
Ismét volt Sulimpia 
a Schillerben

Első alkalommal rendezett 
futóversenyt Vörösvár

Színes gyermeknap 
a lovardánál

I. REDRUN

2022  június

újság

ingyenes



A következő lapzárta:  
július 13.

Tervezett megjelenés: 
július 29.

Szerkesztőség: 06/30-228-0262 
ujsag@pilisvorosvar.hu

Hirdetésfelvétel: 06/30-228-0262 
ujsag@pilisvorosvar.hu

ÍZELÍTŐ A TARTALOMBÓL:

Hírek – 3
Polgármesteri interjú – 10
A Városgazda Kft. munkái képekben – 12
Hőseinkre emlékeztünk – 14

I. PILISVÖRÖSVÁR-UBM 
REDRUN – 16

Közel hatszázan vettek részt az első 
vörösvári futóversenyen, a RedRunon.

MISE ÉS FRÜHSCHOPPEN – 23

Rengetegen vettek részt az erdei ká-
polna búcsúján pünkösdhétfőn. A mise 
után nyitott kapuk és zene várta az ér-
deklődőket a Tájházban. 

Finnországban jártak a Templom téri iskolások – 18

Levelek az idő vén fájáról – Az Aranyvonat – 24
Borverseny – 27
Fetter Erik a Giróról – 30
A Művészetek Háza programjai – 35

Nemzetiségi délután – 21
Bérmálás, elsőáldozás – 22

2

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG
Werischwarer Zeitung

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 
közéleti havilapja

A lap alapítója, tulajdonosa  
és fenntartó szerve: 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  

(2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.)

A lap kiadója: 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata

Felelős kiadó: 
Pilisvörösvár Város jegyzője 

Felelős szerkesztő: 
Palkovics Mária 

ujsag@pilisvorosvar.hu

Tördelés:  
Szima Roland

Design: 
Fogarasy Tamás

Munkatársak:  
Komáromi-Bauknecht Hajnalka, 

Kókai Márton, Lichtneckert Eszter, 
Sólyom Ágnes, Fogarasy Attila, 

Kovács Ildikó

A címlapon: 
I. RedRun

Levelezési cím: 
Pilisvörösvár, Fő tér 1.  

Telefon: 06/30-228-0262

Nyomdai kivitelezés: 
Mátyus Bt. 

2373 Dabas, HRSZ. 3630  
Telefon: 06/29-367-945

ISSN 1417-6823

Megjelenik  
2270 példányban.

SZÍNES KAVALKÁD 
A GYEREKNAPON  – 15

Színes forgatag, sok finomság és ren-
geteg program várta a gyerekeket a 
VIP lovardában szervezett gyermek-
napon.

SULIMPIA A SCHILLERBEN – 20

Néhány év kihagyás után újra meg-
rendezték a Sulimpiát a Schillerben, a 
sporteseményen szinte az egész isko-
la részt vett.



KEDVES OLVASÓK!

Májusban egy nagyszabású, ha-

gyományteremtő sportesemény-

nyel gazdagodott városunk. Az I. 

Pilisvörösvár-UBM RedRun remek 

programot jelentett a futóknak 

és kísérőiknek egyaránt. A má-

jus amúgy is eseménydús volt: 

gyereknap, májusfabontás, hősök 

napja, búcsú – mind olyan rendez-

vények, amelyek amellett, hogy él-

ményt adnak, erősítik a közösség-

be tartozás érzését is. Ez az elmúlt 

két év után különösen fontosnak 

tűnik, talán ilyenkor látjuk az ér-

tékét igazán.

Az pedig, hogy végre beköszöntött 

a nyár, csak még szebbé, vidámab-

bá teszi azokat az ünnepi pillana-

tokat, amiket közösen tölthetünk 

el családdal, barátokkal, ismerő-

sökkel. A színes eseményekről 

szóló beszámolók mellett rengeteg 

érdekességet találnak még e havi 

számunkban. Sportrovatunkban 

képet kaphatnak a vörösvári foci 

helyzetéről, Fetter Erikkel pedig 

arról beszélgetünk, hogyan élte 

meg a Giro d’Italia kerékpárver-

senyt. Beszámolunk az aktuális 

fejlesztésekről, hírekről, és termé-

szetesen programokat is találnak a 

következő időszakra.

Szerkesztőségünk nevében kívá-

nok minden kedves olvasónknak 

szép és élménydús nyarat, és azt, 

hogy minél több időt töltsenek sze-

retteikkel!

Palkovics Mária

Minisztériumi egyeztetések
Dr. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszterrel tárgyalt több fontos, Pilis-
vörösvár fejlesztését érintő témában Fetter Ádám. A megbeszélésen egyeztettek többek 

között a városunkat elkerülő 
és tehermentesítő út ügyében, 
valamint a Budapestet, Pilis-
vörösvárt és Pilisjászfalut ösz-
szekötő bicikliút megvalósítása 
kapcsán. (További részletek a 
polgármesteri interjúban.)

Fetter Ádám polgármester és 
Strack Bernadett alpolgármes-
ter az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumában is jártak, hogy 
találkozzanak térségünk or-

szággyűlési képviselőjével. Városvezetőink egyebek mellett a Sberbank végelszámolásá-
val kapcsolatos kérdésekről, a 10-es elkerülőről, a tervezett kerékpárútról, a bölcsődeépí-
tés ügyéről, valamint egyéb fontos, Pilisvörösvárt érintő témákról egyeztettek Vitályos 
Eszterrel. A miniszterhelyettes lefolytatja a továbblépéshez szükséges tárgyalásokat, ezt 
követően várható újabb megbeszélés.

Pedagógusok köszöntése
Pedagógusnap alkalmából dr. 
Fetter Ádám polgármester és dr. 
Lehrer Anita, az Ügyrendi, Ok-
tatási és Kulturális Bizottság el-
nöke látogatást tett Pilisvörösvár 
oktatási- nevelési intézményei-
ben. A városvezetők felkeresték 
településünk bölcsődéjét, öt óvo-
dáját, három általános iskoláját, 
középiskoláját és zeneiskoláját, 
hogy a közelgő ünnep apropóján megköszönjék az oktatás-nevelésben részt vevő mun-
katársaknak Pilisvörösvár fiatal nemzedékéért tett erőfeszítéseit. A köszöntés mellett a 
vezetők az önkormányzat nevében az intézmények minden dolgozójának Szamos mar-
cipán bonbont és emléklapot adtak át. Városunkban összesen 390 pedagógus és a peda-
gógiai munkát segítő munkatárs dolgozik. 

Gyermeknapi meglepetés
Gyermeknap alkalmából idén 
is meglepetés várta a pilisvö-
rösvári intézmények növen-
dékeit. Fetter Ádám polgár-
mester és Strack Bernadett 
alpolgármester kilenc hely-
színre – a Tipegő bölcsődébe, a 
Rákóczi utcai óvodába, a Szé-
chenyi, a Gradus, a Zrínyi és a 

Szabadság utcai tagóvodába, illetve a Vásár téri és a Templom téri, valamint a Palánta ál-
talános iskolába – látogatott el. A bölcsisek, az óvodások és az alsó tagozatos diákok egy 
játékosra formált, városi logóval ellátott zsírkrétacsomagot kaptak, illetve fagyikupont, 
amelyet Ligeten, a gyermeknapi rendezvényen használhattak fel. A felsősöknek hideg 
finomságra váltható utalvánnyal kedveskedett az önkormányzat. Összesen körülbelül 
1200 doboz zsírkréta és 1800 fagyikupon talált gazdára.
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Újabb lépés a forráskeret 
felhasználása felé

Újabb lépéssel került közelebb 
városunk, hogy adott célokra le-
hívhassa a nemrégiben elnyert 
3,5 milliárd forintos támogatást. 
A forráskeret érvényesítésének 
egyik feltétele volt a Fenntart-
ható Városfejlesztési Stratégia 
(FVS) és a TOP Plusz Városfejlesz-
tési Programterv (TVP) elfogadá-
sa, amelyet meg is tett a képviselő-testület május végén.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiával (ITS) összhangban, 
azzal párhuzamosan a FVS készítése kapcsán is lefolytatta az 
önkormányzat a szükséges partnerségi egyeztetéseket, vagyis 
mind a pilisvörösváriak, mind a hatóságok és civil szervezetek 
képviselőinek lehetőségük nyílt ötleteikkel, javaslataikkal, véle-
ményükkel segíteni a folyamatot.

 Az FVS megléte tehát elengedhetetlen, és tekintettel arra, hogy 
lehetőség van a pályázati forráskeret lehívására a már elfo-
gadott stratégiával rendelkező településeknek, ezért javasolta 
Strack Bernadett alpolgármester az általa összeállított előter-
jesztésben az FVS-TVP stratégiai dokumentumok elfogadását 
és azt, hogy megkezdjék a már elkészített dokumentumok for-
rásának lehívását.

Ismét összefogásra buzdít 
az önkormányzat
További vizesblokkok újulhatnak meg a Templom Téri Német 
Nemzetiségi Általános Iskolában, ehhez azonban összefo-
gásra van szükség. Mint ismeretes, az önkormányzat tavaly 
indította útjára a szolidaritási számlát, amelyen keresztül 
olyan ügyeket lehet támogatni, amelyek Pilisvörösvár fejlő-
dését szolgálják. A korábban befolyt összegeket a Kálvárián 
lévő illegális szeméthegy felszámolására, valamint a Csend-
biztos utca vízelvezetési problémáinak megoldására fordítot-
ták. Most arra kérnek mindenkit, segítsenek, hogy a Temp-
lom téri iskolába járó gyerekeket további négy vizesblokkban 
fogadja szép, modern környezet. Lehrer Anita elmondta, 
idén is várják azoknak a vállalkozóknak a jelentkezését, akik 
tudják támogatni az iskolát. Fetter Gábor hozzátette, ügyes 
kezű burkolók segítségére különösen számítanak.

Richolmné Orbán Tímea igazgatóhelyettes köszönetet mon-
dott a korábbi felújításért, és megerősítette, hogy a diákok 
nagyon elégedettek az új mosdókkal. Ahogy arról beszámol-
tunk, tavaly négy mosdót újítottak fel az intézményben. Az 
érintett helyiségek új csempét, illetve szanitereket kaptak, 
kicserélték a régi víz-, eternit csatorna- és villanyvezeté-
ket, és azóta végre meleg víz is folyik a csapokból. Akkor az 
épület bal szárnyában található vizesblokkok újultak meg. 
A felújítás során volt olyan cég, amely anyagi támogatást 
nyújtott, mások a szükséges anyagok, eszközök biztosításá-
val, vagy éppen szakembereik bevonásával segítettek. Most 
hasonló együttműködésre biztat az önkormányzat, különös 
tekintettel arra, hogy Sberbank végelszámolása miatt a ter-
vezettnél kevesebb anyagi forrást tud biztosítani a város.

Aki segíteni szeretne, az alábbi számlaszámra utalhat:
11784009-15730129-10040007
Kedvezményezett: Pilisvörösvár Város Önkormányzata
Közlemény: Templom téri iskola

Közmeghallgatás 2022

Megtartotta éves rendes közmeghallgatását városunk képviselő- 
testülete május 11-én a Művészetek Házában. A megjelenteket dr. 
Fetter Ádám polgármester köszöntötte, és mivel a közmeghallga-
tás testületi ülésnek számít, így a képviselők elfogadták a napi-
rendet, azaz a 2021-es évről szóló beszámolót és a közérdekű kér-
dések feltevésének lehetőségét. Ezután a polgármester és Strack 
Bernadett alpolgármester közösen számolt be az önkormányzat 
tevékenységéről, a fejlesztésekről, a beruházásokról, a város gaz-
dálkodásáról, az eseményekről, a rendezvényekről 
és az idei év terveiről. A vetítéssel, képekkel, diagra-
mokkal színesített prezentáció után a lakosok tehet-
tek fel kérdéseket, de most nem éltek a lehetőséggel.

A bemutatott prezentáció a város weboldalán elér-
hető:

A közmeghallgatásról készült felvételt pedig meg-
találják a PilisTV YouTube-csatornáján:

PM

Újabb szakaszban 
a bölcsődeépítési projekt
A képviselő-testület elfogadta a Lévai közben épülő új bölcsőde 
kivitelezőjének kiválasztását célzó eljárás elindítását. A döntés 
szerint az önkormányzat feltételes – nemzeti hirdetményen 
alapuló – nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményez. A feltételes 
minősítésre azért volt szükség, mert a pályázat benyújtása óta 
eltelt időszakban mind az építőanyagárak, mind pedig a munka-
díjak drasztikusan megemelkedtek, így a pályázatban megjelölt 
előzetes költségbecslést a tervezőnek módosítani kellett. Ez pe-
dig a projekt megvalósításához többlettámogatás bevonását teszi 
szükségessé. (További részletek a polgármesteri interjúban.)
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Eldőlt, kik 
az idei Réthy Zoltán-díjasok

2022-ben Réthy Zoltán-díjat adományoz az önkormányzat Bar-
tus Imréné vérvételes nővérnek, laborvezetőnek, valamint dr. 
Mihályi István nőgyógyász szakorvosnak. Bartus Imréné a több 
mint 35 éven át a Pilisvörösvári Szakrendelő asszisztenseként, 
majd az intézmény laborjában végzett odaadó és segítőkész, 
magas színvonalú munkája, dr. Mihályi István a két évtizede 
lelkiismeretesen végzett munkája, szakmai tudása és elkötele-
zettsége elismeréseként részesül a kitüntetésben. 

A Réthy Zoltán-díjat azok az egészségügyi dolgozók kapják, akik 
lelkiismeretesen, tudásuk legjavát nyújtva segítik vagy segítet-
ték a pácienseket városunkban legalább öt éven keresztül. Az 
önkormányzat minden évben két egészségügyi dolgozót része-
sít a díjban, köztük egy szakorvost. A kitüntetéseket a Semmel-
weis-napi ünnepségen adja majd át Fetter Ádám polgármester.

Átadták a 175. babacsomagot

Fetter Ádám polgármester és Strack Bernadett alpolgármester 
a Városházán fogadta a 175. babatámogatásban részesülő vörös-
vári újszülött édesanyját, Strack Nikolettet. A városunk egyik 
legfiatalabb lakójának, Strack Benettnek szóló ajándékcsoma-
got a városvezetők mellett dr. Magyar Katalin, a Vízöntő Patika 
Kft. ügyvezetője és dr. Filáné dr. Pap Franciska, a Sikari Patika 
Bt. ügyvezetője nyújtotta át az édesanyának. 

A városvezetés a két helyi gyógyszertárral összefogva 2020 ta-
vaszán indította el a kezdeményezést, melynek keretében a csa-
ládok tízezer forintos támogatást és minőségi babaápolási ter-
mékeket tartalmazó csomagot vehetnek át. 175. babaként Benett 
a csomag mellett vörösvári motívumokkal díszített babaruhát, 
vörösvári kifestőt és bögrét is kapott.

Lezárult a fotópályázat

Podos Balázs lett a 
Pilisvörösvár tavaszi 
pompában című fotó-
pályázat nyertese. Az 
ifjú győztest szülei és 
nagymamája kísérte 
el a hivatalba, ahol 
átvette a városi aján-
dékcsomagot dr. Fet-
ter Ádám polgármes-
tertől. A pályázatra 
beküldött fotókra a vá-
rosi Facebook-oldalon 
lehetett szavazni két 
hétig. A feltöltött alkotásokat rengetegen értékelték, a lezárás 
időpontjáig összesen 1750 szavazat érkezett, ebből 286 voksot 
megszerezve, erős hajrával nyert Podos Balázs.

Május 12-én ismét tárgyalóasztalhoz ültek a Pilisi KÖTET Egye-
sület tagjai, hogy megbeszéljék a településeiket közösen érintő 
fontos kérdéseket. A találkozón az egyesület 2021-es évi pénz-
ügyi beszámolója, a 2022. évi költségvetés elfogadása és az ülés-
terv egyeztetése mellett napirendre került az Együtt Európáért 
Alapítvány Helyben, Rendben 2030 Pest megye programja. A 
települések vezetői egyeztettek továbbá a pályázati lehetősé-
gekről, és a közösségi komposztálás kérdése is szóba került. 
Emellett a városvezetők gondolatébresztő előadáson vettek részt 
humán infrastruktúra és szemléletformálás témakörökben.

Egyeztettek a térség vezetői 
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Vendégek a testvérvárosból

Többedmagával látogatott a hivatalba testvérvárosunk, Gerstet-
ten partnerkapcsolatokért felelős bizottságának elnöke. Franz 
Nerad privát utazáson vett részt feleségével és barátaival, de időt 
szakítottak egy baráti hangulatú szakmai egyeztetésre Fetter 
Ádám polgármesterrel és Strack Bernadett alpolgármesterrel. 
A résztvevők sok fontos témáról beszéltek, például a TriNáról, 
valamint az iskoláink közötti csereüdültetés felélesztéséről. A 
városvezetés eltökélt szándéka, hogy a helyi iskolába járó gyere-
kek számára megteremtsék ezt a lehetőséget.

Gröbenzelli látogatás

Gröbenzellben, Pilisvörösvár németországi testvérvárosában tett 
látogatást Fetter Ádám polgármester, Fetter Gábor képviselő és 
Bakos László önkormányzati tanácsadó május 6. és 8. között. A 
meghívás apropóját a 30 éve fennálló testvérvárosi kapcsolat adta, 
mely 2020-ban lett volna időszerű, de a Covid-helyzet miatt a talál-
kozó csak az idén valósulhatott meg. A vörösvári delegációt Martin 
Schäfer, Gröbenzell polgármestere, Martin Runge alpolgármester, 
valamint a testvérvárosi kapcsolatok felelősei fogadták.

A megbeszélésen a résztvevők beszámoltak településeik jelenlegi 
helyzetéről, a fejlesztésekről és a jövőbeli tervekről, emellett a jubi-
leum alkalmából értékelték a két város kapcsolatát is. Ennek során 
elhatározták, hogy újra cserelátogatásokat szerveznek a két telepü-
lés iskoláiban tanuló diákok számára, egymás kultúrájának meg-
ismerése, élmény- és tapasztalatszerzés, valamint nyelvgyakorlás 
céljából. A találkozón városunk képviselői átadták a 30. évfordu-
lóra készült üvegplakettet is. Ezúton is köszönjük a Mátrai Üveg- 
Tükör Kft.-nek, hogy ingyen elkészítették az impozáns üvegdíszt. 
A megbeszélést követően Fetter Ádám és Martin Schäfer Gröben-
zell városkönyvében emléksorok beírásával örökítették meg a 30 
éves partnerség jegyében tartott jubileumi találkozót.

A program során városunk képviselői megtekintették Gröbenzell 
látványosságait, köztük az újonnan épült városházát. A résztvevők 
közös biciklitúrán is részt vettek, ahol kötetlen formában folytat-
ták a beszélgetést. A találkozó végén Fetter Ádám polgármester 
invitálta Gröbenzell képviselőit a Vörösvári Napokra.

Téglák és kövek 
a Lahmkruam park tavában
A városgazdák az idei szezon kezdetén elvégezték a 
Lahmkruam parkban található tó karbantartását is. A mun-
ka keretében a tó vizének jelentős részét lecserélték, a növé-
nyeket megritkították, a szűrőt beüzemelték, a kavicsokat 
visszahúzták. A takarítás során egy platónyi bomló, rothadó 
növényt emeltek ki a vízből. A tó fenekén pedig számos oda 
nem illő követ találtak, például a park sütőjének egyik darab-
ját, a kishíd pillérjét borító követ, régi pollerek betonalapját, 
téglákat és a sziklakert köveinek nagy részét.

A városvezetés kéri, hogy mindenki a rendeltetésének megfele-
lően használja a parkot és fokozottan ügyeljen a gondozott kör-
nyezet fenntartására, közös értékeink, anyagi javaink óvására!

Zöldebbé válnak a vörösvári 
óvodák
Komposztálót 
és magaságyá-
sokat építenek, 
illetve kiskerte-
ket alakítanak 
ki minden pilis-
vörösvári óvoda 
udvarán. Az önkormányzat és az intézményvezetés célja, hogy 
a gyerekek megtanulják becsülni környezetüket, ezáltal azzal 
a pozitív szemlélettel nőjenek fel, hogy a természet értékeire vi-
gyázni kell. 

A komposztálókhoz és magaságyásokhoz szükséges hatvan 
raklapot a solymári székhelyű ISOPARTNER Kft.-től ingyen 
kapták óvodáink. „Szeretném megköszönni Kőrösi Botond 
ügyvezetőnek a nagyvonalú felajánlást, különösen, hogy 
már nem első alkalommal biztosít díjmentesen raklapokat 
városunknak, és ez alkalommal még a szállítást is ingyen 
vállalták. Nagyon fontos számunkra, hogy az óvodákkal kö-
zösen támogassunk a környezettudatos nevelést a gyerekek 
körében. Ezt a komposztálási projektet pedig jövőre a lakos-
ság körében is szeretnénk népszerűsíteni” – mondta Strack 
Bernadett alpolgármester.

Kissné Répási Anikó intézményvezető kiemelte, hogy a Rá-
kóczi utcai óvoda már elnyerte a Zöld Óvoda címet, és most 
arra törekednek, hogy a másik négy intézmény is megsze-
rezze azt. Az óvodák épületeiben és a csoportszobákban már 
szelektív hulladékgyűjtőket használnak, és a komplexebb 
környezeti neveléshez szükséges eszközállomány mellett 
a témával kapcsolatos programokat is folyamatosan gazda-
gítják, hogy ezzel is erősítsék a gyerekek környezettudatos 
szemléletét.  
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Több lett a gyorshajtó 
Vörösváron

Az utóbbi időszakban megszaporodtak a jelzések Pilisvörös-
váron a 30-as sebességkorlátozást figyelmen kívül hagyó, sok 
esetben száguldozó autósok miatt. A hivatal lakosságszolgá-
lati osztályára átlagosan három bejelentés érkezik hetente. 
A probléma rendezése kapcsán a munkatársak felvették a 
kapcsolatot a rendőrséggel, a polgárőrséggel és a közterület- 
felügyelettel is.

A személyi sérüléssel járó balesetek zöme továbbra is gyorshaj-
tás miatt történik, ezt mutatják a rendőrség első negyedéves 
statisztikai adatai is. Január és március között Pest megyében 
126 balesetet regisztráltak ebből az okból, ami messze a leg-
magasabb: a második helyen szereplő Budapesten ez a szám 
csaknem a fele, 66.

Külső védelmi gyakorlat

Külső védelmi gyakorlatot tartottak május elején a Városházán. 
Ennek az oka, hogy a Pilisvörösváron működő Liegl & Dachser 
Szállítmányozási és Logisztikai Kft. felső küszöbértékű veszé-
lyes üzemnek minősül, mivel a területén veszélyes anyagnak 
számító szereket is raktároznak. Az évente ismétlődő gyakorlat 
célja, hogy egy esetlegesen bekövetkező váratlan esemény keze-
lésére készítse fel a döntéshozókat.

A feltételezett helyzet szerint a Liegl & Dachser Kft. raktárában 
karbantartási munkálatok miatt nem üzemelt az automata tűz-
jelző és oltó berendezés. Ezalatt egy raktáros figyelmetlenségből 
felsértett egy IBC-tartályt, amelyből gyúlékony anyag folyt ki 
és egy szikraképződés miatt meg is gyulladt. A tűz kiterjedé-
se, a nagy mennyiségű felszabaduló füst, valamint a város felé 
mutató szélirány miatt értesítették a polgármesteri hivatal 
közbiztonsági referensét, és a hivatal tanácstermében összeült 
az Operatív Törzs. Az Operatív Törzs a gyakorlat során készen 
állt arra, hogy életbe léptesse a Külső Védelmi Tervet, és ezzel 
egy időben felkészültek az esetleges lakosságvédelmi eszközök 
alkalmazására is.

A Katasztrófavédelem értékelése alapján a résztvevők minden 
szükséges lépést megtettek a gyakorlat során, így a feladat 100 
százalékos értékelést kapott. A szimuláció célja, hogy gyako-
roltassa a szükséges feladatok végrehajtását, így a szervezést, 
irányítást, riasztást, tájékoztatást, és ellenőrizze a lakosságvé-
delmi intézkedések végrehajtását, a veszély elhárítása utáni 
teendők kezelését. A részleges külső védelmi gyakorlat megtar-
tása évente, a teljes gyakorlaté pedig háromévenként kötelező.

Újra van személyes 
ügyfélfogadás a hivatalban
A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal-
ban 2022. június 1-től újraindult a sze-
mélyes ügyfélfogadás. A gördülékenyebb 
ügyintézés érdekében továbbra is javasol-
juk az elmúlt két évben megszokott és 
hatékonynak bizonyult kapcsolattartási formák előnyben ré-
szesítését, ezért kérjük, hogy lehetőség szerint e-mailben, tele-
fonon és applikáción keresztül keressék a hivatal munkatársait.

Ügyfélfogadási idő: hétfőn 13.00–17.00, 
szerdán 8.00–12.00 és 13.00–17.00
Személyes ügyintézés csak a fenti időpontokban lehetséges.

Anyakönyvi ügyekben a várakozási idő elkerülése érdekében 
előzetes időpontkérés szükséges a 26-330-233/138-as melléken.

Újabb eredmények 
a defibrillátor programban

A Pilisi-Medence Egészségügyi Alapítvány fontosnak tartja 
a mentés és a sürgősségi ellátás mellett a társadalmi elsőse-
gélynyújtás fejlesztését, illetve minden olyan kezdeménye-
zést, melynek eredményeképpen javulhat a lakosság egész-
ségi állapota, illetve biztonsága. A defibrillátor programmal 
az az alapítvány célja, hogy térségünk minél több, nagyobb 
létszámú vagy nagy forgalmú intézménye, munkahelye 
rendelkezzen félautomata defibrillátor készülékkel, illetve a 
nyertes pályázók dolgozói közül minél több alkalmazott is-
merje meg és készségszinten sajátítsa el az újraélesztés során 
szükséges teendőket, valamint a készülék kezelését.

Május 9-én ismét sor került félautomata defibrillátorok át-
adására, ezúttal a Solymár-Szalay Kft. solymári, valamint 
az A91 Gym Egészség, Fitness és Küzdősport Centrum pi-
lisvörösvári székhelyén. Szalayné Osztheimer Rita, illetve 
Pál-Szauer Zsanett ügyvezetők az átadáson megerősítették, 
hogy a készüléket elérhetővé teszik, amennyiben a közvetlen 
környéken észlelnek keringésmegállást. Ezen felül biztosít-
ják, hogy dolgozóik részt vegyenek az alapítvány által felté-
telként elvárt képzésen.

Az alapítvány továbbra is várja mindazok támogatását, akik 
hozzájárulnának céljaik eléréshez, ezen belül a félautomata 
defibrillátor program folytatásához.

Adószám: 19181314-1-13
Bankszámlaszám: OTP 11742245-2004433

Félautomata defibrillátor átadása (A91Gym Pilisvörösvár)
A képen dr. Mártai István, Sárvári Fanni, Pál-Szauer Zsanett, dr. Für Zoltán
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Újabb utak, járdák épülhetnek
Az önkormányzat az eltelt két és fél évben számos 
helyen épített új járdát és több helyszínen utat. 
A városvezetés továbbra is minél több belterületi 
összköz műves utcában szeretné a szilárd útburko-
lat, illetve járda építéséhez megteremteni a feltéte-
leket. Ehhez szükséges a ciklus elején megtervezte-
tett utakon kívül további – kivitelezésre is alkalmas 
– engedélyezési tervek elkészítése. A május 17-i tes-
tületi ülésen a képviselők a legkedvezőbb ajánlatot 
benyújtó Nóvia-Net Építészmérnöki Tervező Kft.-t 
bízták meg a feladat elvégzésével. Összesen 15 utcá-
ban útépítésre, három utcában az úttest felújítására 
és egy utcában járda építésének megtervezésére ka-
pott megbízást a kiválasztott cég. A járdaépítéssel 
kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy több utcában is szeretne 
a városvezetés gyalogutat építeni, viszont csak egynél szükséges 
a tervezést is elvégezni.

Az alábbi utcákra készülnek tervek. Utak építése: Csuka utca, Fo-
gas utca, Fogoly utca, Gólya utca, Harcsa utca burkolatlan szaka-
szai, Katona József utca, Kárász utca, Keszeg utca, Őrhegy utca, 
Pisztráng utca, Sas utca, Seregély utca, Sirály utca, Szapolyai 
utca, Ziribári utca. Járdaépítés: Táncsics Mihály utca, Mátyás ki-

rály utca (Dózsa és Ponty utca között, kiemelt gyalogos átvezeté-
sekkel). Utak felújítása: Dózsa György utca (Iskola köztől a Hősök 
teréig terjedő szakasza, zárt csapadékcsatorna vagy elemes folyó-
ka tervezésével, parkolás figyelembevételével), Szabadság utca 
elején lévő buszmegálló áthelyezése (a Magyar Közúttal történt 
egyeztetésnek megfelelően), Szent István utca burkolatfelújítása 
(csapadékvíz-elvezetéssel és az ingatlanok gépjárművel történő 
megközelíthetőségének figyelembevételével).

Átadták a Templom teret

Május 20-án délelőtt az eredeti forgalmi rend visszaállításával 
egy időben az önkormányzat átadta a felújított Templom teret és 
az Iskola utcát a pilisvörösváriaknak. A hivatalos átadást szimbo-
lizáló szalagvágáson jelen volt Fetter Ádám polgármester, Strack 
Bernadett alpolgármester, Fetter Gábor, a körzet önkormányzati 
képviselője, Varga Péter műszaki tanácsnok és Bakos László ön-
kormányzati tanácsadó, emellett meghívást kapott Simon Zol-
tán, a Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola igazga-
tója és Balla Sándor plébános is.

A város ezen területe különösen frekventált, hiszen iskola, temp-
lom és park is van a téren, tehát nagyon fontos szempont volt a ren-
dezett, biztonságos környezet és a megfelelő közlekedési, parkolási 
feltételek megteremtése. A beruházás keretében a Templom téren 
és az Iskola utcában felújították és átépítették a rossz minőségű 
járdákat, valamint parkolókat, kiemelt gyalogátkelőt alakítottak 
ki az iskola bejáratával szemben, és parkosítási munkákra is sor 
került. A projekt során – külön vezetői tárgyalások eredményeként 
– az Iskola utcában a járda alatt már most előkészítették a távköz-
lési kábelcsatornát és a kiállásokat az ingatlanoknál. A területen 

több helyen zöldszigeteket is kialakítottak, melyekhez a virágföl-
det Ziegler István felajánlásának köszönhetjük.

A felújítás 2022. március első hetében kezdődött és két ütem-
ben megvalósítva május végéig tartott, amikor a terület eredeti 
forgalmi rendje is helyreállt. „Ezúton szeretném megköszönni 
minden pilisvörösvárinak a felújítások alatt tanúsított türelmét 
és közreműködését. Bízom benne, hogy megelégedéssel használ-
ják majd városunk újabb megszépült területét!” – mondta Fetter 
Ádám polgármester.

Az építés költségét saját és pályázati forrásból fedezte az önkor-
mányzat. Városunk 
még 2021-ben indult a 
Belügyminisztérium 
önkormányzati feladat-
ellátást szolgáló fejlesz-
tések támogatására kiírt 
pályázatán, a Templom 
téren, a Bányató és az 
Iskola utcában lévő gya-
logutak megépítésére. A 
pozitív elbírálást követő-
en a kormány 38,86 mil-
lió forintot biztosított a 
három helyszín felújí-
tására. Mivel az építés 
összköltsége mintegy 
68 millió forintot tett ki, 
a fennmaradó összeget 
saját költségvetésből fe-
dezte az önkormányzat.
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Kedvezőbb feltételek a 
járdapályázaton

A képviselő-testület módosította az önkormányzati támogatá-
sú járdapályázatról szóló rendeletét. Eszerint a jövőben, ha utca-
közösség pályázik az építésre, akkor már 40 méter hosszúságú 
szakaszra is lehet támogatást igényelni. Korábban 60 méter volt 
a minimálisan meghatározott hosszúság.

A rendeletben módosították emellett a pályázat elbírálásának 
menetét. A gyorsabb, hatékonyabb ügyintézés érdekében ezen-
túl a műszaki osztály előkészítő munkáját követően a döntés – a 
közterület-használati engedélyhez hasonlóan – polgármesteri 
hatáskörbe kerül, a polgármester pedig minden évben beszámol 
a képviselő-testületnek a benyújtott és elbírált pályázatokról.

Az önkormányzat tehát továbbra is biztosítja a lehetőséget a pilis-
vörösváriaknak az ingatlanjaik előtti járdaszakaszok felújítására 
vagy építésére, és a járható, biztonságos gyalogutak 
létesítéséhez, a rendezett környezet megteremtésé-
hez építőanyaggal járul hozzá. A pályázat benyújtá-
sának feltételeit az alábbi QR-kódon találják: 

Korszerűbbé válik a közvilágítás
A városi közvilágítási hálózat korszerűsítéséről döntött a képvi-
selő-testület. Eszerint a meglévő nátrium és kompakt fénycsöves 
közvilágítási lámpákat LED-es fényforrásra cserélik fényáram- 

szabályozással. Ezzel a 
jelentős pénzügyi meg-
takarítás mellett a fény-
szennyezés is csökkenne a 
városban. A projekt finan-
szírozási formája nagyon 
kedvező, ugyanis a fej-
lesztés költségeit a meg-
takarításokból részletek-
ben fizetné meg a város, 
a megtérülési kockázatot 
és a finanszírozást pedig 
egy külső, harmadik fél 
vállalná. A megtérülésig 
terjedő üzemeltetéssel 
a működtetés terheit is 
átvenné az önkormány-
zattól a vállalkozó. Így a 
számítások szerint az ön-
kormányzat megtakarítá-
sa a 12 éves szerződés idő-
tartama alatt mintegy 5,5 
millió forint lenne évente. 
A projekt megvalósítá-
sához kormányengedély 
szükséges, így feltételes 
közbeszerzési eljárást kell 
indítani.

Újabb egyeztetés zajlott a leendő – Budapestet, Pilisvörösvárt és 
Pilisjászfalut – összekötő, 23 kilométeres bicikliút kapcsán a hi-
vatalban. A megbeszélésen Pilisvörösvár és a környék – Solymár 
és Pilisszentiván – polgármesterei, a tervezőiroda, valamint a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselői vettek részt. A környe-
zetvédelmi hatóság véleményezése alapján a nyomvonallal kap-
csolatos terveket egyes pontokon módosította a tervező, ezeket a 
változtatásokat mutatták be a jelenlévőknek. Ezzel a végső fázi-
sához érkezett a majdani kerékpárút nyomvonalának meghatá-
rozása. Május végén tartottak egy újabb egyeztetést a fejlesztést 
érintő lehetőségekről, a központi téma ezúttal a vasútállomások 
kerékpárral való megközelítése volt. 

Végső fázisban 
a kerékpárút terve

Bagolyláda a temetőben

A Szebb Környezetünkért Egyesület a madarak és fák napja 
alkalmából bagoly költőládát helyezett el a vörösvári temető-
ben a 00067-es számú gesztenyefán. A költőláda korábban a 
Templom téri eperfán várta a macskabaglyok beköltözését, de 
erre nem kerülhetett sor, mert egy vihar annyira megtépázta a 
fát, hogy utána alaposan meg kellett metszeni. Az eperfa szé-
pen kihajtott, de igazán erős ága nem lévén ezt a nagy méretű 
ládát visszatenni már nem lehetett, így másik helyszínt kellett 
keresni neki. A vörösvári tűzoltók segítségével a temetőben egy 
gesztenyefára került a láda.
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A közelmúltban a 10-es úttal kap-
csolatban egyeztetett dr. Fetter 
Ádám polgármester – e havi 
interjúnkban erről beszélgettünk, 
de szót ejtettünk a város által 
első alkalommal rendezett 
futóversenyről is.

• Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter-
rel tárgyalt polgármester úr a közelmúltban. Mi volt a 
téma?
Miniszter úr indult a RedRun futóversenyen, nagy örömünkre 
ugyanis az egyik hirdetésünk felkeltette a figyelmét és jelent-
kezett. A verseny alatt csak pár szót tudtunk váltani, így meg-
egyeztünk, hogy időpontot foglalok egy későbbi találkozóra. 
Erre kerítettünk most sort pár hete. Számos témát említhettem 
volna neki, akár a Sberbank kapcsán is, de úgy gondoltam, meg-
ragadom az alkalmat és a város legnagyobb problémáját, a 10-es 
elkerülő ügyét hozom fel. Szeretném, ha végre érdemi tárgyalá-
sok indulnának el a témában, nem csak a konkrétumok nélküli, 
a több mint 30 éves tervek távlati esélylatolgatásai. Sajnos az 
eddigi kezdeményezéseink ebben a témában nem hoztak sikert, 
ezért kértem miniszter urat, hogy támogassa az ügyünket.

• Hogyan értékeli a beszélgetést? Eredményes, előremu-
tató volt?
Természetesen nem vártam azonnali eredményt vagy meg-
nyugtató választ, csupán a jelenlegi holtpontról a megoldás irá-
nyába mutató előrelépést. Miniszter úr megígérte, hogy felderíti 
a jelenlegi állapotot, és a tények birtokában további egyeztetése-
ket fog kezdeményezni. 

• A május végi képviselő-testületi ülésen téma volt a 
bölcsőde. Arról már többször beszámoltunk, hogy ennek 
építésére több mint 500 milliót nyert az önkormányzat, 
azonban az építőipari árak nagymértékű emelkedése mi-
att a tervezett beruházás összege jócskán megnőtt. Rá-
adásul a Sberbank csődje által okozott helyzet is nehezítő 
körülmény. Van okunk aggódni?
Sajnos a jelenlegi körülmények nem kedvezőek. A Sberbank 
problémája ugyan nem érinti ezt a beruházást, mivel a projektre 
elnyert összeg a kincstári számlánkon van, tehát a fedezet ren-
delkezésre áll. A probléma inkább valóban az, hogy időközben az 
építőipari árak drasztikusan elszálltak. Emiatt az eredeti költ-
ségek több mint másfélszeresével kell számolni, ami elképesz-
tően magas, és sajnos ennek az árdrágulásnak még nem értünk 
a végére. Próbáljuk racionalizálni a terveket.

Miniszteri egyeztetés, 
bölcsőde, futóverseny

• Ezen kívül mit tud tenni most az önkormányzat?
Hamarosan feltételesen kiírjuk a közbeszerzést. Ez azt jelenti, hogy 
a nyertes pályázó akkor kezdheti meg a beruházást, ha a projekt 
kivitelezéséhez szükséges fedezet rendelkezésre áll. Emiatt kér-
vénnyel fordultunk a Kormányhoz, hogy a kialakult helyzet miatt 
biztosítsa ezt az extra fedezetet, valamint hosszabbítsa meg a pro-
jekt elkészülési határidejét. Az idő a másik kritikus paraméter. A 
bölcsődének 2023. május végéig készen kell lennie. Reméljük, lesz 
olyan vállalkozó, aki ezt a szűk határidőt tudja vállalni.

• Mi volt az eredeti terv a határidőkkel, és mi most?
A VEKOP-pályázatok megvalósulási határideje 2023. június 30. Ha 
sikerülne egy fél évet hosszabbítanunk, akkor az biztató lenne.

• Előfordulhat, hogy vissza kell adni a pályázati pénzt?
Amennyiben nem kapjuk meg a forráskiegészítést, és a határidőt 
sem sikerül meghosszabbítani, akkor sajnos ennek a projektnek 
nincs realitása. Mivel ez EU-s pályázat, így ha rajtunk kívül álló 
okok miatt nem sikerül megvalósítani a projektet, akkor sajnos ezt 
a pénzt vissza kell fizetni.

• Aki a temetőben jár mostanság, láthatja, hogy munkála-
tok folynak. Milyen átalakítások, bővítések vannak terv-
ben?
Az idei fejlesztések között szerepel a temetőben az új parcellák ki-
alakítása, rendezése és egy szóróparcella kialakítása. A terület ki-
alakítását a temetkezési szokások változásához igazodva kezdtük 
el, ezenkívül a dupla sírhelyek elfogytak, ezt is meg kellett oldani. 
Jelenleg a tereprendezés, az utak kialakítása zajlik.
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• Nagy az érdeklődés a lakosság részéről az ön-
kormányzati támogatással megvalósuló járda-
építésre. Azzal kapcsolatban, hogy mire lehet 
pályázni, egy módosító döntés született. Mi vál-
tozott?
Többen jelentkeztek, akik sajnos nem feleltek meg a ki-
írási feltételeknek, főleg abból a szempontból, hogy a 
megvalósítandó járda hossza nem érte el a minimális 
60 métert. Úgy gondoltuk, hogy ezen a feltételen változ-
tatunk annak érdekében, hogy minél többen igénybe 
tudják venni a támogatást. Így a minimálisan kialakí-
tandó járda hossza 40 méterre csökkent.

• Idén először adott otthont városunk nagysza-
bású futóversenynek. Hogyan értékeli a rendez-
vényt?
Régi TEVÖ-s álmunk valósult meg ezzel. Úgy gondol-
tuk, szélesíteni kell a szórakozási lehetőségek palettá-
ját. Számos kulturális programot szerveztünk eddig, 
2021-ben pedig már nyitottunk a sport irányába is. A 
jégpálya sikerén felbuzdulva úgy éreztük, eljött az ideje, 
hogy egy regionális futóversenyt szervezzünk. A tavak 
környéke, az idilli környezet adta magát. Szempont 
volt, hogy ne keresztezzük a 10-es út vonalát, hogy a 
versenyzők biztonságban legyenek. Igyekeztünk min-
den korosztálynak kedvezni a távok kialakítása során. 
Minden álmunkat felülmúlta az 500 feletti nevezés. 
Több mint 200 iskolás gyerek futott, felemelő érzés volt 
látni a lelkesedésüket. A felnőtt futók többsége is vö-
rösvári volt, azonban érkeztek Pécsről és az ország más 
szegletéből is. Mindez igazolja, hogy óriási sikere volt a 
rendezvénynek.

• Lesz jövőre is?
Beigazolódott, hogy van igény a sportrendezvényekre, 
így bizton mondhatom, hogy jövőre is lesz. Voltak „gye-
rekbetegségek”, ezeket a jövőben javítjuk, és még szín-
vonalasabb szervezést nyújtunk az ide látogatóknak. Itt 
szeretném megköszönni az UBM-nek, hogy hosszú távú 
szponzori szerződést tudtunk kötni, és a Toyota Mayer 
támogatására is számíthatunk jövőre.

• Új helyszínen, nagy sikerrel zajlott a gyereknap 
is, rengeteg résztvevővel, sok programmal. Ilyen-
nek álmodták meg?
Először is nagy öröm volt számunkra, hogy megtart-
hattuk az első gyereknapot, mert a pandémia miatt 
erre eddig nem volt lehetőség. Célunk az volt, hogy egy 
új területre vigyük a rendezvényt, és minél szélesebb 
korosztályt meg tudjunk szólítani. Az eddigieknél több 
mindent szerettünk volna nyújtani, ehhez kerestünk 
egy megfelelő területet. Mondhatom, így álmodtuk 
meg, egy nagyon színvonalas rendezvényt sikerült tar-
tani. Többek között kutyabemutató, lovasbemutató, ke-
rékpár ügyességi verseny,  lovas kocsikázás, a rendőrség 
és a tűzoltóság nyílt napja okozott örömöt a gyerekek-
nek. Nagy volt az érdeklődés, nagyon sokan kilátogat-
tak, nem csak helyiek. Köszönjük mindazoknak, akik 
a területet biztosították a rendezvényünkhöz, melyet 
szeretnénk jövőre is itt megvalósítani.

PM

Tisztelt Pilisvörösvári Polgárok!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a településrendezési 
eszközök több ponton történő módosítását tervezi.

Ezúton felhívom a helyi gazdasági szereplők, vállalkozók 
és a lakosság figyelmét arra, hogy a Helyi Építési Szabályzat 

és a Településszerkezeti Terv módosítását érintően
2022. július 11-én, hétfőn este 18.00 órakor 

a Művészetek Házában 
tájékoztató lakossági fórumot tartunk 

(2085 Pilisvörösvár, Fő utca 127.).
2022. július 19-ig írásban benyújthatják 

javaslataikat, észrevételeiket 
a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal címére (2085 Pilisvörösvár, 

Fő tér 1.) vagy e-mail-címére (info@pilisvorosvar.hu).
A módosítások véleményezési anyaga megtalálható 

Pilisvörösvár város hivatalos honlapján 2022. július 1-től.

Dr. Fetter Ádám polgármester

MEGHÍVÓ 
LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Igazgatási szünet 
a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy Pilisvörösvár Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete a Közszolgálati tisztviselők-
ről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján és a képviselő-testület 11/2022. (I. 21.) Kt. sz. 
határozatában foglaltak szerint a Pilisvörösvári Polgármesteri Hi-
vatal 2022. évi munkarendjében 

2022. július 25-től július 29-ig (5 munkanap) 
igazgatási szünetet rendelt el.

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

Az igazgatási szünet alatt a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 
zárva tart, kizárólag halálesettel, temetéssel kapcsolatos anya-
könyvi ügyeletet biztosítunk (részletek külön hirdetményben).

Megértésüket köszönjük!

Anyakönyvi ügyelet
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a 2022. július 25. nap-
jától 2022. július 29. napjáig tartó igazgatási szünet ideje alatt 
halálesettel, temetéssel kapcsolatosan anyakönyvi ügyeletet 
tartunk az alábbi időpontban: 2022. július 27-én (szerdán) 9 
órától 10 óráig.

Az anyakönyvi ügyelet helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hiva-
tal (Fő tér 1., földszint 3. számú iroda).
Temetéssel kapcsolatos ügyintézés helye: Pilisvörösvári Polgár-
mesteri Hivatal (Fő tér 1., műszaki osztály, emelet balra).

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

Gergelyné Csurilla Erika jegyző
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Hőseinkre emlékeztünk
Események14

Május utolsó hétvégéjén azok-
ra a magyar katonákra és civi-
lekre emlékezünk, akik a har-
cok során életüket áldozták 
Magyarországért. A hősök 
között vörösváriak is voltak, az 
ő emléküket őrzi a Hősök te-
rén felállított emlékmű.

A hagyományokhoz híven a hősök napi ünnepség a temetőben, a német és orosz katonai 
síroknál kezdődött, ahol a megemlékezők elhelyezték koszorúikat fúvószene és a Nosztal-
gia Dalkör közreműködésével. Az esemény a Hősök terén folytatódott, ahol a megjelente-
ket Valachi Katalin, a Művészetek Háza igazgatója köszöntötte. „Rövid idővel ezelőtt nem 
gondoltuk volna, hogy megemlékezésünk fogalmai, a hősök, az áldozatok, a menekültek, a 
háború mennyire más értelmet nyer egyik pillanatról a másikra azáltal, hogy a közvetlen 
közelünkben háborús események zajlanak.” 

Ünnepi műsorral ezúttal a Német Nemzetiségi Általános Iskola 3. a osztálya készült, Balogh 
Viktória és Kalló Edina tanárnők segítségével. A diákok műsora után Fetter Ádám polgár-
mester mondta el ünnepi beszédét, kiemelve a megemlékezés szomorú aktualitását. „Ezt 
a több mint százéves hagyományra visszatekintő ünnepet ebben az évben kicsit máshogy 
szemléljük, mint korábban. Azt gondoltuk, hogy nem lesz több alkalom, amikor komolyan 
tartani lehet attól, hogy egy újabb háború árnyékolja be a békés hétköznapjainkat. A tiszte-
letadás most a hőseinknek szól, akik apáink, nagyapáink, dédapáink közül kerültek ki, akik 
előtte ugyanolyan hétköznapi életet éltek, mint bármelyikünk. Az élet faragja a hősöket, a 
történelem írja a forgatókönyvet, és van, aki nem riad vissza a rá kiosztott szereptől. Kevés 
magasztosabb eszme van, mint hősi halált halni a hazáért. […] Emlékezzünk azokra, akik 
példával jártak elöl a cselekvő hazaszeretetből és az önfeláldozásból!” 

A polgármester beszédét követően Sax László, a német nemzetiségi önkormányzat elnö-
ke Müller Gábor Levente A honvéd sírja című versét szavalta el, majd az önkormányzat, a 
nemzetiségi önkormányzat, a szervezetek és egyesületek képviselői és civilek helyezték el 
az emlékezés koszorúit. A megemlékezésen a díszőrséget és a zenei aláfestést a Magyar Hon-
védség Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnoksága és katonazenekara biztosította.

PM

Trianoni 
megemlékezés
Június 4. a nemzeti összetartozás napja. Ezen a napon az 1920-
as trianoni békeszerződés aláírására emlékezünk, amikor Ma-
gyarország elvesztette területének kétharmadát. A békedik-
tátum 102. évfordulóján Fetter Ádám polgármester és Strack 
Bernadett alpolgármester, illetve Bakos László, a Tegyünk 
Együtt Vörösvárért Egyesület (TEVÖ) elnöke csendes megem-
lékezés mellett helyezett el koszorút a Hősök terén.
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Gyereknapi 
forgatag a lovardában

Május 29-én vidám, zenés gyereknapra 
vártak kicsiket és nagyokat a VIP Lovarda 
területére. Volt minden, ami egy jó hangula-
tú naphoz kell: játék, zene, kézműveskedés, 
bemutatók és persze vattacukor, csavaros 
fagyi és lufi.

Bár az időjárás a reggeli órákban még esővel fe-
nyegetett, végül mégis úgy döntött, hogy nem 
zavarja meg a gyermeknapi bulit, és csak a fel-
hőket hagyja a lovarda felett. Ez azonban senkit 
nem zavart, rengeteg család látogatott el a ren-
dezvényre, nemcsak Vörösvárról, hanem a kör-
nyező településekről is. 

Már a reggeli órákban elkezdődtek a színpadi 
produkciók, fellépett a Heimatwerk gyermek-
csoportja, az Angel Dance, a Pink Panthers, az 
Adenssa, a Joker Dance és az Origo Dance, hall-
hattuk a Napvirág zenekar interaktív koncertjét, 
táncot lehetett tanulni a Koccantós zenekarral, 
a kisebbek pedig a Nefelejts bábszínház zenés 
műsorát élvezhették. A szervezők a tinédzser 
korosztályra is gondoltak, a délután zárásaként 
Alee, az X-faktor nyertese adott koncertet.

Két színpadi program között pedig rengeteg 
„elfoglaltság” várta a gyerekeket. A Városi 
Könyvtár munkatársainak segítségével – egy 
lovardához illően – lovakat lehetett rajzolni, így 
délutánra szebbnél szebb lovas rajzok díszítet-
ték a könyvtár sátrát. Emellett a gyerekek ké-
szíthettek zoknibábot a Művészetek Háza dol-
gozóival, Zsámboki Szabolcs segítségével pedig 
megismerhettek olyan régi játékokat, mint a 
pilinckézés vagy az abroncshajtás. A kertbarátok 
a gyógy- és fűszernövények rejtelmeibe vezet-
ték be az érdeklődőket, és ahogy mindig, most 
is nagy sikert aratott a rendőr- és tűzoltóautó, 
melyeket a kicsik egészen közelről csodálhat-
tak meg, sőt a bátrabbak tüzet is olthattak. Nem 
maradhatott el a lovaglás és az ugrálóvár, mind-
kettőnél hosszú sorok tanúskodtak a népszerű-
ségéről, emellett volt biciklis akadályverseny, 
arcfestés és kutyás bemutató.

Míg a gyerekek játszottak és rohangáltak, a szü-
lők az erre az alkalomra felállított sörpadoknál 
frissíthették fel magukat és megkóstolhatták a 
főzőkonyha által kínált finom ételeket.

PM



16

Első futóverseny 
Vörösváron
Első alkalommal szerveztek nagyszabású futóversenyt városunkban. 

A stílusosan RedRun nevet viselő rendezvényre rengetegen 
érkeztek, a szervezők – az önkormányzat és a Művészetek 

Háza munkatársai – pedig nem csupán a futóknak készültek 
programokkal, hanem a kísérőknek is.

Május 22-én már a kora reggeli óráktól hatalmas volt a készülődés a tavaknál, 
hiszen ez a csodás, fákkal körülölelt helyszín lett a rendezvény központja, in-
nen indult a rajt, és ide érkeztek a befutók. A versenyt dr. Fetter Ádám polgár-
mester és ifjabb Schirilla György nyitották meg. Ezután Schirilla György tar-
tott bemelegítést az elsőként a rajthoz álló gyerekeknek, akik rövidebb távon, 
egy és két kilométeren futottak. 

Pilisvörösvár csodás természeti környezetével egyszerre teljesíti azon futók 
álmát, akik a természetben szeretnek futni, és azokét, akik inkább a városi 
terepet részesítik előnyben. A hosszabb távok előtt Szauter Dóra melegítette 
be a versenyzőket, majd elindult a 7, 14 és 21 kilométert futók rajtja. Míg a ver-
senyzők a kilométereket rótták, addig családtagjaik, kísérőik sem unatkoztak, 
hiszen számos program várta őket a rendezvényhelyszínen: ugrálóvár, kéz-
műves foglalkozások, könyvbemutató és persze finomságok, frissítők.

A versenyre közel 600 nevezés érkezett, mindenki, aki lefutotta valamelyik 
távot, megkapta az egyedi készítésű redrunos befutóérmet, a kategóriagyőz-
tesek pedig a vörösvári Mátrai Üveg-Tükör Kft. által készített üvegplakettet 
vihették haza. Az eredményhirdetésre a kora délutáni órákban került sor, 
a díjakat Fetter Ádám polgármester, Horváth Péter, az UBM vezérigazgatója 
és Fetter György olimpikon adta át a színpadon. Ezzel azonban még nem ért 
vége a nap, hiszen még zenei programok is várták az érdeklődőket, elsőként 
a Várvölgyi Jazz Trió, majd a Pesty Party Show Band. Aki pedig nem fáradt el 
eléggé, táncra is perdülhetett. 

Ha most lemaradt, ne csüggedjen, hiszen a szervezők tervei szerint jövőre is 
lesz RedRun Vörösváron, ahova ismét várják azokat, akik most futottak, azo-
kat, akik itt most nem, de kipróbálnák magukat ezen a helyszínen is, és azo-
kat is, akik még egyáltalán nem próbálták a futást, de az inspiráló környezet 
és a jó hangulat meghozta a kedvüket.  

Palkovics Mária

A verseny ötlete és támogatói
Vörösvár első futóversenyét az önkormányzat indította útjára. Ezzel 
a TEVÖ-frakció nagy álma vált valóra. A szervezést a Művészetek 
Háza munkatársai bonyolították a Magyar Futósport Egyesület segít-
ségével, az eseményt olyan helyi cégek támogatták, mint az UBM, 
a Toyota- Mayer, a Mátrai Üveg-Tükör Kft. és a Ma-Dó Sped Kft. A 
biztonságról a pilisvörösvári és környékbeli rendőrök, polgárőrök és 
tűzoltók gondoskodtak.
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18 Oktatás

Seinäjoki – nem feledünk!

A Pilisvörösvári Templom Téri Német 
Nemzetiségi Általános Iskola 16 tanulója 

Erasmus+ pályázattal Finnországban 
tölthetett egy hetet.

Amint a Covid-szigorítások enyhültek, Simon Zoltán igaz-
gató biztatására lelkesen láttunk hozzá az utazás előkészü-
leteihez. Tudtuk, hogy lehetőségünk lesz órák látogatására, 
tartására és egy hangversenyre is. Az angol nyelvű mate-
matikaórákért köszönet Korponay-Szabó Ildikó tanárnőnek, 
a zenei felkészítésért pedig Lócziné Flórea Edina tanárnő-
nek és a Zsámbéki Keresztelő Szent János Iskolaközpontból 
Korponay- Szabó Péter tanár úrnak, valamint három diákjá-
nak, akik a koncertet színesítették énekhangjukkal, illetve 
zongorajátékkal. A Templom Téri Iskola csapatával utazott 
még Karádi Ildikó igazgatóhelyettes is, aki a finn iskolarend-
szer sikerének titkát kutatta. 

A koncert zenei anyagát igyekeztünk minél színesebbé ten-
ni, így énekeltünk többszólamú kórusműveket a reneszánsz 
egyházi zene csúcsát jelentő Palestrinától, illetve a roman-
tikus zene egyik kiemelkedő alakjától, Sibeliustól, valamint 
változatos egyházi és világi énekeket, de több mai, modern 
zeneművel is készültünk. A felállás is sokszínű volt, hiszen 
volt szólódarab, duett, trió, kvartett, kamarakórus és termé-
szetesen teljes kórust igénylő mű is. A darabok között volt 
magyar, latin, angol, finn, sőt svéd nyelvű is, és az egyes kó-
rusműveket hangszeres zene közbeiktatásával tettük még 
változatosabbá, így felcsendültek Bach, Beethoven, Debussy, 
Krieger és Csajkovszkij művei is zongorán, fuvolán és szaxo-
fonon.

Az átélt élményekről a továbbiakban meséljenek a vörösvári 
diákok.

• Hogyan utaztatok? 
Kárász MiKlós: Finnországba repülővel utaztunk, ami szá-
momra érdekes volt, mivel még nem repültem. Az idő gyor-
san telt, hamarosan már a müncheni reptéren voltunk, ahol 
felszálltunk a Helsinkibe tartó járatra. Különös volt a magas-
ból látni a napfelkeltét, az óriási hegyeket és a Balti-tengert. 
A hosszú útnak minden percét élveztem.

• Milyen érzés volt finn f öldre lépni? Mik voltak az 
első benyomásaitok? 
szatai lilla: Az utazás előtt sokat olvastam úti célunkról, 
már akkor kíváncsisággal töltött el, hogy vajon milyen lesz 
majd ott. Korábban még nem voltam ennyire messze Magyar-
országtól, ezért még nagyobb volt az izgalom. Amikor Hel-
sinkibe megérkeztünk, az aznap fáradalmait nem is éreztem, 
örömmel vágtam bele a főváros felfedezésébe. 

• Helsinki volt az úti cél? 
szűcs Bogi: A célunk Seinäjoki volt, mely egy Helsinkitől 300 
km-re északra található, gyorsan fejlődő és benépesülő város. 

Látogatásunk előtt lehetőségünk volt egy napot Helsinkiben 
tölteni, és sétálva felfedezni a fővárost. Helsinki után nagy 
izgalommal vártuk azt a várost, ahol egy hetet tölthetünk 
északon. 

• Mikor találkoztatok először a finn diákokkal? 
sprecher gergő: A finn diákok neveit és bemutatkozását on-
line olvastuk először, de csak a finn iskolai napunkon talál-
koztunk velük személyesen. Nagyon érdeklődőek és szeré-
nyek voltak. Több közös programunk volt a tanuláson kívül, 
együtt mentünk kirándulni, várost nézni és múzeumba. Na-
gyon tetszett a 11.-es diákok báli tánca, amit szintén közösen 
néztünk meg. Sok felvételt készítettem, hogy a szüleimnek 
meg tudjam mutatni. Az előadás szép volt és vicces is. 

• Milyen feladataitok voltak az utazás előtt, mivel ké-
szültetek? 
Vági anna: Matek és ének téren valósult meg az utazás. Az 
énekpróbákat a Covid miatt viszonylag későn, februárban 
kezdtük és hetente többet is tartottunk. Mindenki otthon is 
szorgalmasan gyakorolt, így a dalok szépen összeálltak. Ilyen 
kevés idő alatt is egy nagyon jó koncertet sikerült összehozni. 
Ezt a finneknek, majd itthon a templomban is előadtuk. 

• Milyennek láttátok a finn iskolát? 
soóKy eMMa: Az épületben nincsenek emeletek, minden egy 
szinten van, de még így is szinte minden tantárgyhoz külön 
terem tartozik. A diákok a szünetekben a folyosón vannak, 
mert nincs osztálytermük. A legtöbb óra viszonylag csend-
ben zajlik, a gyerekek nem beszélgetnek egymással, és a ta-
nár is keveset magyaráz. Iskolába saját autóval, robogóval, 
quaddal járnak, sőt még pár traktort is láttunk a parkolóban. 

• Milyen a finn diákok élete? 
lóczi zalán: Az iskolarendszerük hasonló a mienkéhez, vi-
szont vannak olyan napok, amikor késő délutánig is az isko-
lában tartózkodnak délutáni foglalkozások miatt (pl. ének-
kar, sportszakkörök). Akik énekkarba járnak, azok közül 
néhányan komolyabban foglalkoznak az énekléssel, énekta-
nárhoz is járnak. Szabadidejüket a helyi bevásárlóközpont-
ban töltik a barátaikkal, emellett kedvelt időtöltésük a bicik-
lizés is. Nyári szünetben a legtöbb diák elutazik a családjával 
Finnország valamelyik kedvelt városába.

• Jó volt a magyar csapat? 
FarKas Katica: Összesen 20 gyerek és 4 felnőtt utazott Seinä-
jokiba. Minden próbán kitartóan énekeltünk és beletettük 
maximális tudásunkat. Összetartóak voltunk, ha kellett, se-
gítettünk egymásnak. Könnyen alkalmazkodtunk a külföldi 
hideg időjáráshoz. A finn vendéglátóinkkal jól megértettük 
egymást, szoros barátságokat kötöttünk.

• Mesélnétek a finn iskolai ebédről? 
Bertha zsigMond: Az iskolai ebédnél már a kiszolgálás módja 
is tetszett. Az ételek nem voltak megszokottak, de finomak 
voltak. Változatosnak nevezném a kínálatot, szinte minden 
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nap, míg ott voltunk, új és újabb ételeket kóstolhattunk. Az 
asztaloknál sok ember elfért, és szinte mindenkinek megvolt 
a saját társasága. Hasonlóan, mint itthon, kb. 20-25 perc állt 
rendelkezésre a diákoknak. Minden tanuló egyszerre evett, 
hiszen eléggé nagy volt az ebédlő. A svédasztalos kiszolgálás 
nekem kifejezetten tetszett, egyénileg választhattuk a meny-
nyiséget is. Összességében nagy élmény volt egy ilyen barát-
ságos és tiszta környezetben finn ételeket fogyasztani.

• Melyik program tetszett a legjobban? 
strBiK laura: A kedvenc programjaim a városnézések vol-
tak. Jó volt látni a helyi nevezetességeket, régi épületeket és 
Helsinkiben a jéghideg tengert is. Igaz, nem program volt, 
de érdekes volt látni az étkezési szokásaikat is, hogy például 
ebédre tejet isznak. 

• Milyen érzés volt finneknek énekelni? 
Kontra tünde: Az első koncerten izgultam, mivel először 
énekeltem külföldieknek angolul, de amint felléptem a 
színpadra, egyből megkönnyebbültem. Változatos műsorral 
készültünk, ezért úgy gondolom, hogy a finnek is élvezték. 
Összességében egy nagyon jó hangulatú koncertet sikerült 
összehozni.

•  Volt honvágyatok? 
orBán Kíra: Eleinte nagyon vágytam az ismeretlenbe, világot 
látni, messzire menni, de pár nap elteltével hiányozni kezd-
tek a megszokott dolgaim, az otthonom. Nagyon jól éreztem 
magam a csapattal, sok barátom lett, és tartottam is a kap-
csolatot az itthoniakkal, mégis jöttem volna már haza. De pár 
nap itthoni pihenés után legszívesebben újra indultam volna.

• Ha átmenthetnétek valamit Finnországból, mi lenne 
az? 
Blind gergő: Az utcák tisztaságát mindenképpen. Az összes 
park, tér rendezett és tiszta volt. A másik, ami nagyon tet-
szett, hogy az emberek nagyon kedvesek voltak a turistákkal. 

• Mi az, ami itthon jobb, mint Finnországban? 
Kiss antónia: Az iskolarendszer itthon sokkal összeszedet-
tebb. Itthon jobb óráink vannak, mint amiket kint láttunk. 
Kint viszont az a jó, hogy az iskolában sokkal több dologgal 
foglalkoznak: főznek, terítenek, mosnak, varrnak, szőnek, 
szerelnek, javítanak, és ezek a dolgok az osztálytársakkal vic-
cesebbek. Buli a főzés a suliban.

• Több órán is részt vettetek, melyik tetszett a legjobban? 
Bede ádáM: Szerintem a matek volt a legjobb, mert ott a tanár-
ral is lehetett beszélni, és kaptunk mi is feladatokat.

• Ha újra elindulhatnátok, lenne kedvetek hozzá? 
Bertha Boldizsár: Szerintem mindenki élvezte az utazást, köztük 
én is. Szívesen visszamennék, mert nekem ez egy nagyon nagy 
és egy nagyon emlékezetes élmény volt. A repülőút is nagyon 
jó élmény volt, ezért ezt is átélném még egyszer, mert erre ed-
dig nem volt alkalmam. A városok fentről nagyon szépek, főleg 
akkor, amikor megy le a nap. Finnországban a kedvenc helyem 
a Seinäjokiban lévő iskola volt. Nagyon érdekes volt látni, hogy 
mennyire mások a szokásaik, mint nekünk, magyaroknak. Ami 
a legjobban tetszett, az az volt, ahogy a diákok külön, számukra 
gyártott autókkal, quaddal és motorral jártak be az iskolába. 

Korponay-Szabó Ildikó
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Újraéledő hagyomány
Néhány év kihagyás után május 19-én 
délelőtt immár kilencedik alkalommal 

rendezték meg a Schiller Gimnáziumban az 
iskolai olimpiát, azaz a Sulimpiát.

Az első Sulimpiát 21 évvel ezelőtt, 2001-ben rendezték meg a 
Schillerben. Most néhány éves kihagyás után úgy döntött az 
iskola vezetése, hogy újra felélesztik ezt a sportos hagyományt. 
A nap, ahogy egy rendes iskolai nap, reggel 8 órakor indult, 
de ekkor nem a tanórák kezdődtek meg, hanem ünnepélyesen 
megnyitották a sportendezvényt az iskola színháztermében. Az 
olimpiai láng meggyújtása után megkezdődtek a versenyek kint 
és bent is. A diákok számos sportágban megmérettethették ma-
gukat, többek között labdajátékban (labdarúgásban, kosárlab-
dában, floorballban és röplabdában), szkanderban, pingpong-
ban, atlétikában, de kötélhúzásban, dartsban, ugrókötelezésben 
és rekeszmászásban is. 77 csapat nevezett a játékokra, sokan 
pedig egyéni számokban próbálták ki magukat. Nemcsak a di-
ákok, hanem a tanárok is sportolóvá váltak egy időre, mindenki 
tiszteletbeli testnevelő tanár lett egy napra.

Persze, ahogy minden olimpiára, a Sulimpiára is készülni kellett 
a versenyzőknek, és ezt a diákok lelkesen meg is tették. Ugyan-
akkor egy ilyen rendezvényen tényleg a részvétel a fontos, nem 
pedig az, hogy ki nyer, hiszen amellett, hogy sportolásra sarkall, 
egyúttal jó hangulatot teremt és közösséget épít.

PM

Különdíjas lett a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium csapata az Es-
töri Kreatív Történelmi Verseny döntőjében. A magyar történelem egyik leg-
mozgalmasabb és legsokszínűbb korának feldolgozása várt a hatodik Estöri 
Kreatív Történelmi Verseny középiskolás csapataira, akik a három részre 
szakadt Magyarország magyar–török küzdelmeit, a kultúrák találkozását 
és együttélését tanulmányozva oldották meg a feladatokat. A több hónapos 
verseny során a diákok a török kori diplomácia, a hétköznapok, a családi 
dilemmák, a vallásreform és a női sorsok témáit bemutatva adtak számot 
tudásukról. A személyes részvétellel zajló döntőre a budapesti Márai Sándor 
Művelődési Házban került sor. A vörösvári csapat tagjai Mecseki Enikő, Pro-
kópius Fanni Rózsa, Ter Telgte Laura Andrea voltak. A megmérettetésen vé-
gül a révkomáromi Selye János Gimnázium csapata végzett az első helyen.

Különdíjas lett a Schiller csapata

Fotó: Gosztom Gergő
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Musiknachmittag
Május 8-án zenés délutánra hívta az érdeklődőket a német nemze-
tiségi önkormányzat. A zenét és éneket a Sax család, a Mirk család 
és a Werischwarer Streichkapelle szolgáltatta. A vidám délután 
nemcsak zenehallgatásra és baráti beszélgetésre adott alkalmat, 
hanem a Streichkapelle invitálására táncra is perdültek a jelenlévők.

A német nemzetiségi önkormányzat május utolsó napján rendezte 
meg hagyományos májusfabontását. A műsorban a fúvószenekar 
mellett a Rákóczi utcai óvodások, a Nosztalgia dalkör, a Templom 
téri iskola, a Rozmaring Tánccsoport és a Német Nemzetiségi Tánc-
együttes kisebb-nagyobb csoportjai szerepeltek. Közben a TEVÖ csa-
pata frissítővel, zsíros kenyérrel és pereccel kínálta a jelenlévőket. A 

hatalmas májusfa bontá-
sát a Werischwarer Hei-
matwerk tagjai ügyesen 
és gyorsan végezték el, a 
ledőlt fát pedig megroha-
mozták a gyerekek, hogy 
emlékül egy-egy szalagot 
eltehessenek.

KBH

Májusfabontás



22

Egyházközségünk ünnepei
Május 15-én, vasárnap szabadtéri, ünnepi szentmisén került 
sor egyházközségünkben az elsőáldozásra. 78 gyermek vette 
magához az Oltáriszentséget, hogy ezáltal kerüljön közelebb 
Jézus Krisztushoz. Erre az első találkozásra nagy izgalommal 
készültek a gyerekek, és egy nappal korábban az első szentgyó-
násukat is elvégezték. A gyónás napján derült ki a gyermekek 
számára, hogy nemcsak ők, hanem Tercs Miklósné Marika néni 
is ősz óta készült erre a napra, ugyanis minden elsőáldozó szá-
mára készített egy tizedes rózsafüzér karkötőt. A gyerekek há-
lás szívvel vették át a szentgyónás után a kedves ajándékot. Az 
ünnepi szentmise után végre ismét sor kerülhetett a gyermekek 
hagyományos megvendégelésére a plébánián, ahol a kakaó mel-
lé a brióst a Tácsik pékség ajándékozta.

Két héttel később, május utolsó vasárnapján, Jézus mennybe-
menetelének ünnepén Spányi Antal püspök atya 59 fiatalnak 

szolgáltatta ki a bérmálás, 
vagyis a keresztény nagyko-
rúság szentségét. Az ünnepi 
szentmisén a bérmálkozók 
közös fogadalomtétellel újí-
tották meg az ígéretet, me-
lyet keresztelésük alkalmá-
val szüleik tettek. Ezután a 
fiatalok egyenként járultak a 
püspök atya elé, aki szentelt 
olajjal kente megkente hom-
lokukat, majd kézfogással 
köszöntötte őket: „Vedd a 
Szentlélek ajándékának jelét! 
Béke veled!”

KBH

Keresztelő és bérmálás 
a Szociális Otthonban
Nemcsak az érintett lakó és társai, hanem a dolgozók közössége számára is felejthetetlen 
volt az április végén megtartott keresztelő, elsőáldozás és bérmálás. A Pest Megyei Viktor 
Egyesített Szociális Intézmény pilisvörösvári telephelyén ez volt az első ilyen esemény. A 
szentségeket dr. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye nyugalmazott püspöke szolgáltatta ki, 
aki misét is tartott a jelenlévőknek. A keresztszülőséget az otthon vezetője és főnővére vál-
lalta magára. 

A kedves és emelkedett hangulatú eseményen a püspök meg is ölelte a lakót, aki nagyon 
meghatódott a kedves gesztustól. Hogy mindez létrejöhetett, az elsősorban a szentségeket 
felvett lakó kívánságának, Beer Miklós szolgálatának, illetve annak köszönhető, hogy a 
szociális otthon egyik cigánypasztorációs tanfolyamot végzett dolgozója püspöki engedély-
lyel rendszeresen tart bibliaórákat, amelyek a lakók körében nagyon népszerűek, mindig 
várják az aktuális foglalkozásokat. A lelki élet ilyen jellegű ápolása más közösségek számá-
ra is példaértékű lehet. 

Az otthonban nemrégiben fejeződött be a műszaki felújítás első szakasza, a munkálatok 
végeztével Beer Miklós fogja felszentelni az elkészült létesítményeket.

Várhegyi Ferenc

Fotó: Hartmann Henriett

Fotó: Völgyi HajnalkaFotó: Völgyi Hajnalka
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Mise az erdei 
kápolnánál, nyitott 
kapuk a Tájházban

Köszönet és kérés 
a Tájházból
Ezúton szeretnék köszönetet mondani 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 
a pünkösdhétfői zenekari fogadás meg-
szervezéséért és a Művészetek Háza szíves 
közreműködéséért. Hálás köszönet a fú-
vós- és vonószenekar vezetőinek és min-
den tagjának, akik lelkes játékukkal sok 
látogatónknak szereztek örömet.

Tekintettel arra, hogy az utóbbi években 
több oknál fogva nem tudtunk hasonló 
rendezvényeket szervezni, reméljük, hogy 
a közeljövőben ismét több lehetőség adó-
dik hasonló ünneplésre és a régi rendez-
vényekről készült számtalan videófelvétel 
közkinccsé tételére. Vannak felvételeink a 
múzeumi épület tatarozásáról, átadásáról, 
szenteléséről, anyák napi műsorokról, ze-
nekarokról, énekkarokról, tánccsoportok-
ról, szüreti mulatságokról, úrnapi körme-
netekről, idősek elbeszéléseiről, óvodások 
szerepléséről, a málenkij robot elbeszélé-
séről stb. Örülünk, hogy újból lehetőség 
nyílott a sok értékes fotó bemutatására is.

Egyúttal köszönjük több látogató szíves 
tanácsát, mely szerint például kértük ön-
kéntesek segítségét a ház előtti kis kert 
rendezéséhez stb. Többen felismerték 
régi fájdalmunkat, hogy még több szo-
bára lenne szükség a gazdag gyűjtemény 
elhelyezésére. Dr. Vitályos Eszter állam-
titkár látogatása alkalmával érdeklődött 
gondjaink iránt, akkor többek között erre 
is rámutattunk. Főleg a nagyon értékes 
egyházi gyűjtemény – oltárterítők, mise-
ruhák, zászlók, szentképek stb. – szorulna 
méltóbb, illetve megtekintésre alkalmas 
elhelyezésre.

Nagyon fontos lenne a legidősebbjeink 
elbeszéléseinek rögzítése, ebben okostele-
fonjukkal (vagy van kameránk is) talán a 
felsősök is segíthetnének, ami számukra is 
nagy élmény lehetne. Nagyon fontos lenne 
a sok millió forinttal helyreállított Kápol-
na u. 1. alatti épület igénybevétele, mely-
ben a népismereti órák gyakorlati megtar-
tására nyílna lehetőség, kiegészítve több 
nagymama főzési tanácsaival, vörösvári, 
jól bevált ételek elkészítésére. Meg lehetne 
szervezni kézimunkázást, újrahasznosí-
tást és még sok hasznos tevékenységet is.

Kérjük polgártársainkat, hogy tanácsaik-
kal, esetleges segítségükkel támogassa-
nak bennünket. Előre is köszönjük.

Gromon Andrásné (Mici néni)
Telefon: 06 26 360 490 

Rengetegen gyűltek össze – az egészen kicsiktől az idősebbekig – az erdei kápolna 
búcsúján pünkösd hétfőjén, hogy részt vegyenek a német és magyar nyelvű ün-
nepi szentmisén. A szentmisét Harai Levente atya és Balla Sándor plébános celeb-
rálta, a közös énekeket a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar kísérte.

Az ünnepi szentmise után a hívek egy része betért a Tájházba, ahol nyitott kapuk, 
zeneszó, frissítő és sütemények fogadták őket. Az itt található tárlaton Zsámboki 
Szabolcs kalauzolta végig az érdeklődőket, és Gromon Andrásné Mici néni is szá-
mos érdekes történetet mesélt a vendégeknek. A Frühschoppenen a jó hangulatot 
a nemzetiségi fúvószenekar és a Werischwarer Streichkapelle zenéje biztosította.

PM

A kis kápolna a második ezen a helyen. Az elsőt a pilisvörösvári Spiegel-
berger Gáspár építette 1780 körül. A területen akkoriban még csak erdő 
volt, innen kapta a nevét. Eleinte adakozásból tartották fent, de később 
annyira leromlott az állapota, hogy be kellett zárni, felújítani sem lehe-
tett, csak az újjáépítés jöhetett szóba. Végül adományokból és gyűjtésből 
épült fel, 1851-ben Ernst Ignác ürömi plébános szentelte fel az újonnan 
felépült kápolnát és az előtte álló keresztet.

Forrás: Fogarasy-Fetter Mihály – Pilisvörösvár története és néprajza

Vallás
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Levelek az idő vén fájáról
Átutazóban Vörösváron…

A Szent Jobb országjárására 1938-ban került sor a Magyar Ka-
tolikus Püspöki Kar által meghirdetett kettős szent évben, az 
Eucharisztikus Világkongresszushoz és a Szent István jubileumi 
évhez kapcsolódóan. Ez utóbbi hivatalos megnyitóját közvetlenül 
az Eucharisztikus Kongresszus után, 1938. május 30-án tartották 
Budapesten. Az ünnepség a Parlament előtti szentmisével kezdő-
dött, majd a Szent Jobbot végighordozták az Andrássy úton egé-
szen a Hősök teréig.

A Szent Jobbot országjárására az ún. Aranyvonat vitte, amely öt 
vagonból és egy mozdonyból állt. A szent ereklyét a bizánci stí-
lusú, aranyozott és gazdagon díszített, üvegfalú Aranykocsiban 
szállították, amit a MÁV dunakeszi főműhelyében alakítottak 
át egy négytengelyű szalonkocsiból. Csak az Aranykocsinak volt 
különleges, díszes külseje, a többi szabályos gyorsvonati kocsi 
volt. A mozdonynak egyetlen díszítése egy hatalmas kereszt volt 
az elején. A keresztet az est beálltával kivilágították, ami felejthe-
tetlen látványt nyújtott.

Az Aranyvonat első útjára 1938. május 31-én indult a Nyugati 
pályaudvarról Esztergomba. Útja során a vonal állomásain lelkes 
ünneplő közönség fogadta a szerelvényt a Szent Jobbal. A korabeli 
újságok magasztos szavakkal tudósítanak az eseményről. A pilis-
vörösvári fogadtatásról így írnak:

„Az Aranyvonat diadalútja: Amerre a vonat elhaladt, mindenütt 
az emberek százai és ezrei álltak a sínek mellett, hogy hódolattal 
köszöntsék a szent király dicsőséges Jobbját, amely annyit küzdött 
a magyarokért és a kereszténységért. A vonat ünnepélyes lassú-
sággal haladt úgy, hogy mindenki nagyon jól láthatta a napfény-
ben messzire csillogó, dúsan aranyozott és díszített vasúti kocsi 
üvegfalán keresztül a Szent Jobbot és pompás kíséretét. A főváros 
határában a munkába siető emberek nagy csapatai szinte sorfa-

lat álltak, később pedig az útba eső falvak népe ünnepi díszben, 
zászlók alatt vonult ki az állomásra, és térden állva várták azt a 
néhány pillanatot, amíg az Aranyvonat lassítva elhalad előttük. 
A bányavidéken a díszegyenruhás, fehér kesztyűs bányászcsapa-
tok vonultak ki az állomásra, Pilisvörösváron pedig úgyszólván 
az egész község ott volt a pályaudvaron, és térden állva hódolt a 
szent király emlékének.” (Pesti Hírlap, 1938. június 1.)

„Az út Budapesttől Esztergomig felvirágozott állomásokon vezet. 
Solymár, Pilisvörösvár, Kenyérmező tele zászlókkal, virágokkal 
ünneplő közönséggel. Különösen Pilisvörösvár tett ki magáért, 
amelynek állomásfőnöke nem más, mint Serédi Jusztinián her-
cegprímás bátyja.” (Kis Újság, 1938. június 1.) 

„Hívek sorfala a vasút mentén: A Budapesttől Esztergomig vivő 
vasútvonal mentén hívek százezrei kalaplevéve álltak sorfalat az 
Aranyvonatnak, és mindenütt zúgtak a harangok. Pilisvörösvár 
állomásfőnöke, aki feszes tisztelgő állásban fogadta az Aranyvo-
natot, nem más, mint Serédi hercegprímás édestestvére.” (Újság, 
1938. június 1.)

„Pilisvörösváron szűzmáriás selyemzászlók alatt vonultak ki a 
hívők a templomból az állomásra, amelyet gyönyörűen feldíszít-
tetett Serédi hercegprímás bátyja, a pilisvörösvári állomás főnöke. 
Farakásokból készítettek tribünöket. Az egész falu apraja- nagyja 
kint várakozik az állomáson, lázas izgalomban, boldog örömmel. 
Pillangófőkötős Szent Vince apácák, a tisztelendő nővérek egy 
csoportban állanak, arcukat pirosra fűti az izgalom.” (Az Est, 
1938. június 1.)

A Historia Domus is megemlékezik az eseményről, igaz, csak 
szűkszavúan:

„Máj. 31. Az aranyvonat átvonult községünkön. A Szent Jobb 3-4 
percet itt időzött az állomáson. A hívek processzióval vonultak ki 
az állomásra.”

A vörösvári fogadtatásról több fénykép is készült, amelyeket 
Zsámboki Szabolcsnak köszönhetően adunk közre, aki digitali-
zálta a Tájház archívumában őrzött, a Kaszab család hagyatéká-
ból származó fotókat.

Fogarasy Attila
Pilisvörösvári Honismereti Klub

Sorozatunk előző részében a magyar Szent 
Korona vörösvári látogatásairól ejtettünk 

szót. Ezúttal másik fontos egyházi és 
állami ereklyénk, a Szent Jobb vörösvári 

fogadtatásáról idézzük meg a korabeli 
hírlapok tudósításait. 

Helytörténet

Az Aranykocsi üvegfalán keresztül jól láthatták a vörösváriak a szent ereklyét Az Aranyvonat érkezése Pilisvörösvárra
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Új könyvek
a városi könyvtárban

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

Náray Tamás: Anyám szerint
A szerző legújabb és talán legszemélye-
sebb, legszókimondóbb kötetében egy 
csokorba gyűjtve adja közre életének sze-
mélyiségformáló eseményeit, a családi le-
gendárium történeteit.

Szentesi Éva: Merkúr a retrográdban
Szentesi Éva új kötete a sokáig elveszettnek 
hitt, majd lehetetlen helyzetben megtalált 
szerelem, a mégiscsak véget érő barátsá-
gok és az útkeresés regénye.

Dr. Gareth Moore: 
Nyomozz, mint Sherlock Holmes
Segíts Sherlock Holmesnak, a világ valaha 
kitalált legnagyobb detektívjének, és a tár-
sának, doktor Watsonnak! Legyél te is nyo-
mozó, aki pengeéles logikával megoldja a 
könyv több mint 35 esetét.

Rádai Andrea: Tündérek a tajgán
Mimi imádja a kalandokat, így nagyon bol-
dog, amikor tündér-nagynénje meghívja 
az esküvőjére. Azonban a vidám mulatság 
vészjósló fordulatot vesz…

Pásztohy Panka: Pitypang autózik
Lili imádja a kisautókat, de amikor az igazi 
autóba kell beülni, akkor bizony sokszor 
nyűgösködik. Milyen jó, hogy még az autó-
ban is vele van Pitypang! 

Gálvölgyi János – Kövesdi Péter: 
Hivatásos rajongó
Gálvölgyi János már gyerekként is meg-
szállottan lelkesedett a színházért. Most Kö-
vesdi Péterrel beszélget színházi élménye-
iről, a nagy pályatársakról és az elfeledett 
epizódszereplőkről. 

Diana Gabaldon: 
Outlander 7/1 – Csontok visszhangozzák
A sikeres sorozat 7. részben Jamie és Claire 
lánya a férjével új otthonra talál a skót bir-
tokon, ahol Claire levelein keresztül mege-
levenedik a lány szüleinek két évszázaddal 
korábbi története.
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Bevonz a Pilis, avagy egy expo margójára
Szívet melengető pillanatokkal, tudással és igazi kikapcsolódást 
nyúltó élményekkel gazdagodtak azok, akik ellátogattak május 
28-án, szombaton Pilisszántóra. Mi is ott voltunk és ízelítőt ad-
tunk, miért érdemes Vörösvárra beugrani turistaként, hol várnak 
finom falatok, üdítő kortyok.

A flézlit Zsámboki Szabolcs nemzetiségi referenssel a Sváb Sarok új 
konyhájában sütöttük, a 200 kóstolóból egy morzsa sem maradt. 
A flézli hagyományos, valamint az arra érzékenyeknek tojás- és 
tejmentes változatban is elkészült. A recept nagy népszerűségnek 
örvendett, melyet a kóstoló után sokak magukkal vittek.

És kik voltak velünk? Bemutattuk Feldhoffer Johannes kortárs 
művészünk galériáját, betekintést adva könyve lapjain át a festmé-
nyek és szobrok lenyűgöző világába. Aki szereti a festményeket, ne 
hagyja ki! Kicsiket és nagyokat egyaránt elvarázsol Herbsz György-
né Kati néni Babamúzeuma, kincses birodalma, ahol csillogó 
szemmel mesél hagyományról, korokról, mai szemmel és frisses-
séggel. A Molnár család generációk óta megmutatja, hogyan eleve-
nedik meg az anyag – legyen az élő vagy élettelen: vár a Varázskő 
bemutatóterme, ahol mesteremberek verítékével elevenedik meg 
az anyag, Zsuzsi a virágokkal visz Csodaországba, a Tojáskiállítás 
pedig évtizedek hagyományairól mesél.

Nem maradhatnak el a gasztronómiai élvezetek sem. Ha megfá-
radt testünk egy frissítőre vágyik, beülhetünk a Rotburger Látvány 
Sörfőzdébe. Bemutatóival várja vendégeit a Hedonick Bor-Bár, ahol 
kedves szavakkal és szakértelemmel kínálják hazai tájaink nedűit. 
Ha pedig korgó bendőnk enni kér, a Stube Étterem eleveníti meg a 
hagyományos sváb ízeket. Képviseletükben Ay Zsófi tartott lebilin-

cselő ismeretterjesztő előadást az ehető erdei növényekről. Mind-
hárman egész nap mosolyt csaltak a látogatók arcára.

Az este közeledtével szívből ajánljuk a Gondola étterem és Panzió 
kosztját és kényelmes ágyait, ahol meleg szívvel fogadnak minden 
betérő vendéget. Ha több napra érkezünk és csemetéink testi felü-
dülését tartjuk szem előtt, bátran válasszuk a Oxigén úszósulit. 
Garantált a gyors esti elalvás! Nemcsak látogatóknak, de a régió-
ban élőknek is érdemes követni a Szebb Környezetünk Egyesület 
munkáját. Töretlenül dolgoznak azon, hogy természeti kincseinket 
megvédjék és környezettudatossággal ötvözve a jövő generációk-
kal is megismertessék.

Köszönet Csicsmanczai Tamásnénak, Pilisszántó polgármeste-
rének, hogy megalkotta és megvalósította ezt a szellemiségében 
egyedülálló rendezvényt, hagyományteremtő szándékkal. Jövőre 
veletek ugyanott!

MH

Könyv az újhartyáni sváb közösségről

Május 26-án kora este tartott író-olvasó találkozónkon Kollár- 
Klemencz László volt a vendégünk, aki egy igazán hangulatos és 
tartalmas beszélgetés keretében beszélt Öreg Banda című regé-
nyéről. Az író mesélt gyerekkori élményeiről, Újhartyánról és az 
összetartó újhartyáni sváb közösségről. Beszélt például egy soha 
nem hallott húsvéti szokásról, az ajadzóról, amikor a fiúk vasár-
nap hajnalban összeszemetelik a lányos ház járdáját (törekes szal-
mával, kukoricaszárral), hogy legyen miért a lányoknak korán 
reggel kimenniük a ház elé. Akkor aztán már jöhet a locsolkodás…

A regény egyébként a Kaldenecker család történetét meséli el, 
akiknek életén a 20. század minden történése nyomot hagyott. 
Megtartó erőként azonban a zene, a fúvószenei hagyomány átö-
rökítése – Hansi fligliharnija – közel száz évig megőrizte az Öreg 
Bandát. Az író részleteket is felolvasott könyvéből, amely még 
színesebbé tette az eseményt.

A találkozón lehetőség volt kérdezni a szerzőtől, véleményt al-
kotni, eszmét cserélni. Kollár-Klemencz László szívesen vála-
szolt minden kérdésre, és néhány történetet is megosztott ve-
lünk arról, hogyan gyűjtötte az anyagot könyvéhez, illetve hogy 
a megjelenés után hogyan fogadta a falu a könyvet. 

Mindezek után Fogarasy Attila két kedves ajándékot nyújtott 
át az írónak, mégpedig a Vörösvár képekben című kötetét, vala-
mint egy bekeretezett képet a pilisvörösvári „Öreg Bandáról”, 
a Mauterer Jakab által alapított Mauterer Zenekarról, ahol az ő 
dédnagyapja, Schreck Mihály is játszott szárnykürtön és nagy-
bőgőn. A találkozó végén dedikálásra is sor került. 

Kollár-Klemencz László kötetének példányait a könyvtárban 
megtalálják. Ajánljuk mindazoknak, akik többet szeretnének 
megtudni egy összetartó sváb közösség zenéjéről és hagyomá-
nyairól.

Művészetek Háza



A Kertbarát Kör borünnepe
Kitűnő borok és finom ételek, látványos táncok, andalító muzsikaszó és 
értékes tombolatárgyak – ez jellemezte a Kovács László Kertbarát Kör 
április 30-i ünnepi összejövetelét a Művészetek Házában. A jó hangulatú 
zenés, táncos délutánon hirdették ki az idei borverseny eredményét is. 

Vitis vinifera
A bortermő szőlő (Vitis vinifera) Krisztus előtt hatezer évvel 
alakult ki a Kaukázustól délre fekvő területeken, majd innen in-
dult a szőlő- és borkultúra világhódító útjára – idézte fel a kez-
deteket Gemela Elvira. – A legendák Örményországot említik a 
szőlőkultúra őshazájának. Eszerint az özönvíz után az Araráton 
kötött ki Noé bárkája, aki gondos munkával szőlőt telepített, 
majd a terméséből bort készített. Grúziában Krisztus előtt több 
ezer évvel fagyoknak ellenálló fajtákat nemesítettek. Erről a te-
rületről terjedt el a szőlőművelés és a borkészítés technológiája 
Mezopotámiába és Perzsiába. Írásos emlékek bizonyítják, hogy a 
sumérok Kr. e. 4000 körül kultiválták és fogyasztották a szőlőt 
és a bort. Kr. e. 3000-ből származó írásos dokumentumok emlí-
tik először a vincellér szót. Ez idő tájt jelent meg a szőlő és a bor a 
Közel-Keleten és Görögországban, majd Itáliában, de csak Kr. e. 
600 táján jutott el Európa nyugati részeibe.

A bor készítése nem egyszerűen tudomány, lelke, misztikuma, 
kifinomultsága van – hangsúlyozta a Kertbarát Kör elnöke. – 
A bor és a költészet kéz a kézben jár egymással, mindkettő az 
emberiség legősibb múltjába vezet vissza. A klasszikus görög 
költészetben a bor dicsérete egyenrangú volt a szerelem meg-
jelenítésével. A keleti kultúrák elengedhetetlen része volt a bor 
dicsőítése. A középkori Európában az e világi örömöket idézték 
fel a bor említésével.

Gemela Elvira e szavakkal fejezte be beszédét: „A borról tényleg 
ennyit kell beszélni? A válaszom: Nem! A bort inni és élvezni 
kell! Fogadjátok sok szeretettel a borverseny indulói által készí-
tett borokat.” 

Ajándék Garamkövesdről
Az ünnepi eseményen jelen volt dr. Fetter Ádám polgármester is, 
aki köszöntőjében elmondta, az ő pincéje állandóan üres, mivel 
bokros (és nem boros) teendői mellett jelenleg nem tud szőlővel 
és borral foglalkozni. Csak néhány boltban vásárolt borosüveg 
árválkodik a pincéjében, ami sajnos nem Vörösváron, hanem Pi-
liscséven van. A polgármester el-
mesélte, hogy meghívták Garam-
kövesdre, egy Párkány melletti 
kis faluba borkostólóra. Saját bora 
egyelőre nem lévén, most egy ot-
tani pincészetből származó, kis 
mennyiségben készített pezsgőt 
hozott ajándékba Gemela Elvira 
elnöknek.

Borértékelő
Az Adenssa Sporttánc Egyesület 
táncosainak nagy tapsot kiváltó 

fellépése után Nick Sebestyén, a borbíráló zsűri elnöke értékelte 
az idei borokat. Szomorúan állapította meg, hogy egyre keve-
sebb bort neveznek a versenyre, viszont örömteli tény, hogy a 
nevezett borok egyre jobb minőségűek, és nagyon sokat fejlődött 
az elmúlt évek során a borok kénezése. Kimagaslóak voltak az 
idén a vörösborok, ezek egy országos borversenyen is megállták 
volna a helyüket. A fehérborok is szépek voltak, az illatosabb, 
korán érő szőlőfajtákból készülteknél mutatkoztak csak kisebb 
hibák. Ezeket a korán érő fajtákat hideg környezetben kell er-
jeszteni, ez házilag nem mindig megoldható, ezért inkább a ké-
sőbb érő szőlőfajtákból javasolt bort készíteni.

Az idei borversenyre 18 borász nevezett 50 borral. Ebből 7 saját 
és 43 vásárolt szőlőből készült. A versenyre benevezett borok kö-
zött 18 fehér-, 6 rozé-, 1 siller- és 25 vörösbor volt. 

A díjazottak
A három főből álló zsűri – Nick Sebestyén, Dunai László és Feld-
hoffer Péter – 9 bronz, 22 ezüst, 15 arany és 1 nagy arany oklevél-
lel értékelte és jutalmazta a versenybe benevezett borászokat.

Aranyoklevelet vehetett át (az átadás sorrendjében): Illés Sándor 
(2 boráért), Manhertz József, Peller István, Hegyi Tibor, Hau Ber-
nát és Hau Zoltán, Wenczl János, Türk János (3 boráért), Dunai 
László, Pál Endre, Bellovits István, Kohlhoffer Zsolt (2 boráért). 
A nagy arany oklevelet és az ezzel járó kupát Kohlhoffer Zsolt 
kapta 2020-as évjáratú cabernet franc barrique boráért.

Jó étvágy, jó zene, tánc
A borverseny értékelése után a kertbarátoknak ebédet szolgál-
tak fel, és természetesen a dugók is kikerültek a borospalackok-
ból. A jó hangulatot fokozta a muzsika, amelyet Tóth Gábor szol-
gáltatott. A bőséges ebéd, a finom bor és a zene örömeit a táncos 
lábúak is kiélvezhették. Az az igazság, hogy ez egy nagyon jól 
sikerült borünnep volt. Már csak azért is, mivel tudjuk: „In vino 
veritas!”, azaz „Borban az igazság!”

Fogarasy Attila

 Az arany okleveles borászok
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Idény után
Véget ért a 2021/2022-es idény a Pilisvörösvári UFC felnőtt csapatánál. 

Az elmúlt hónapok eredményeit Bakti József vezetőedzővel összegeztük.

• Az őszi idény nem sikerült úgy a csapatnak, ahogy so-
kan szerették volna. Milyen okok játszottak közre az ak-
kori eredményekben?
Sajnos a nyári felkészülésünk nem sikerült a legjobban, aminek 
több oka is volt. Mivel megyei és amatőr szintről beszélünk, a 
csapat egyik része mindig nyaralt, nyári munkát vállalt, csalá-
di programokon vett részt, így pedig igen nehéz a dolgunk, hogy 
nem teljes létszámban tudtunk edzeni. A bajnokság augusztus 
közepén kezdődik, amikor még mindenki szeretné az utolsó hete-
ket kihasználni a nyárból, ezért a kezdő mérkőzéseken igen szűk 
kerettel kellett meccselnünk. Emellett a keretben többen még 
mindig nagyon fiatalok és rutintalanok ahhoz, hogy tőlük várjuk, 
hogy húzzák a gárdát, de ahogy látom, szép lassan belerázódnak 
a felnőtt fociba. Az első mérkőzésen egy rutinos csapattól kap-
tunk pofont itthon, utána pedig két olyan összecsapás követke-
zett, ami a mai napig érthetetlen számomra, hogy nem nyertünk 
meg. Kis túlzással gólarányt javíthattunk volna, de még a kapust 
kicselezve az üres kapuba sem találtunk be szoros eredménynél. 
Sajnos ez egy olyan negatív spirált indított el a fiúknál, amiből 
nem volt kiszállás, akármit is csináltunk. Olyan önbizalomhiány 
lett úrra rajtuk, hogy amikor hazai pályán két góllal vezettünk, 
akkor sem hitték el, hogy sikeresek lehetnek, és persze vereséget 
szenvedtünk. Én sem voltam türelmes velük, hiszen engem is 
rendkívül megviselt a sikertelenség és a tehetetlenség. Nem min-
dig a legmegfelelőbb hangnemben és stílusban szóltam hozzájuk, 
ami egyáltalán nem segített. Ennek az eredménye lett a kataszt-
rofális őszi szezon, amire nem voltunk büszkék.

• Tavasszal viszont valami megváltozott… Mi volt a leg-
fontosabb körülmény a bennmaradásban?
Ezt is több részre bontanám, és kezdeném saját magammal. Az 
utolsó őszi mérkőzést megtekintette a feleségem és fiam is – akik 

mindig kritikusak velem szemben –, 
és finoman szólva nehezményezték 
a srácokkal való kommunikációt és 
viselkedést egyaránt. Be kellett lát-
nom, hogy nem jó az irány, és ezen is 
változtatni kell. Próbáltam tavasszal 
higgadtabban meccselni, a mérkőzés 
szüneteiben nyugodtan értékelni a 
látottakat és jobban biztatni a társa-
ságot, az edzéseket egy kicsit lazábbra 
venni, nem olyan katonás stílusban 
vezetni és a srácokat közelebb engedni 
magamhoz, viccelődni és többet nevet-
ni. Biztos vagyok benne, hogy ez kis 
szelete a változásnak, de hasznos volt. 
Mivel télen több saját nevelésű fiatal 
szinte se szó, se beszéd távozott – egy 
kivétellel –, jobb lett a hangulat, mert 

velük állandó probléma volt mind a pályán, mind azon kívül. Így 
nyugodtan tudtunk edzeni, felszabadultabbak lettünk, igazi jó 
közösség alakult ki, akik egymásért küzdöttek, nem volt vissza-
húzó erő. Télen megnyertük Hidegkúton a Téli tornát, ami lökést 
adott a fiúknak. Mindemellett két játékos is érkezett László Márk 
(Zsámbék) és Tamás Péter (Grund FC) személyében, akik az első 
mérkőzéseken lendületet adtak a csapatnak. Sajnos mindketten 
korán megsérültek és a továbbiakban szinte nem tudtak játszani, 
de abban, hogy jól indultunk a bajnokságban, nagy szerepük volt. 
Ezután a fiúk elhitték, hogy igenis meg tudják csinálni szinte a 
lehetetlent, és sokkal jobbak annál, hogy a mezőny végén kul-
logjanak. Ennyit számít az önbizalom. Dióhéjban ennyi lenne a 
nagy titok… Szeretném még kiemelni a 2001-es és 2002-es szü-
letésű játékosok nevét (Braun Benjámin, Fenyő Benjámin, Ránits 
Domonkos, Szűcs Gábor, Benedek Áron, Baska István, Kálozi 
György, Juhász Kristóf), akik évek óta mind az U19-ben, mind a 
felnőttben főszerepet vállalnak. Idén pedig kifejezetten igaz ez, 
hiszen többen féltávnál cserben hagytak minket, helyettük nekik 
kellett beugrani, ezért hetente két-három mérkőzést játszottak.

• Miként épül fel most a PUFC felnőtt csapata?
A két véglet még mindig jelen van az együttesben, vagyis van-
nak a fiatalok és az öregek. A középkorosztály sajnos eltűnő-
ben van egy jó ideje, de az idő nekünk dolgozik, és ahogy már 
említettem, fiataljaink egyre jobban megszokják a felnőtt foci 
minden nehézségét és rutint szereznek. Büszkék vagyunk, hogy 
egyre több fiatal kopogtat az ajtón, és lehetőséget is kapnak. Sze-
rencsére van honnan meríteni, csak türelmesnek kell lennünk 
velük.

• Továbbra sincs „nem vörösvári” játékos a keretben?
A gárdát továbbra is szinte csak saját nevelésű, illetve helybéli já-
tékosok alkotják. Akikre esetleg rá lehetne fogni, hogy mégsem 
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azok, azoknak van kötődésük a városhoz, családalapí-
tás, illetve tanulmányaik miatt, vagy hogy régen itt 
fociztak évekig. Úgyhogy csak helyiek játszanak ná-
lunk, de ez nem azt jelenti, hogy elhatárolódnánk at-
tól, ha valaki ide szeretne jönni focizni. Csak néhány 
alapkövetelménynek kell megfelelnie, ami az edzésre 
járás, a motiváltság és a normális viselkedés. Továbbra 
sem szeretnénk zsoldosokat, mint a környéken sok he-
lyen, akik minden fórumon tagadják az anyagi jutta-
tást, de több játékos a mérkőzés után addig nem megy 
el, amíg nem kapja meg a járandóságát. Az ilyeneknek 
semmi kötődésük az adott településhez, és ha bárhol 
máshol pár forinttal többet kapnának, már ott rúgnák 
a bőrt. Mi maradunk olyanok, amilyenek vagyunk: 
magasak és alacsonyak, ügyetlenek és ügyesek, tanul-
tak és érettségi nélküliek, lassúak és gyorsak, csen-
desek és hangosak, de a szívünk a helyén van, és ez a 
legfontosabb. Ezek vagyunk mi, és saját önerőből har-
coltuk ki a bennmaradást, ami rendkívüli.

• Milyen visszajelzések jöttek a szurkolóktól az 
idény során?
A legtöbb szurkolóról csak felsőfokon beszélhetek, hi-
szen rendkívül türelmesek voltak a csapattal szemben. 
Amikor a legrosszabbul mentek a dolgok, akkor is ki-
álltak a fiúk mellett, mérkőzés után megtapsolták őket, 
biztattak, hogy ne adjuk fel. Idegenbe jártak szurkolni 
és többször saját szabadidejüket feláldozva főztek a fi-
úknak. Ezúton köszönöm nekik, remélem a végén mi 
is visszaadtunk valamit azzal, hogy sikerült a benn-
maradás. Persze volt néhány jóakaró, akik mindig ká-
rogtak, okoskodtak. A „futballszakértők” véleményt 
formáltak rólam és a játékosokról, miközben halvány 
fogalmuk sincs a csapatról és az ott folyó történések-
ről. Örülök, hogy nem sikerült nekik örömet szerezni, 
pedig ők ott voltak mindig a lelátón – igaz, csak a hazai 
mérkőzéseken –, hogy tanúi lehessenek a bukásnak, de 
ez nem jött össze. „Ma” nem! Szégyelljék magukat, hi-
szen szinte akárhova mentünk idegenbe, még az ellen-
fél is biztatott, hogy jó kis csapat leszünk, tele fiatallal, 
ne adjuk fel, eközben ők az összeomlásra vártak…

• A nyáron miként fognak felkészülni az őszi 
idénykezdésre? Lesznek változások?
A nyári pihenő egy kicsit hosszabb lesz, július köze-
pén kezdjük el a felkészülést. Marad a heti három 
edzés és az edzőmérkőzések. A csapat együtt marad, 
senki nem jelezte, hogy távozna. Erősítésre természe-
tesen szükség lenne, de ez nehéz, hiszen vannak, akik 
anyagi juttatás fejében jönnének, és vannak, akiknek 
nem fekszik az edzésmunka, csak meccsre szeretné-
nek jönni, ami nálunk nem járható út. Szeretnénk, 
ha több régi saját nevelésű játékosunk visszajönne, 
vagy mert az adott klubjában nem játszik, vagy mert 
kiöregedett az ifiből, de a felnőtt fociban NB-s csapat-
hoz nehéz beférnie. Sajnos a jó közösség, a jó pálya, a 
sok néző, a fiatal motivált társaság itt helyben, igaz, 
alacsonyabb osztályban, de meghatározó játékosként 
számítva rá nem annyira vonzó. Úgy érzem, sokszor 
kellemetlennek érzik a visszatérést, pedig higgyék el, 
nem az!

Kókai Márton

Helyi fiatal táncos 
a világ élvonalában

Marlok Lili, a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola 5. 
osztályos tanulója egészen korán, óvodás korában ismerkedett meg 
a rock and roll táncsporttal. Nagyon tehetségesnek bizonyult már 
kicsi korában, és nagy lelkesedéssel foglalkozott a táncórákon kívül 
is a sporttal.

Lili egészen tavaly decemberig formációs táncosként szerepelt csa-
patával, akikkel olyan szép eredményeket értek el, mint például a 
Budapest Regionális Táncverseny második hely. Fél éve döntött úgy 
edzője, Nagy Bianka, valamint a Pink Panthers TSE vezetőedzője, 
Falaki Szabolcs, hogy Lili próbálja ki a páros táncot is. Partnerével, 
Szigligeti Árminnal azóta heti négy alkalommal edzenek együtt, és 
szinte minden hétvégén versenyen vesznek részt. A páros kitartó 
és odaadó edzésmunkája már az első megmérettetésen meghozta 
gyümölcsét, mivel a Children (gyermek) korosztályban egyből a 
Budapest Regionális Táncverseny első helyét hozták el. Azóta több 
országos ranglista versenyen szerepeltek, és egészen a dobogó má-
sodik helyéig táncolták magukat.

Hazánk öt éve nem adott otthont akrobatikus rock and roll világkupa 
versenynek. 2022 májusában végre újra egy egész hétvégén keresz-
tül dübörgött a pestszentimrei Sportkastély a táncosok versenyétől. 
A kétnapos világverseny első napján szerepeltek az utánpótlás kate-
góriák. Ezek között volt érdekelt a pilisvörösvári és szentendrei gyere-
kekből álló vegyes páros, akik gyönyörű kűröket mutattak be a ver-
seny folyamán. A középdöntőben Lili és Ármin a nap egyik legjobb 
körét megfutva került a legjobb hét páros közé, a döntőbe. Ekkor már 
sejtették az edzők, hogy a páros nagy siker küszöbén állhat, ha egy 
fókuszált táncot mutatnak be a végső körben. Ez annyira jól sikerült, 
hogy végül a nemzetközi zsűri egyértelműen és magas pontszámmal 
a világkupa 2. helyére sorolta a két fiatalt. A világkupa versenyen hét 
különböző nemzet legjobb gyermek korosztályos táncosai mérték ösz-
sze tudásukat, ahol végül ukrán győzelem, magyar második hely és 
francia bronz lett az eredmény. A fiatalok egyesülete, a Pink Panthers 
TSE edzői nagyon elégedettek voltak a páros eredményével, ami a Pi-
lisvörösvári Szakosztály eddigi legjobb eredménye.

Lili nevelőedzője, Nagy Bianka Pilisvörösváron több mint hat éve 
foglalkozik gyerekekkel, az óvodás korosztálytól egészen a felnőt-
tekig. Minden érdeklődőt szeretettel vár 2022 szeptemberében, az új 
rock and roll tanfolyam indulásakor is.

Falaki Szabolcs
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Giro d’Italia után, Eb előtt

• Milyen érzés volt befejezni élete első Giro d’Italia ver-
senyét?
Természetesen nagyon jó, de talán az még jobb volt, amikor a 
rajthoz odaálltam. Akkor már elhihettem, hogy tényleg ott 
vagyok és nekikezdek életem első háromhetes grand tourjának. 
Fontos elmondani, hogy egy profi csapatnál – mint amilyenben 
én is versenyzem – általában 20-30 kerékpáros van, ők pedig 
mind be akarnak kerülni az induló keretbe, ahol csak nyolc em-
bernek van hely. Ebből kifolyólag a megmérettetést megelőzően 
volt egy kis verseny közöttünk, hogy ki kerüljön be az indulók 
közé. Egyébként sem volt izgalommentes az év első fele, ezért 
mindent feltettem arra, hogy a lehető legjobb formában legyek 
és kérdés nélkül kerüljek be a keretbe. Így amikor a Girón a rajt-
vonalhoz állhattam, ráadásul idehaza, az első háromhetes ver-
senyemen, az nagyon jó érzés volt!

• Beszéljünk először az első, magyar napokról!
Összességében egy eddig még nem tapasztalt, semmihez sem 
hasonlítható élményt nyújtottak ezek a napok számomra. Már 
az is furcsa volt, hogy általában én utazom külföldre versenyez-
ni, most pedig mások utaztak a hazámba. Nekem mindössze 20 
percet kellett menni a csapatszállásunkig, míg az összes nem-
zetközi csapattársamnak ide, a környékre kellett utaznia. Kü-
lönös érzés volt, hogy a világ egyik legnagyobb kerékpáros ver-
senyére csak „át kell ugranom” a szomszédba. Hárman voltunk 
magyar versenyzők, és az itthoni szakaszokon úgy érezhettük 
magunkat, mint a rocksztárok, szorított értünk az egész or-
szág. Már az is óriási élmény volt számomra – és egyben nagyon 
meglepő –, hogy a csapatbemutatón, két nappal a verseny előtt 
tömegek jöttek megnézni minket. Az első szakasz során aztán 
áttekertünk egész Budapesten, tömött sorok álltak mindenhol, 
nem szűnt meg az embertömeg. Emlékszem arra, ahogy néztem 
előre az Andrássy úton, ami teli volt emberekkel, vártam, hogy 
mikor fognak elfogyni, nem számítottam rá, hogy ennyien el-

jönnek. Az egész ország szurkolt nekünk, amiért nagyon hálás 
vagyok.

• Elégedett volt a magyar napok eredményeivel?
Sajnos nem teljesen. Visegrádon, a fellegvárnál záruló szakasz-
nál érhettem volna el a legjobb eredményemet, de a fináléban, 
az emelkedő előtt sajnos volt egy bukás, amibe belesodródtam 
én is. Emiatt eléggé pechesnek éreztem magam, tényleg ez egy 
egyszeri alkalom és lehetőség volt. Nem sokszor adódik ilyen, 
hogy az ember egyik kedvenc emelkedőjén zárul a világ egyik 
legnagyobb versenye a saját hazájában. Kellett hozzá pár nap, 
hogy feldolgozzam ezt a kudarcot, de a szurkolók sokat segítet-
tek az általuk keltett hihetetlen hangulattal.

• Olaszországban aztán folytatódtak a kihívások…
Minden egyes nap minden egyes kilométerében akadtak em-
bert próbáló dolgok. Először Szicíliára utaztunk, ez a szakasz az 
Etna vulkánon fejeződött be, aztán mentünk tovább az ország-
ban.

• Melyik szakasz volt a legkedvesebb?
Az úgynevezett 20. szakasz Belluno és Marmolada között, 
amely 167 kilométer után hegyi befutóval végződött. Ez a rész 
viszonylag közel van hazánkhoz, ezért az utolsó emelkedőhöz 
rengeteg magyar szurkoló jött el, majdnem úgy érezhettük ma-
gunkat, mintha otthon zártunk volna. Olasz zászló után talán a 
legtöbbször a magyart lehetett látni. 

• És a legnehezebb?
Egyértelműen a kilencedik etap volt – Isernia és Blockhaus kö-
zött –, ami a verseny legnehezebb szakaszának számított a több 
mint 5000 méternyi szintemelkedéssel. Nagyon meleg volt, és a 
szakasz emelkedőn zárult. Ez a rész világszerte ismert, nagyon 
kemény emelkedő. 

Múlt havi lapszámunkban 
Fetter Györggyel, a világhírű 

kerékpáros versenyen – a 
Giro d’Italián – induló Fetter 

Erik édesapjával, a Pilis Cross 
Country Club egyik vezetőjével 

beszélgettünk. Cikkünk végén 
ígéretet tettünk rá, hogy 

legközelebb már a verseny 
után foglalkozunk a témával, ezt 
pedig be is tartjuk. Fetter Erikkel 
ültünk egy asztalhoz június első 

napjaiban, az olasz verseny után.
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Anyakönyvi hírek

Megszülettek
Molnár Zoé
2022. 05. 06.
Anya: Kimmel Andrea
Apa: Molnár Ákos

Botzheim Márton
2022. 05. 11.
Anya: Prógli Ágnes
Apa: Botzheim Márton

Kriston Bence
2022. 05. 20.
Anya: Áprili Marianna
Apa: Kriston Péter

Wittner Dominik Károly
2022. 05. 30.
Anya: Fekete Fanni
Apa: Wittner Károly

Hámori Áron
2022. 06. 02.
Anya: Mészáros Erika
Apa: Hámori Imre

Lindner Csongor
2022. 06. 04.
Anya: Fabi Lilla
Apa: Dr. Lindner Gyula Géza

Elhunytak

Szontág Mátyás, 60 év
2022. 03. 29. 
Petőfi Sándor u. 17. 

Unyiné Kis Teréz, 82 év
2022. 04. 16. 
Szent Erzsébet u. 152.

Czemmel István, 64 év
2022. 04. 24.
Kisfaludy u. 22.

Szommer Antal, 68 év
2022. 04. 26.
Petőfi S. u. 56.

Matisz Ilona, 50 év
2022. 05. 06.
Gyűrűfű

Németh János, 53 év
2022. 05. 16.
Madách u. 11.

Geiszelhardt István, 
75 év
2022. 05. 18.
Pozsonyi u. 81.

Házasságot kötöttek
Braun Annamária és Tóth Gergely 2022. 06. 11.

Karsay Regina és Hack Gergely 2022. 06. 11.

Köszönetnyilvánítás
A Pilisvörösvár Kovács László Kertbarát Kör köszönetét fejezi 
ki mindazoknak, akik támogatásukkal hozzájárultak 2022. évi 
házi borversenyünk sikeres megrendezéséhez.

Támogatóink: Pilisvörösvár Város Önkormányzata, Krausz 
Mezőgazdasági Szaküzlet, Anita Fruit zöldséges, Aranyló Fo-
gadó, Álomvirág ajándék, BelloCafé, Tea & Co., Bíró-Kert Kft., 
Borháló Vörösvár, Braun Jánosné, Bula Miklós e. v., Citromos 
Kft., Deli Bistro, Ede cipőbolt, Éva virágbolt, Fetter György 
fodrász, Fetter vendéglő, Gazdakör Vendéglő, Gondola Étterem 
és Panzió, Grősz kertészet, HedoNick pincészet, Izsák és Mes-
ter Kft., Jég-Pék Kft., Kati Divat, Koller Elekronika, Krivinger 
zöldséges, Wipi Ker. Kft., LA és LA Bt., Manhertz Attila szódás, 

Mátrai Üveg-Tükör Kft., Mesterhús és Társa Kft., Müller Gá-
bor autómosó, Müller festékbolt, Müller Kávéház, Napraforgó 
ruhaüzlet, Nick Judit óra-ékszer üzlet, Paduc Horgászcentrum 
Kft., Praktikus Kft., Rotburger Söröző, Schäffer Húsműhely, 
Sík Mátyás, Ligeti Zöldi, Spájz üzlet, Stube étterem, Tácsik pék-
ség, Tímea Lakástextil, Türk János, Varázskő Kft., Wiemant 
cukrászda, Wipi cukrászda, Wieszt zöldségüzlet, Vrtel cuk-
rászda, Ziegler István, Zöldcsibe Bt., Zsófia virágüzlet, 99-es 
diszkont.

Köszönet illeti a színvonalas műsorért az Adenssa Sporttánc 
Egyesületet.

A Kertbarát Kör vezetősége

• Hogyan bírta kondícióval a kihívásokat?
Saját magam meglepetésére is nagyon jól. Az edzőim, 
sportigazgatóim, csapattársaim picit riogattak, hogy a 
harmadik héten lehetnek nagy megzuhanások, elfáradá-
sok, de én még az utolsó etapokon is jól éreztem magam. 
Fáradt voltam, de ennek ellenére jó kondiban vártam a kö-
vetkező kihívásokat. Fontos volt, hogy mindig el tudtam 
látni az adott feladatomat.

• Mire kell egy ilyen hosszú verseny alatt figyelnie 
egy versenyzőnek?
A regenerációra és a táplálkozásra. Ha ezeknek nem szen-
tel az ember maximális figyelmet, akkor nagy bajba kerül-
het, akár be sem fejezi a versenyt. Minden nap megfelelő 
minőségű és mennyiségű ételt kell bevinni a szervezetbe. 
Egy nap alatt 8000 kalóriát is elégetünk, és másnap egy 
ugyanilyen nap vár ránk. Elég sokat szükséges tehát enni, 
de nem csokoládéból és pizzából kell a bevitelt elérni, ha-
nem natúr rizsből, krumpliból, tésztából, meg például 
natúr csirkemellből, halból és olajos magvakból. Így néz 
ki egy vacsora. A kerékpáron többféle ételt, energiaszelete-
ket, rizsszeleteket fogyasztunk, emellett iszunk a kulacs-
ból különféle szénhidráttartalmú folyadékokat. Fontos 
még, hogy a regenerációra is figyelni kell. Az edzőm sze-
rint a legtöbb időt pihenésre és a fejben való kikapcsoló-
dásra kell fordítani, ezért keveset használtam a telefont, 
sokat feküdtem vízszintes lábbal. Így akár napi egy órát is 
lehetett nyerni, ami egy ilyen verseny végére egynapnyi 
energiát is jelenthetett. 

• A családja elkísérte a verseny különféle helyszí-
neire?
A hazai rajton minden nap ott volt a családom, a buda-
pesti szakaszokra eljöttek a barátok is. Szüleim az utolsó 
veronai időfutamra utaztak Olaszországba, ahonnan már 
együtt jöttünk haza.

• Hol láthatjuk legközelebb a hazai és a nemzetközi 
mezőnyben?
Legközelebb a hazai mezőnyben méretem meg magam, az 
országos bajnokságban, ami június végén lesz. Nemzet-
közi szinten pedig az Európa-bajnokságon indulok július 
elején, Portugáliában.

Kókai Márton
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A Pilisvörösvári 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Tűzesetek és műszaki mentések
Mozgalmas két hónap áll mögöttünk, összesen 22 riasztást kap-
tunk. Ebből 10 alkalommal műszaki mentéshez, 8 alkalommal 
tűzesethez hívtak minket, és négy téves riasztást kaptunk tűzjel-
zőktől.

Az első tűzesetünk április 6-án volt. A Határ utca végénél két fo-
cipálya nagyságú területen lángolt a nádas. Az utcában lakók ki-
érkezésünk előtt már megkezdték az oltást. A tüzet végül a kiér-
kezett fővárosi egységgel közösen oltottuk el. Május 20-án a Liegl 
& Dachser bejáratánál füst képződött egy kamion traktorrészénél. 
A hőkamerás vizsgálat jelezte, hogy felforrósodott a traktor hátsó 
része, bármikor kigyulladhatott volna. 

Négy alkalommal kellett kivonulnunk kerti hulladék égetése 
miatt. Minden egyes esetben felhívtuk a figyelmet arra, hogy 
tűzgyújtási tilalom van érvényben: Vörösváron kerti hulladékot 
égetni tilos. Két ízben nyújtottunk segítséget Pilisborosjenőn, ahol 
szénabálák gyulladtak ki.

Az első műszaki mentés április 8-án a Görgey utcában történt, ahol 
egy munkagép átszakított egy gázvezetéket. A veszélyhelyzetet a 
fővárosi egységekkel és a gázművek szakembereivel közösen sike-
rült elhárítani. A sérült vezeték csonkját légzőkészülékben és víz-
sugár fedezete mellett szorítottuk el.

Április 28-án két személygépkocsi ütközött össze a 10-es út 23. ki-
lométerszelvényénél. Személyi sérülés nem történt, de a járművek 
forgalmi akadályt képeztek. Rajunk áramtalanította a járműveket, 
majd levontatta az útról. A műszaki mentés idejére teljes útzár volt 
érvényben. Május 7-én Pilisvörösvár és Pilisszántó között karam-
bolozott két személyautó. A balesetben két személy könnyebben 
megsérült. Rajunk áramtalanította a járműveket, majd megszün-
tette a forgalmi akadályt.

Május 12-én háromszor is riasztották önkéntes tűzoltóinkat. A dél-
előtti órákban a Csendbiztos utcában árokba csúszott egy személy-
gépkocsi. Rajunk kiemelte a bajba jutott járművet. Kora délután 
két személygépkocsi ütközött egymásnak a Kisfaludy utcában, 
az egyik jármű felborult. Egy személyt a mentők kórházba szál-
lítottak. Rajunk áramtalanította a járműveket. A mentés közben 
kaptunk egy újabb riasztást tűzesethez, így a forgalmi akadályt a 
szintén kiérkező fővárosi egység szüntette meg.

Május 21-én az Őrhegy utcában lakóházra dőlt egy fenyőfa 15 mé-
teres ága, beszakította a tető egy részét és megfeszítette az elektro-
mos vezetéket. Rajunk motoros láncfűrész segítségével eltávolítot-
ta az ágat. További két alkalommal vonultunk ki híradástechnikai 
vezetékek leszakadása miatt, két alkalommal pedig a rendőrség 
kérésére lakásba való bejutáshoz nyújtottunk segítséget.

„Cargo” gyakorlat
A Huszár Mentőszervezet tagjaként három fővel vettünk részt a 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által szervezett 

„cargo” gyakorlaton május 14-én Kecskeméten. Mentőeszközeink 
rakodását és mentőkutyáink utaztatását gyakoroltuk a Magyar 
Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis Szállító Repülőszá-
zadánál. A nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás egyik fontos 
eleme, hogy a városi kutató- és mentőcsapatok szükség esetén rö-
vid időn belül áttelepüljenek egy földrengés sújtotta térségbe, és 
ott idejében segítsenek a romok alatt rekedt áldozatok mentésében.

Futóverseny
Május 22-én az I. Pilisvörösvár-UBM RedRun futóversenyre egye-
sületünk is kivonult, hogy a versenyen részt vevő gyerekek ismer-
kedhessenek technikai eszközeinkkel. Az egyesületet megtisztelte 
egy fénykép erejéig Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető mi-
niszter, aki szintén benevezett a versenyre.

Gyermeknap
Május 29-én a PÖTE két tűzoltóautóval és egy quaddal vett részt a 
Dugonics utca melletti lovarda területén megrendezett gyermek-
napi rendezvényen. A gyerekek kipróbálhatták a járműveket, kör-
bevittük őket, és tűzoltási bemutatót is tartottunk kézi tűzoltóké-
szülékekkel.

Riaszthatóság
Egyesületünk ebben az évben eddig 2732 órában volt rádión ke-
resztül riasztható, melyből 1479 óra volt a nappal és 1253 óra az éjjel 
készenlétben töltött idő.

Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

hírei

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

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

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

Az I. Pilisvörösvár-UBM RedRun futóversenyen: dr. Fetter Ádám polgármester, Schuck Ádám, 
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, Kovács Zsolt, Nagy Milán, Kucsera Tibor
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NAPSÜTÉS ÉS 
ÉLESLÁTÁS?

IGEN!

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

Az ajánlat 2022. június 1. és augusztus 31. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, 
készpénzre nem váltható. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

Víz- 
és fűtésszerelés, 

javítások

Steckl Bernát
+36-20/583-9193

b.steckl@gmail.com

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

0–24
BONTÁS NÉLKÜL

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

+36-70/624-20-81

Gabó
duguláselhárítás

SZÍN- és  
STÍLUSTANÁCSADÁS 
hölgyek részére,  
Pilisvörösváron 

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

KERTGONDOZÁS,
egyedi munkák, 

rendszeres kertápolás, 
kisebb ház körüli javítások.

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

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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• cukrász vagy pék

• betanított munkavállaló 
Lehetséges pozíciók: operátor, gépkezelő, 
édesipari és cukrásztermékek gyártása, 
csomagolása, anyagmozgatás

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

Az önéletrajzokat a bérigény megjelölésével 
a hr@szamos.hu e-mail-címen várjuk!

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

07.16.

16.00-16.45 Werischwarer Blaskapelle
17.00-17.45 Közös produkció
18.00-18.45 Mondschein Kapelle
19.00-19.45 Pilíšska Kapela
20.00-20.45 5 Dörfler 
21.00-21.45 Werischwarer Burschen 
22.00-22.45 Die Bergländer Buam
23.00-23.45 Die Adlersteiner
24.00-00.45 Altsteiner Blaskapelle

10.00-10.30   Zumba fitness Horváth Fedrával
 

10.30-11.30    Előadások
 környezettudatosság, pszichológia,táplálkozás az egészségmegőrzés tükrében

 
12.00    Troupe Tadam Bohóccsoport

 11.00      Közös főzés-kóstoló: 
kőleves, sárkányleves 

bio alapanyagokból

CSALÁDI EGÉSZSÉGNAP
AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS JEGYÉBEN

2022.07.02.2022.07.02.  
szombatszombat    10.00-13.0010.00-13.00
a Városi Könyvtárbana Városi Könyvtárban

A rendezvény háziasszonya: 
Dr. Benda Judit

táplálkozástudományi szakértő

Hozd magaddal a
 poharad és tányérod!

Túra 8.00-12.00
Ismerjük meg együtt a Szénások értékeit!

 
 

g
y
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k

+
útvonal: Pilisszentiván Új Köztemető parkoló - Antónia-árok - Nagy-Szénás - Hosszú-árok - Új Köztemető parkoló- Pilisvörösvár Könyvtár udvar 

kö

ny
vajánló

10.00-13.00  Ingyenes szűrővizsgálatok

Programok



Eszterlánc Zenekar

sváb bál a 5 Dörflerrel

egyesületi programok

 Mondschein kapelle

Német nemzetiségi fúvószenekar

VÖRÖSVÁRI NAPOK
VÖRÖSVÁRI NAPOK  

2022
2022

Augusztus 12.
gimnázium udvar

jubileumi  ünnepség

zséda nagykoncert

rbt  tánczenekar 

iszkiri zenekar

nefelejcs bábszínház

nemazalány x sofi

Augusztus 12.

kacsa-tó nagysátor

DJ kori

dj  szecsEI

dj  hory

follow
 the flow

bolero

vasovski live

Schw
abenfest 

DUNAJSKA KAPELA

Augusztus 13.
nagytemplom

német nemzetiségi vegyeskórus

Augusztus 13.

kacsa-tó nagysátor

Augusztus 14.

kacsa-tó nagysátor

Augusztus 15.

kacsa-tó nagysátor
Augusztus 14.

sváb sarok 
ünnepélyes átadás

Ünnepi szentmise

betelepülés 333

Ünnepi szentmise


