekkel találkozzanak, vívjanak, hiszen a 
csapattársait egy idő után már csukott szemmel is le tudja győzni. 
Ezért jó lehetőség, ha valakit magasabb korosztályban is indítanak, 
még ha ott az utolsók között is végez. Jómagam nagyon szerettem 
felnőttekkel vívni, mert sokat tanultam tőlük. Emellett a versenye-
ken keresztül sok szép helyre eljutottam, ahova egyébként magam-
tól nem mentem volna, például Üzbegisztánba. 

• Az egyesület tagjai már szép eredményekkel is büszkél-
kedhetnek. 
B.B.: 2018 végén kezdtünk el versenyekre járni a gyerekekkel. 
Hamarosan már 2., 3. helyezéseket is magunkénak tudhattunk 
vidékbajnokságon, diákolimpián, külföldi versenyen. Az, hogy 
már versenybe tudunk szállni nagyobb klubokkal is, számomra 
azt mutatta, hogy a siker útján vagyunk. Úgy éreztem, alázattal és 
kitartással bármi elérhető nekünk. 

2021-ben pedig Botzheim Ádám 1., Zöld Zsombor pedig 3. helye-
zést ért el az Olimpicin, vagyis korosztályukban az ország legjobb-
jai között vannak. Azt gondolom, hogy ez nemcsak a család és az 
egyesület számára büszkeség, hanem Pilisvörösvár városának is.

Komáromi-B. Hajnalka

Szerettessük meg 
a gyerekekkel 
a sportolást!

Bellovicz Gábor

Edzés haladóknak
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Az eseménysorozat ’38-ban is többnapos volt. Akkor kettős ün-
nepet tartottak, mivel a XXXIV. Eucharisztikus Kongresszus 
mellett Szent István király megdicsőülésének 900 éves évfordu-
lóját is ünnepelték. Dr. Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás 
már 1930-ban megkezdte e nagy ünnepségsorozat előkészítését. 
Sokéves munkája végül meghozta gyümölcsét, mivel 1936-ban 
a nemzetközi előkészítő bizottság Magyarországnak ítélte a 
megrendezés jogát, amire maga XI. Pius pápa is áldását adta. A 
kongresszus jelszava így hangzott: Eucharistia Vinculum Cari-
tatis, magyarul: Az Oltáriszentség a szeretet köteléke. A kong-
resszus fővédnökségét vitéz nagybányai Horthy Miklósné vál-
lalta magára. Őszentsége XI. Pius pápa sajnos nem tudott jelen 
lenni a rendezvényen, így maga helyett Eugenio Pacelli bíborost 
küldte követül. 

Az emlékünnepre több százezer emlékérem, kitűző és emlék-
tárgy készült. Megjelentek szóróanyagok, imafüzetek, ima-

könyvek, bélyegsorozat 
és persze szentképek. A 
szentképek egy részének 
hátulján a kongresszus 
himnuszának szövege és 
dallama szerepelt. Telepü-
lésünkön előkerült latin, 
német és magyar nyelvű 
szentkép is. A falumú-
zeum gyűjteményében 
megtalálható egy kis hor-
golt zászló, aprólékosan 
kidolgozott munka, rajta 
a kongresszus jelmondata 
és jelképe. A vörösvári bá-
nyászok kétoldalú zászlót 
csináltattak az ünnep tisz-
teletére. Egyik oldalán az 
Eucharisztikus Szent Év-
nek, másik oldalán a Szent 
István Évnek állít emléket. 

A rendezvénysorozat 1938. 
május 25–29. között zajlott 
le. Május 25-én délután 
mintegy 200 ezer ember 
vett részt a megnyitón, 
május 26-án, áldozócsü-
törtökön pedig mintegy 
150 ezer gyermek részesült 

első szentáldozásban, 
300 pap közreműkö-
désével. Aznap este 
a Szent István Bazi-
likától körmenetben 
vitték a Szent István 
gőzösre az Oltári-
szentséget. Nyolc hajó 
kísérte, melyeken 
kivilágított óriási ke-
reszt, hatalmas gyer-
tyák, harsonások, 
apácák és kispapok 
voltak. A gőzösön 
maga a legátus tér-
delt a szentségtar-
tóban őrzött Eucha-
risztia előtt. A menet 
az Eötvös térre tért 
vissza a Margitsziget megkerülésével, ahonnan szentségi ál-
dás után indult vissza a Bazilikába. Május 27-én a Honvédség 
tagjai és frontharcosok jelentek meg a szentmisén, éjszaka pe-
dig mintegy 150 ezer férfi vett részt a szentségimádáson, majd 
járult szentáldozáshoz az éjféli misén. Május 28-án konferenciát 
tartottak az egyház egységéért. 

A kongresszus ünnepélyes bezárásának napján, május 29-én 
25 ezer fiatal vett részt az ünnepi nagygyűlésen a Csarnoknál. 
A délelőtti szentmisére 500 ezren érkeztek, 300 áldozópap, 600 
ministráns, papnövendékek és felszentelt papok vonultak a 
főoltárhoz. 15:00-kor vette kezdetét a négy és fél órán keresztül 
tartó körmenet a Bazilikától a Hősök terére. Egymillió zarándok 
érkezett erre a napra. Zuhogó esőben értek a Hősök terére, ami 
miatt a záróbeszédeket nem tudták megtartani. Pacelli bíboros 
a rádióban mondta el beszédét, Serédi bíboros pedig újságban 
jelentette meg gondolatait. Az ünnepségsorozatra mintegy 
250 ezer vidéki utazott fel a fővárosba, náluk 50 ezerrel többen 
voltak a budapesti hívek és nagyjából 25 ezer külföldi csatlako-
zott a rendezvényhez. A németek és osztrákok Hitler tiltása mi-
att nem jöhettek el a kongresszusra. A Győzelemről énekeljen… 
kezdetű himnusz a rendezvénysorozat minden napján elhang-
zott. Május 30-án 9:00-kor a Szent Jobb jelenlétében tartott 
szentmisével pedig megkezdődött a Szent István Év. 

Forrás: A XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Emlékkönyve

Zsámboki Szabolcs

Helytörténet

A szeretet köteléke
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A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust idén újra Magyarországon rendezik meg, 
szeptember 5–12. között.  Az első magyarországi Eucharisztikus 

Világkongresszust 1938-ban rendezték meg Budapesten.

Vinculum Caritatis
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A Pilisvörösvári 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Tűzesetek és műszaki mentések
Az elmúlt három hónap mozgalmasan telt tűzoltóságunk éle-
tében. Egyesületünk 28 alkalommal avatkozott be különböző 
káreseményeknél. Műszaki mentéshez 16, tűzesethez 8 alka-
lommal riasztottak minket. Különböző telephelyeken lévő tűz-
jelzőktől 4 alkalommal kaptunk téves jelzést. A vonulások során 
11 alkalommal önállóan avatkoztunk be és számoltuk fel a kár-
esemény következményeit. A műszaki mentések zömét a vihar-
károk, illetve az elemi csapások tették ki. A tűzesetek zöme gaz-, 
avar- vagy tarlóégetésből adódott. Időrendi sorrendben néhány 
jelentősebb beavatkozásunk:

Május 25-én a reggeli órákban riasztották a rajt a Széchenyi ut-
cába, ahol teljes terjedelemben égett egy személygépkocsi. Közel 
húsz perc alatt sikerült a lángokat megfékeznünk. Az autó szin-
te teljesen kiégett. A káresemény során nem sérült meg senki, és 
a tűz sem terjedt tovább.

Június 4-én, az esti órákban a Barackos és az Áfonya utca sar-
kánál gaz és avar égett, amelynek következtében a területet go-
molygó füst lepte el. A tüzet sikerült gyorsan eloltanunk, meg-
akadályozva a nagy szárazságban a továbbterjedését.

Június 16-án a reggeli órákban a Csobánka felé vezető 1109. szá-
mú közúton egy nagyobb fa dőlt az úttestre, forgalmi akadályt 
képezve. A raj motoros láncfűrésszel, kéziszerszámokkal és kézi 
erővel gyorsan megtisztította az utat.

A legtöbb riasztást július 15-én kaptuk a városunkat ért elemi 
csapás során. A hajnali és a kora reggeli órákban nyolc kárese-
ményből hatot folyamatosan kellett felszámolnunk. A jelentő-
sebbek közül néhányat részletesebben is megemlítünk.

A Rózsa utcában egy tíz méter magas fa a kerítésre és egy parko-
ló autóra dőlt. A raj motoros láncfűrészek, létra, kéziszerszámok 
használatával és kézi erővel az autót sérülésmentesen kiszaba-
dította, és a káreseményt felszámolta. Innen továbbvonultunk a 
Madách utcai, majd azt követően a 1109. számú közúton történt 
fakidőlésekhez, ahol a patak hídja utáni kisebb erdősávnál hat fa 
és nagyobb ág tört le, illetve esett az úttestre, teljes forgalmi aka-
dályt képezve. Közel fél óra alatt sikerült a rajnak teljesen meg-
tisztítani az utat és biztosítani ezáltal a zavartalan közlekedést. 

Ezután a Fő utcában, a rendőrség előtt egy leszakadt faágat tá-
volítottunk el, majd ezt követően a Bányakápolna utcában egy 
közel 15 méteres kidőlt fa adott számunkra munkát. A fa eltor-
laszolta egy ingatlan bejáratát és akadályozta a közúti közleke-
dést. Mintegy 20 perc alatt sikerült felszámolni a káresemény 
következményeit és biztosítani, hogy az ingatlan tulajdonosa 
eljusson gépjárművével a munkahelyére. A továbbiak során a 
Puskin utcában, a Bányató és a Pataksor utcában, illetve a 10-
es főút főváros felé vezető szakaszánál folytattuk a viharkárok 
felszámolását.

Július 30-án a Pataksor utcában a talajszinttől két méterre ket-
tétört egy közel húszméteres fa törzse és a szemben lévő ház ke-
rítésére dőlt. Mindeközben leszakította az elektromos vezetéket, 
így a lakók áram nélkül maradtak. Az Elmű szakemberei eltá-
volították a sérült vezetéket, így rajunk a fővárosi tűzoltókkal 
közösen, háromórai munkával felszámolhatta a káresemény 
következményeit. 

Segítség a fővárosnak
Egyesületünk a Pilis Mentőcsoport tagjaként a Pest Megyei Ku-
tató-Mentő Szolgálattal július 19. és 21. között részt vett a buda-
pesti Széchenyi Fürdő gyógyvízforráskútjánál meghibásodott 
tolózár mentén kitörő 76 fokos víz elfojtásában.

Tűzoltóink a 
Hungaroringen
Egyesületünk – ugyanúgy, 
mint az elmúlt 21 évben – most 
is részt vett beavatkozóként a 
Hungaroringen július 30. és 
augusztus 1. között megren-
dezett Forma 1-es nagydíjon, 
majd augusztus 3-án és 4-én a 
Pirelli gumiteszt napokon.

Riaszthatóság
Egyesületünk eddig rádión riasztható állapotban 3584 órát telje-
sített, melyből 1747 óra volt a nappali és 1837 óra volt az éjszakai 
szolgálat.

Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

hírei

Kohlhoffer Rudolf r. főtörzsőrmester pilisvörösvári 
körzeti megbízott szolgálati száma: 06204896707

Finta Balázs r. főtörzsőrmester pilisvörösvári körzeti 
megbízott szolgálati száma: 06704007202

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

Fotó: PÖTE



Búcsúzunk 
Botzheim Istvántól
Elhunyt Botzheim 
István, városunk 
egykori polgár-
mestere, aki két 
cikluson át, 1990-
től 1994-ig és 1998-
tól 2002-ig vezette 
P i l i s vörös vá r t. 

A szomorú hírt felesége, Botzheim Istvánné tudatta az önkor-
mányzattal.  Az egykori városvezetőt szerettei, tisztelői kísérték 
utolsó útjára július 21-én a Pilisvörösvári Köztemetőben. A gyász-
szertartást Reisz Pál atya celebrálta, a temetésen mások mellett 
beszédet mondott Fetter Ádám jelenlegi és Gromon István volt 
polgármester. A búcsúztatón felolvasták Botzheim István egy-
kori diáktársának személyes emlékein alapuló levelét is.

Fetter Ádám beszédében méltatta az egykori polgármester ér-
demeit, a városért tett erőfeszítéseit. „Polgármestersége idején 
épült meg a Vásár téri iskola legfelső szintje, a Templom téri is-
kola tornaterme és a zeneiskola épülete; létrejött a Napos Oldal 

Szociális Központ, 
folytatódott a gáz-
hálózat és a szenny-
vízcsatorna-hálózat 
kiépítése, bővült a 
gimnázium épü-
lete és létrejött a 
S z a b a d s á g l i g e t 
vasúti megálló. 
Szívügye volt a re-
formátus és a Szent 
C sa lád - tem plom 
megtervezése és az 
építésükben való 
részvétele. A váro-
sért élt és dolgozott. 
A beruházások 
mellett Botzheim 
István különös fi-
gyelmet fordított 

Elhunyt Mészáros János Mihály
Életének 76. évében, Szlovákiában elhunyt Mészáros János Mihály. Az egykori pilisvörösvá-
ri képviselő 1990 és 1994 között szolgálta városunkat. Tiszteletére kikerült a fekete zászló a 
hivatal homlokzatára, illetve koszorúval búcsúzott tőle a város.

mind a német, mind a magyar testvérvárosi kapcsolatok folya-
matos ápolására. Kijelenthetjük, hogy munkásságával nyomot 
hagyott maga után” – mondta, kiemelve azt is, hogy nemcsak 
városvezető volt, hanem férj, családapa és nagypapa is, akit fele-
sége, gyermekei és unokái gyászolnak.

Gromon István sorra vette Botzheim István életének főbb állomá-
sait, és ugyancsak elismerő szavakkal beszélt munkásságáról. 
„Az összegzés könnyű és nehéz is egyszerre. Könnyű, mert Botz-
heim István, Pista gazdag, termékeny, színes és széles körben 
kisugárzó életet élt, így az emlékek, dicsérendő tettek számba-
vételekor bőven van felemlegetni valónk. Ugyanakkor nehéz is 
az összegzés, mert Pista sokféle munkája, tette, eredménye, szel-
lemi és tárgyi alkotása közül nehéz kiemelni a legfontosabbakat, 
legjellemzőbbeket, legnagyobbakat” – hangzott el beszédében. 
Hozzátette: megérdemli, hogy tisztelettel és hálával gondoljunk 
rá mi és a következő vörösvári nemzedékek egyaránt.

A város Botzheim Istvánt saját halottjának tekinti, ennek meg-
felelően az önkormányzat vállalta a temetés költségeit, illetve 
örökös sírhelymegváltást biztosított a Pilisvörösvári Közteme-
tőben, ezzel is tisztelegve közszolgálati munkája 
előtt, amelyet Pilisvörösvárért végzett.

Dr. Fetter Ádám és Gromon István beszédei az aláb-
bi QR-kód alatt olvashatók.
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Anyakönyvi 
hírek

Elhunytak

Sax Béláné 
szül. Stolcz Julianna, 90 év 
2021. 05. 19. 
Ősz u. 1.

Botzheim Mártonné 
szül. Fetter Julianna, 81 év
2021. 06. 05.

Marton Károly, 74 év
2021. 06. 08.
Zrínyi utca 105.

Haluk József, 71 év
2021. 06. 11.
Gesztenye u. 3. 

Manhertz Jakab, 68 év 
2021. 06. 13.
Iskola u. 67.  

Koch Vilmosné 
szül. Mirk Emma, 87 év
2021. 06. 26. 
Fő út 131.

Kellner István, 98 év
2021. 07. 07.
Petőfi Sándor u. 37. 

Botzheim István, 75 év
2021. 07. 15.
Semmelweis köz 5/3.

Kimmel Mártonné 
szül. Mirk Anna, 85 év
2021. 07. 26.
Kálvária u. 18.

Bruckner Mártonné 
szül. Morner Mária, 91 év 
2021. 07. 27.
Petőfi S. u. 34.

Peller Ferenc, 87 év
2021. 07. 28.
Rózsa utca 2.

Megszülettek

Mátrai Zsolt
2021. 06. 06.
Anya: Csapó Fanni
Apa: Mátrai Zsolt

Szeifert Liza
2021. 06. 14.
Anya: Feldhoffer Zsuzsa
Apa: Szeifert Balázs

Burján Erik
2021. 06. 24.
Anya: Sebestyén Cintia
Apa: Burján Zsolt

Klinger Milán
2021. 06. 29.
Anya: Farkas Flóra
Apa: Klinger Máté

Viola Marcell
2021. 07. 04.
Anya: Wenzl Zsuzsanna
Apa: Viola Zsolt

Kusz Botond
2021. 07. 14.
Anya: Kende Sára
Apa: Kusz Tamás

Cseke Elena
2021. 07. 15.
Anya: Nagy Szandra
Apa: Cseke Dávid

Festménykiállítás 
hétvégente
Ismét megnyitotta kapuit az érdeklődő vörösvári-
ak előtt Feldhoffer Johannes festőművész galériája. 
Az ingyenesen látogatható Feldhoffer Galéria min-
denkit szeretettel vár, minden szombaton és vasár-
nap 13 és 17 óra között. Cím: Szent Flórián u. 5.

3. kerületi szervizünkbe autószerelőket 
és KAROSSZÉRIA-LAKATOSOKAT keresünk! 

Jelentkezni a www.dunaauto.hu/karrier oldalon, 
vagy telefonon, 

a 06-20-265-0494-es telefonszámon lehet.

Házasságot kötöttek
Wenczel Klaudia Mária és Kovács Máté  2021. július 3.

Szabó Ilona Ildikó és Tóth László Mihály  2021. július 9.

Keppler Adrienn és Kovács Gábor  2021. július 17.

Hirdetési díjak a Vörösvári Újságban

A hirdetések grafikai 
tervezését is vállaljuk 

a hirdetési díj 
30%-áért.

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
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Biztosítások 
KGFB | CASCO | Lakásbiztosítás | Személybiztosítás | Egészségpénztár | Utasbiztosítás | Vagyonbiztosítás | Felelősségbiztosítás

BIZTOSÍTÁSOK 
az élet minden területén!

CASCO

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás

Személy- és lakásbiztosítások

Nyugdíjprogram

Vállalkozói vagyon- és felelősségbiztosítás

NiTrisk Biztosításközvetítő Kft.
2085 Pilisvörösvár Fő u. 40.
Tel: 06 20 57 95 494
E-mail: puskas@nitrisk.hu
www.nitbiztositas.hu
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Víz- 
és fűtésszerelés, 

javítások

Steckl Bernát
+36-20/583-9193

b.steckl@gmail.com

Gyógypedikűr, 
manikűr 

szolgáltatások akár 
az Ön otthonában is.

Nagy tapasztalattal 
rendelkező 

lábápoló vagyok. 
Keressen bizalommal!

Elérhetőségem:
06/20-2-568-564

KERTGONDOZÁS,
egyedi munkák, 

rendszeres kertápolás, 
kisebb ház körüli javítások.

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

0–24
BONTÁS NÉLKÜL

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

+36-70/624-20-81

Gabó
duguláselhárítás

 

 

 

 

SZÍN -és 

STÍLUSTANÁCSADÁS 
hölgyek részére,  
Pilisvörösváron 
 
Hoffmann Dóra 
06-30-315-3259 
dori@stilusvarazs.hu 
www.stilusvarazs.hu  
 
 

Szakképzett szakácsot
keres az Aranykorona Vendéglő. 

Korrekt feltételek, korrekt munkabér,
korrekt munkaidő, személyes megbeszélés. 

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

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

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



www.mhpv.hu

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 
és a BSZSZ Pilisi Nyugdíjas
Alapszervezete tisztelettel

 meghívja Önt a 
71. Magyar Bányásznap
 alkalmából rendezett 

Bányásznapi ünnepségre.


