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KEDVES OLVASÓK!

Remélem, sokan Önök közül ép-
pen vízparton vagy egy kellemes 
nyaralás közben forgatják a júliusi 
Vörösvári Újságot! Bár ez a hónap 
talán kicsit csendesebb, mint a 
többi, azért az elmúlt időszak bő-
velkedett programokban, esemé-
nyekben. Itt volt például a Stégek 
éjszakája, melyen első alkalommal 
vehettünk részt, és mely idén a 
tutajhúzó versenynek is „otthont” 
adott, vagy a Hallo! Werischwar 
rendezvény, mely legalább akkora 
siker volt, mint tavaly, az első al-
kalommal. Most mindkettőt képek 
segítségével idézhetik vissza. Ezek 
mellett bemutatjuk városunk új 
aljegyzőjét, Balya Andrást, aki jú-
nius óta erősíti a hivatal munkáját. 
Ugyan már javában tombol a nyár, 
és nincs éppen iskolaidő, azért még 
megmutatjuk Önöknek a Vásár téri 
és a Templom téri iskola néhány 
örömteli pillanatát, folytatjuk be-
szélgetésünket a vörösvári fociról, 
és egy testépítő hölgyet is megis-
merhetnek.

Ezúton is köszönjük, hogy hónap-
ról hónapra ilyen sokan küldik el 
a rejtvény megfejtését, biztatom 
Önöket, tegyék még többen! Nem 
csupán jó kikapcsolódás a megfej-
tés, hanem egy, a vörösvári életet 
felidéző bögrét is nyerhetnek. Az 
e havi megfejtéshez kapcsolódva 
egy másik Fodor Ákos-haikuval 
kívánok Önöknek szép nyarat és jó 
olvasást!

Gyakorlat
segíts mindennek
olyannak lennie, mint
amilyen úgyis.

Palkovics Mária

A közvilágítás most, a zebra később készül

Külső körülményekre hivatkozva bizonytalan időre elhalasztotta az Útőrház utcai zebra 
építését és ehhez kapcsolódóan a buszöböl áthelyezését a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
A projektben az önkormányzat azt vállalta, hogy saját költségen létesít közvilágítást 
a helyszínen. Strack Bernadett alpolgármester elmondta, hogy városunk a terveknek 
megfelelően még ebben az évben elvégzi a beruházás rá eső részét, amelynek kapcsán 
már ki is fizették az előleget a vállalkozónak. Az alpolgármester hozzáfűzte, fontos, 
hogy legalább ezzel a lényeges lépéssel közelebb kerüljön Pilisvörösvár ahhoz, hogy az 
ott lakók megkapják a várt gyalogátkelőt.

A Magyar Közút leszögezte, bár most mégsem tudnak forrást biztosítani, mindent el-
követnek azért, hogy a létesítményt belátható időn belül megvalósítsák. Ezenkívül vál-
lalják az ideiglenes forgalomtechnika megtervezését és telepítését abban az időszakban, 
míg a közvilágítás kiépítését elvégzi az önkormányzat.

Új autó a polgárőröknek
Fetter Ádám polgármester a 
közelmúltban átadta a Liget 
Polgárőr Egyesület vezetőjének, 
Schuck Bálint elnöknek az egye-
sület új autóját. A városvezetés 
még az előző évben határozta 
el, hogy támogatja a szervezet 
tevékenységét munkaeszköze-
ik bővítésével, majd a 2022. évi 
költségvetésben a képviselő-testület megszavazta egy új autó vásárlását számukra.

A polgárőrök nagy segítséget nyújtottak a városnak a járványhelyzet alatt, több hétig 
őrizték a rendet a 10-es út újraaszfaltozásakor, számos esetben juttattak el tájékoztató-
kat a lakossághoz, részt vettek a városi rendezvények, események biztosításában és az 
útlezárásoknál vagy egyéb problémás helyzetekben. A most vásárolt új autót megkülön-
böztető jelzéssel és feliratokkal is ellátták.

Kitüntetettek 2022-ben
Döntött a képviselő-testület arról, hogy kik kapnak idén városi elismeréseket. Díszpol-
gári címben részesül Pilisvörösvár egykori polgármestere, Grószné Krupp Erzsébet, aki 
két cikluson át vezette városunkat, posztumusz pedig a tavaly nyáron elhunyt cukrász-
mester, Valencsis Emil részesül az elismerésben, aki finom süteményeivel vitte hírét Pi-
lisvörösvárnak évtizedeken át.  

A vonatkozó rendelet módosítása nyomán már nem kettő, hanem négy Pilisvörösvárért 
emlékérem adományozható kiemelkedően hasznos munka, maradandó eredmény el-
ismeréseként magánszemélyeknek, csoportoknak, egyesületeknek, társadalmi vagy 
gazdasági szervezeteknek. Idén emlékérmet kap  Fetter Erik, aki 2021-ben magyar baj-
noki címet szerzett, 2022-ben pedig kiemelkedő eredményt ért el a háromhetes Giro 
d’Italián; Herbszt Györgyné Kati néni, a Babamúzeum tulajdonosa és a nemrégiben 
megjelent Szeretett babáim című könyv szerzője; Koczor Miklós és Megyesi Zoltán, akik 
a Kálvária- domb megtisztításában vállaltak jelentős szerepet; valamint a Stube Étterem, 
amely méltán került be idén az Audi Dining Guide 100 legjobb étterme közé és nyerte el 
az első díjat családi étteremként.  
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Módosult háziorvosi rendelések
Dr. Pálfy Adrienn és dr. Kárász Szabolcs 
háziorvosok rendelési ideje július elején 
módosult. A két háziorvos azzal a kérés-
sel kereste meg a képviselő-testületet, 
hogy járuljon hozzá a heti rendelési ide-

jük tizennyolcról húsz órára bővítéséhez, mert az Országos Kór-
házi Főigazgatósággal kötött szerződésük értelmében növelni-
ük kell a rendelési időt. A háziorvosi rendelési idők bővülése a 
páciensek számára is kedvezőbb lesz, hiszen rövidebb várako-
zással kell számolniuk, és az egyes betegekre is több idő jut. Az 
új rendelési idők:

Dr. Pálfy Adrienn:
Hétfő: 12.00–16.00 
Kedd: 9.00–13.00 
Szerda: 7.00–11.00 
Csütörtök: 12.00–16.00 
Péntek: 15.00–19.00 

Dr. Kárász Szabolcs:
Hétfő: 15.00–19.00 
Kedd: 7.00–11.00 
Szerda: 10.30–14.30 
Csütörtök: 15.00–19.00 
Péntek: 7.00–11.00

Zöld utat kapott a fakataszter
Elfogadta a pilisvörösvári fakataszter elkészítésére vonatko-
zó szerződéstervezetet és árajánlatot a képviselő-testület. A 
pályázatot a Dendrocomplex Kft. nyerte, a céggel már lezaj-
lottak az egyeztetések, amelynek eredményeképpen eldőlt, 
hogy első körben prioritási sorrendet állítanak fel, amelyben 
megszabják a közterületek – az összes óvoda, védett fasorok, 
közintézmények környéke, illetve kiemelt közterületek – ha-
tárait. A felmérés összesen 850 hektárnyi területet foglal ma-
gába 14 900 000 forint + áfa költségen.

A városvezetés azért szorgalmazta, hogy Pilisvörösváron 
készüljön fakataszter, mert ez hozzájárulna az esetleges bal-
esetek, anyagi károk elkerüléséhez, különös tekintettel arra, 
hogy az elmúlt időszakban megnövekedett az olyan szélvi-
harok, viharok száma, melyek következtében fák dőltek ki, 
és nagy méretű ágak szakadtak le. 

Változott a forgalmi rend 
a Táncsics Mihály utcában
Lakossági konzultációt követően változott a forgalmi rend a 
Táncsics Mihály utcában a Szegfű és a Körömvirág utca kö-
zötti szakaszon. Az utcarészen korábban a lejtős útiránynak 
volt elsőbbsége, mostantól ez a felfelé menő irányra vonatko-
zik. A táblacserével sokkal életszerűbbé és biztonságosabbá 
vált a közlekedés, ezt most három hónapos próbaidővel tesz-
telik. A forgalmi rend változásával egyidejűleg egy tükör is 
került a Táncsics Mihály és a Dózsa György utca keresztező-
désébe, ami a beláthatóság növelésével szintén segíti majd az 
autósokat. 

Az önkormányzat március végén tartott lakossági fórumot a 
terület forgalmával kapcsolatban, ahol a városvezetők forga-
lomtechnikai szakértő bevonásával vizsgálták meg a felme-
rült ötleteket, javaslatokat. Ennek során kaphatott zöld utat a 
mostani változás megvalósítása. Kérik, hogy a forgalmi rend 
módosulása miatt ne megszokásból vezessenek, hanem foko-
zott körültekintéssel közlekedjenek ezen a szakaszon!

Befejeződött a tereprendezés a temetőben, a leendő szóróparcel-
lák, illetve urnasírok helyszínén. A munkálatokat május végén 
kezdte meg a vállalkozó: összesen négy új parcella felszíni iga-
zítását végezték el, ezek közt van a kriptasor és a már említett 
szóróparcella is. A területek közötti utakat murvával töltötték 
fel, hogy könnyebbé váljon a közlekedés.  

A városvezetés azért kezdeményezte a beruházást, mert szeret-
tek volna lehetőséget teremteni az egyre elterjedtebb temetkezési 
forma biztosítására Pilisvörösváron, különösen hogy a környező 
településeken nincs erre lehetőség. Legközelebb Budapesten van 
mód arra, hogy elhunyt, elhamvasztott szerettünktől szórásos 
temetésen búcsúzzunk el.

Ezzel összefüggésben urnasírok megváltására is egyre nagyobb 
igény mutatkozik, így a 24-es parcellában – a már meglévő 25 
hely folytatásában – idén további urnasírhelyeket alakítanak 
ki, és a szóróparcella melletti részen is kijelölnek egy területet 
a későbbi bővítésre.

Lezajlott a tereprendezés a 
temetőben
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Új szemész a szakrendelőben
Új szemész szakorvos 
kezdte meg a rendelését 
a szakrendelőben júni-
us 10-től. Dr. Dzvonyár 
János jelenleg egy hé-
ten egyszer, pénteken 
rendel, 8:00–12:00, valamint 12:30–16:30 között. A rendelési 
idő augusztus 15-től bővül, és a tervek szerint a következőkép-
pen alakul: hétfőtől csütörtökig 7-től 15 óráig. A vizsgálathoz 
– a sürgős eseteket kivéve – előjegyzés szükséges, időpont a 
06 26 330-422/25-ös melléken kérhető.

Selejtes játékok a játszótereken

Egyes játszótereken felhalmozódtak az otthonról hozott és 
otthagyott játékok, eszközök. Ezek nagy része nem megfelelő 
állapotú, a sérülések miatt esetleg balesetveszélyes, és nem is 
minden korosztály számára kínál biztonságos játékot. A ját-
szóterek minősítését erre hivatott szakmai szervezetek vég-
zik, jogszabályi szempontok alapján, melynek felülvizsgála-
tát háromévente végezteti el a város. A játszóterek így erre az 
alapfelszereltségre nyújtanak biztonságos közeget a gyere-
keknek, és az önkormányzat is erre tud felelősséget vállalni.

A polgármesteri hivatal ezúton kéri, hogy otthoni – kiselejte-
zett – játékot ne hagyjanak a játszótereken.

Újabb önkormányzati 
bérlakást újít fel a város

A képviselő-tes-
tület júniusi 
döntése értel-
mében újabb 
önkormányzati 
bérlakást újít 
fel a város. Ezút-

tal a Budai út 10/a-ban üresedett meg egy 50 négyzetméteres 
társasházi ingatlan. A lakás állapota erősen leromlott, bérlők 
fogadására nem alkalmas, így felújításra szorul. A tatarozással 
a Városgazda Kft.-t bízta meg a testület. Az önkormányzat már 
két lakás esetében hajtott végre hasonló nagyszabású munkát, 
melynek eredményeként az ingatlanok újszerű állapotba kerül-
tek, a rendbetételt követően pedig újra alkalmassá váltak új bér-
lők fogadására.

Lakossági fórum

Lakossági fórumot tartott július 12-én az önkormányzat a 
Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módo-
sításával kapcsolatosan. A módosítási folyamat során beér-
kezett és a képviselő-testület által jóváhagyott javaslatokból 
a tervező elkészítette a véleményezési dokumentációt, mely 
a város honlapján is elérhető 2022. július elsejétől. A fóru-
mon a megbízott tervező prezentáción mutatta be a teljes 
dokumentációt, ezt követően pedig a résztvevőknek nyílt 
alkalmuk a hozzászólásra. A feltett kérdésekre a helyszínen 
választ kaphattak a hozzászólók a fórumot tartó városveze-
tőktől, a tervet készítő szakemberektől és a képviselőktől. A 
módosítási eljárás következő szakaszában még július 19-ig 
nyújthattak be írásban észrevételt a polgármesteri hivatal 
címére, a beérkező javaslatok összegzése pedig ismét a kép-
viselő-testület elé kerül majd.

Molinó a könyvtár homlokzatán
A Szebb Környezetünkért 
Egyesület kezdeménye-
zésére városunk egy for-
galmas helyszínén egy 
olyan molinó került ki, 
amely felhívja a figyelmet 
az emberek környezettel 

kapcsolatos felelősségére. A felirat a Városi Könyvtár falán talál-
ható, és a következő szöveg olvasható rajta: „A város tisztasága 
nem az utcaseprők, hanem a szemetelők számán múlik.” Tart-
suk szem előtt, hogy a város tisztasága mindenki érdeke!

Agglomerációs fejlesztések 
lehetőségei
Az agglomerációs településeket a 2021–2027-es uniós fejlesz-
tési ciklusban érintő kihívásokról és lehetőségekről tartott 
előadást Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a régió 
városvezetői számára. A Pest Megyei Önkormányzati Hiva-
talban szervezett egyeztetésen Fetter Ádám polgármester is 
részt vett.

A rendezvényen a Pest megyei közgyűlés elnöke, Szabó István 
javasolta, hogy alakuljon újra egy budapesti agglomerációs 
fejlesztési fórum, ahol a résztvevők a fővárost és a környező 
településeket érintő közös kérdéseket és fejlesztési koncepci-
ókat alakíthatnának ki. A polgármesterek által támogatott 
elnöki javaslatot megvizsgálják majd, és amennyiben lehető-
ség van rá, akkor rövid időn belül ennek a törvényhozásban 
is megteremtik a jogszabályi hátterét.
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Pályázat azbesztmentesítésre
Azbesztmentesítési pályázatot 
írt ki a NHKV Hulladékgazdál-
kodási Koordináló és Vagyonke-
zelő Zrt. a lakosság számára. Az 
azbesztet a 20. század második 
felében számos helyen felhasz-

nálták, leginkább az építőiparban tetőfedésre, burkolásra és 
szigetelésre. Ez az anyag ugyanakkor egészségre erősen káros. 
Felületét az időjárás és a légszennyezés rombolja, és a kopás kö-
vetkeztében rostszálak szabadulnak fel, amelyek a levegőben 
szállnak. Az azbesztszálak belégzése egészségkárosodást okoz, 
és többféle betegség kialakulásában is szerepet játszik, ezért 
Magyarországon 2005 óta tilos felhasználni az építőiparban az 
azbesztet. Épületek bontásakor törvények írják elő a szaksze-
rű bontást és azbesztmentesítést. Az Európai Unió célja, hogy 
Európa 2023-ra azbesztmentessé váljon. Az NHKV-hoz június 
20-tól keretkimerülésig, de legkésőbb 2022. augusztus 22-ig le-
het pályázni azbesztmentesítésre. A részletek a hulladékkezelő 
honlapján olvashatóak: https://nhkv.hu/azbeszt-informaciok/

Sikeres volt a nyári ruhagyűjtés
Ismét sokan éltek a le-
hetőséggel és adták le az 
otthonukban feleslegessé 
vált ruhaneműket a nyári 
gyűjtésen. A mostani alka-
lommal összesen 170 zsák 
használt ruha gyűlt össze. 
Megfigyelhető, hogy az áta-
dott mennyiség az első akció óta fokozatosan csökken, tehát a 
rendszeres gyűjtésnek köszönhetően nem halmozódik fel annyi 
ruha a háztartásokban. A gyűjtés jótékony célokat is szolgál, 
hiszen a zsákokat minden alkalommal a Máltai Szeretetszol-
gálathoz szállítja el a Városgazda Kft. Aki a mostani gyűjtésről 
lemaradt, az majd a következő alkalommal, szeptember 20-án 
adhatja le ruhadarabjait.

Felújítják a zsidó temető 
kerítését
Elkezdődött a zsidó temető kerí-
tésének és kapujának felújítása. 
Néhány évvel ezelőtt a kormány 
határozatot hozott az elhagyott 
zsidó temetők rekonstrukció-
járól, melyek a magyar kulturális örökség szerves részét képe-
zik. A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (MAZSÖK) 
2020-ban írt ki pályázatot ebben a témában, ahol a Nemzeti 
Örökségi Alapítvány 15 millió forint értékű támogatást nyert a 
pilisvörösvári Lőcsei utcai zsidó temető kerítésének felújításá-
ra. A munkálatokat júliusban kezdték el, és a rekonstrukciót a 
műemléki követelményeknek, valamint a szakmai, jogszabályi 
előírásoknak megfelelően végzik majd el. A támogatás feltétele-
ként a MAZSÖK előírta a temető gondozását, ezt az önkormány-
zat a kerítés elkészültét követően tíz éven keresztül vállalta.

Családi Egészségnap 
a Városi Könyvtárban

Idén új rendezvénysorozatot indított 
útjára az önkormányzat, melynek 
fókuszában az egészség megőrzése, 
az egészséges életmód, a preven-
ció áll. Az évente négy alkalommal 
szervezett Egészségnap mindegyike 
más-más érdeklődési körű, korcso-
portú látogatók számára nyújt is-
mereteket, hasznos információkat. 
A májusi esemény a 60 év feletti 

korosztálynak szólt, a júliusi rendezvényre a családokat várták 
a szervezők, szeptemberben a népegészségügyi kampányhoz 
kapcsolódik majd, decemberben pedig a fogyatékkal élők világ-
napja alkalmából szervezik meg a rendezvényt.

A június 2-i esemény a Városi Könyvtárban kapott helyet, ahol 
az érdeklődők előadásokat hallgathattak a környezettudatos-
ság fontosságáról, az egészséges táplálkozásról és arról, hogy a 
testi egészség megőrzése mellett a lelki jóllét is lényeges. Emel-
lett volt zumba fitness, pilates, a gyerekeket bohócok szórakoz-
tatták a gyereksarokban, és bioalapanyagokból közös főzést is 
tartottak.

A program különlegessége, hogy egy túra is kapcsolódott hoz-
zá, a sportos családok a közeli Szénások szépségeit csodálhatták 
meg az Antónia-árok – Nagy-Szénás – Hosszú-árok útvonalon.

Nagyobb önerő az Ovi-Sport 
pályázatnál
Változtak az Ovi-Sport Program megvalósításának feltételei, 
emiatt több önerőt kell biztosítania azoknak a településeknek, 
amelyek sportpályát szeretnének létesíteni óvodájuk terüle-
tén. Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány a drasztikus árnöve-
kedésre hivatkozott a lépés kapcsán.

Önkormányzatunk eredetileg bruttó 5,2 millió forinttal járult 
volna hozzá a TAO-program megvalósításához, az összeg sze-
repel a város 2022-es költségvetésében is, illetve már hónapok-
kal ezelőtt átutalták az alapítványnak. A fejlesztési támogatás 
az új helyzet tükrében bruttó 6 millió forintra emelkedett 
nyertes pályázat esetén. A kérdést a júniusi ülésen tárgyalta a 
képviselő-testület, és el is fogadták az előterjesztést.

Az önkormányzat még év elején pályázott egy multifunkcioná-
lis sportpálya építésére. A létesítmény a központi, vagyis a Rá-
kóczi utcai óvoda területén kapna helyet, az intézményhez tar-
tozó udvar mérete ugyanis megfelel a kiírásban foglaltaknak. 
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Ne fürödjünk bányatavainkban! Fogszabályozás a SOTE-n

A Semmelweis Egyetem Klinikai Központot (1085 Budapest, 
Üllői út 26.) jelölte ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ, 
hogy sok más településsel együtt lássa el a Pilisvörösvárról 
érkező, fogszabályozás alatt álló, illetve fogszabályozásra 
váró gyerekeket. Az NNK tájékoztatása szerint több bejelen-
tést kaptak, hogy probléma tapasztalható az ellátás igény-
bevételével kapcsolatban ezen a területen. Ezért átfogó vizs-
gálatot folytattak le, hogy megállapítsák, mely települések 
nincsenek hozzárendelve közfinanszírozott szakellátást biz-
tosító egészségügyi szolgáltatóhoz. Kiderült, hogy Pilisvörös-
vár is egy ezek közül, ezért döntött úgy a Nemzeti Népegész-
ségügyi Központ, hogy átmenetileg a fenti intézményt bízza 
meg a feladattal. A fogászati szakellátás – köztük a fogszabá-
lyozás is – szakorvosi beutalóval vehető igénybe.

Évről évre sokan választják a zsúfolt strandok helyett ki-
kapcsolódásra a bányatavakat. A nyári hőség időszakában 
különösen fontos felhívni a figyelmet a fürdőzés szabályaira 
és a veszélyekre, beleértve a szabadvizek biztonságos hasz-
nálatát is, hiszen ez utóbbiak jóval több veszélyt rejtenek az 
ellenőrzött strandoknál. 

Pest megye csaknem negyven bányatavából mindössze ki-
lencben engedélyezett a fürdőzés: Dunaharaszti, Dunavar-
sány, Kiskunlacháza, Pócsmegyer, Áporka területén, illetve 
a délegyházi tórendszer 2-es, 4-es és 6-os taván. Mindemel-
lett Kiskunlacházán és Dunavarsányban lehetőségük van 
a jet ski, az Omszki-tó egy részén pedig a wakeboard hasz-
nálatára. A Duna Pest megyei szakaszán is akadnak kijelölt 
fürdőhelyek, ezek Dunabogdányban, Gödön, illetve Rácke-
vén találhatók. Pilisvörösváron és a környéken nincs olyan 
tó, ahol fürdőzni lehet. 

A bányatavak medréről tudni kell, hogy kiszámíthatatla-
nok. Ezek a tavak néhány lépés után hirtelen mélyülnek, a 
nagy mélység miatt csak a felszín meleg, a hirtelen vízhő-
mérséklet-csökkenés pedig könnyen okozhat izomgörcsöt, 
sokkot, szívmegállást. Medrükben előfordulhatnak fémda-
rabok, munkagép-alkatrészek, amelyek könnyen okozhat-
nak sérülést, főleg a vízbe ugrálóknak.

Tűzgyújtási tilalom Pest megyében
Tűzgyújtási tilalom lépett életbe június 30-tól Pest megyé-
ben. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fá-
sításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek 200 
méteres körzetében, sőt a kijelölt tűzrakó helyeken is.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság figyelmeztet: 
a hőség miatt a növényzet kiszáradt, így még a legkisebb 
figyelmetlenség is rövid idő alatt hatalmas tüzet okozhat a 
szabadban. A baj megelőzése érdekében a dohányzó autósok 
ne dobják ki az égő cigarettacsikket az kocsiból, mert a fen-
tiek miatt az pillanatok alatt lángra lobbanthat maga körül 
mindent. Kérik, hogy a kirándulók ne szemeteljenek, mert 
az üveg- és fémhulladék amellett, hogy szennyezi a környe-
zetet, összegyűjti a nap sugarait és ugyancsak könnyedén 
tűzhöz vezethet. A megyei tűzoltókat idén már több tucatszor 
riasztották szabadtéri tűzhöz.

A tűzgyújtási tilalom ellenére a saját kertjében mindenki 
bográcsozhat vagy grillezhet, de a lángokat egyetlen pillanat-
ra se hagyják felügyelet nélkül, és mindig tartsanak a közel-
ben néhány vödör vizet vagy nyomás alatt lévő kerti slagot. 

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályok-
ról a www.erdotuz.hu vagy a www.katasztrofavedelem.hu 
honlapon elhelyezett térképen tájékozódhatnak. 

Vigyázzunk a tisztaságra

Összesen három lift üzemel a pilisvörösvári vasútállomáson. 
A gyalogos felüljáró a város igénye miatt épült meg, cserébe 
az önkormányzat vállalta az ahhoz tartozó felvonó üzemelte-
tését. A másik két – az aluljáróhoz kapcsolódó – lift működte-
tése és karbantartása a MÁV feladata. Előbbi felvonót illetően 
számos panasz érkezett az ott időnként tapasztalt rossz higié-
niai helyzet miatt.

„A lift tisztítását a város továbbra is folyamatosan végzi, 
ugyanakkor arra kérünk mindenkit, hogy rendeltetésszerűen 
használja a felvonót, mert az igazi megoldást ez esetben nem a 
felmosó jelenti, hanem a megfelelő, környezetünket és egymás 
munkáját tiszteletben tartó magatartás, normális viselkedés” 
– mondta Fetter Ádám polgármester.

A Városgazda Kft. heti szinten takarítja a szóban forgó liftet, 
de újra és újra koszos, büdös lesz, hiszen akad, aki WC-nek 
használja. Ha a liftekkel kapcsolatban problémát észlelnek, 
használják továbbra is bejelentésre a Pilisvörösvár applikációt, 
vagy vegyék fel a kapcsolatot a hivatallal, az aluljáróhoz tarto-
zó lifteket illetően pedig jelezhetik panaszukat a MÁV felé is.
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Hogyan állnak most a város pénz-
ügyei, mi a helyzet a beruházások-
kal? Többek között erről faggattuk 
dr. Fetter Ádám polgármestert, de 
emellett olyan közösségépítő ren-
dezvényekről is beszélgettünk, 
mint az idén először megrendezett 
Stégek éjszakája és az augusztusi 
Vörösvári Napok.

• Múlt hónapban beszéltünk arról, hogy kérvénnyel 
fordultak a Kormányhoz, hogy hosszabbítsák meg a 
bölcsődepályázat elkészülési határidejét és biztosítsák 
a megemelkedett építőipari árak miatti extra fedezetet. 
Érkezett ezzel kapcsolatban válasz?
Kormánydöntés az extra fedezetről csak a sikeresen lefolyta-
tott közbeszerzés után születhet, hiszen akkor tudjuk pontosan 
megadni a különbözetet, de kértünk előzetes visszajelzést a ha-
táridő miatt is, azonban ez idáig még nem kaptunk választ. Az 
anyagi bizonytalanság miatt feltételesen írjuk ki a közbeszer-
zést, ami azt jelenti, hogy amennyiben nem kapjuk meg az extra 
fedezetet, akkor a projekt rajtunk kívül álló okok miatt nem tud 
megvalósulni. 

• Hogyan tovább? Meddig lehet és érdemes még remény-
kedni, és hol az a pont, ahol muszáj visszaadni a korábban 
elnyert összeget?
Szomorú lennék, ha ez így alakulna. A végsőkig mindent meg 
fogunk tenni, hogy megépüljön. Úgy gondolom, ha szeptember 
végéig nincs nagy előrelépés a témában, akkor sajnos most nem 
lesz új bölcsődénk. 

• A Sberbank csődje miatt bent ragadt pénz további ré-
széről van esetleg hír? Vagy bármi biztató azzal kapcso-
latban, hogy visszakapja a város?
Isten malmai lassan őrölnek. Továbbra is csak várunk és re-
ménykedünk. Folytatjuk a szigorú kontrollt a kiadásaink felett, 
a fejlesztéseink nagy részét pedig felfüggesztettük. Amennyi-
ben továbbra sem lesz fejlemény, akkor folytatni fogjuk a Kor-
mánynál a lobbitevékenységünket.

• Hogy áll a 3,5 milliárd forintos forráskeret lehívása? 
Mire tudták már lehívni, és mi lesz a következő lépés?
Lehívtuk az elkészült tervdokumentációk díját, illetve jelenleg 
is folyamatban van a fakataszter készítése. Ezen felül egyelőre 
az energetikai korszerűsítési pályázat nyílt meg. Itt a városhá-
za, Művészetek Háza, Sváb Sarok, könyvtár és a Templom téri 
iskola napelemesítési projektjét emelem ki. Ennek most sajnos 
nagyon nagy aktualitása lett, az ismeretes rezsicsökkentési vál-

Pénzügyi helyzet, 
közösségi rendezvények

toztatások miatt, hiszen jelentősen megemelkedett az elektro-
mos áram ára. Bízom benne, hogy hamarosan ezeknél az épüle-
teknél is függetlenedni tudunk a piaci ártól. 

• Addig azonban igazán nagy beruházásokba nem tud 
kezdeni a város, jól értem?
A jelenlegi sanyarú körülmények között is próbálunk optimis-
ták maradni, és biztosítani forrást egy-két fejlesztésre. Jelenleg 
sikerült kigazdálkodni a fedezetet a járdaépítési projekt folyta-
tására. A közbeszerzés kiírását a napokban fogadta el a testület. 
Szeptemberben kilenc helyszínen indulhat a járdaépítés, többek 
között a Petőfi utcában, ezen felül megépül a gyalogátkelő a 
Kisfaludy utca és Tavasz utca kereszteződésében, a temetőben 
pedig egy új útszakasznál készül el a burkolás. A közvilágítás 
közbeszerzése még ősszel megtörténik, és terveink szerint az 
idén sor kerül a LED-esítésére is.

• Június 25-én rendezték meg a Stégek éjszakáját. Erre az 
alkalomra került át az eddig augusztus 20-án megrende-
zett tutajhúzó verseny is.  Miért hozták előbbre?
Szeretnénk, ha a Stégek éjszakája rendezvény hagyománnyá 
nőné ki magát. Jövőre is meg szeretnénk rendezni, azt láttuk, 
hogy bevált az elképzelésünk, és volt rá igény, fogadókészség 
a lakosság részéről. Úgy gondoljuk, hogy a tutajhúzás teljesen 
beleillik a koncepcióba, színesíti a rendezvény programjait. 
Azt tapasztaltuk, hogy önálló rendezvényként már nem állja 
meg a helyét, sajnos nem sok csapat jelentkezett, tavaly is el-
maradt emiatt. Most tettünk még egy próbát, vonzóbbá tettük 
a részvételt a díjak emelésével, valamint ifj. Fekete Laci és ba-
rátai meghívásával. Azt gondoljuk, ez a próbálkozás most si-
kerrel járt, hiszen végül öt csapat indult, és a nézőközönség is 
lelkes volt. 

• Tehát egy újabb hagyományt kívánnak teremteni?
Mindenképpen! Választási ígéretünk volt a kulturális prog-
ramok számának növelése, a szórakoztató paletta színesítése, 
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bővítése. Reméljük, hogy a 
RedRun futóverseny, a Hallo! 
Werischwar, a disznótoros fesz-
tivál és a Stégek éjszakája is ha-
gyománnyá növi ki magát.

• Gőzerővel készül a város 
a 31. Vörösvári Napokra, hi-
szen megjelenésünkhöz ké-
pest alig pár hét lesz hátra. 
Melyek a legfontosabbak 
feladatok ilyenkor?
Idén lesz Pilisvörösvár várossá 
avatásának 25. jubileumi év-
fordulója, amit az augusztusi 
rendezvénysorozat keretein be-
lül ünneplünk meg. Ezért is ní-
vósabb, összetettebb és egyben 
több munkát és energiát kívánó 
a 2022-es Vörösvári Napok. Ek-
kor adjuk át az idei díszpolgári 
és emlékérmes kitüntetéseket 
is, sőt terveink szerint ez így lesz 
a jövőben is. Hívtunk illuszt-
ris vendégeket a testvértele-
pülésekről,  Pest megyéből és a 
Kormányból is. Nagyon igyek-
szünk, hogy ezt a 25. évfordulót 
méltó módon ünnepeljük meg. 
Ismereteim szerint igazából ed-
dig még nem is ünnepelték meg 
soha egyik jubileumi évfordulót 
sem. Óriási feladat az esemé-
nyek koordinálása, a menetrend 
betartása, a vendégek fogadása, 
de örömmel végezzük ezt is.

• Új helyszínként szerepel 
a gimnázium udvara. Miért 
épp ide került át a Vörösvári 
Napok megnyitó rendezvé-
nye?
Egyrészt a várossá avatási ün-
nepség is a gimnázium udva-
rán történt anno, másrészt meg 
kell osztanunk a tömeg létszá-
mát, mert biztosan nagy lesz az 
érdeklődés a programok iránt.

• Milyen eseményeket 
emelne ki a rendezvényből?
Ahogy azt már említettem, 
itt adjuk át a díszpolgári és 
emlékérmes kitüntetéseket, a 
nyitóünnepség után Zséda fel-
lépése következik, szombaton 
a tavaknál az est meglepetése 
a Boleró Zenekar fellépése lesz, 
akik ezen apropóból álltak ösz-
sze sok-sok év után ismét. A 
sztárfellépő a Follow the Flow 
lesz. Azt gondolom, remek prog-
ram fogja várni a kilátogatókat. 
Várunk mindenkit szeretettel!

Palkovics Mária

Pilisvörösvár Város Önkormányzata az ön-
kormányzati lakások és helyiségek bérletére 
és elidegenítésére vonatkozó szabályokról 
szóló 8/1997. (VI. 30.) önkormányzati rende-
let 20. §-a alapján bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi helyiséget.

Cím: Arany János u. 1/a épülete mellett lévő 3-as számú garázs
Minimál ár: 23 000 forint/hó
A garázs műszaki jellemzői: egy beállásos, betonelemekből álló, zárható mobilgarázs, kifes-
tett állapotban 

Tudnivalók a bérbeadással kapcsolatban:

• Bármely természetes vagy jogi személy, 
jogi személyiség nélküli gazdasági társa-
ság pályázhat.

• A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, 
hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik 
ajánlattevővel se kössön szerződést, ily 
módon a pályázatot – akár indoklás nélkül 
is – eredménytelennek minősítse.

• A garázs bérleti jogát az szerzi meg, aki a 
pályázati kiírás feltételeinek megfelel, és a 
minimálárhoz képest a legmagasabb bér-
leti díjat ajánlja meg a garázsra.

• Amennyiben azonos összeggel nyújta-

nak be több pályázatot, és azok ajánlata a 
legkedvezőbb, akkor a képviselő-testület 
felhatalmazásával az Előkészítő és Bíráló 
Bizottság előtt írásban újbóli ajánlatot te-
hetnek az azonos ajánlatot adók mindad-
dig, amíg nem lesz egy kedvező ajánlat.

• Az ajánlati árnál alacsonyabb összegű 
ajánlat érvénytelen.

• Az első pályázó visszalépése esetén az ön-
kormányzat nem köt szerződést a második 
legjobbal.

• A pályázatot zárt borítékban kell benyúj-
tani.

Az ingyenes pályázati nyomtatvány átvehető személyesen a polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálati irodájában vagy elektronikusan letölthető a városi honlap következő menüpontjá-
ból: Városháza / Lakossági ügyintézés / Letölthető dokumentum / Műszaki osztály / 3. szá-
mú garázs pályázati nyomtatvány. A garázs bérletére vonatkozó ajánlatot 2022. augusztus 
4-én, csütörtökön 10 óráig lehet eljuttatni az önkormányzathoz postai úton, vagy zárt borí-
tékban a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában elhelyezett urnába lehet bedob-
ni. (Postacím: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.) A borítékon a feladót nem szabad feltüntetni! A 
borítékra rá kell írni: „Pályázat a Pilisvörösvár, Arany J. u. 1/a épület mellett lévő 3-as számú 
garázs bérbevételére. A borítékot kizárólag az Előkészítő és Bíráló Bizottság bonthatja fel.” A 
pályázat bontására a polgármesteri hivatal tanácstermében 2022. augusztus 4-én, 11 órakor 
kerül sor, mely nyilvános. A bontás eredményéről az Előkészítő és Bíráló Bizottság döntését 
követően minden pályázót írásban értesítünk.

Közeledik a parlagfűszezon, ezért nagyon fontos, hogy mindenki elvégezze a szükséges 
mentesítést kertjében, telkén vagy földterületén, hogy ettől a fokozottan allergén gyomnö-
vénytől megszabadítsuk környezetünket.
A gyomnövény elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használó-
jának a kötelezettsége. Amennyiben tehát a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének 
a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós állapotú parlag-
fűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. A közérdekű védekezést bel-
területen a jegyző, külterületen a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 
Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya 
rendeli el.
A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozók végzik. A 
közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerülő költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.
A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a 
köz érdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továb-
bítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertő-
zött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15 000 
forinttól 5 000 000 forintig terjed.

Kiadó garázs

Ismét itt a parlagfűszezon
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Május 17. rendkívüli ülés
Határozat a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosí-
tásának egyszerűsített (tárgyalásos) eljárásban történő 
lefolytatása során a partnerségi egyeztetés lezárásáról, 
a partnerségi anyag állami főépítésznek való megküldé-
séről és a végső szakmai véleményezési szakasz lefolyta-
tásának kezdeményezéséről a Rákóczi utca 581 hrsz.-ú 
telken, a volt Muttnyánszky szakiskola épületéhez kap-
csolódóan 

Határozat a köztemetőben parcella kialakításáról (részle-
tek a júniusi számban)

Határozat az utak tervezéséhez tervező kiválasztásáról 
– A képviselő-testület a Nóvia-Net Építőmérnöki Tervező Kft.-t 
bízta meg utak és járdák tervezésével, bruttó 18 465 800 forint 
értékben.

Május 27. rendes ülés
Határozat a településkép védelméről szóló önkormány-
zati rendelet módosításának véleményezési anyagáról – 5 
pontban módosította a testület a TKR-t. 1. Kizárólag sötétszürke 
és fekete színben alkalmazható tetőnél cserepes fémlemez. 2. 
Kerítésen táblás fémlemez nem alkalmazható. 3. Légkábel csak 
meglévő oszlopon helyezhető el. 4. Jogharmonizáció a temető-
rendelettel. 5. Jogharmonizáció a Településkódex előírásaival.

Határozat a településkép védelméről szóló önkormány-
zati rendelet módosításához kapcsolódó Településrende-
zési szerződés megkötéséről

Határozat a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításá-
hoz kapcsolódó korrigált feladatlista elfogadásáról

Határozat a településrendezési eszközök felülvizsgálatá-
hoz kapcsolódó szerződés módosításáról

Határozat a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 
(FVS) és a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervezet 
(TVP) elfogadásáról – Az FVS elengedhetetlen a TOP Plusz 
3,5 milliárd forintos pályázati forráskeret lehívásához. Ezért a 
testület elfogadta a stratégiai dokumentumokat és a már elké-
szített dokumentumok forrásának lehívásának megkezdését 
(tervezett elkészítendő dokumentumok pl. települési vízkárel-
hárítási terv, városi zöld menetrend, kerékpárhálózati terv, fa-
kataszter).

Határozat a „Bölcsődeépítés” címmel a 3714/2 hrsz.-ú 
ingatlanon új bölcsődeépítés és az Akácfa köz burkolat-
átalakítás kivitelezőjének kiválasztására nemzeti hir-
detménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás megindí-
tásáról – A nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról döntött 
a testület, azzal a feltétellel, hogy a vállalkozási szerződés csak 
akkor lépjen hatályba, ha többlettámogatás érkezik és jóváhagy-
ják a határidő módosítását.

Határozat a városi közvilágítási hálózat korszerűsítésé-
ről közvilágítási szolgáltatással és üzletrészvásárlással 

Önkormányzati döntések

– A város közvilágítási hálózatának korszerűsítését az NRG-
Szolg’98 Kft. tervének megfelelő műszaki tartalommal, az Ori-
ental Lux Kft. által megküldött ajánlatban foglaltaknak meg-
felelően üzletrész-vásárlásos konstrukcióban kívánja elvégezni.

Határozat Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2021. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásá-
ról szóló átfogó értékelés elfogadásáról

Határozat Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2021. évi 
szociális feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfo-
gadásáról

Rendelet a lakossági kezdeményezésre önkormányzati 
támogatással megvalósuló járdaépítésekről szóló rende-
let módosításáról – A módosítás értelmében támogatás ezen-
túl utcaközösségi szinten minimum 40 méter összefüggő jár-
daszakaszra adható. A pályázatok elbírálásáról a polgármester 
dönt és évente beszámol a képviselő-testületnek.

Határozat a Pilisvörösvár, Fő tér 1. címen, a Városháza 
területén, a tűzoltóság épülete alatt elhelyezkedő pince, 
előtér és vizesblokk bérbeadásáról a Civilek a Vidékért 
Alapítvány részére – A helyiséget június 1-jétől december 31-
ig, havi bruttó 50 000 forint összegű bérleti díjért adja bérbe 
az önkormányzat. A bérlő havi két alkalommal gasztronómiai 
rendezvények (bor- és pezsgőkostoló, csokoládémanufaktúrák 
bemutatása) helyszínéül fogja használni. Az önkormányzat a 
helyiséget egyeztetett időpontokban, szabadon veheti igénybe 
önkormányzati célú programok megtartására.

Határozat a Gazdasági Ellátó Szervezet Pilisvörösvár 
magasabb vezetői megbízására kiírt pályázat elbírálásá-
ról – A képviselő-testület újabb 5 évre (2027. augusztus 15-éig) 
az eddigi vezetőt, Krausz Valériát bízta meg a GESZ vezetésével.

Határozat a Dr. Réthy Zoltán-díj adományozásáról – Idén 
is két, egészségügyben dolgozó szakembernek ítélték oda a dí-
jat, dr. Mihályi István nőgyógyász szakorvosnak és Bartus Im-
réné laborvezető, vérvételes nővérnek. (A díj átadásáról bőveb-
ben olvashatnak a 18. oldalon.)

Határozat a Pilisvörösvár Város Önkormányzatánál 
2022. 04. 30-ig fennálló, behajthatatlan, illetve elévült 
követelések lemondásáról és a nyilvántartásból való ki-
vezetéséről – Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdál-
kodás szabályairól szóló rendelet 12. §-a alapján az előterjesztés 
mellékletében szereplő behajthatatlan, illetve elévült követelé-
sekről lemond, és a számviteli nyilvántartásokból a törlésüket 
engedélyezi 5 943 259 forint összegben.

Június 17. rendes ülés
Határozat Pilisvörösvár Város településrendezési eszkö-
zei módosításának véleményezési anyagáról 

Határozat díszpolgári cím adományozásáról (Részletek a 
3. oldalon)

Határozat a Pilisvörösvár, Budai út 10/a. 1. em. 6. szám 
alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, társasházi lakás 
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teljes belső felújítási mun-
kálatainak megrendeléséről 
a Városgazda Nonprofit Kft. 
által adott árajánlat alapján – 
A felújítást a képviselő-testület 
megrendelte a Városgazda Kft.-től 
bruttó 9 496 176 forint értékben.

Határozat a parkolóhelyek 
kiépítésére vonatkozó meg-
állapodás módosításáról – A 
Ferrara Property Kft.-vel a közte-
rületen parkolóhelyek kiépítésére 
megkötött megállapodást a tes-
tület a következők szerint módosí-
totta: a Búcsú tér közösségi térré 
alakításával kapcsolatosan elké-
szült tervek parkolókra vonatkozó 
tervdokumentációját az önkor-
mányzat az építtető rendelkezé-
sére bocsájtja az útügyi hatósági 
eljárásban történő felhasználás és 
engedélyeztetés céljából. Emellett 
az építtető köteles az 1264 hrsz.-ú 
(egészségház) ingatlanon a Búcsú 
tér és az Attila utca gyalogos ösz-
szekötése érdekében kerítést és 
járdát létesíteni.

Határozat a Pilisvörösvári Né-
met Nemzetiségi Óvodát érin-
tő Ovi-Sport Közhasznú Ala-
pítvány által kiírt, Ovi-Sport 
Pályázathoz szükséges, emelt 
összegű önerő biztosításáról 
(Részletek a 4. oldalon)

Határozat fakataszter készí-
téséről Pilisvörösvár belterü-
letén, a kiemelt fontosságú 
helyszíneken – A fakataszter el-
készítését a Dendrocomplex Szol-
gáltató Kft.-től rendeli meg a kép-
viselő-testület 14 900 000 forint + 
áfa keretösszeg értékben.

Határozat a Gazdasági Ellátó 
Szervezet Pilisvörösvár Alapí-
tó okiratának módosításáról, 
módosító okiratának elfoga-
dásáról

Határozat a Medico Pilis Bt.-
vel mint jogi személlyel és a 
cég munkavállalójával, dr. 
Pálfy Adrienn Eszter házior-
vossal történő szerződésmódo-
sításról

Határozat dr. Kárász Szabolcs 
háziorvossal, a Kárász Egész-
ségügyi és Szolgáltató Betéti 
Társaság személyesen közre-
működő tagjával történő szer-
ződésmódosításról

Változás az adóértesítők kiküldésében
Tájékoztatjuk tisztelt adózóinkat, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően az idei 
évben nem küldünk ki ismételt értesítőket és csekkeket a szeptemberben 
esedékes adófizetési kötelezettségekről. Az adószámla-kivonatokat, valamint 
az első és második félévre szóló csekkeket márciusban kézbesítettük minden 
adózó részére. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a magánszemély kommunális adójában és a 
helyi iparűzési adóban a 2022. II. féléves fizetési határidő 2022. szeptember 15.
Tájékoztatjuk, hogy az aktuális adószámla-kivonatot az Elektronikus Önkor-
mányzati Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) ügyfélkapus bejelent-
kezést követően az arra jogosultak lekérdezhetik és ellenőrizhetik esedékes 
tartozásuk vagy túlfizetésük nagyságát. Fenti portálon elektronikus fizetést is 
teljesíthetnek az adózók. A sikeres bejelentkezést követően az „Adók, díjak, 
illetékek befizetése” menüpontra kattintva megjelenik az Adók, díjak, illetékek 
befizetése felület.
Amennyiben a fizetési kötelezettségükkel vagy az adózással kapcsolatosan kér-
déseik merülnének fel, vagy egyeztetni szeretnének, úgy munkatársaink kész-
séggel állnak az Önök rendelkezésére. Ha fizetési nehézséget jelent a tartozás 
egy összegben történő megfizetése, úgy kérelmezhetnek részletfizetést vagy 
fizetési halasztást. Ennek részleteiről honlapunkon tájékozódhatnak.
A számlanyitásra nem kötelezett egyéni vállalkozóknak, illetve azoknak, akik a 
magánszemély kommunális adóját nem átutalás útján kívánják rendezni, tovább-
ra is lehetőségük van csekket igényelni az ado@pilisvorosvar.hu e-mail-címen 
vagy a 06 26 330-233-as telefonszámon (108, 109, 110, 111-es mellékek).
Köszönjük, hogy adófizetési kötelezettségük betartásával és adófizetéseikkel 
hozzájárulnak városunk fejlődéséhez. 

Anyakönyvi ügyelet a polgármesteri hivatalban
Tájékoztatom tisztelt ügyfeleinket, hogy a 2022. augusztus 22-től 26-ig tartó 
igazgatási szünet ideje alatt halálesettel, temetéssel kapcsolatosan anya-
könyvi ügyeletet tartunk az alábbi időpontban: 2022. augusztus 24-én (szer-
da) 9-től 10 óráig.
Az anyakönyvi ügyelet helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1., 
földszint 3. számú iroda)
Temetéssel kapcsolatos ügyintézés helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 
(Fő tér 1., műszaki osztály, emelet balra)
A fent megjelölt időpontokon kívül a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésben 
a temetkezési szolgáltatók nyújtanak segítséget. 

Igazgatási szünet a polgármesteri hivatalban
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Közszolgálati tisztviselőkről 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 Polgármes-
teri Hivatal 2022. évi munkarendjében 

2022. augusztus 15-én (1 munkanap)
2022. augusztus 22-től 26-ig (5 munkanap)  

igazgatási szünetet rendelt el.
Az igazgatási szünetre az éves szabadságok kiadása és a költséghatékony mű-
ködés érdekében van szükség. 

Az igazgatási szünet alatt a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal zárva tart, kizá-
rólag halálesettel, temetéssel kapcsolatos anyakönyvi ügyeletet biztosítunk 
(részletek külön hirdetményben).

Megértésüket köszönjük!
Gergelyné Csurilla Erika jegyző
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A feladatok motiválnak

• Elsőször arra kérem, pár szóban meséljen magáról!
Palócföldön, Nógrád megyében nőttem fel, ott végeztem általános 
és középiskolai tanulmányaimat, de anyai nagyszüleim révén soly-
mári gyökerekkel rendelkezem. Jelenleg is Solymáron élek. Idén 
októberben lesz 15 éve, hogy a köz szolgálatában dolgozom. Eddigi 
közigazgatási pályámon különböző munkakörökben végigjártam 
a hivatali ranglétrát. A főiskola elvégzése után egy kis nógrádi tele-
pülésen, Szügy községben kezdtem igazgatási és szociális ügyinté-
zőként, majd az évek során dolgoztam városi és fővárosi hivatalban 
is. Ügyintézőként és vezetőként is tevékenykedtem, megéltem a 
napi hivatali munka nehézségeit, illetve a sikeres feladatmegoldás-
sal együtt járó pozitív élményeket egyaránt. Ezen feladatok jelentős 
ügyiratforgalmat jelentettek és változatos, szerteágazó témakörök-
ben szélesítették gyakorlati tudásomat, különösen a hatósági mun-
ka terén. A pilisvörösvári polgármesteri hivatalba kerülésem előtt, 
2017 októbere óta Pilisszántón a szülési szabadságon lévő jegyző 
távollétében, aljegyzői státuszban láttam el a jegyzői feladatokat.

• Akkor az egészen kicsi és az egészen nagy hivatal műkö-
dését is megtapasztalta.
Igen, Pilisvörösvár a második legnagyobb hivatal azok közül, ahol 
dolgoztam. A kis létszámú pilisszántói hivatal után ez kicsit még 
szokatlan, de nem idegen számomra. A nagyobb létszámhoz ké-
pest a vörösvári hivatal is nagyon családias légkörben működik.

• Miért a közigazgatást választotta?
Humán beállítottságú vagyok, a gimnáziumban nagyon szeret-
tem a magyar és a történelem tárgyakat, mindenképpen ebben az 
irányban szerettem volna továbbtanulni. Úgy gondoltam, hogy az 
államigazgatási főiskola elvégzése jó alap lesz. Így kerültem a köz-
igazgatás világába, ahol azóta is maradtam. 

• Pilisszántó polgármestere nyilvánosan is elbúcsúzott Ön-
től a közösségi oldalon, ebből úgy látszott, hogy barátsággal 
váltak el. Így volt?
A Pilisszántón eltöltött öt év alatt megismertem és megszerettem 
a települést, részese lehettem az ott élő emberek mindennapjainak. 
A hivatali ügyintézés kapcsán felmerült problémáikat igyekeztem 
legjobb szakmai tudásom szerint megoldani. Úgy érzem, mind 
polgármester asszonnyal, mind a képviselőkkel, de legfőképp a 
kollégáimmal jó kapcsolatot sikerült kialakítanom a kezdetektől 
fogva. Jóleső érzéssel töltöttek el polgármester asszony dicsérő sza-
vai, nem volt könnyű otthagynom a települést, de nagyon örülök, 
hogy barátsággal válhattunk el, sőt továbbra is kapcsolatban ma-
radhatunk. 

• Miért váltott?
Egyik oka, hogy a korábbi jegyző hamarosan visszatér szülési sza-
badságáról, de vonzott a  kihívás lehetősége is, mivel mindig mo-
tiválnak az új feladatok. Teendőimet igyekszem lelkiismeretesen, 
felelősségteljesen ellátni. Törekszem a precíz, pontos munkavég-
zésre, mindig szem előtt tartva a törvényesség betartását. Az em-
berek iránti elhivatottsággal próbálom végezni napi munkámat. 
Megtiszteltetésnek érzem, hogy bizalmat szavaztak nekem.

• Hogyan fogadták az itteni kollégák, mik voltak az első ta-
pasztalatok, benyomások?
Kivétel nélkül mindenki nagyon kedvesen fogadott. Mindenkitől 
csak mosolyt kaptam, és ez nagyban megkönnyítette az első na-

pokat. Mostanra sikerült minden kollégát egy kicsit közelebbről is 
megismernem. 

• Az eddigiekből az derül ki számomra, hogy nem csak a 
feladatok elvégzése fontos Önnek, legalább annyira a kollé-
gákkal való jó kapcsolat is.
Nagyon fontosnak tartom a kollégákkal való jó kapcsolatot és a jó 
munkahelyi légkört, mert enélkül nem lehet hatékony a munka-
végzés. 

• Mennyire ismeri Vörösvárt?
Több éve már, hogy Solymáron lakom, de a várost inkább csak kí-
vülről ismerem. Attól kezdve, hogy Pilisszántón dolgoztam, egyre 
többet tudtam meg Vörösvárról. Tervezem, hogy kilátogatok a Vö-
rösvári Napokra, mely a kikapcsolódáson kívül jó alkalom arra is, 
hogy ismerkedjek a településsel a hivatal falain kívül. 

• Gondolom, az itteni feladatok átlátása igényel egy kis 
időt…
Gergelyné Csurilla Erika jegyző felügyeletével és segítségével nap-
ról napra kapcsolódom be a hivatal életébe, működési folyamatai-
ba, fokozatosan veszem át elsősorban a hatósági feladatokat. A köz-
igazgatásban eltöltött éveknek köszönhetően remélhetőleg rövid 
időn belül sikerül átlátnom a folyamatban lévő ügyeket. Emberileg, 
úgy érzem, nagyon hamar be tudok majd illeszkedni, de a „mun-
kafonal” teljes felvételéhez néhány hónap biztosan szükséges lesz. 

• Miért épp a hatósági vonal áll legközelebb a szívéhez a 
közigazgatás területéről?
Ez az a terület, ahol nekünk, jegyzőknek, aljegyzőknek a legna-
gyobb felelősséget kell vállalnunk, ugyanis legfőbb feladatunk az 
önkormányzati munka törvényességének biztosítása, a polgár-
mester és a képviselők tevékenységének szakmai segítése. A tör-
vényesség őrei vagyunk, ami nagyfokú precizitást és felelősséget is 
jelent, ennek a kívánalomnak nagy kihívás megfelelni. 

• Mit csinál, amikor nem dolgozik?
A zene és a tánc fontos része mindennapjaimnak. Szabadidőmben 
szívesen zenélek, tagja vagyok a Schaumarer Musikanten zenekar-
nak, ahol klarinéton játszom.

Palkovics Mária

Június vége óta új aljegyző segíti városunk hivatalának munkáját. Balya András a szomszédból, 
Pilisszántóról érkezett, ahol szintén aljegyzőként dolgozott. Az itteni munkáról, 

az új kihívásokról és a beilleszkedésről is beszélgettünk.
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A köztéri virágládák „gyártása”  gőzerővel
tart, a meglévők mellé újabb 16 készítését
végzik a városgazdák.

Még Somogy megyében is akadt
tennivaló számukra: az Önkormányzat
balatonfenyvesi üdülőjében végeztek
el kisebb javításokat, emellett rendbe
tették a növényzetet. 

Időközben megkezdődtek a bontási
munkálatok a Templom téri iskolában,
ahol újabb vizesblokkok felújítása
zajlik.  

A városgazdák részt vesznek a városi események
előkészületi munkálataiban, nem volt ez másképp
a Stégek Éjszakája esetében sem. Ők festették le,
illetve helyezték vízre a tutajt, amelyet a már
hagyománynak számító versenyen húztak a
csapatok. Pilisvörösvár legnagyobb rendezvényén,
a közelgő Vörösvári Napokon is számos feladat vár
rájuk. 

Ez utóbbi feladatot a játszótéren kívül is
elvégezték: lefestették a buszmegállókban
található, összesen körülbelül kéttucatnyi
ülőhelyet, illetve a közterületi padokat.  A sérült
kukák javítását és cseréjét is folytatták több
helyszínen: a városi körforgalomnál, a Rákóczi
utcai, valamint a sportpályán található
játszótéren.  

Elláttak több gondnoki feladatot a
város játszóterein, úgy mint a
kerítésrögzítés, zárszerelés,
kosárpalánkokon a hálók javítása,
cseréje. Ezeken felül a Rákóczi
utcában javítani kellett egy, a
homokozóhoz tartozó elemet, a
sportpálya játszóterén pedig a
hintacsavarokat pótolták. Emellett
lefestették az utcabútorokat az
összesen helyszínen. 

A murvás és aszfaltos utak
kátyúzása  folytatódott többek
között a Vajda János, a Kisvasút és a
Fecske utcában, valamint a tavaknál
található nagy parkolónál.   A Szent
Erzsébet utcai gyalogos átvezetőnél
is dolgoztak, utóbbi helyszínen
pollereket helyeztek ki. 

Nyári munkák,  javítás, festés,  felújítás és rendezvények

Nincs megállás a nyári munkálatok terén a parkokban, 
illetve a zöldterületeken: a kaszálást, a fűnyírást, a 
növényzet, ezzel együtt az ágyások gondozását, 
gyomlálását, valamint a locsolást folyamatosan végzi a 
Városgazda Kft.

A Lahmkruam parkban emellett tókarbantartást
is végeztek, amelynek részeként  lefestették a
tavon található hidat.

Az elmúlt hetekben leszakadt
faágak miatt is hívták a
városgazdákat több helyszínre, a
Szabadság és a Kisfaludy utca
találkozásához, a Vörösmarty
utcába, a Templom térre, illetve a
Kacsa-tó környékére. A Görgey
utcában pedig gallyazásra volt
szükség, miután az ágak benőttek
egy köztéri lámpát.  

A Csobánkai utcában az árkot szabadították meg a 40-
50 centiméter magasan felgyűlt hordaléktól, mindezt
körülbelül száz méter hosszúságban.  

Az elmúlt hetek feladatai között egy
illegálisan lerakott hulladékhalom
felszámolása is szerepelt a vasúti töltés
mellett, az Akácos utcában. Bár a szóban
forgó terület megtisztítása nem a város
hatáskörébe tartozik, miután az ügy nem
mozdult előre az erőfeszítések ellenére
sem, a Városgazda kft. megtisztította a
helyszínt. Összesen egy platónyi
hulladékot – sittet, háztartási szemetet,
szelektív hulladékot – szállítottak el. 
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Tutajhúzás, fáklyák és 
zene a Stégek éjszakáján

Első alkalommal rendezte meg az önkormányzat és a Művészetek Háza a Stégek éjszakáját 
június 25-én a Kacsa-tónál. A hagyományteremtő szándékkal létrehozott rendezvényen kapott 

helyet a város nagy népszerűségnek örvendő eseménye, a tutajhúzó verseny is.

Az első Stégek éjszakája már a kora délutáni órákban elkezdődött a Bu-
dapest Saxophon Quartett koncertjével. A hangulatos muzsika mellett a 
rendezvényhelyszínen frissítők és finomságok várták az érdeklődőket, a 
DMRV Zrt. hideg limonádét és vizet kínált, emellett interaktív játékkal 
várták a gyerekeket, melyek természetesen a vízhez kapcsolódtak. A nagy 
meleg ellenére egyre többen gyülekeztek már ekkor, a tutajhúzó verseny-
re pedig megtelt érdeklődőkkel a Kacsa-tó környéke.

A tutajhúzó verseny a svábok betelepülésének állít játékos emléket, hi-
szen éppen 333 évvel ezelőtt tutajjal, ún. ulmer Schachtellel érkeztek a be-
települők. Az idei tutajhúzó versenyre öt vörösvári csapat nevezett előre, 
egy hatodik pedig helyben verbuválódott, díszvendégként eljött ugyanis 
ifj. Fekete László kilencszeres natúr erősember világbajnok és társai, akik 
a jelenlévők közül választották ki csapatukat. Sorsolás alapján elsőként 
a Pilisi Lapszabászok csapata húzott, majd a Herkules Iron Cross, aztán 
ifj. Fekete László csapata, a futball utánpótlás fiatal focistái, a Herkules 
Ultras csapata és végezetül a TEVÖ csapata. A küzdelem nagyon szoros 
volt, ki az erőt, ki pedig a gyorsaságot próbálta kihasználni, így a takti-
kák igen változatosak voltak. Végül másodpercek, sőt tizedmásodpercek 
döntöttek. A fiatalos lendület és harci kedv meghozta az első helyet az ifjú 
focisták számára, akik saját bevallásuk szerint nem készültek különle-
ges módszerrel, csupán nyerni jöttek. Ez a taktika viszont bevált. Őket a 
Herkules Iron Cross és ifj. Fekete László csapata követte a dobogón. Ne-
gyedik a Herkules Ultras csapata lett, ötödik a TEVÖ, hatodik helyen pe-
dig a Pilisi Lapszabászok végeztek. Minden résztvevő oklevelet kapott, a 
helyezettek pedig ajándékcsomagot is hazavihettek a kupa mellé. Az első 
helyezett csapat a vándorkupa mellett egy hordó sört és egy élményhajó-
zást is nyert.

A tutajhúzással azonban nem ért véget a nap, a vidám versengés csak meg-
alapozta az este további részét. A rendezvényhelyszínen salsa-, jóga- és 
hastáncbemutatót láthattunk, zenélt a Szaxofóbia és a kvártevők, valamit 
a Band of Streets. A tó körül elhelyezett babzsákfotelekben kényelmesen 
ülve lehetett beszélgetni, a gyerekek, családok számára is akadt elfoglalt-
ság, hiszen alkalmuk volt társasjátékot játszani vagy szabadulójátékban 
részt venni. Este közösen drukkolhattunk a magyar vízilabdacsapatnak, 
melyben a vörösvári Manhertz Krisztián is játszik, aki egy kivetítő segít-
ségével személyesen üzent a pilisvörösváriaknak. Az ideiglenesen létreho-
zott tűzgyújtó helyeken pedig közös szalonnasütésre, tűz körüli beszélge-
tésre vártak mindenkit a szervezők, a biztonságról önkéntes tűzoltóink 
gondoskodtak. Az égő kis tüzek mellett egy nagy máglya, sok-sok fáklya 
és színes fényfüzérek gondoskodtak a meghitt nyáresti hangulatról a leg-
újabb hagyományteremtő, közösségépítő rendezvényen.

Palkovics Mária
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Fergeteges hangulat, rengeteg 
zenész, jól ismert dallamok – röviden 
és címszavakban talán így foglalható 
össze az idei Hallo! Werischwar, 
melyet a Puskin utcai parkolóban 
rendeztek meg július 16-án.

Érdemes azonban mégis hosszabban beszámolni a Hallo! 
Werischwarról, hiszen a mostani, könnyűnek nem mondható 
időszakban az ilyen események mutatják meg, hogy igenis szük-
ség van a közösségi élményekre, arra, hogy az ember pár órára ki-
lépjen a hétköznapi gondokból, és felhőtlenül szó-
rakozzon, beszélgessen, jól érezze magát. A július 
16-ai rendezvényen pedig ehhez minden adott volt. 

A meleg ellenére már a 15 órás kapunyitáskor 
sokan érkeztek, hogy elfoglalhassák helyüket a 
sörpadoknál. A frissítőkről és finom falatokról az 
önkormányzati főzőkonyha és a Stampó bár gon-
doskodott, az eseményt dr. Fetter Gábor képviselő 
moderálta. Mire 16 órakor az első fellépő, a Pilis-
vörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar szín-
padra lépett, addigra szinte megtelt a parkolóból 
ideiglenesen bulihellyé alakult helyszín. A vö-
rösvári fúvósok koncertje után – a tavalyi sikerre 
való tekintettel – ismét összeállt az összes fellépő 
zenekar, és két szám erejéig közösen muzsikáltak 
Feldhoffer János és Kozek Balázs vezényletével. 
A Lahmkruam polkát és az Andulka Marschot egy rögtönzött 
sörivó verseny követte öt résztvevővel, majd újra a zenekaroké 
lett a terep. Mivel a sok zenész nem fért fel a színpadra, így az 
előtt muzsikáltak, de az ő produkciójuk után sem maradt üres 

Sváb zene és jó hangulat

a tánctér, hiszen a Mondschein Kapelle és a Pilíšska Kapela ze-
néje nem hagyta nyugodni a lábakat, és a meleg ellenére egyre 
többen perdültek táncra. Ahogy ment le a nap, és hűlt a levegő, 
teljesen tele lett a tánctér, gyerekek, fiatalok és idősebbek egy-

aránt ropták éjszakába nyúlóan. A hangulatot a 
5 Dörfler csak fokozta, őket a Werischwarer Bur-
schen követte, akik zenéjükkel és az „úszós”, majd 
„evezős” koreográfiákkal végképp felpörgették a 
közönséget, a Bergländer Buam pedig továbbra is 
szinten tartotta a hangulatot, sőt egy különleges-
séggel is készültek. Színpadra lépett ugyanis ve-
lük a legendás Die Mooskirchner zenekar énekes- 
gitárosa, Erich Kleindiest, és igazi bulihangulatot 
varázsoltak. Ezzel pedig még mindig nem ért vé-
get az este és a tánc, 11 órától az Adlersteiner, éj-
féltől pedig az Altsteiner Blaskapelle játszott késő 
éjszakáig.

Végül valamikor a késői órákban fejeződött be a 
második Hallo! Werischwar zenésztalálkozó, me-
lyet a tervek szerint jövőre is megrendez majd az 

önkormányzat és a Művészetek Háza. Addig is van mit várni, 
hiszen augusztus közepén újra lesz Vörösvári Napok, ahol több 
napon át ismét a közösségé lesz a főszerep.

Palkovics Mária
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Az egészségügy díjazottjai
Semmelweis-nap alkalmából adta át az idei Réthy Zoltán-díjakat dr. Fetter Ádám 

polgármester a szakrendelő dolgozóinak. Ezúttal is két díjazott volt, 
Bartus Imréné Zsuzsanna laborvezető asszisztens, vérvételes nővér 

és dr. Mihályi István szülész-nőgyógyász szakorvos.

A nagy meleg miatt a 
szakrendelő egyik vá-
rótermében rendezték 
meg az idei díjátadó 
ünnepséget június 
30-án, melyen jelen 
voltak az intézmény 
dolgozói, a hivatal 
és az önkormányzat 
képviselői és néhány 
meghívott vendég, ro-
konok, családtagok. A 
megjelenteket dr. Kóti 
Tamás, az intézmény 
igazgatója köszöntöt-
te, aki amellett, hogy 
megköszönte a kollé-
gák kitartó és fárad-
hatatlan munkáját, 
beszélt a nehézségek-
ről és az eredmények-
ről is. Dr. Fetter Ádám 
polgármester is háláját fejezte ki a rendelő dolgozóinak azért a 
helytállásért, mellyel újra és újra bizonyítják elhivatottságukat 
és kitartásukat.

A Réthy Zoltán-díjat tavaly alapította az önkormányzat, és min-
den évben két olyan, az egészségügyben dolgozó szakember 
kapja, akik kiemelkedően, lelkiismeretesen végzik munkájukat. 
Az egyik díjazott idén Bartus Imréné, aki szinte egész életét Pilis-
vörösváron töltötte, és már kamaszkorában tudta, hogy az egész-
ségügyben szeretne dolgozni. Számos szakképesítés megszerzése 
után 1982-ben kezdett el Vörösváron dolgozni asszisztensként, 
több szakrendelésen is dolgozott, majd elvégezte a laboratóriumi 

asszisztens képzést. 2020 óta már nyugdíjasként ugyan, de to-
vábbra is lelkesen dolgozik a szakrendelőben. Az önkormányzat 
által hozott határozat szerint „Pilisvörösvár Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete Bartus Imréné laborvezető asszisztens, 
vérvételes nővér részére a több mint 35 éven át a Pilisvörösvári 
Szakrendelő asszisztenseként, majd az intézmény laborjában 
végzett, lelkiismeretes és segítőkész, magas színvonalú munkája 
elismeréseként Dr. Réthy Zoltán-díjat adományoz.”

Szintén elismerést vehetett át dr. Mihályi István szülész-nőgyó-
gyász szakorvos, főorvos. A Semmelweis Egyetem Általános Or-
vostudományi Karán végzett, ez idő alatt sikeres mentővizsgát 
is tett, és egy évig mentőorvosként dolgozott. 1986-tól majdnem 
10 éven át a fővárosi Balassa János Kórház szülészet-nőgyógyá-
szati osztályán dolgozott, később szülészet-nőgyógyászati szak-
vizsgát tett, majd szülészet-nőgyógyászati ultrahang licence 
vizsgát is szerzett. 1988 óta dolgozik Pilisvörösváron a szakren-
delőben. Az önkormányzati határozat szerint „Pilisvörösvár Vá-
ros Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Mihályi István 
szülész-nőgyógyász szakorvos, főorvos részére a Pilisvörösvári 
Szakrendelőben folytatott, több mint három évtizedes, lelkiis-
meretes gyógyító tevékenysége, szakmai tudása és elkötelezett-
sége elismeréseként Dr. Réthy Zoltán-díjat adományoz.”

Az oklevelet és a Mátrai Üveg-Tükör Kft. által készített üveg 
emlékplakettet Fetter Ádám polgármester adta át a kitüntetet-
teknek, majd az ünnepélyes pillanatokat a gratulációk és kötet-
len beszélgetés követte.

PM
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Önkormányzati tábor a rászorulóknak 

A városvezetés tavalyi kezdeményezését követően a Művé-
szetek Háza ez évben is szervezett tábort a hátrányos helyze-
tű gyerekek számára. A korábbi TEVÖ-s elképzelés a Rosen-
hof Lovardával összefogásban valósulhatott meg, akik ideális 
helyszínt biztosítottak a gyerekek tartalmas és élménydús 
kikapcsolódásához, feltöltődéséhez. 

A széles körű együttműködés eredményeként megvalósuló, 
június 27. és július 1. között szervezett napközis táborban a 
korábbinál több, mintegy 28 fiatal vett részt. A gyerekeket ez 
alkalommal is rászorultság alapján, az iskolákkal együttmű-
ködve választotta ki a Városi Napos Oldal. A résztvevők az 
1–8. osztályos korcsoportból kerültek ki.

A szervező Művészetek Háza és a Napos Oldal munkatár-
sai, valamint a közreműködő pedagógusok számos izgalmas 
programmal készültek a gyerekeknek, így kézműveskedés-
sel, agyagozással, szociális készségeket fejlesztő játékokkal, 
mesével, medencézéssel. Mindemellett szerveztek íjászatot, 
jógát, lovas kocsizást, és a helyszín adottságaiból adódóan 
minden nap biztosított volt a lovaglási lehetőség is.

Újdonság, hogy a tábor programjában ez alkalommal külső 
helyszínek is szerepeltek. A Sváb Sarokban Zsámboki Sza-
bolcs segítségével megismerkedhettek a gyerekek a régmúlt 
idők eszközeivel. A rádlit rögtön ki is próbálták, és csöröge-
fánkot sütöttek. A könyvtárban illatos levendulás zsákok 
készültek, a Művészetek Házában pedig agyagozhattak a fi-
atalok.

A táborban részt vevők nagy lelkesedéssel fogadták Fetter 
Ádám polgármestert és Strack Bernadett alpolgármestert, 
akik látogatást tettek a gyerekeknél. „Nagyon örülünk, hogy 
egy ilyen élményekkel teli, tartalmas hetet biztosíthatunk a 
gyerekeknek. Számukra sajnos nem adatik meg sem a nya-
ralás, sem pedig más táborozási lehetőség, gyakorlatilag ez 
az egyetlen szervezett nyári programjuk. Ezért különösen jó 
érzés, hogy örömet tudtunk szerezni nekik. Köszönjük támo-
gatóinknak, hogy nagylelkű felajánlásaikkal, lelkiismeretes 
munkájukkal hozzájárultak a tábor sikeres megvalósítá-
sához. Összefogással ismét egy szép célt szolgálhattunk” – 
mondta Strack Bernadett alpolgármester.

MH

Támogatók:

Rosenhof Lovarda – Hollauer György és Wippelhauser 
Dóra házigazdák (helyszín biztosítása, lovaglás, 

medencézés)
Deli Bistro (meleg ebéd, reggeli és uzsonna biztosítása)
NapmintnapGo – Uzonyi Tamás és Roland (gyümölcs, 

péksüti)
Ziegler szikvíz – Mirk Tamás

Vörösvár Húsműhely – Schäffer János (felvágottak, 
lovas kocsikázás)

Pita Tours (gyermekek szállítása)
YooWc Kft.

Breier Farm (szörpök)
Dr. Selmeci Gábor (fagylalt)

Nagy Roland (íjászat)
Zsámboki Szabolcs (néprajzi bemutató)

Ulrich Regina, Tóth Laura (lovasoktatás)
Snieder Evelin (jógaoktatás)

További képek a táborról:
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Levelek az idő vén fájáról
Átutazóban Vörösváron

Lakott-e a nagy királynő a vén falak közt?
Egy 1718-as postatérkép szerint a Bécs és Buda közötti postajárat 
Buda előtti utolsó állomása Veresvár volt, a mai Városháza pedig 
egykoron postakocsi-állomásként és vendégfogadóként műkö-
dött. 1749-től a postakocsik a Mária Terézia építtette új makadám-
úton (Kaiserstrasse) közlekedtek. 

A feljegyzések szerint a királynő 1751. augusztus 4-én Budára me-
net férjével együtt megállt Vörösváron. Arra nincs bizonyítékunk, 
hogy meg is szállt volna a postakocsi-állomás épületében, ahogy 
azt dr. Réthy Zoltán Községháza című versében megírta:

A vén falak közt téli éjjel
A múlt ráz rozzant ablakot
És keresi a nagy királynőt,
Ki egyszer régen itt lakott.
Most szegény ember ezer gondja
Lakja a termek polcait
És itt írják be egy nagy könyvbe
Az új világ magyarjait.

Igaz, az sincs kizárva, hogy mégiscsak itt vett szállást a királynő, 
főleg ha sötétedéskor érkezett ide. Innen ugyanis közel húsz kilo-
méterre volt a királyi palota (amit ő építtetett), éjszaka pedig nem 
volt tanácsos útra kelni még egy királynőnek sem, hiszen ebben az 
időben túlságosan sok volt az útonálló.

Az egykori postakocsi-állomást, majd vendégfogadót végül 1895-
ben vásárolta meg a községi képviselő-testület Községháza céljára.

 „Sajnálom, de esőt nem tudok adni, nem vagyok 
Isten”
Közel másfél évszázaddal Mária Terézia látogatása után egy másik 
jeles császár és király utazott át Vörösváron: I. Ferenc József. Erről 
a császárlátogatásról majd’ mindenki tud Vörösvár lakói közül, 
hiszen városunk legismertebb anekdotájaként kapott szárny-

ra. Fogarasy-Fetter Mihály Pilisvörösvár és története című város-
monográfiájában így olvasható a történet:

Miután Ferenc József király és császár 1896-ban Budapesten felavatta 
az első földalatti vasutat, Piliscsabára utazott, és megtekintette az új 
katonai tábort. Délután visszament Budapestre. Útközben megállt a vö-
rösvári községháza előtt. A falu apraja-nagyja ünnepélyesen fogadta a 
császárt. Hasenfratz Márton, a község bírója rövid beszédet tartott. Az 
üdvözlés után megkérdezte a császár: „Mi újság Vörösváron? Minden 
rendben van?” „Igenis fenség, minden rendben van, csak túl nagy a hő-
ség, minden kiég. Eső kellene.” „Sajnálom, de esőt nem tudok adni, nem 
vagyok Isten” – válaszolta a császár és továbbindult a főváros irányába.

Az egész falu megharagudott a buta bíróra. Eső helyett inkább 
valami értékeset kellett volna kérnie, mondták az emberek. Ettől 
kezdve a vörösváriak Hasenfratz Mártont „dummer Bauer”-nak 
(buta paraszt) nevezték. Tumbau lett a gúnyneve. A következő 
évben új bírót választottak, Müller Jánost. A fenti esemény szájról 
szájra járt, és minden vörösvári ember ismeri.

Az anekdotát mesélő, hallgató és továbbadó emberek felháborodva, 
gúnyosan vagy akár kárörvendően állapíthatják meg magukban, 
milyen buta volt ez a bíró, tényleg megérdemli a „Tumpau” csúfne-
vet. Bezzeg ők az ő helyében milyen okos válaszokat tudtak volna 
adni…

Mivel ez egy anekdota, azt javaslom, a viccértékén túl ne tulajdo-
nítsunk neki túl nagy jelentőséget. A történet szájról szájra terjedt, 
rosszindulatú anekdotázók is megforgathatták a szavakat. Nem 
tudhatjuk, mi volt pontosan a kérdés vagy kérdések, amit a császár 
feltett a bírónak, és pontosan mit válaszolt rájuk és milyen szöveg-
környezetben a bíró. A történet ilyetén való elmondása a szokásos 
csattanóval ér véget, amit megszokhattunk a viccek, anekdoták 
zárásaként: „Sajnálom, de esőt nem tudok adni, nem vagyok Isten.” 
El tudom képzelni, hogy ez utólag került a történethez, hogy minél 
bombasztikusabb legyen a poén.

Nem tagadom viszont, hogy jómagam is gyakran idézem ezt az 
anekdotát (nyelvtanórákon még tollbamondásként is diktáltam). 
Költői énemet is megihlette a vicces sztori, midőn jó tíz évvel ez-
előtt klasszikus verselésben, görög-római hexameterekben fogal-
maztam meg:

Ferenc József Vörösváron
Milleniumkor a felség átutazott a falunkon:
Községháza előtt nagy tömeg élteti őt,
Izgul a bíró, el ne keverje beszéd fonalát most,
Hízeleg egyre csak ő: „Éljen a bölcs, a dicső!” 
Tetszik a nyalfa beszéd a királynak, az arca pirulva.
Várja a nép a kegyét, árad-e rájuk elég? 
„Mit tehetek faluért, mi hiányzik?” – kérdi a császár.
Ím jön a válasz elő: „Kellene egy kis eső!”
Hökken a császár: „Nem vagyok Isten, égre tekintsen!”
S indul a hintaja már, porzik az út a nyomán.
Ám a biróra az ostoba válasza rossz napokat hoz,
Szidja a nép eleget, adva a „Tumpau” nevet.

Fogarasy Attila
Pilisvörösvári Honismereti Klub

Sorozatunk előző részeiben a Szent Koronáról és 
a Szent Jobbról írtunk, abból az alkalomból, hogy 
Vörösváron is leróhatták előttük hódolatukat az itt 
lakók. Ezúttal két osztrák császár és magyar király 

nevezetes látogatását elevenítjük fel.

Helytörténet

A Községháza egy 1909-ben feladott képeslapon

20



Vörösvári Újság    2022. július 21

Új könyvek
a városi könyvtárban

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

Jonathan Franzen: Tisztaság I–II. kötet
A mű főhajtás Dickens Szép remények című 
regénye előtt, megmutatva, mi mindenben 
változott a világ bő százötven év alatt, de 
arra is felhívva a figyelmet, hogy mi az, ami 
nem változott.

Michelle Icard: Hogyan beszélgess vele?
Hogyan értsük meg a kiskamaszt, hogyan 
beszélgessünk vele? A szerző egy egysze-
rű, ötlépéses kommunikációs modellt java-
sol a szülő és a gyerek között zajló beszél-
getések lefolytatásához.

Kim Stanley Robinson: 
A Jövő Minisztériuma
A science fiction egyik legnagyobb ma élő 
óriása a klímaváltozás olyan vízióját mutatja 
be, amilyet eddig elképzelni sem tudtunk. 
A regény kétségbeesett felütésű, ám re-
ményteli üzenetekkel teli.

Stephanie Middleberg: 
A természetes babaételek nagykönyve
A szerző szakemberként és gyakorló anya-
ként egyaránt értékes táplálási tanácsokkal, 
tapasztalatokkal szolgál, és több mint 230 
egyszerű receptet oszt meg.

David de Jong: Náci milliárdosok 
Az oknyomozó újságíró művében a véres 
pénz nyomába ered, és korábban fel nem 
dolgozott dokumentumokra és forrásokra 
hagyatkozva feltárja Németország leggaz-
dagabb üzleti dinasztiáinak történetét. 

Náray Tamás: Anyám szerint
A szerző legújabb és talán legszemélye-
sebb, legszókimondóbb kötete egy cso-
korba gyűjtve adja közre életének sze-
mélyiségformáló eseményeit, a családi 
legendárium történeteit.

Holly Davis: Fermentálás 
A fermentálás a legősibb tartósítási eljárás, 
szerte a világon a kulináris hagyományok 
szerves része. A könyv több mint 100 re-
ceptjével az erjesztés legpraktikusabb út-
mutatója.
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Ismét nagyszerű eredmények 
a Vásár téri iskolában

Iskolánk júniusban tudta meg, hogy a korábbi évekhez hasonlóan ismét remek eredményt ért el a 
2021-es év országos kompetenciamérésében. Tanulóink az országos átlag és az ország városi általános 
iskoláinak átlaga felett teljesítettek a két tavasznyi online távoktatás ellenére is. Az iskola tanulmá-
nyi átlaga 4,43 lett, tanulóink közel fele kapott jeles vagy kitűnő bizonyítványt. Mindezekre nagyon 
büszkék vagyunk. 

Évek óta 8. osztályos tanulóink egy csoportja kétévi felkészülés után megpróbálkozik a német állam 
által is elismert DSD nyelvvizsga megszerzésével. A kétévnyi munka után igazán megérdemelten ve-
hetik majd át a nyelvvizsga-bizonyítványaikat, amelyek valószínűleg nyáron érkeznek majd meg. A 
vizsgára jelentkezők közül B1-es nyelvvizsgát kapott Büte Réka Erika, Braun Panna, Nick Alexandra, 
Szilágyi Zille Sára, Varga Ádám, Konkoly Zoltán, Kovács Miksa Gábor, Kovács Ákos Gergő, A2-es ered-
ményt ért el Izsák Krisztián, Koczor Dalma, Komáromi Levente, Lackó Imola, Nyárádi Laura, Radnai 
Franciska, Sóskuti Csongor György, Varga Vince. Felkészítő tanáraik Stecklné Boldizsár Katalin és 
Szabó Zoltánné Nagy Tímea voltak. Gratulálunk kollégáinknak és diákjainknak!

Iskolánk minden évben emléklapok átadásával emlékezik meg három nagyszerű pedagógusról, és 
ezáltal jutalmazza legkiemelkedőbb diákjait:

Kapitány Györgyné Emléklappal a legkiválóbb tanulmányi eredménnyel rendelkező negyedikes ta-
nulót jutalmazzuk.  Az emléklapot Tóth Vince 4. b osztályos tanuló kapta. 

Hidas György Emléklappal a legjobb német vagy német nemzetiségi eredményt elérő nyolcadikos ta-
nulót jutalmazzuk. Az emléklapot Varga Ádám 8. a osztályos tanuló kapta.

Csonka József Emléklappal a legkiválóbb tanulmányi eredménnyel rendelkező nyolcadikos tanulót 
jutalmazzuk. Az emléklapot Szilágyi Zille Sára 8. a osztályos tanuló kapta.

Fogarasy Attila, iskolánk volt tanára a Fogarasy család nevében új emléklapot alapított, melyet an-
nak a tanulónak adományozott, aki kimagasló teljesítményt nyújt Pilisvörösvár helytörténeti és nép-
ismereti értékeinek megőrzésében. A Vitéz Fogarasy-Fetter Mihály Emléklapot Major Mónika 4. a 
osztályos tanuló kapta.  

Pilisvörösvár város Önkormányzata minden évben külön oklevéllel jutalmazza az iskola arra legér-
demesebb diákjait. A díjat Pilisvörösvár város polgármestere, dr. Fetter Ádám adta át. Idén az okleve-
leket és a jutalmakat Kimmel Laura 6. a, Botzheim Bodza 8. a, Nick Alexandra 8. a és Konkoly Zoltán 
8. b osztályos tanulók kapták.

A német nemzetiségi önkormányzat elismerő oklevelét vehették át a német nyelv elsajátítása terüle-
tén kimagaslóan teljesítő diákjaink. A díjakat Sax László, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke 
adta át. Az oklevelet az országos német nyelvű vers- és prózamondó versenyen nyújtott kiváló sze-
replésért Gemela Rebeka 4. a, Jakab Elizabet 5. a és Radnai Franciska 8. a osztályos tanulók kapták.

Igazgatói elismerésben részesültek kiemelkedő szorgalmukért, kitartó, jó színvonalú tanulmányi 
munkájukért Scheller Kata 6. a, Kovács Miksa Gábor 8. a és Koczor Dalma 8. b osztályos tanulók.

Diákönkormányzati, valamint közösségi munkájáért Somogyi Bendegúz György 8. a osztályos tanuló 
Diákönkormányzati dicséretben részesült.

A kitartó tanulás és szorgos munka eredménye megmutatkozott az idei versenyeredményekben is. 
Több sikeres szereplés, megnyert országos, regionális és megyei versenyek jelzik ezt. A következő táb-
lázat a legjobb helyezéseket (területi 1–6., megyei 1–10. és országos 1–20.) nevenként foglalja össze:

A 2021/2022-es tanév a nehézségek, a karanténok és a rengeteg 
munka ellenére visszaigazolta, hogy elhivatott pedagógusokkal, 

lelkes diákokkal és támogató szülői háttérrel remek 
eredményeket lehet elérni. Van oka büszkének lennie 

Pilisvörösvárnak a remek eredmények láttán. 
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Ismét nagyszerű eredmények 
a Vásár téri iskolában

Dicsőségkönyv 2022
Német vers- és prózamondó verseny – Mundart Forduló Helyezés Osztály
Müller Anna

megyei

7. 3. a

Rákosfalvi Áron 8. 3. a

Major Mónika 2. 4. a

Gemela Rebeka 3. 4. a

Jakab Elizabet 1. 5. a

Radnai Franciska 1. 8. a

Német vers- és prózamondó verseny – Mundart Forduló Helyezés Osztály
Major Mónika

országos

7. 4. a

Gemela Rebeka 10. 4. a

Jakab Elizabet 3. 5. a

Radnai Franciska 1. 8. a

Friedrich Schiller Verseny (német nyelvi) egyéni Forduló Helyezés Osztály
Braun Panna 

regionális

1. 8. a

Konkoly Zoltán 3. 8. b

Közönségdíj: Varga Ádám, Sóskuti Csongor, Nick Alexandra 8. a

Friedrich Schiller Verseny (német nyelvi) csapat Forduló Helyezés Osztály
Büte Réka, Koczor Dalma, Laczkó Imola

regionális
1. 8. b

Braun Panna, Radnai Franciska, Szilágyi Zille Sára 3. 8. a

Makkai Olivér Forduló Helyezés Osztály
Országos Kick-Box Bajnokság

országos

3.

8. a

Diákolimpia Kick light kategória – országos 1.

Diákolimpia Kick light kategória – országos 2.

Utánpótlás Kick-box magyar bajnokság – kick light szabályrendszer 1.

Utánpótlás Kick-box magyar bajnokság – light contact szabályrendszer 2.

Diákolimpia Kick-Box Forduló Helyezés Osztály
Sodró Bendegúz országos 1. 5. b

Diákolimpia – TAEKWONDO Forduló Helyezés Osztály
Takács Mihály országos 2. 4. b

Diákolimpia – Óbudai Judo Diák Olimpia (saját koroszt. súlycsop. egyéni verseny) Forduló Helyezés Osztály
Tihanyi Borisz

országos
2. 1. a

Tihanyi Adolf 3. 3. b

Akrobatikus rock and roll világkupa Forduló Helyezés Osztály
Marlok Lili világkupa 2. 5. a

Fitkid Országos Diákolimpia Forduló Helyezés Osztály
Topor Natasa országos 2. 3. a

Botzheim Bodza Forduló Helyezés Osztály
Ifjúsági Országos Bajnokság Judo

országos

3.

8. a

Serdülő Országos Bajnokság Judo 1.

Ifjúsági Országos Bajnokság Judo 3.

Felnőtt Országos Bajnokság Judo 7.

Junior Országos Bajnokság Judo 3.

Ifjúsági Európa Kupa nemzetközi 5.

Gratulálunk minden kedves Vásár téri diáknak, szülőnek és pedagógusnak!

Iskolavezetés
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Királyok és 
fejedelmek útján 

Templom téri diákok Erdélyben
A Bethlen Gábor Alap Határtalanul pályázatának keretében 
május 31-től június 3-ig a 7. évfolyam 42 diákja és 4 pedagógusa 
vett részt egy négynapos partiumi, erdélyi kiránduláson. A si-
keres pályázatot Korponay-Szabó Ildikó készítette, a cél az érin-
tett települések magyarságával történő kapcsolatteremtés és az 
együvé tartozás érzésének megerősítése volt. Utunk a nemzeti 
összetartozás napjához és szívünkhöz is nagyon közel állt.
Várakozással telve, örömmel indultunk útra, hiszen legtöbben 
először jártunk itt. A két osztályfőnök, Korponay-Szabó Ildikó 
és Janka Edit mellé csatlakozott Simonné Gáspár Ildikó és Czirá-
ky Anna. Rendkívül tartalmas, sokszínű, hangulatos túrák 
után, élményekkel gazdagon tértünk haza. Gyönyörű tájakon, 
változatos történelmi helyszíneken jártunk, benyomásainkat 
gazdagította a helyiek tisztasága, őszintesége, természetes nyi-
tottsága.
Ady városában, Nagyváradon meglátogattuk a római katolikus 
székesegyházat, mely előtt megkoszorúztuk Szent László szob-
rát. A belvárosi és a Körös-parti séta során megcsodálhattuk a 
város ikonikus, szecessziós épületeit. A Király-hágón, Erdély ka-
puján átkelve Körösfőre, Kalotaszeg központjába, a Sebes-Körös 
forrásvidékére vitt utunk. A református templom fakazettás 
mennyezete mindenkit lenyűgözött. Magyarvista után kincses 
Kolozsváron tiszteletünket tettük Hunyadi Mátyás szülőházá-
nál, majd szobránál. Elsétáltunk a gótikus, Farkas utcai refor-
mátus templomba, míg magunkba szívtuk Erdély fővárosának 
hangulatát. A Tordai-hasadék, majd a tordai sóbánya 13 eme-
letnyi lépcsői kihívást és nagy élményt jelentettek számunkra. 
Rövid sétát tettünk a Székelykő lábánál fekvő Torockón, ahol 
láthattuk a különleges építészeti stílusú házakat, azok gazdag 
népi kultúráját. 
A Bethlen Gábor által alapított Nagyenyedi Református Kollé-
giumban megkoszorúztuk a fejedelem szobrát, akinek nevéhez 
fűződik Erdély aranykora. Gyulafehérváron, az Erdélyi Fejede-
lemség hajdani fővárosában tisztelegtünk a Hunyadiak sírem-
lékénél, majd Vajdahunyadra látogattunk a Hunyadi–Bethlen 
kastélyhoz. Megismerkedtünk a dévai Szent Ferenc Alapítvány 
szegény sorsú gyermekeinek életével, és átadtuk nekik gazdag 
adományunkat. Itteni szállásunkkal szemben, a hegyen állt 
„magos Déva vára”, amelyet 13 fitt diák és két tanáruk a nap 
végén megmászott. Utunk végén Marosillyén, Bethlen Gábor 
szülőházában töltöttünk egy tanórát, ezután Solymosvár rom-
jaihoz a déli hőségben hősies túrát tettünk, ahonnan gyönyörű 
kilátás nyílt a Marosra, végül Máriaradnán a kegytemplomban 
időztünk. Arad érintésével utunk hazafelé vezetett.
Az út elérte célját; benyomásai, hatásai érzékelhetőek voltak a 
diákjaink körében. Megtapasztaltuk Erdély szépségét, történel-
mi jelentőségét, ami örökre beférkőzött a szívünkbe.

Simonné Gáspár Ildikó

Nyolcadikosok a 
cipszerek földjén, 
a Szepességben
Nyolcadikosaink két éve vártak már erre a kirándulásra, ame-
lyet a Határtalanul program keretében pályázaton nyertünk, 
ám a korlátozások miatt végül csak a ballagás után sikerült 
megvalósítani. Június 12-én 53 diák és 4 pedagógus indult a 
Templom Téri Általános Iskolából a Felvidék felfedezésére.
Szlovákiai látogatásunkat Kassa gyönyörű belvárosában kezd-
tük, ahol megtekintettük a Szent Erzsébet-dómot, valamint a 
Rákóczi-emlékhelyet, a fejedelem rodostói házának másolatát. 
A márkusfalvi kastélyban lélegzetelállító hangszerkiállítás 
és bútortörténeti múzeum fogadta a látogatókat. Hihetetlen 
volt látni az ismert hangszerek eredeti, több száz éves válto-
zatait. Jártunk Lőcsén, a Szepesség egyik legszebb városában 
és Késmárkon, ahol megkoszorúztuk Thököly Imre sírját az új 
evangélikus templom kriptájában. Meglátogattuk az UNESCO 
Világörökség részét képező cipszer fatemplomot is, amely egy 
kizárólag tiszafából és vörösfenyőből épült, egyedülálló faépít-
mény. A belső tere, díszes karzatai és festményei mindannyi-
unkat lenyűgöztek. 
A kulturális helyszínek mellett rengeteget kirándultunk: 
megmásztuk a Hernád-áttörés vadregényes ösvényeit, ahol 
vaslétrák, mászóvasak, fémhidak és pallók segítségével ka-
landoztunk, próbára téve bátorságunkat, határainkat. Ólubló 
váránál megcsodáltuk a lenyűgöző kilátást és bepillantást 
nyerhettünk a környező falvakban élők egykori életmódjába 
a helyi néprajzi múzeumban. A kamalduli szerzetesek Vörös-
kolostorának megtekintése után lélegzetelállító tutajozásra 
indultunk a Dunajecen. A kétórás utazás alatt a tutajt irányító 
gorálok a körülöttünk magasodó mészkőszirtek között mesél-
tek a vidékhez kötődő legendákról, valós történetekről. Végül 
hazafelé még betértünk az örök jég birodalmába, az UNESCO 
Világörökségi listáján is szereplő dobsinai jégbarlangba, amely 
hosszúságával és mélységével a legnagyobb jégbarlangok közé 
tartozik Európában. Az alpesi térségen kívül sehol Európában 
nem található ennyi jég, amely helyenként több mint 25 m vas-
tagságnál nagyobb.
Miközben végigjártuk a magyar történelemhez kapcsolódó 
emlékhelyeket, valamint az egykor Magyarországhoz tartozó 
térség csodálatos természeti képződményeit, maradt időnk 
arra is, hogy még egyszer utoljára nagyokat beszélgessünk, ne-
vetgéljünk, focizzunk, röplabdázzunk a Szlovák Paradicsom 
területén található podlesoki szállásunkon. Így minden tekin-
tetben felejthetetlen emlékeket gyűjtöttünk a négy nap alatt, 
az út pedig tökéletes lezárása lett az együtt töltött éveknek.

Szőreginé Szabó Adrienn



Vörösvári Újság    2022. július 25Sport

Elmúlt lapszámunkban a felnőttcsapatról, most a Pilisvörösvári UFC (PUFC) utánpótláscsapatairól 
írunk lapunk hasábjain. Bilau Csaba elnökkel tisztáztuk a részleteket.

• Hogyan alakult a mögöttünk lévő idény az utódnevelés 
terén?
Általánosságban azt mondhatom, hogy minden utánpótlás kor-
osztályunk és játékosunk sokat fejlődött egy év alatt. Ebben nagy 
része van az edzőknek, akik nagyon alázatos munkát végeztek. Saj-
nos több személyi változás is lesz az edzői állományunkban, hiszen 
Engerth Csaba befejezte az edzősködést, bár mint alelnök továbbra 
is marad a klubnál, Horváth Áron pedig máshol folytatja az edzői 
munkát, neki sok sikert kívánunk további karrierje során. Termé-
szetesen a pótlásukról intézkedtem, már meg is kezdte a munkát 
egy nagyon tapasztalt szakember, Triff Ferenc, aki több éven ke-
resztül Piliscsabán dolgozott, szinte minden korosztálynál. A téma 
kapcsán ismételten szeretném megköszönni a nálunk focizó gyer-
mekek szüleinek a segítségét, akik minden területen nagyon sokat 
segítenek az egyesület színvonalas működésében.

• Mennyire érdeklődtek a legfiatalabb generáció tagjai a 
futball iránt, sok új ifjú tagja lett a PUFC-nak?
Úgy látom, hogy a járvány ideje alatt volt egy kis visszaesés, de 
reméljük, ez már a múlté. A foci továbbra is nagyon népszerű. A 
tavaszi szezonban nagyon sok új játékos érkezett hozzánk. Remél-
hetőleg ez a tendencia folytatódik, és ősszel is sokan csatlakoznak 
majd az edzéseinkhez.

• Milyen sikerekről lehet beszélni a gyerekek kapcsán?
A bajnoki korosztályaink közül az U13-ban egy MLSZ-szabály 
szerint nincs tabella az évad végén, de a gyerekek abszolút nem 
vallottak szégyent. Nagyon sokat fejlődtek az ősz óta. Az U19-es 
korosztályunk a harmadik, míg az első számú U16-os csapatunk 
a második lett a Pest megyei első osztályú pontvadászatban, de 
nagyon büszke vagyok a második U16-os csapatunkra is, akik 1-2 
évvel fiatalabbként is nagyon értékes szezont produkáltak. Meg 
szeretném említeni a bozsikos korosztályainkat is, akik hétről hét-
re fesztiválokon és tornákon játszanak. Az eredményt itt sem szá-
moljuk, de esetükben is nagyon sok fejlődés tapasztalható.

• Az idősebb utánpótlás-neveltek közül lesznek olyanok, 
akik ezentúl már csak a felnőttben folytatják?
Igen, több játékosunk is már „kiöregedett” az U19-ből, ők csak a 
felnőttben folytatják tovább. Ezzel kapcsolatban megjegyezném, 
hogy már szinte biztos: tanulva az elmúlt évek tapasztalataiból, 
a következő szezonban nem is indítunk majd U19-et. A legfelsőbb 
utánpótlás-korosztályunk az U17 lesz. Így nem fordulhat az elő, 
hogy több játékosunk is a felsőbb korosztályokban kettős terhelést 
kap egész évben: az U19 mellett még a felnőttben is játszania kell.

• A nyár hátralévő részében milyen programokkal készül a 
klub? 
Augusztus 11-én, csütörtökön rendezzük meg a Zuzu-kupát. Az 
idén is nagypályás felnőttkupa várható, ahová két szomszédos te-
lepülés csapatát hívtuk meg. A nyár utolsó hónapjában két focitá-
bort szervezünk. A felnőttbajnokság augusztus utolsó hétvégéjén 
indul majd, az utánpótlás-bajnokságok pedig szeptember első vagy 
második hetében. Addig még nagyon sok munka vár ránk, hogy 
felkészülve kezdhessük el a bajnoki szezont.

kókai
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Fotók: Szabó János

Változások és sikerek
az utánpótláscsapatoknál
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Olvasóink bizonyosan emlékeznek Berta László testépítőről írt év eleji portrénkra. Akkor mi sem 
gondoltunk volna, hogy rövid időn belül egy vörösvári hölgy kiváló eredményei kapcsán újra 
írunk a témáról. Méhes Alexandrával készült írásunkban megszólal Berta Klaudia, a szentiváni 

Testkovács Fitness egyik profi edzője is.

A munka meghozza 
eredményét

Portré Méhes Alexandra fitneszversenyzőről

Alexandra története tavaly ősszel vette kezdetét, amikor bejelent-
kezett a fitneszterembe. Kezdetben hetente háromszor járt Klau-
diához és Lászlóhoz edzésekre, ez a szám azóta megduplázódott. 
Tudatosan tette le a voksát a személyi edzővel való munka mellett, 
mert bár korábban kipróbálta magát különböző sportágakban, de 
a konditermi edzéshez elengedhetetlennek tartotta a gépek és a 
különböző folyamatok helyes megismerését.

„A mozgás egészen gyermekkorom óta jelen van az életemben. 
Hatévesen kezdtem a klasszikus és jazztáncot, felnőttként csopor-
tos edzésekre jártam” – meséli magáról Alexandra, aki életvitel-
szerűen 18 éves kora óta él Pilisvörösváron, de kötődése még mé-
lyebb, hiszen nagypapája ízig-vérig vörösvári volt.

És hogy miként is jött az életébe a versenyzés? A választ ezúttal 
az edző adja: „Éppen versenyzőválogatást tartottunk, és látva 
Alexandra jó formáját, továbbá ismerve azt a munkát, amit képes 
beletenni az edzések során – gondolok itt a színpadig tartó hosszú 
útra: súlyzós és kondigépes edzések, komplex étrend stb. –, java-
soltuk neki, hogy érdemes lennie kipróbálnia magát egy megmé-
rettetésen mint fitneszmodell.”

Így is lett. Alexandra májusban, Bábolnán indult az IBFF (Inter-
national Bodybuilding and Fitness Federation) Hungary szövetség 
kvalifikációs versenyén sportmodell kategóriában, amelyet meg 

is nyert. Nem volt sok idő az eredményen elmerengeni, 
hiszen Szlovéniában hamarosan sor került a szervezet 
világbajnokságára, amely után két héttel már az olasz 
Európa-bajnokság is látótávolságban volt. Alexandra 
a sportmodell kategóriát a szlovénoknál is bezsebelte, 
aranyérmesként pedig az abszolút kategóriában, tehát 
az összes női kategória első helyezettjeinek versenyén 
is indulhatott, ahol egy öt éve veretlen, moldáv magas 
modellt utasított maga mögé, ezzel pedig felkerült a 
profi kártyára a szövetségnél. Mindez azt jelenti, hogy 
2023-ban már nem amatőrökkel, hanem több éve profi 
versenyzőkkel is színpadra léphet.

A szinte hihetetlennek tűnő siker után következett 
az IBFF Olaszországban tartott Európa-bajnoksága, 
ahol Alexandra további kimagasló eredményeivel 
öregbítette a helyi testépítők hírnevét. Nézzük is őket 
sorban! Magas modell kategóriában, amely a 172 centi 
feletti, nem túl izmos, inkább modellalkatú hölgyek-
nek a versenye, negyedfordulatos pózokkal aranyér-

met szerzett. Miss Fitness kategóriában, amely során egy másfél 
perces bemutatóban, saját koreográfiában kell bemutatnia a zsűri 
számára az összes izmát, ezüstérmet nyert. Páros kategóriában is 
a dobogó második fokára állhatott fel. Ebben a versenyszámban 
egy férfi és egy nő által bemutatott, előre begyakorolt koreográfiát 
néz a zsűri, ám mivel Alexandra esetében ez a megmérettetés nem 
volt betervezve az olasz versenyen, így a Bodzás Áronnal való nem 
várt fellépés eredménye még szebbnek mondható. A bemutatott 
mozdulatsorokat lényegében pár perccel a zsűrizés előtt beszélték 
át… Alexandra eredményeit figyelembe véve nem volt meglepő, 
hogy az abszolút kategóriába ismételten bekerült, amelyet újfent 
aranyéremmel teljesített.

„Váratlan volt számomra a sok dobogós helyezés – vallja be Ale-
xandra. – Természetesen egyben nagyon örülök is, mert ilyenkor 
az emberben tudatosul, hogy ha valamiért tesz és szeretettel csi-
nálja, annak megvan eredménye. A versenyfelkészülés alatt, úgy 
érzem, sokat tanultam magamról, másokról, a saját határaimról. 
Egy ilyen folyamat menedzselése már önmagában is nagy ki-
hívás volt, mert össze kellett egyeztetni a munkát, a családot és 
az edzést, és akkor a pihenésről még nem is beszéltünk. Nagyon 
szeretném folytatni az ősszel a versenyzést, remélem, lesz rá lehe-
tőségem!”

Kókai Márton
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A visszatérő

„Nagyon sok dolgom volt az életben, és viszonylag 
hosszú ideig nem is nagyon hiányzott az autóver-
senyzés, de aztán egyre jobban azt éreztem, hogy 
vissza kell térjek, hiányzott a vezetés élvezete, a 
hobbi. Eldöntöttem, hogy legalább egy versenyre 
visszatérek” – meséli lapunak Janko. A visszatérésre 
az ausztriai Fuglauban került sor június 25. és 26. 
között. A vörösvári sportoló ezúttal egy bérelt, ma-
gyar fejlesztésű autó volánja mögé ült. Egy Suzuki 
Swift Super 1.6-ról van szó, amely 220 lóerős motor-
ral bír, és amelynek tömege 1000 kilogramm. A ka-
tegória tehát a korábbiakhoz képest nem változott. 
Az összecsiszolódásra a máriapócsi pályán került 
sor.

A verseny összevont magyar–osztrák futam volt 8 
nevezővel, akik közül 7-en álltak rajthoz. A helyszín 
kapcsán érdemes megemlíteni, hogy pár éve átala-
kították, azóta egészen jó rally-cross pályának mi-
nősíthető. Van benne két ugrató, de az út minősége 
néhány helyen nem szerencsés, ez pedig Jankónak 
is problémát jelentett. „Az első szabadedzést meg-
nyertem. A három kvalifikáció közül először máso-
dik, majd kétszer első helyezett lettem, így az első 
helyről indulhattam. Sajnos a pályán összeszedett 
defekt miatt visszacsúsztam a harmadik helyre, 
de összességében elégedett vagyok a versennyel. 
Ezúton is köszönöm támogatóimnak, a helyi ille-
tőségű Maxtech Solar Kft.-nek és Nettkő Kft.-nek, 
valamint a Dubai Neked-nek.”

A végére marad a kérdés, hogy lesz-e folytatás? Jan-
ko szerint igen, de a részletekre még várni kell…

km

A címmel nem Leonardo 
DiCaprio és Tom Hardy klasszikus 

filmjére utalok, hanem városunk 
egyik autóversenyzőjére, 

akinek a bizonytalan ideig tartó 
visszavonulásáról lapunk is beszámolt 

még 2017 végén. Wieszt Jankóval a 
visszatérése kapcsán beszélgettünk.

Anyakönyvi hírek

Megszülettek
Bagosi Ákos
2022. 06. 15.
Anya: Kelemen Krisztina
Apa: Bagosi Ákos László

Molnár Ramóna
2022. 06. 16.
Anya: Vaczkó Ivett
Apa: Molnár Norbert

Rosner-Schäffer Merse
2022. 06. 27.
Anya: Schäffer Noémi
Apa: Rosner Dániel

Szivák Hanna
2022. 07. 08.
Anya: Kardos Regina Nikolett
Apa: Szivák Péter

Elhunytak
Manhertz György, 68 év
2022. 06. 11.
Vásár u. 3. 

Lieber István, 85 év
2022. 06. 13.
Bartók B. u. 21. 

Solymosi Mártonné, 90 év
2022. 06. 22.
Kossuth L. u. 19. 

Pastucha József, 74 év
2022. 06. 26.
Madách u. 35. 

Házasságot kötöttek
Kovácsi Éva Mária és Bogár János 2022. 05. 28.

Ménkű Petra és Orbán Péter Sándor 2022. 06. 24. 

90. születésnap
Hajdú Máriát 90. születésnap-
ja alkalmából köszöntötte Fetter 
Ádám polgármester. Marika néni 
1932. június 26-án született Kis-
kunfélegyházán, és most a Szent 
Erzsébet Otthon lakója.

Rici néni köszöntése
Kaifer Ferencné Peller Máriát 90. születésnapja alkalmából köszön-
tötte Fetter Ádám polgármester. Peller Mária, vagy ahogy sokan is-
merik, Rici néni tősgyökeres vörösvári, 1932. július 12-én született 
Pilisvörösváron és egész életét itt töltötte. 
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Felhívás
Kedves Pilisvörösvári Polgártársaim!

A Pilisvörösvári Hagyományőrző Egyesü-
let 1990 óta igyekszik menteni őseinktől 
örökölt tárgyi, szellemi értékeinket. Min-
denekelőtt köszönetet mondok minda-
zoknak, akik ezt a munkánkat bármilyen 
mértékben, akár anyagilag, akár a gyakor-
latban támogatták.

Még nagyon sok feladat vár megvalósí-
tásra. A beállott változások miatt többek 
között gondot okoz a 10 órás német nyel-
vű szentmise sorsa és az egyházi énekkar 
jelenlegi létszáma. Szeretnénk példaképül 
állítani a régi tagokat, akik fáradságot nem 
kímélve, nagyon csekély anyagi támoga-
tás ellenére, sokkal mostohább körülmé-
nyek között, nyári melegben és téli hideg-
ben, fűtetlen templomban, a napi nehéz 
munka elvégzése mellett, hétköznapi két 
szentmisén is teljesítették hivatásukat. 
Steckl Rézi néni, aki már Rosner kántor 
idején is énekkari tag volt, így nyilatkozott: 
„Reggel korán keltem, kiterítettem a mo-
sott ruhát, utána szántóföldön dolgoztam 
és elláttam háztartási munkámat.” Vígné 
Sereg Juliska régi énekkari tag a szegfű-
kertben végzett nehéz munkát szakította 
meg, ha temetésen kellett énekelni.

Az énekpróbákra csak este kerülhetett 
sor. Vass Márton kántor nagy fegyelmet 
kívánt, így ért el csodálatra méltó ered-
ményeket ezekkel az egyszerű, zeneileg 
képzetlen falusi emberekkel. A régi tagok 
a latin nyelvű énekeket is ismerték. Teme-
tések szombaton és vasárnap is voltak.

Ma örömünkre sok fiatal tagja van a külön-
böző zenekaroknak és sok tagja a zeneis-
kolának. A német nyelvű szentmise énekei 
gyönyörűek, Shvoy Lajos püspök és Volly 
István országos hírű népzenész így ismer-
ték el: „Pilisvörösváriaknak a szép német 
karácsonyi énekekért”. Szeretettel kérjük 
azokat a fiatalokat, akik kérésünket meg-
hallgatnák, jelentkezzenek Szaturi György 
kántorunknál, aki tartja a kapcsolatot a fia-
talokkal, vagy a 06 26 360 490-es telefon-
számon Gromon Andrásné Mici néninél. 
Készségüket előre is köszönjük!

Gromon Andrásné

Körmenet 
és szentmise Úrnapján

Úrnapján ismét teljes virágdíszben 
pompázott a Templom tér. Szorgos 
kezek már kora hajnalban kezdték 
a virágszőnyeg és az oltárok készí-
tését. A megszokott minták mel-
lett idén is rá lehetett csodálkozni 
újabb motívumokra. A 10 órai ün-
nepi szentmisén, melyet Balla Sán-
dor plébános celebrált, esküt tett az 
újonnan választott képviselő-tes-
tület. A mise után a körmenetet a 
fúvószenekar játéka és a fehérbe 
öltözött virágszóró kislányok tették 
még ünnepélyesebbé.

KBH

Vallás
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Körmenet 
és szentmise Úrnapján

A Pilisvörösvári 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Az elmúlt időszakban 10 alkalommal kellett beavatkoznunk kü-
lönböző káreseményeknél, valamint 2 alkalommal történt téves 
riasztás. 5 alkalommal tűzesethez, 5 alkalommal műszaki men-
téshez riasztották tűzoltóinkat.

Tűzesetek
Június 26-án a Szabadság utcában egy fritőzben lévő étolaj kapott 
lángra. A tüzet a kiérkező raj egy porral és habbal oltó kézi tűzoltó-
készülékkel szüntette meg. Június 30-án a kora délutáni órákban 
az Áfonya utca elején a viharos szél következtében egy középfe-
szültségű vezeték közelében lévő fa lombozata gyulladt meg mint-
egy 8-10 m2 felületen. A kiérkezésünkkor az égés már megszűnt, 
csak az elszenesedett faágak árulkodtak a tűzről. A tulajdonos 
figyelmét felhívtuk arra, hogy az esetleges újabb tűzesetek meg-
előzése érdekében vegye fel a kapcsolatot az áramszolgáltatóval. 
Június és július hónap folyamán további három alkalommal ki-
sebb avartüzekhez kellett kivonulnunk.

Műszaki mentések
Június 26-án a délutáni órákban letört egy 5 méteres faág a Rákó-
czi utca elején lévő nagyobb fáról. A faág az elektromos vezetéket 
is leszakította. A raj az Elmű szakembereinek közreműködésével 
távolította el a kerítésre is rádőlt faágat, motoros láncfűrésszel és 
kézi erővel. Június 28-án délután három személygépkocsi ütkö-
zött össze a 10-es főút pilisszentiváni elágazásánál. A baleset során 
egy személy sérült meg könnyebben, akit a mentők megvizsgál-
tak, de nem szállítottak kórházba. Valamennyi járművet áram-
talanítottuk. Közel egy óra elteltével sikerült a forgalmi akadályt 
megszüntetnünk a fővárosi egységgel közösen.

Július 1-jén a késő esti órákban Pilisvörösvár és Pilisszántó között 
egy kb. 16 méteres fa dőlt az úttestre teljes forgalmi akadályt ké-
pezve. A raj motoros láncfűrész, kéziszerszámok segítségével és 
kézi erővel eltávolította a kidőlt fát az úttestről. A beavatkozás so-
rán a rendőrség és a polgárőrség biztosította a helyszínt. Ezt köve-
tően a Háziréti-tó mellett is eltávolítottunk egy leszakadt faágat.

Július 6-án a Kápolna utcában egy ásott kútban hártyavékony 
olajfolt jelent meg a vízfelszínen. A helyszínre érkezett a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság mobil laborja is. A szakemberek 
mintát vettek a kút vizéből. A beavatkozás során nem sikerült 
megállapítani, hogy honnan és hogyan kerülhetett az olajszeny-
nyeződés a kútba. A szakemberek tájékoztatták az ingatlan tulaj-
donosát arról, hogy milyen lépéseket kell tennie a szennyeződés 
megszüntetésére, és megfelelő információkkal látták el, hogy 
mely hatóságokhoz fordulhat, ha továbbra is fennáll a szennyezés. 

Focisták a szertárban
Július 4-én egy focis tábor ifjú labdarúgói vendégeskedtek közel 
harmincan szertárunkban. A több mint másfél óra alatt megis-

merkedtek egyesületünk mentési eszközeivel, az itt végzett ön-
kéntes munkával, és néhány védőfelszerelést személyesen is ki-
próbálhattak.

Riaszthatóság
Egyesületünk ebben az évben eddig 3314 órában volt rádión ke-
resztül riasztható, melyből 1743 óra volt a nappal és 1517 óra az éjjel 
készenlétben töltött idő. 

Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

hírei

Kohlhoffer Rudolf r. főtörzsőrmester pilisvörösvári 
körzeti 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!
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30 Hirdetés

www.owe.hu

Az ajánlat 2022. június 1. és augusztus 31. között érvényes. 
Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, készpénzre nem váltható. 

További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

NAPSÜTÉS ÉS 
ÉLESLÁTÁS?
IGEN!

FÉNYRE SÖTÉTEDŐ & UV SZŰRŐS

SZEMÜVEGLENCSE

20-40%
KEDVEZMÉNNYEL

VEZETŐ VILÁGMÁRKÁK

SZEMÜVEGKERETEI

50-70%
KEDVEZMÉNNYEL

NŐI   •   FÉRFI   •   GYEREK

va
gy akár

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

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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vasovski live

VÖRÖSVÁRI NAPOK
VÖRÖSVÁRI NAPOK  

2022. AUGUSZTUS 12-15.
2022. AUGUSZTUS 12-15.

zséda- gimnázium udvar
follow  the flow

08.13. 
20.00

08.13. 
18.00 nemazalány x sofi

08.12. 
20.00

Részletes program: www. mhpv.hu

dj. szecsei

08.13. 
01.00

08.13. 
21.00


