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Új szellőzőrendszert építettek ki 
a városi főzőkonyhán. Erről még 
az ünnepek előtt, rendkívüli ülé-
sen döntött a képviselő-testület. 
Az átalakítás azért volt szüksé-
ges, mert a konyha légtechnikai 
rendszere a régi állapotában nem 
látta el feladatát. A Friedrich 
Schiller Gimnázium és Kollégium 
épületegyüttesének földszintjén 
található létesítmény 2016-ban 
esett át teljes felújításon pályázati 

forrásból. Ennek részeként légcserélő berendezéseket építettek be, ám ezekről időköz-
ben kiderült, hogy nem alkalmasak ipari használatra. Szívóerejük kevés volt, és nem 
tartalmaztak zsírfogó, szagtalanító elemeket, így állandó ételszag terjengett az intéz-
ményben. A  szellőzőrendszer cseréjét saját forrásból finanszírozta a város. Határidőre 
két ajánlat érkezett, a beruházást végül a kedvezőbb ajánlatot adó Euro Building Service 
Kft. végezte el bruttó 12 509 693 forintért.

Új szellőzőrendszer a főzőkonyhában

KEDVES OLVASÓK!

Év végén és egy új év elején sokan 
számot vetünk a mögöttünk álló 
időszakkal, valamilyen mérleget 
vonunk, célokat tűzünk ki. Ritkán 
szoktam ilyet tenni, de most egy 
személyes tapasztalatot osztok meg 
Önökkel. 2022-ben egy dolgot hatá-
roztam el: felírok egy füzetbe min-
den olyan jó dolgot, ami az évben tör-
ténik velem. Legyen az egy kedves 
szó, nevetés, beszélgetés, egy vidám 
családi vagy baráti este, egy jó film, 
kiállítás, könyv, utazás – mindet fel-
jegyzem a legapróbbtól a legnagyob-
big. Év végén visszaolvastam, és ren-
geteg szép dolog történt egy év alatt! 
A világ körülöttünk ugyan megbo-
londult és felfordult, de közben nem 
szabad megfeledkezni azokról a dol-
gokról, amelyek nem hagyják, hogy 
elveszítsük a hitünket a jóban.

Kicsit az új év első lapszáma is fel-
fűzhető erre a gondolatra, hiszen 
összefoglaltuk Önöknek Pilisvörös-
vár elmúlt egy évét, címszavakban, 
képekben, hónapokra lebontva. 
Ebben is azt fogják látni, hogy a ne-
hezítő körülmények ellenére sok jó 
dolog történt a városban, és renge-
teg közös élményt gyűjthettünk. Az 
idei év is egy közösségi eseménnyel 
indult, a tavalyi év nagy sikere után 
ugyanis idén is megrendezte az ön-
kormányzat és a Művészetek Háza 
a sváb disznótorost, képeinkkel ezt 
vissza idézhetik. És hogy tudjanak 
tervezni, készülni a következő ese-
ményekre, megtalálják a város éves 
rendezvénytervét, legalábbis azokat, 
amelyek már biztosak. Mindezek 
mellett számos érdekes cikkel és 
hasznos információval készültünk 
ebben a hónapban is.

Kívánok Önöknek rengeteg szép pil-
lanatot és élményt 2023-ra, és jó ol-
vasást e havi lapszámunkhoz

Palkovics Mária

December végén megérkezett 
a második, mintegy 227 millió 
forint összegű részlet is a város 
számlájára, ezzel Pilisvörösvár 
visszakapta a Sberbanknál ragadt 
pénzvagyonának száz százalékát. 
A pénz első, 1,2 milliárd forintos 
részét még tavaly november ele-
jén kapta meg az önkormányzat, a mostani utalással pedig a teljes összeg visszakerült a 
város és intézményei számlájára. Az önkormányzat egyúttal meg is kezdte a korábban 
folyósított, csaknem 573 millió forintos áthidaló állami támogatás visszafizetését is a 
Magyar Államkincstárnak. Hogy hogyan tervez a város a pénzzel, arról a 10. oldalon 
található polgármesteri interjúban olvashatnak részletesen.

Teljes vagyonát visszakapta Pilisvörösvár

Befejeződtek a Zrínyi utcai tagó-
vodában végzett beruházások: 
az épület tálalókonyhája annak 
kiszolgálóhelyiségeivel együtt 
teljesen megújult, valamint ezzel 
párhuzamosan a tetőfödém is szi-
getelést kapott. Előbbi beruházás 
évtizedek óta esedékes volt már, 
mert az infrastruktúra gyakorla-
tilag az 1980-as évek eleji állapo-
tokat mutatta, és a szakhatóság 
is többször jelezte az ellenőrzések 
alkalmával, hogy időszerű beüte-
mezni a munkálatokat. A tető szigetelése sem várhatott a drasztikusan megnövekedett 
rezsiköltségek visszaszorítása miatt. A fejlesztéseket saját költségen, valamivel több 
mint 32 millió forintért valósította meg a város.

Tálalókonyha és tetőszigetelés 
a Zrínyi óvodában
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Közel hetven facsemetét 
ültettek városszerte
Csaknem hetven fát ültettek el pót-
lásként a városgazdák a település 
több pontján még decemberben. 
Harmincnyolc csemete a már meglé-
vő fasorokba került, köztük például 
a Báthory, a Nagy Imre, a Ziribári, 
az Iskola, a Réthy Zoltán, a Klapka 
és a Nagykovácsi utcában, valamint 
a futópálya körül. További három fa 
került a Fő utcába, kettő a Manhertz 
Erzsébet térre, valamint egy teljes fa-
sor, 20 darab fa a Mátyás király utcába. Ezek mellett öt cse-
metét ültettek el a Budai szervizúton, ez utóbbiakat a Grősz 
Garden ajánlotta fel. A több tucatnyi fa között kőris, vérszilva 
és kislevelű hárs található.

Folytatódnak a járdaépítések
A képviselő-testület augusztusi döntése értelmében Pilis-
vörösvár 11 belterületi utcájában épülhet járda, egy hely-
színen gyalogátkelőhely, hét helyen kiemelt gyalogosátve-
zetés, a temetőben pedig egy út. A teljes beruházás 2023. 
március végére fejeződik be. Ahogy arról már olvashattak, 
a munkálatok a Táncsics és a Mátyás király utcában kez-
dődtek, majd a Ponty, Amúr, Harcsa és Klapka utcai szaka-
szon folytatódtak még tavaly. Ezt követően új járda épült a 
Széchenyi utca páros oldalán, a Fő utca és a Solymári utca 
között 1,5 méter szélességben, valamint az Iskola utca és a 
Dózsa György utca között, az Iskola köz páros oldalán. 

Az ünnepek alatti leállást követően, január első hetében a 
Báthory és a Széchenyi utcákban folytatódott a járdaépítés. 
A Széchenyi utcában 180 méteren újul meg a gyalogút, a 
Báthory utcában pedig mintegy 400 méteres szakaszon 
készül majd térköves járda. A következő fázis kivitelezé-
sét a Szent Erzsébet utcában kezdte meg a vállalkozó két 
helyszínen. Egyrészt az utca legelején, a korábbi bank épü-
lete mellett a Szent Flórián utca magasságáig kapott új 
burkolatot a rossz minőségű gyalogút, másrészt pedig az 
utca legvégén, a ligeti templom előtti szakaszon újult meg 
a járda. Az utóbbi helyszínen a mozgáskorlátozottak és a 
babakocsit toló kisgyermekesek közlekedésének könnyíté-
sére megszüntették a szintkülönbséget a kapu előtt, illetve 
rámpa is segíti a templom felé jutást. Január második felé-
ben a Petőfi Sándor utcai járda építése is megkezdődött. A 
járdák építésének költségét saját forrásból finanszírozza a 
város.

Kiválasztották az útépítéseket 
végző céget

Újabb lépéssel került közelebb városunk, hogy megindulhasson 
a nagyszabású, saját forrásból finanszírozott útépítési projekt 
Pilisvörösváron. Decemberben ugyanis lezárult a közbeszerzési 
eljárás, melynek során a képviselő-testület kiválasztotta a kivi-
telezőt. A december 9-i határidőig öt ajánlat érkezett. Az értéke-
lési szempontok között az ár, a jótállási idő és a hibajavítás ideje 
szerepelt, amelyek közül ugyan az ár a meghatározó, de fontos 
tényező volt a mérlegelésnél, hogy a pályázók közül ketten vál-
lalták azt, hogy a 36 hónap mellett további 24 hónapra biztosíta-
nak jótállási időszakot.

A legkedvezőbb ajánlatott a STRABAG Általános Építő Kft. adta 
bruttó 327 915 609 forinttal, amelyben szerepel a fent említett 
60 hónapos garancia vállalása is. A beruházás a következő te-
rületeken zajlik majd: a Csendbiztos utca lakóövezeti részében, 
a Gólya és Seregély utcában, a Mindszenthy József utcában, az 
Ohmüllner Márton utcában, a Béke utca fennmaradó részén, il-
letve a Freiäcker utca és a Réthy utca Béke utcáig terjedő szaka-
szán. Mindemellett két külterületi utcán is szilárd útburkolatot 
építenek, az Útőrház utcában és a Barackos utcában. Összesen 
tehát 10 utcában több mint 10 ezer négyzetméternyi terület kap 
aszfaltos utat, több mint 2,3 kilométer hosszon.

Ezer koros fa került be 
a fakataszterbe
Befejeződött annak az ezer darab koros fának a megjelölése, 
amelyek helyet kapnak Pilisvörösvár fakataszterében. A kivá-
lasztott idős példányok egyebek mellett saját sorszámot kaptak, 
rögzítették a fajtájukat, helyüket, magasságukat, törzsátmé-
rőjüket, emellett elvégezték a műszeres vizsgálatukat, amely 
által fel tudják mérni állapotukat, és ha szükséges, javasolni a 
megfelelő kezelést. A bejárások még tavaly nyáron kezdődtek, a 
felmérés összesen 850 hektárnyi területet foglalt magába. Első 
körben megszabták a közterületek – az összes óvoda, védett 
fasorok, közintézmények környéke, illetve kiemelt közterüle-
tek – határait. Az érintett területről ún. térképfotók készültek, 
amelyeket egy térinformatikai szoftverbe integráltak. 

A városvezetés azért szorgalmazta, hogy Pilisvörösváron ké-
szüljön fakataszter, mert ez hozzájárulhat az esetleges balese-
tek, anyagi károk elkerüléséhez. Városunkban ugyanis nagy 
számban találhatók idős fák, ezek nagyrészt védett fasorokban 
állnak, de óvodáink területén is előfordulnak.  A munkafo-
lyamat végén nemcsak egy pillanatnyi adatállomány lesz az 
önkormányzat birtokában, hanem egy folyamatosan bővülő, 
naprakész, mindenkor használható digitális platform, amely a 
tervezésnél, a növénykezeléseknél és a fagazdálkodásnál egya-
ránt jó szolgálatot tehet.

Báthory utcai járda
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Már német nyelven is elérhető Pilisvörösvár honlapja, a városi weboldal fő-
menüjében a Werischwar feliratra kattintva. A menüpontban csaknem a 
teljes tartalom olvasható német nyelven, a magyarral megegyező struktú-
rában. A weboldal fordítását a Németországban élő, pilisvörösvári kötődésű 
Guth Richárd készítette el. 

Már német nyelven is elérhető 
a városi honlap

Közvilágítás-kikapcsolás

Megtörtént a világítótestek egy részének kikapcsolása Pilis-
vörösváron. A város energiatakarékossági akciótervének ré-
szeként a településen található közvilágítási lámpatestek 37 
százalékát állították le ideiglenesen. A feladatot december 
elején kezdte meg a vállalkozó. Az átalakítás során a közle-
kedésbiztonsági szempontoknak megfelelve a kijelölt gyalog-
átkelőhelyek, valamint az útkereszteződések emelt szintű 
megvilágítása továbbra is mindenhol megmaradt. A város 
közterületein található összesen 1554 világítótestből mintegy 
974 maradt bekapcsolva. (A témáról részletesebben múlt havi 
számunkban és a polgármesteri interjúban olvashatnak.)

A városvezetés 2020 tavaszán indította el a babatámogatási 
akciót két helyi gyógyszertárral – a Sikari Patika Bt.-vel és a 
Vízöntő Patika Kft.-vel – összefogásban, hogy meglepetéssel 
köszönthesse Pilisvörösvár legifjabb lakóit. A lehetőség továbbra 
is elérhető, az igénylő családok tízezer forintos önkormányzati 
támogatást kapnak, emellett átvehetnek egy minőségi baba-
ápolási termékeket tartalmazó csomagot. A kérelmezőnek ki 
kell töltenie az ehhez szükséges dokumentumot, valamint iga-
zolnia, hogy az igénylést megelőző 12 hónapban életvitelszerűen 
(lakcím, tartózkodási hely) városunkban élt. Az űrlap elérhető 
a város honlapján.

Továbbra is elérhető 
a babacsomag

Átmenetileg költözik a bölcsőde

Jóváhagyta a Pest Vármegyei Kormányhivatal, hogy átmeneti-
leg a Széchenyi utcai tagóvoda területére költözhessen a Tipegő 
Bölcsőde. A kicsik és az intézmény dolgozói külön helyiségek-
kel – csoportszobákkal, irodával, mosdóval és mosókonyhával –, 
valamint szeparált udvarrésszel rendelkeznek. Ez az intézkedés 
is a tavaly kidolgozott energiagazdálkodási akcióterv része, a 
veszélyhelyzet okán lehetőség nyílt bizonyos intézmények ösz-
szevonására, ennek alapos mérlegelése, a lehetőségek vizsgálata 
után született a fenti takarékossági döntés. A bölcsőde január 
közepétől a Széchenyi utcában várja a gyerekeket, de a tervek 
szerint a fűtési szezon után visszaköltözik a Szent István utcába.

Ahogy arról a múlt hónapban beszámoltunk, városunk óvodái 
jelentős korszerűsítésen estek át az ősz folyamán, így a Széche-
nyi utcai óvodában is korszerű lett a világítás, és az egész épület 
teljes hőszigetelést kapott.

Új ételszállító jármű 
a főzőkonyhának
Új ételszállító jármű vásárlását határozta el a testület a fő-
zőkonyha számára, mivel a régi autó már idős és állandó 
javításra szorul. Tekintettel arra, hogy az ételek kiszállítá-
sát folyamatosan biztosítani kell, ezért szükséges az új autó 
mielőbbi beszerzése. A határozat alapján egy Ford Transit 
típusú furgont vásárol az önkormányzat. A vételt követően 
a járműben elvégzik az ételszállításra alkalmas raktérbur-
kolat kialakítását, valamint az ehhez szükséges összeépítési 
dokumentációt is elkészítik, illetve az engedélyeztetési eljá-
rást és a műszaki vizsgáztatást is lebonyolítják. Az autó ára 
és a kapcsolódó költségek összesen mintegy 14 millió forintot 
tesznek ki.
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Február
• Elkezdődött a járdaépítés a Bányató utcában
• Könyv jelent meg a pilisvörösvári Babamúzeumról
• Emléktúrát szerveztek a doni hősök tiszteletére
• Elkészült a járda a Görgey utcában
• Feldhoffer Johannes műveit bemutató kötet jelent meg
• Pályázatokból 29 millió forintot nyert az NNÖ
• Az önkormányzat tulajdonába került a régi kemping 
területe
• Ismét elérhetővé vált német nyelven Fogarasy-Fetter 
Mihály Pilisvörösvár története és néprajza című könyve
• Első ízben szervezett Disznótoros Fesztivált a város, nagy 
 sikerrel
• 5,5 millió forinttal több támogatást kapnak a civil szerve-
zetek 
• Új vasúti járat állt üzembe az esztergomi vonalon
• Elkezdődött a házhoz menő hulladékszállítás a külterü-
leteken is
• A Papiföldeken folytatódott az optikai hálózat fejlesztése
• Kutyajátszótér – igényfelmérést végeztek a megfelelő 
helyszín felkutatására
• Megkapta az építési engedélyt az Útőrház utcai gyalog-
átkelő

Eseménydús 2022
Képes összefoglaló Pilisvörösvár elmúlt egy évéről

I. Disznótoros fesztivál

Megújult a szakrendelő alagsora

Január
• Megújult a szakrendelő alagsora
• Elkészült a vízelvezetés a Csendbiztos utcában
• Egyeztetés intézményeink fejlesztéséről 
• Három pályázatot nyújtott be a város
• Több száz válasz érkezett az elégedettségi kérdőívre
• Stratégiailag fontos ingatlanok megvásárlását jelentették 
be a városvezetők
• Kétnapos egyeztetés zajlott Pilisvörösváron a tervezett 
kerékpárút kapcsán
• Átadták a 150. babacsomagot
• Több mint háromezren vettek részt a tüdőszűrésen

Gergelyné Csurilla Erika lett a város jegyzője
Elkészült a Bányató utcai járda

Könyv jelent meg a Babamúzeumról

Március
• Megkezdődött a pumptrack pálya kivitelezése
• Szabadságligeten folytatódott az optikai hálózat fejlesz-
tése
• Csődöt jelentett a Sberbank: Pilisvörösvár 1,8 milliárdos 
pénzvagyona ragadt a banknál
• A városvezetők tárgyalásokat kezdeményeztek a 
Belügyminisztériumban, a Pénzügyminisztériumban, a 
Nemzeti Banknál és a Sberbank végelszámolójánál
• A kormány támogatta az önkormányzati bérköltségek 
kifizetését
• Kivezették a járványügyi korlátozások többségét
• Ismét a Belügyminisztériumban tárgyaltak a városveze-
tők a Sberbank végelszámolása miatt nyújtott kedvezmé-
nyes hitelről
• Kiválasztották a kivitelezőt az Útőrház utcai gyalogátkelő 
közvilágításának kiépítésére
• A Sberbank csődje miatt megoldási akciótervet és 
törvényjavaslatot nyújtott be a városvezetés a Belügymi-
nisztériumhoz
• Rekordösszegű, 3,5 milliárd forintos támogatási keretet 
nyert Pilisvörösvár
• Csaknem 700 kilogramm adomány gyűlt össze az Ukraj-
nából érkező menekülteknek 
• Felfújható óriásvirágok köszöntötték a hölgyeket a Fő 
téren
• Nőnap alkalmából köszöntötte hölgykollégáit a polgár-
mester
• Elkészült a járda a Bányató utcában
• Nehéz helyzetben a város – Pilisvörösvár lehetőségei 
határához ért
• Március 15. – városi ünnepség a Hősök terén
• Naponta kilencszer közlekedik emeletes vonat az esz-
tergomi vonalon
• Gergelyné Csurilla Erika lett a város jegyzője
• Lakossági fórum a Szent Erzsébet, a Táncsics és a Má-
tyás király utca forgalmáról
• Több százan vettek részt a szűrőkamionban végzett 
vizsgálatokon
• 497 millió forintos áthidaló forrás a város működésére és 
a megkezdett beruházásokra 
• Megkezdődött a járdaépítés az Iskola utcában
• Átadták a szakrendelő felújított alagsorát
• Egy felajánlásnak köszönhetően 110 gyümölcsfát vehet-
tek át a pilisvörösváriak
• Újabb helyszínen végeztek hálózatfejlesztést a városban
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Sikeres a járdapályázat

Útőrház utcai beruházás

Eseménydús 2022
Képes összefoglaló Pilisvörösvár elmúlt egy évéről

Május
• Megnyitotta kapuit a pumptrack pálya
• Remek hangulatban telt a májusfa állítása és bontása is 
• Nyolc új járdaépítési és -felújítási helyszínt jelentettek be a 
városvezetők
• Átadták a Templom téri beruházást
• Pilisvörösvár közvilágításának korszerűsítése mellett dön-
tött a testület
• Végső fázisához ért a Pilisvörösvárt is átszelő kerékpárút 
nyomvonalának meghatározása
• Tájékoztató lakossági fórum a hivatalban
• Ülésezett a Pilisi Kötet
• Vízelvezetési munkálatok a Madách és a Krautland utcában
• Szóróparcella és új urnahelyek létesítéséről döntöttek
• A 30 éves jubileum alkalmából Gröbenzellben jártak váro-
sunk képviselői
• Beszámoló az önkormányzat munkájáról a közmeghallga-
táson
• Komposztládák és magaságyások az óvodákban
• Testvérvárosi képviselő a hivatalban
• Újabb utak, járdák tervezésére adott megbízást a testület
• Óriási siker kísérte Pilisvörösvár első futóversenyét, a 
RedRunt
• A minisztériumban egyeztetett Fetter Ádám és Strack 
Bernadett 
• Gyermeknapi meglepetést kaptak Pilisvörösvár bölcsisei, 
óvodásai és általános iskolásai
• Újabb szakaszba lépett a bölcsőde építésének előkészítése
• Kedvezőbb feltételek az utcaközösségeknek a városi 
járdapályázaton
• Csaknem háromezren vettek részt a városi gyereknapon

Június
• Gulyás Gergellyel tárgyalt városunk polgármestere
• Új és felújított oszlopokat állítottak az erdei kápolnánál
• Pedagógusnapon az oktatási intézmények dolgozóit 
köszöntötték a városvezetők
• A trianoni békeszerződés aláírására emlékeztek váro-
sunk vezetői
• Pályázat madár- és természetvédelmi eszközökre 
• Elhalasztotta az Útőrház utcai zebra építését a Közút, de 
az önkormányzat úgy döntött, elvégzi a vállalt feladatokat
• Új autót kaptak a polgárőrök a várostól
• Újabb önkormányzati bérlakás felújítása 
• Virágdíszbe borult a Templom tér úrnapján
• Új aljegyző a hivatalban
• 170 zsák ruha gyűlt össze a nyári ruhagyűjtésen
• Elkezdődött a pilisvörösvári zsidótemető kerítésének és 
kapujának felújítása
• Zöld utat kapott a pilisvörösvári fakataszter
• Új szemész szakorvos kezdte meg rendelését a szakren-
delőben
• Befejeződtek a szóróparcellát előkészítő tereprendezési 
munkálatok a temetőben
• Közösségkovácsoló élmény a Stégek éjszakáján
• Átadták a Réthy Zoltán-díjakat Bartus Imrénének és dr. 
Mihályi Istvánnak 

Egészségnap a Művészetek Házában
Megkezdődött a templomfelújítás

Április
• Vitályos Esztert választották Pest megye 3. számú válasz-
tókerületének képviselőjévé
• Egészségnapot szerveztek a Művészetek Házában
• Ötven köbméter hulladék gyűlt össze a közösségi 
várostakarításon
• 285 zsák telt meg 2022 első használtruha-gyűjtésén
• Megkezdődött a Nagytemplom homlokzatának felújítá-
sa, az önkormányzat kétmillió forinttal járult hozzá
• Zárszámadás – több mint 1,8 milliárd forintos marad-
vánnyal zárt Pilisvörösvár

Tereprendezés a temetőben Új autó a polgárőröknek

Elkészült a pumptrack pálya

I. RedRun futóverseny

Stégek éjszakája

A bölcsőde terve
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Testvérvárosi látogatók 

a Vörösvári Napokon

Október
• A Mátyás király utcába értek a járdaépítési munkálatok
• Megkezdődtek a szigetelési munkálatok a Széchenyi utcai 
tagóvodában
• A Minisztériumban tárgyaltak a városvezetők a tanuszoda és 
a sportcsarnok ügyében
• 25%-os földgáz-megtakarítást írt elő a kormány az önkor-
mányzatoknak
• Az aradi vértanúkra emlékeztünk október 6-án
• Régészeti kutatás kezdődött Pilisvörösváron
• Gröbenzellbe és Gerstettenbe látogattak városvezetőink
• Két alkalommal biztosított ingyen murvát a temetőben az 
önkormányzat
• Átalakítási kiviteli terv és költségvetési kiírás készítését 
szavazta meg a képviselő-testület a balatonfenyvesi üdülő 
ügyében
• Ismertette a város energetikai akciótervét Fetter Ádám és 
Strack Bernadett
• Új fideszes képviselő a testületben
• Több támogatást kapnak a várostól a rászorulók
• Többletforrást biztosít a kormány a tanuszoda megépítésére
• Módosították a temetőrendeletet
• Városi ünnepség, koszorúzás és fáklyás felvonulás 1956 
hőseinek emlékére
• Takarókat ajánlottak fel a városnak a „Cérna Rézik”
• A Belügyminisztériumban fogadták városunk alapítványának 
képviselőit
• Harmincszoros ajánlat a gázszolgáltatásra
• Napelemes lámpákat kapott a temető hátsó parkolója
• Helyreállították a városgazdák Pilisvörösvár megrongá-
lódott városfeliratát

Megújult mosdók a Templom téren

Átadták a városi kitüntetéseket

Augusztus
• Gerstettenbe látogatott a város vezetése a 25 éve fennálló 
testvérkapcsolat és a Trina jegyében
• Tizenkét forgalomlassító virágláda a Szent Erzsébet utcában
• Padkatakarítás végeztek a 10-es úton a Vörösvári Napokra 
készülve
• Gerstetteni képviselők tettek látogatást a polgármesteri 
hivatalban
• Borszéken jártak városunk képviselői
• Sztárfellépők, programkavalkád a Vörösvári Napokon
• Átadták a városi kitüntetéseket a Vörösvári Napok megnyi-
tóján
• Átadták a Sváb Sarok felújított épületét
• Járdaépítések kaptak zöld utat: 11 utcában járda, egy helyszí-
nen gyalogátkelőhely, hét helyen kiemelt gyalogosátvezetés, 
a temetőben pedig egy út 
• Befejeződött a közvilágítás építése az Útőrház utcánál
• Gazdag programon vettek részt a testvérvárosi delegációk 
Pilisvörösváron

Július
• Élményekkel teli hét az önkormányzati táborban
• Egészségnap a könyvtár udvarán
• Lakossági fórum a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építé-
si Szabályzat módosításáról
• Változtak a közétkeztetési díjak
• Akadálymentessé tették a járdát a Görgey utcában
• Vízi akadálypálya, lángos és sok játék várta Balatonon a 
pilisvörösvári gyerekeket
• Fergeteges hangulat, rengeteg zenész, jól ismert dallamok 
a Hallo! Werischwaron 
• Bővült a szemészeti szakrendelés időtartama a szakren-
delőben
• Bejárást tartottak a városvezetők az épülő uszoda területén
• Megkezdődött a kivitelezés az Útőrház utcában

Hírek

Hallo! Werischwar
Megkezdődött az Útőrház utcai kivitelezés

Akadálymentes járda a Görgey utcában
Megújult a Sváb Sarok

Szüret

banyaszemlekmu

Épül a járda a Táncsics Mihály utcában

Szeptember
• „Kuss und Tschüss” parkolás működik mindkét általános 
iskola előtt
• Felavatták az új bányászemlékművünket
• Nem hívhatta le a város az elnyert 3,5 milliárdos pályázati 
forráskeretet
• Elkezdődött a járdaépítés a Táncsics és a Mátyás király 
utcában
• Új térköves út építését kezdték meg a temetőben
• Díszparcellát kaptak a régi, elhanyagolt sváb sírkövek
• Megkezdődött a régóta várt ligeti zebra építése
• Megkezdték a rezsikérelmek helyszíni vizsgálatát a hivatal 
munkatársai
• Portugál zenepedagógusok látogattak a városba
• Munkacsoport alakult a város energiahelyzetének meg-
oldására
• Egyeztetés a szemétszállítás érdekében
• 230 zsák telt meg 2022 utolsó ruhagyűjtésén
• Átadtak újabb négy felújított vizesblokkot a Templom téri 
iskolában
• Köszönet a tűzoltóknak, polgárőröknek, rendőröknek, 
rendészeknek
• Szüreti felvonulás és mulatság
• Gazdára talált a 200. babacsomag
• Oktatási kerekasztal-megbeszélést tartottak a városházán



Vörösvári Újság   2023.  január-február 9

Megújult a főzőkonyha szellőzője

Járdaépítés a Széchenyi utcában

November
• Visszakapta Pilisvörösvár a Sberbankban ragadt pénzva-
gyonának több mint 80%-át
• Önkormányzati támogatással megjelent A Pilisi-medence 
bányászatának története című könyv
• Új, korszerű világítás a vörösvári óvodáknak
• Négynapos munkarend lépett életbe a hivatalban az ener-
giaválság miatt
• Márton-napot tartottak a város több oktatási-nevelési 
intézményében
• Átadták a szabadságligeti zebrát
• Új járda építése indult el a Klapka utcai vasúti átjárótól a 
Nagy-tó sarkáig
• Emelt összegű karácsonyi ajándékutalványt kaptak a város 
70 év feletti lakói
• Szociális dolgozók napja alkalmából köszöntötte a polgár-
mester a Napos Oldal munkatársait
• Kedvező változások léptek életbe a vonatközlekedésben 
• Összefogással kilenc új fát ültettek el a Papiföldeken
• A Miniszterelnökségen tárgyaltak a városvezetők az 
energia- vészhelyzetről
• Megkezdődött a pilisvörösvári óvodákban a világítás- 
korszerűsítés
• Új fasor a Mátyás király utca elején
• Elkészült a Széchenyi utcai óvoda szigetelése és színezése
• Kiírták a közbeszerzést a közvilágítás korszerűsítésére
• Megújult a civil rendelet, ösztönző támogatási rendszert 
vezetett be az önkormányzat
• Elkezdődtek a korszerűsítési munkálatok a Zrínyi utcai tagó-
vodában: megújul a tálalókonyha és teljes tetőszigetelést is 
kap az épület
• Elkészült a járda a Ponty utca első szakaszán
• Bejelentették a városvezetők, hogy kilenc utcában indul 
útépítés a városban (Csendbiztos, Gólya, Seregély, Mind-
szenthy, Ohmüllner, Béke, Freiäcker, Réthy, Útőrház, Barackos 
és Madarász Viktor utca)
• Változott a közterületek használatára vonatkozó rendelet
• Feldíszítették a város karácsonyfáját
• Csökkenti az önkormányzat a város energiaköltségét a 
közvilágítás átalakításával
• Pilisvörösvár nyolc helyszínén díszítettek karácsonyfát az 
óvodások és az iskolások
• Fellobbant az első gyertya a város adventi koszorúján
• A nyugdíjasklub évzáróján 50 éves házassági évfordulóso-
kat köszöntött a polgármester

Faültetés városszerte

Épül a járda a Ponty utcában

Széchenyi utcai óvoda szigetelése

Megújult a tálalkonyha a Zrínyi utcai oviban

Közösségi bejglisütés

Megkezdődött az óvodák világítás-korszerűsítése

December
• Megjelölték az ezer darab koros fát, amelyek bekerül-
nek Pilisvörösvár fakataszterébe
• Elkezdődött a közvilágítás átalakítása a városban
• Közösségi fadíszítés a vasútállomásnál
• Csaknem hetven facsemetét ültettek el a városgazdák 
• Ötméteres óriásmikulás érkezett a Fő térre
• A Mikulás több helyen is járt a városban
• Új szellőzőrendszert kapott a pilisvörösvári főzőkonyha a 
gimnáziumban
• Adventi vásár, színes programkavalkád a Templom téren
• Megkezdődött a járdaépítés az Iskola közben és a Szé-
chenyi utcában
• 300 kilogramm szaloncukrot ajánlott fel a városnak a 
Szamos Marcipán
• Játékgyűjtés rászoruló gyereknek
• Korszerű világítás Pilisvörösvár összes óvodájában
• Újabb mérföldkő az útépítési beruházásban: kiválasztot-
ták a kivitelezőt
• HÉSZ-módosítás – lezárult a véleményezési szakasz
• Új, öt évre szóló esélyegyenlőségi programot alkotott a 
hivatal
• Jótékonysági élelmiszergyűjtés – a Vöröskereszt 24 do-
boz élelmiszeradománnyal segítette az akciót
• A Báthory utcában is elrajtolt a járdaépítés
• Közös bejglisütéssel egybekötött jótékonysági akció a 
főzőkonyhán
• Befejeződtek a felújítási munkálatok a Zrínyi utcai tagóvo-
dában
• Karácsonyi jótékonysági főzést szerveztek a városvezetők
• Több mint 88 millió forintos rezsitámogatást kapott 
Pilisvörösvár
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A 2022-es év meghatározó 
eseményei – mint például az 
energiaválság vagy az infláció-
emelkedés – a 2023-as év 
terveit is nagyban befolyásolják. 
Idei első interjúnkban többek 
között erről kérdeztük 
dr. Fetter Ádám polgármestert.

• Az 2022-es év utolsó interjújában már beszámoltunk 
arról a jó hírről, hogy teljes egészében visszakapta a város 
a Sberbankban ragadt pénzét. Ennek fényében indulhat 
neki az önkormányzat az új esztendőnek. Milyen munká-
val, döntésekkel kezdődött a 2023-as év?
Valóban, végül teljes egészében visszakaptuk a pénzünket, ezért 
végre el tudjuk indítani az elmaradt, elhalasztott beruházások 
egy részét. Sajnos a közel egy év alatt a költségek emelkedtek, és 
az energiaválság miatt a pénzeket át kellett csoportosítani, így a 
beruházások egy része csak később lesz megvalósítható. A 2022-
es kritikus évben óriási erőfeszítésekkel igyekeztünk előkészíteni 
ezeket a projekteket, bízva abban, hogy visszakapjuk a pénzünket, 
most pedig végre fejlesztésekről tudunk beszámolni, és leszüre-
telhetjük munkánk gyümölcsét. A végéhez közeledik a közvilágí-
tás korszerűsítésének közbeszerzése. Februárban hirdetünk majd 
nyertest, májusban pedig terveink szerint indulhat a kivitelezés. 
Tavaly lezárult az útépítési program közbeszereztetése, most vár-
juk a jó időt, hogy a Strabag elkezdhesse a munkálatokat. Várjuk 
továbbá a kormányhatározatot a bölcsőde forráskiegészítésére, 
pozitív döntés esetén pedig indulhat az építkezés.

A 2023-as év költségvetésének tervezése jelenleg folyik. Ez az ed-
digieknél is komolyabb feladatok elé állít minket. Az ismert ne-
hézségek miatt – gondolok itt a rekordmagas inflációra, az ener-
giahelyzet okozta világválságra – rendkívüli módon emelkednek 
a rezsikiadások, a bérköltségek. Korszerűsítések, észszerűsítések 
nélkül elfelejthetnénk a fejlesztéseinket, csak az életben mara-
dásra menne el az összes megtakarításunk. 

•  Sajnos, ahogy elhangzott, az energiaválság okozta ne-
hézségek továbbra is velünk vannak. Ezzel hogyan tud-
nak kalkulálni? Vörösvár is részesült állami kompenzá-
cióban?
Még évzárás előtt érkezett a hír, hogy 88,8 millió forint kom-
penzációban részesülünk. Nehéz megmondani, mire lesz ez 
elég, azt azonban bizonyosan tudjuk, hogy közel sem fedezi a 
megnövekedett terheket, ami több száz millióban mérhető. Mi 
úgy kalkulálunk, hogy ha nem esnek vissza a megnövekedett 
árak drasztikusan, akkor nemcsak rövid, hanem hosszú távon 
is a fennmaradásért fogunk küzdeni, ha nem alakítjuk át az in-

Válsággazdálkodás, 
év eleji döntések

tézményeket, nem korszerűsítjük azok fűtését, világítását, nem 
kezdjük el az épületek szigetelését. Próbálunk ilyen tekintetben 
előre menekülni, hiszen csak úgy fogjuk tudni kifizetni a szám-
láinkat, ha ezeket a költségeket lejjebb tudjuk szorítani. Nem bíz-
hatunk mindig abban, hogy az állam majd kisegít minket. Ha 
ezt mi nem tudjuk megoldani, akkor elvesztünk.

• Ahogy említette, jelentős megszorításokat eszközölt az 
önkormányzat az év utolsó hónapjaiban, gondolok itt az 
intézményi energiatakarékosságra vagy a közvilágítás 
csökkentésére. Látszik már, hogy ezekkel az intézkedé-
sekkel ténylegesen mennyit sikerült spórolni?
Még ősszel válságmenedzselési tervet kellett készíteni. Ennek 
ismeretében és a település adóerő-képessége alapján hozta meg 
az állam az év végi kompenzációs döntését. Még mielőtt ezt a 
támogatást megkaptuk volna, a képviselő-testület novemberben 
elrendelte a közvilágítás gyérítését, a Széchenyi óvoda épület-
szigetelését, a világítás LED-esítését, a bölcsőde költöztetésének 
előkészítését. A decemberi fogyasztási adatokból már látszanak 
a fogyasztáscsökkenések. Amennyiben ezeket a döntéseket nem 
hoztuk volna meg, akkor a szokásos fogyasztási adatok alapján, 
az új árakkal kalkulálva az eddigi rezsiköltségeink a becslések 
szerint 82 millió forintról 530 millió forintra ugranának meg 
évente. Mindenki beláthatja, hogy ezt az összeget nem lehet ki-
gazdálkodni, bármennyire is spórolunk máson, bármennyire is 
jó a gazdálkodásunk, főleg egy ilyen gazdasági környezetben, 
amikor a magas infláció miatt minden költségünk emelkedik. 
Ez a drasztikus áremelkedés nem biztos, hogy minden család 
életében megjelenik a rezsicsökkentés miatt, azonban az önkor-
mányzatokra sajnálatos módon ez nem vonatkozik. Jelenleg is 
érkeznek az adatok a költségvetés összeállításához, ám a helyzet 
nem túl rózsás. 

A költségvetés készítésekor mindig is az óvatosság elvének 
megfelelő szempontokat vettük figyelembe, azt tűzve ki célul, 
hogy előre gondolkodva felkészülünk a jövőbeni várható ese-
ményekre, és nem utólag reagálunk, amikor már nagy a baj. Ha 
nem korszerűsítjük az intézményeket és a közvilágítást, hogy 
ezáltal csökkenjen az áram- és a gázfogyasztás, akkor nemcsak 



Új esélyegyenlőségi programot alkotott a hivatal
Új, öt évre, vagyis a 2023 és 2027 közötti időszakra szóló Helyi Esély-
egyenlőségi Programot (HEP) dolgozott ki a hivatal. Az elkészült, több 
mint százoldalas dokumentáció alapvető célja, hogy a hátrányos hely-
zetű társadalmi csoportok egyenlőtlensége csökkenjen. A programot 
– amelynek jogszabályi és számos egyéb kritériumnak is meg kellett 
felelnie – decemberi ülésén fogadta el a város képviselő-testülete. A 
HEP részletes helyzetelemzést tartalmaz a hátrányos helyzetű társa-
dalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és 
szociális helyzetéről, különös tekintettel a nőkre, a mélyszegélységben 
élőkre, a romákra, a fogyatékkal élő személyekre, valamint az idősek 
és gyerekek csoportjára. Ezen a helyzetelemzésen alapul egy, a prob-
lémák komplex kezelésére kidolgozott intézkedési terv, amely ugyan-
csak a dokumentáció részét képezi.  Az elkészült program lényegében 
olyan beavatkozások részletes tervezéséhez ad alapot, amelyek konk-
rét elmozdulásokat eredményezhetnek az említett csoportok eseté-
ben, javíthatnak helyzetükön. 

Településünk minden tagjának érdeke a szolidaritás erősítése, amely 
nagyban elősegítheti a hátrányos helyzetű csoportok, fogyatékos-
sággal élők társadalmi integrációját, foglalkoztatási és érvényesülési 
lehetőségeit. A rendelkezésünkre álló – központi adatbázisokból (BM, 
KSH, TEIR), valamint intézmények nyilvántartásaiból származó – adatok 
alapján megállapítható, hogy településünkön az esélyegyenlőségi cél-
csoportok helyzete kedvező. Kirívó adatok nem támasztják alá, hogy 
bármelyik célcsoport esetében kimagasló negatív tendenciákkal kel-
lene számolni. Pilisvörösváron a Városi Napos Oldal Szociális Központ 
révén a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, a nappali ellátást 
nyújtó idősek klubja, a fogyatékosok nappali ellátása, a családsegítés, 
a gyermekjóléti szolgáltatás, az átmeneti ellátást nyújtó idősek gondo-
zóháza, illetve az otthoni szakápolás területén is van lehetőség segít-
séget igénybe venni.

Felhívás magánszemélyek kommunális adójával 
kapcsolatos bejelentési kötelezettségekre
Fontos adatbejelentési határidő közeledik a magánszemélyek kom-
munális adóját érintően, ugyanis a 2023. január 1-jei állapotnak meg-
felelően azon adóalanyok / tulajdonosok / haszonélvezők számára, 
akiknek az ingatlanjukkal kapcsolatosan bármilyen adóztatást érintő 
változás történt az elmúlt évben, arról 2023. január 16-ig (hétfőig) adat-
bejelentést kell teljesíteniük az önkormányzati adóhatóság felé.

Akiknél a már bevallott/bejelentett adatokban nem történt a múlt év-
ben változás, azoknak nincs további teendőjük, számukra hivatalból 
állapítják meg a 2023. évi adót, melyről az adóegyenleg-értesítőket és 
a csekkeket a márciusi előlegfizetési határidőt megelőzően kézbesít-
jük az adózók részére.

A bejelentési kötelezettségének eleget tehet az Önkormányzati Hiva-
tali Portál https://ohp-20.asp.lgov.hu e-ügyintézés oldalán ügyfélka-
puval történő bejelentkezést követően. (Ügyindítás / Ágazat: Adóügy, 
Ügytípus: kommunális adó, Űrlap: Adatbejelentés a magánszemélyek 
kommunális adójáról) vagy papíralapon a www.pilisvorosvar.hu web-
oldalon a Városháza / Letölthető dokumentumok / Adóosztály fül alatt 
elérhető adatbejelentő nyomtatványon.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy önmagában az ingatlan-nyilvántartás-
ban történő változás átvezetése nem elegendő és nem helyettesíti az 
adatbejelentést. 

Köszönjük szíves közreműködésüket!
Gergelyné Csurilla Erika jegyző
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egy fillérünk nem marad fejlesztésekre, útépítésre, 
járdaépítésre, hanem a város működésére sem lenne 
elegendő pénzünk, nem tudnánk kifizetni a számlá-
kat, a béreket stb. Ezért hoztuk meg a megszorító in-
tézkedéseket, mint például a közvilágítás gyérítését, 
amit a képviselő-testület minden tagja egyhangúlag 
támogatott.

Tudjuk, hogy ez a helyzet most alkalmazkodást és 
megértést kíván a lakosságtól, de ha nem lépünk, 
akkor sehol nem lesz közvilágítás, mert nem tud-
juk kifizetni a villanyszámlát. Ebben az esetben a 
LED-esítés a megoldás, aminek kapcsán szintén az 
előre gondolkodás jellemezte a városvezetést, hiszen 
már az energiaválság kirobbanása előtt megkezdtük 
a tervezést. Így májusban megújul a közvilágítás, és 
a kalkulációk szerint az új villanyszámla nem sokkal 
lesz majd több, mint a válság előtt volt. Hosszú távon 
fellélegezhetünk, és a következő téli időszakban már 
nem kell a kikapcsolásokban gondolkodnunk.

• Szintén év végén hangzott el, és az első válasz-
ban is utalt rá, hogy megkezdődtek az útépítések 
előkészületei. Milyen fázisban tartanak most?
A közbeszerzési eljárás lezárult, nyertest hirdettünk, 
a költségvetésben a fedezet rendelkezésre áll, a kivi-
telezővel a kezdéshez szükséges egyeztetések meg-
történtek. Arra várunk, hogy az időjárási viszonyok 
lehetővé tegyék a kezdést. Terveink szerint március 
elején kezdődik a kivitelezés. Ezúton köszönöm meg 
a lakosság türelmét, hogy eddig tűrte a több évtizede 
elmaradt építkezések hiányát. Még egy kis türelmet 
kérünk a kivitelezés következtében adódó korlátozá-
sok, kellemetlenségek miatt. Hamarosan beteljesül-
nek az álmaink.

Palkovics Mária

Adónaptár 2023
Dátum Határidőhöz kapcsolódó feladatok

Január 16.
Magánszemélyek kommunális adója: a 2023. 
január 1-jei állapotnak megfelelő, adózást 
érintő változások bejelentése

Március 16.

Magánszemélyek kommunális adója: az éves 
adó első felének megfizetése

Iparűzési adó adóelőleg megfizetése

Március 31. Talajterhelési díj bevallása és befizetése

Május 31.

Iparűzési adó bevallása, a végleges adó és a 
már befizetett adóelőleg pozitív különböze-
tének megfizetése

Egyszerűsített adózási mód bejelentése és 
lemondása

Szeptember 15.

Magánszemélyek kommunális adója: az éves 
adó második felének megfizetése

Iparűzési adó adóelőleg megfizetése

Változás 
időpontjától 
számított 15 
napon belül

Adókötelezettséggel kapcsolatos változások 
bejelentése (adótárgy megszerzése, elidege-
nítése; vagyoni értékű jog megszerzése; sze-
mélyi adatokban történt változás és minden 
olyan körülmény, amely az adózásra kihat)

Tárgyhónapot 
követő hónap 
15. napja

Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó 
bevallása és befizetése



Sok és változatos megbízással telt a 2022-es év a Városgazda Kft.-nél. Folytatódó, rendszeres 
és visszatérő munkálatok, új feladatok, kihívások – röviden összeszedtük, milyen teendőket 

végeztek a cég munkatársai tavaly.

12

Városgazdák mindenhol

Felújítások, beruházások
Ha beruházás zajlik, akkor nagy eséllyel a városgazdák is jelen vannak. Az induló fejlesztések, munkálatok helyszíneire gyakran hív-
ják segítségül a csapatot. A Templom téri iskola újabb négy vizesblokkjának felújításában ők végezték a bontási, burkolási és festési 
munkálatokat, az álmennyezet építését, a vécéblokkok kialakítását, valamint a villanyszerelést, részt vettek továbbá a főzőkonyhán 
zajló korszerűsítésekben is.

Mindemellett a céghez köthető két erősen leromlott állapú önkormányzati lakás teljes körű felújítása: a víz- és az elektromos hálózat 
javítása, korszerűsítése, a nyílászárók cseréje, a fürdőszobák felújítása, a lakások burkolása, festése, valamint a konyhák bútorozása 
a Budai és az Arany János utcában.

A járdaépítési beruházásokhoz kapcsolódóan ugyancsak rendszeresen dolgoztak, 
hiszen megtisztították a munkaterületet a helyszíneken. A Mátyás király utcában 
korlátot építettek a gyalogosátvezetőnél, emellett számos más projekt köthető még 
hozzájuk. Kitakarítottak például több felszíni vízelvezetőt, tavasszal pedig a Madách 
és a Krautland utcában szikkasztóárkokat húztak, miután rendre problémát okozott 
a területen a nagy mennyiségben lehulló csapadékvíz.

Rendezvények, események
A különféle városi rendezvények, események idején is nagy szükség volt – és lesz a továbbiakban is – a városgaz-
dák munkájára. Év elején a jégpálya, illetve a Disznótoros Fesztivál kapcsán, a várostakarításnál, a pumptrack 
pálya nyitása körül, valamint a RedRun, a városi gyereknap, a pünkösdi búcsú, a Stégek éjszakája, a Hallo! We-
rischwar, a Vörösvári Napok, a Szüreti Felvonulás és az adventi programok kapcsán láttak el különféle feladato-
kat. Ide sorolható a nyomvonalak megtisztítása, a tereprendezés, a teljes körű villanyszerelési, építési és bontási 
munkálatok, a takarítás, a forgalmi változásokkal kapcsolatos táblázások és a kellékek, eszközök szállítása.
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Virágok, fák, köz- és zöldterületek
A város köz- és zöldterületeinek, parkjainak rendben tartása állandó feladat, amelynek min-
den évszakban megvannak a maga kihívásai: tavasszal és nyáron a gyorsan növő növényzet 
kordában tartása, gyomlálása, a locsolás, ősszel a falevelek, termések begyűjtése, télen a síkos-
ságmentesítés, az elhalt növényzet takarítása, valamint a felkészülés a következő szezonra. A 
Városgazda Kft. összesen 160 ezer négykilométernyi területről gondoskodik, tavaly az érintett 
részekről jelentős mennyiségű – körülbelül 1000 köbméter – zöldhulladékot szállítottak el.  

Idén új helyszínek is felkerültek a listára, hiszen a városé lett a kemping, emellett a megépült 
pumptrack pálya területét is rendben tartják. Előbbi részen úszókaput építettek, illetve késő 
ősszel megkezdték a hiányos kerítés javítását.

2022-ben folytatódott a város virágosítása, tavasszal tulipán, 
pázsitszegfű, kokárdavirág, varjúháj és levendula költözött a 
köztéri ágyásokba, nyáron pedig egynyári növények, hogy még 

hangulatosabb látványt nyújtson Pilisvörösvár. Ez utóbbival egy időben a muskátlival futtatott virágtartó osz-
lopok is a helyükre kerültek, ősz óta pedig a már jól ismert díszkáposzták és változatos színű árvácskák díszítik 
a város egyes közterületeit. Folytatva továbbá a megkezdett munkát, idén is több, kisebb és nagyobb köztéri 
virágládát épített a Városgazda Kft.

A fák kezelését, gallyazását, az elkorhadt, balesetveszélyessé vált fák kivágását ugyancsak a városgazdák vé-
gezték, ahogy az ültetéseket, pótlásokat is. Tavaly megközelítőleg száz új csemete került a földbe, köztük egy 
teljesen új fasort is telepítettek a Mátyás 
király utca elején, a nemrégiben épített 
járda mentén.

Az illegális szemetelők is adtak feladatot, 
egyesek ugyanis még mindig lerakónak 
használják a város külterületeit, míg má-
sok a saját háztartási hulladékukat helye-
zik rendszeresen a köztéri szemetesekbe.

Javítási munkálatok
Az utcabútorok felújítása ugyancsak folytatódott városszerte. 
Festést, korhadt, hibás elemek cseréjét, javítást végeztek pél-
dául padok, asztalok, szemetesek, játszótéri játékok esetében.

Szintén egész évben zajlott a rossz állapotú utak kátyúzása, 
mart aszfaltozása, illetve murvázása, de nem tervezett felada-
tokban sem volt hiány, mint például a viharok okozta károk 
felszámolása, megrongált, illetve megrongálódott közlekedési 
táblák, pollerek vagy éppen a balesetben súlyosan roncsoló-
dott városfelirat teljes körű felújítása.
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2022. december 15.
Határozat a Pilisvörösvár város település-
rendezési eszközei módosításához tarto-
zó véleményezési szakasz lezárásáról – A 
Völgyzugoly Műhely Kft. által készített, „Pilis-
vörösvár Településrendezési eszközök módo-
sítása teljes eljárásban” című módosított terv-
dokumentációt elfogadta, ezzel egyidejűleg a 
településrendezési eszközök felülvizsgálatához 
és módosításához tartozó véleményezési sza-
kaszt lezárta a testület.

Határozatok a településrendezési eszközök folyamat-
ban lévő módosításához kapcsolódó településrendezési 
megállapodásokról (170–177-es határozatok) – A képvi-
selő-testület elfogadta  a településrendezési eszközök módosí-
tásához kapcsolódó  településrendezési szerződéseket.  

Határozat a 2023–2027 időszakra szóló Helyi Esély-
egyenlőségi Program elfogadásáról (Részletek a 11. olda-
lon)

Határozat a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai-
nak megválasztásáról – A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal 
elnöke dr. Fetter Gábor önkormányzati képviselő, SZEB-elnök, 
tagok: dr. Lehrer Anita önkormányzati képviselő, Mátrahegyi 
Erzsébet önkormányzati képviselő, Kőrössy János önkormány-
zati képviselő, Kovács Erzsébet szociálpolitikai ügyintéző

Határozat a kivitelező kiválasztása tárgyában indított 
„Útépítés 2022” közbeszerzési eljárás eredményéről – A 
legkedvezőbb ajánlatot a STRABAG Általános Építő Kft. adta, 
ezért őket hirdették ki nyertesnek, nettó 258 201 267 forint + 
áfa egyösszegű ajánlati árral és 60 hónap jótállással. (Részle-
tek a 4. oldalon)

Határozat gépjármű beszerzéséről a főzőkonyha részé-
re – A főzőkonyha ételszállításának biztosítására egy új Ford 
Transit gépjármű beszerzéséről döntöttek. (Részletek az 5. ol-
dalon)

Határozat a település-segédfelügyelői megbízási szer-
ződés megkötéséről – Finta Balázs r. főtörzsőrmester pi-
lisvörösvári körzeti megbízottal településőr-segédfelügyelői 
feladatok ellátására szóló, összesen havi 30 órás, kétoldalú 
megbízási szerződést kötött az önkormányzat a 2023-as évre. 
A visszajelzések alapján a havi 60 óra plusz közterületi szolgá-
latnak kedvező az eredménye a város közbiztonsága terén, és 
a lakosok biztonságérzetére jó hatással van a fokozott rendőri, 
polgárőri, településőri jelenlét, főként a hétvégi időszakban és 
az esti órákban.

Határozat a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 
ingatlanának a fenntartónak történő átadásáról – A Pi-
lisvörösvár 4203 hrsz.-ú ingatlanra alapított társasház albeté-
tei közül a következőket a nemzetiségek jogairól szóló törvényi 
kötelezés alapján ingyenesen tulajdonba adja a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzata részére az alábbiak szerint: 
4203/A/1 hrsz. alatt felvett, 2085 Pilisvörösvár, Szabadság 
utca 21. szám alatti, 4258 m2 alapterületű, gimnázium megje-

Önkormányzati döntések
lölésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát és 
a 4203/A/2 hrsz. alatt felvett, 2085 Pilis-
vörösvár, Szabadság utca 21. szám alatti, 
2357 m2 alapterületű, kollégium megjelö-
lésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.

Határozat a Pilisvörösvári Cziffra 
György Alapfokú Művészeti Isko-
la ingatlanát érintő vagyonkezelési 
szerződés módosításáról az Érdi Tan-
kerületi Központtal – A Pilisvörösvár 

4203 hrsz.-ú ingatlanra alapított társasház albetétei közül 
az alábbiakat érintően módosították az Érdi Tankerületi Köz-
ponttal kötött vagyonkezelési szerződést: 4203/A/3 hrsz. alatt 
felvett, 2085 Pilisvörösvár, Szabadság utca 21. szám alatti, 428 
m2 alapterületű, egyéb helyiség zeneiskola megjelölésű ingat-
lan és a 4203/A/4 hrsz. alatt felvett, 2085 Pilisvörösvár, Sza-
badság utca 21. szám alatti, 381 m2 alapterületű, egyéb helyi-
ség rendezvényterem megjelölésű ingatlan.

Határozat a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intéz-
ményfenntartó Társulás 2022. évi működéséről szóló 
polgármesteri beszámoló elfogadásáról

Rendelet a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 
Szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet 
módosításáról

Önkormányzati rendelet az egyes önkormányzati ren-
deletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

2023. január 19.
Határozat a Pilisvörösvár, Kornéli-tó partján található 
Ko-12 horgászhely és a hozzá tartozó horgászbódé, stég 
és beton burkolatú terület felépítményei tulajdonának 
átruházásáról (zárt ülés)

Határozat a Chimpex Hungaria Kf t. bérleményére vo-
natkozó bérleti díj csökkentéséről 24 hónap időtartam-
ra – A képviselő-testület a Chimpex Hungaria Kft. kérelmét 
megvizsgálta és úgy döntött, hogy havi 20 000 Ft összegű bér-
letidíj-kedvezményt biztosít részére 2023. január 1-től 2024. 
december 31-ig, 24 hónap időtartamra.

Rendelet a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról 
szóló 17/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról

Határozat a Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatával fennálló közigazgatási szerződés szövegé-
nek módosításáról – A helyi önkormányzat és a helyi nem-
zetiségi önkormányzat megállapodásában rögzíteni kell, hogy 
a jegyző vagy annak megbízottja a helyi önkormányzat meg-
bízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkor-
mányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést 
észlel, továbbá a nemzetiségi önkormányzat kérésére szakmai 
segítséget nyújt annak ülésén és azon kívül is a nemzetiségi 
önkormányzat működését érintően.

Rendelet az egyes önkormányzati rendeletek deregulá-
ciós célú hatályon kívül helyezéséről
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Disznótoros másodszor
Finom illatok, nagyszerű ízek és fergeteges hangu-
lat – a tavalyi nagy siker után idén is rengetegen 
jöttek el a disznótorosra, melyet az önkormányzat 
és a Művészetek Háza ezúttal a Schiller gimnázi-
um udvarán és aulájában rendezett meg. A finom-
ságokról a helyi egyesületek, a TEVÖ, a PNNÖ, 
a FIVIRET, a kertbarátok és az énekkar csapatai 
gondoskodtak, a vidám zenei aláfestésről pedig 
a Bergländer Buam, a Mini Sramli, a Pilis Brass 
Band, a Werischwarer Streichkapelle és a nemze-
tiségi fúvószenekar. A kicsiket fánkevő verseny, 
bábszínház és kézműves foglalkozás várta.

TEVÖ – hagymás máj, töpörtyű

Gulyás énekkar módra

PNNÖ – sváb krumplis fánk

Kertbarátok – toros káposzta

Fiviret – farsangi fánk
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Babák és emberi történetek
Folytatjuk a Pilisvörösvárért emlékéremmel kitüntetettekről szóló portrésorozatunkat. Ezúttal 

Herbszt Györgynét, Kati nénit látogattuk meg Dózsa György úti otthonában, pontosabban az 
ott található különleges tárlatban, a Babamúzeumban.

Vörösvári portrék

16

Már amikor az ember belép a sárgára mázolt ház kertjébe, több 
apró jelből sejtheti, hogy jó helyen jár, ha érdeklődik a babák, és úgy 
általában a gyermeki fantáziának kedves mesék, játékok iránt. Az 
egyik ilyen utalás a Hófehérkét és a hét törpét ábrázoló kis szobor-
együttes, a másik a ház falán látható tábla, amely büszkén hirdeti, 
hogy itt található a Babamúzeum.

Valljuk be őszintén, nem szokványos dolog, hogy egy településen 
legyen ilyen létesítmény. Ha pedig ehhez hozzáadjuk Kati néni 
kedves és szeretettel teljes egyéniségét, akkor megállapíthatjuk, 
hogy bizony a Babamúzeum Vörösvár egyik unikuma, ráadásul 
mindenki számára fogyasztható változatban, hiszen az egyéni 
látogatóktól egészen a kisiskolás csoportokig sokan látogatják a 
tárlatot.

Mielőtt képletesen belépnénk a múzeum ajtaján, ejtsünk néhány 
szót vendéglátónkról, Kati néniről, a kiállítás megálmodójáról. 
Herbszt Györgyné tősgyökeres vörösvári felmenőkkel is bír, mégis 
gyermekkorának egy részét távol a falutól élte le. Ahogy ő mondja, 
a babák iránti szeretete egészen kisgyermek korából fakad. Egyik 
első emlékei között szerepel, hogy 4-5 éves korában az akkori há-
zuk előtti leterített pokrócon sok órán keresztül játszott 2-3 babájá-
val, amelyeknek anyukája varrt különféle ruhákat.

A gyermekkorában kapott játékok nagy sajnálatára már nincsenek 
meg, hiszen akkor még nem gondolta volna, hogy egyszer szenve-
délyes babagyűjtő lesz. Merthogy a szenvedély szó – természetesen 
ebben az esetben abszolút jó értelemben – nagyon is illik Kati néni 
életére. Hogy mivel is kezdődött ez a különleges passzió? Egy kis 
fekete babával, amely a mai napig a gyűjtemény részét képezi. 
Ahogy ő mondja, a mai ember számára már egyáltalán nem lehet 
ezt a babát szépnek nevezni, de számára a hozzá kapcsolódó élmé-
nyek igenis meghatározóak. Történt egyszer ugyanis, hogy lány-

testvérével a vörösvári búcsúra csak annyi pénzt kaptak, ami egy 
vattacukorra és egy körhitázásra volt elegendő. S míg a testvére 
valóban ezekre a dolgokra költötte a zsebpénzt, addig Kati néni a 
babával tért haza…

Valami tehát elkezdődött, de hosszú évek kellettek hozzá, hogy 
a babázás és a velük való játék szeretete komoly gyűjteménnyé 
fejlődjön, amelyben napjainkban már több mint 1200 baba talál-
ható meg. Fontos pont volt későbbi életében az esküvője, amelyre 
könyvében –  merthogy Kati néni könyvet is írt a múzeumról és a 
babákról – így emlékszik vissza: „1968-ban abban a meglepetésben 
volt részem, hogy az esküvői tortánkat is egy szép baba díszítette. 
Rózsaszín krémmel és rozmaringgal volt a ruhája díszítve. Most, 
ennyi év elteltével tudom igazán értékelni a szakácsnő figyelmes-
ségét, jóindulatát. Vajon honnan tudta, hogy ennyire szeretem a 
babákat?” A különleges torta fotója, mint később kiderül, e cikk 
írásakor még a múzeum vendégkönyvének asztala felett látható a 
falon, de mire a cikk megjelenik, már nagy valószínűséggel elköl-
tözik onnan…

A házasságkötés után lassan, de biztosan gyűltek a babák a Dózsa 
György utcai lakásban. A nyaralások során vagy éppen a főváros-
ban megejtett körúti bevásárlások alkalmával időről időre mindig 
gyarapodott a gyűjtemény, olyannyira, hogy egy idő után már 
köztudottá vált: Kati néniéknél több száz baba található. Sokan – 
például iskolás csoportok vagy a Napos Oldal Szociális Központ 
gondozottjai is – megnézték az akkor még tárlatnak nem nevez-
hető gyűjteményt, amelynek fenntartása és takarítása egyre több 
munkát igényelt. A múzeum megalapításának gondolata végül 
2009 nyarán fogalmazódott meg a házaspárban, akiknek végig 
segítségére volt fiuk is. Az építési engedély 2011-ben érkezett meg, 
a munkálatok pedig másfél évig zajlottak úgy, hogy Kati néni, férje 
és fiuk fáradhatatlanul dolgoztak az álom megvalósításán. Ahogy 
ő mondja, mindent a két kezükkel csináltak. Persze az építkezés so-
rán a látogatók ugyanúgy érkezetek a család otthonába, egészen a 
2013-as nyitásig.

És itt most térjünk vissza egy pillanatra a jelenbe, mert már nyílik 
is az ajtó, felcsillannak a fények, és az ember egy szokatlan helyzet-
ben találja magát az üvegvitrinekkel tarkított folyóson: több száz 
baba tekintetének középpontjában. Egyből feltűnik az az aprólékos 
odafigyelés, amivel a tárlat megálmodója sorra veszi a különféle te-
matikákat, így a múzeum egészét végigjárva, a babák révén az élet 
különböző stációin is végig lehet menni.

Természetesen nem csak erről van szó, de nem ám! A kultúra, a 
helytörténet, a világ aktualitásai is mind helyet kapnak a múze-
umban. Az egyik üvegvitrinben a különböző nációk sokszínű 
öltözködési szokásai vannak illusztrálva a babákon, a magyar 
népviseletestől az erdélyin és osztrákon át egészen a japán és arab 
kultúráig vannak babák a gyűjteményben. Aztán ott a helytörté-
net: a vörösvári sváb kultúráról, egy régmúlt, vissza nem térő kor-
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Álláshirdetés
A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felvételre keres határozatlan idő-
re, teljes munkaidőben közterület-felügyelői feladatok ellátására 1 fő 
köztisztviselő munkatársat.

Feladatok: A közterületek jogszerű használatának, a közterületen 
folytatott, engedélyhez kötött tevékenységek szabályszerűségének 
ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogsza-
bály által tiltott tevékenység megakadályozása, megszüntetése, illetve 
szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti 
környezet védelmében, a közbiztonság és a közrend védelmében, a 
köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésé-
ben, az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.

Pályázati feltételek: 
• Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzett-

ség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és 
közterület-felügyelői vizsga. (A közterület-felügyelői vizsga hiánya 
nem akadálya a jogviszony létesítésnek, amennyiben a jelentkező 
az egyéb feltételeknek megfelel és vállalja a közterület-felügyelői 
tanfolyam elvégzését.)

• Egészségi, fizikai és pszichológiai alkalmasság a 78/1999. (XII. 29.) 
EüM-BM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően. 

• B kategóriás jogosítvány.
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
• A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány.
• Alkalmazás esetén a munkáltató 6 havi próbaidőt köt ki.
Előny: szakmai tapasztalat, helyismeret 
Amit kínálunk: stabil szervezeti háttér, cafeteria
Jelentkezés fényképes önéletrajz benyújtásával:
• postai úton (Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 2085 Pilisvörösvár, Fő 

tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni: Közterület-felügyelő álláspályá-
zat.

• elektronikus úton a hr@pilisvorosvar.hu e-mail-címre megküldve
• személyesen

ról kis feliratokkal ellátott diorámák mesélnek, 
hiszen a babák autentikus ruhában autentikus 
mesterségeket végeznek, feladatokat látnak el. 
Az egyik vitrinben nagy szerepet kap a Nosz-
talgia Dalkör, egy másikban pedig a Rozmaring 
Hagyományőrző Tánccsoport tagjai elevened-
nek meg babákként, de nemcsak a központi 
szereplők, hanem a fotós és zenész kollégák is. 
Ez is jól mutatja azt az aprólékos odafigyelést, 
amely minden baba mögött ott van. Az aktua-
litások kapcsán kiemelt helyen figyelhető meg 
a koronavírus-járványt feldolgozó orvos és az 
ágyon fekvő beteg baba együttese, de visszatérő 
elemként a vallás is jelen van polcokon sorakozó 
babák között.

A tárlat tehát nagyon sokszínű, és nemcsak 
porcelánbabák találhatóak meg benne, hanem 
közkívánatra már néhány modern baba is. Kati 
néni tárlatvezetését hallgatva elmondható, hogy 
a múzeum egyik erőssége, hogy hiteles emberi 
történeteket mesél el. A gyűjtemény egy része 
ajándékba kapott babákból áll. Számos elfele-
dett játék talált itt új, szerető otthonra, aminél 
vendéglátóm szerint a való világban sincs fon-
tosabb, hiszen ez a téma is visszatérő eleme a 
múzeumnak. Ezeket a jobb sorsra érdemes ba-
bákat Kati néni felújítja, és mivel az évek alatt 
számos dolgot megtanult a kiállítás miatt, így a 
ruháikat is ő készíti. Megtanult például kalapot 
csinálni – ennek technikai kihívásairól az egyik 
ilyen fejfedőt viselő baba előtt beszélgetünk. 
Mindemellett nemcsak a babákkal, hanem a 
hozzájuk tartozó kiegészítőkkel is foglalkozik, 
a bejárat közelében például egy olyan felújított 
babakocsit látni, amelyet egykoron egy szegény 
családfő készített lányainak, akik felnőve Kati 
néninek adták azt, és amely most felújítva szin-
tén megtekinthető a múzeumban.

A múzeum másik erőssége, hogy a tartalma 
mindig változik. Jelenleg az egyik polcon egy ka-
rácsonyi dioráma látható, azonban hamarosan 
új koncepciónak adja majd át a helyét, aztán itt 
a farsang, amikor is a tárlat két legnagyobb ba-
bája is beöltözik majd… Búcsúzásként Kati néni 
kérésére tollat ragadok és a vendégkönyv egyik 
még félig üres oldalára üzenetet írok. Javaslom, 
írjanak önök is, de előtte mindenképpen hallgas-
sák meg a babamúzeum emberi történeteit!

Kókai Márton

Fotópályázatot hirdet Gerstetten
Gerstetten, Pilisvörösvár test-
vérvárosa fotópályázatot hirdet 
Szülőföldem perspektívái címmel. A 
pályázaton Gerstetten és testvérvá-
rosai, Pilisvörösvár és Cébazat lako-
sai vehetnek részt.  Hivatásos fotó-
sok nem indulhatnak a pályázaton. 
A beküldött képeket Gerstetten és 
Cébazat 30. partnerkapcsolati jubi-
leuma alkalmából Gerstettenben 
állítják majd ki. A pályamunkákat 
független zsűri bírálja el, a legjob-
bak díjazásban részesülnek. 

A fotókat úgy kell kinyomtatni, 
előhívatni, hogy egy üvegkeret-
ben elhelyezhetők legyenek (ne 
használjanak passepartout-t!). A 
képek hátoldalán a következőket 
kell feltüntetni: pályázó neve, címe, 
e-mail-címe, a kép készítésének 
helye, ideje, az ábrázolt téma és a 
kép címe. Egy pályázó maximum 
5 fotót nyújthat be, a fotók mérete 
minimum 20 cm × 30 cm, maximum 30 cm × 45 cm. A képeket vastag borí-
tékba tegyék, hogy a szállítás során sértetlenek maradjanak. A pályázat be-
nyújtási határideje 2023. március 1. A fotókat a Pilisvörösvári Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatán lehet leadni (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.).
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A díjazott A díjazott 

RRáákóczi túrós pite kóczi túrós pite 
recereceptjeptje

2022-ben is meghirdette a Vörösvári Újság, a Művészetek 
Háza és az önkormányzat az évek óta kedvelt sütiversenyt, 
melyre ez alkalommal is bárki jelentkezhetett. A díjazottak 
értékes nyereményt kaptak, emellett a nyertes sütemények 
receptjei a Vörösvári Újságba is bekerülnek. 2022-ben az 
első díjat Bartl Barbara Rákóczi túrós pitéje kapta meg.

Hozzávalók a tésztához (12 db 8 cm átmérőjű piteformához):
• 300 g liszt
• 150 g vaj
• 50 g porcukor
• 1 tojássárgája
• 2 ek tejföl
• 1 tk sütőpor

A vajat a liszttel elmorzsoljuk, a többi hozzávalóval ösz-
szegyúrjuk, rövid ideig hűtőben pihentetjük.

Hozzávalók a töltelékhez:
• 400 g túró
• 2 tojássárgája
• 20 g vaníliás pudingpor
• 1 citrom reszelt héja
• 30 g mazsola (elhagyható)

A töltelékhez a hozzávalókat összekeverjük. A tésztát 12 
részre osztjuk, egyenként a piteformába nyomkodjuk. Meg-
töltjük a túrótöltelékkel, és előmelegített, 160-165 Celsius- 
fokos sütőben 30-35 percig sütjük.

Windhab:
2 tojásfehérjét és 120 g cukrot vízgőz felett (kb. 60 fokig) 
melegítünk és kihűlésig habbá verjük.

A megsült pitéket baracklekvárral megkenjük, a tojásfehérje 
habbal körben feldíszítjük és a habot szakácsfáklyával kissé 
megpirítjuk. Közepébe még egy kis baracklekvárt halmo-
zunk.

Karácsonyi dallamok 
a zeneiskolában
2022. december 19-én tartotta szokásos 
városi karácsonyi koncertjét a zeneisko-
la a gimnázium dísztermében. A nagy-
szabású koncerten sok ismert karácso-
nyi dallam csendült fel. A csellózenekar 
Beethoven O sanctissima című művét 
adta elő, Kozek Balázs fúvós növendékei 
egy német karácsonyi dalt, a hegedű 
tanszak és a klarinétosok többek közt a 
Csendes éjt, és a szolfézscsoportok közös 
produkciója is nagy közönségsikernek örvendett. A szünet-
ben finom süteményekkel és üdítőkkel frissíthették fel ma-
gukat a szereplők és nézők. A koncert második felét a Pilis 
Brass Band előadása nyitotta, melyet a közönség vastapssal 
jutalmazott. Ezt követően a Diaton Zenekar előadásában 
hallhattuk Beethoven Örömódáját, illetve a Tűzszekerek 
című ismert Vangelis-darabot. A tanárok elénekelték Otto 
Fischer Harangszó című művét, majd a Jingle bells csendült 
fel jazzes formában. A koncertet Oláhné Szabó Anita Kará-
csony, várlak című műve zárta. 

KBH
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TEVÖ-s jótékonysági akciók
Városunkban évek óta több jótékonysági 

akcióban is részt vehetnek az ünnepek 
közeledtével azok, akik szívesen támogatják 

a rászorulókat. 2022 karácsonyának 
környékén ismét bőven adódott lehetőség 

a segítségnyújtásra, és sokan éltek is vele.

Idén ismét rengeteg adomány érkezett a karácsonyi élelmiszer-
gyűjtésre. Az akciót ez alkalommal is Bruckner Kata szervezte 
a Tegyünk Együtt Vörösvárért Egyesület közreműködésével. A 
mintegy 20 éves múltra visszatekintő kezdeményezés célja, hogy 
a közeledő ünnepek alkalmából élelmiszeradományokkal segítsék 
a város rászoruló családjait. A Templom téren szervezett gyűjtésre 
a szervezők tartós élelmiszereket vártak, így az adakozók tésztát, 
olajat, szörpöt, konzervet, tartós tejet, cukrot, valamint kolbászt és 
csokoládét is hoztak. Az adományokat az önkéntesek mintegy száz 
családhoz jutották el.

Nem csupán élelmiszert, hanem játékokat is gyűjtenek ebben az 
időszakban a szociális és egészségügyi bizottság (SZEB) tagjainak 
szervezésében. A megunt, de szép állapotú holmikat a december 
11-ei adventi vásáron várták. Végül összesen 20 pilisvörösvári csa-
ládhoz jutottak el azok a játékok, amelyek az önkormányzat által 
szervezett gyűjtésen kerültek a dobozokba. 

A gyűjtés mellett a közösségi élmények sem maradtak el. Közös 
bejglisütésre hívott ugyanis mindenkit a TEVÖ, a Fiviret és az ön-
kormányzat. Kezdők és profi bejglisütők egyaránt részt vettek az 
eseményen, Zsámboki Szabolcs pedig hasznos szakértő tanácsok-
kal segített abban, hogy tökéletes bejglik készüljenek. A résztvevők 
saját maguknak, a szervezők pedig a város rászorulóinak készítet-
ték a bejgliket. A sütéshez helyi cégek is hozzájárultak: a Halm-

A Pilisvörösvári 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei

Tűzesetek és műszaki mentések
Tűzoltóinkat az elmúlt évben összesen 86 esetben riasztották. Eb-
ből 17 riasztás tévesnek bizonyult, legtöbbször tűzjelzők téves jelzé-
se miatt. (Néhány esetet leszámítva a rajnak nem kellett kivonul-
nia, mert a helyszínről kóddal időben visszavonták a riasztást.) Az 
éles bevetések a következőképpen alakultak:  tűzeset: 30, műszaki 
mentés: 39, összesen: 69.

Tűzoltóságunk 42 alkalommal önállóan avatkozott be, tehát hiva-
tásos tűzoltóknak nem kellett a káresemény helyszínére vonulni-
uk. Az önálló beavatkozások során 15 esetben tűzhöz, 27 esetben 
műszaki mentéshez vonultak ki tűzoltóink. Egyesületünk 2022-
ben több mint 6200 órában volt riasztható.

Az év végi ünnepek idején (karácsony, szilveszter) hosszú évek 
óta először nem kellett az ilyenkor szokásos, „idényjellegű” tü-
zek (meggyulladt karácsonyfák, tűzijáték okozta tüzek) oltásá-
hoz kivonulnunk. Köszönjük városunk polgárainak elővigyáza-
tosságát!

December 18-án ezúttal is sokan voltak kíváncsiak hagyományos 
adventi, aranyvasárnapi rendezvényünkre a Fő téren.

A fűtési szezon veszélyei
Ismét felhívjuk a háztulajdonosok figyelmét a fűtési szezon veszé-
lyeire, a fűtőberendezések, kémények rendszeres ellenőrzésének, 
karbantartásának fontosságára és a szén-monoxid-riasztó készü-
lékek hasznosságára. Egy ilyen készülék életet menthet!

Január 6-án késő este a Mátyás király utcából kaptunk riasztást, 
ahol a szén-monoxid-riasztó készülék bejelzett. Rajunk a helyszín-
re vonult, elzártuk a gázt, átszellőztettük a lakást, majd javasoltuk 
a lakóknak, hogy a biztonságuk érdekében töltsék másutt az éjsza-
kát, és másnap sürgősen hívjanak szerelőt a tüzelőberendezések 
átvizsgálására. 

Fontos információ: a vörösvári tűzoltókat kizárólag a 105-ös vagy a 
112-es telefonszámon lehet riasztani!

Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

schlager Trade Zrt., az OLIVA FRUIT N + K 
Kft., az N és N Kft. (Sváb Pékség) és a Helit 
Kft. ajánlott fel alapanyagokat a sütikhez.

A jótékonysági főzés és ételosztás szin-
tén már többéves hagyomány, melyet 
ugyancsak a Tegyünk Együtt Vörösvárért 
Egyesület szervez a városban élő rászoru-
lók számára az ünnepek alkalmából. A 
halászlé mellett idén székelykáposzta is 
készült, a főzésben a Fiatal és Vidám Retro 
Társaság segített.

Nemcsak az önkormányzat és az egyesü-
letek jótékonykodnak ilyenkor, hanem a 
helyi cégek is igyekeznek felajánlásaikkal 
szebbé tenni az ünnepet. A Szamos Mar-
cipán Kft. összesen 300 kiló szaloncukrot adományozott, mely-
ből kaptak a város intézményei: a bölcsőde, az öt óvoda, a három 
általános iskola, a gimnázium, a Virgonc gyermekház, a Viktor, 
valamint a Szent Erzsébet Otthon és a Napos Oldal. A jelentős 
mennyiségű édességadományból a jótékonysági élelmiszergyűjtés 
csomagjaiba is jutott, ahogy a Magyar Vöröskereszttől kapott 24 
darab, hatalmas élelmiszercsomagból is.

VÚ
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Levelek az idő vén fájáról
Átutazóban Vörösváron: gróf Széchenyi István

Sorozatunk előző részeiben a Szent Koronáról és a Szent Jobbról 
írtunk abból az alkalomból, hogy Vörösváron is leróhatták előt-
tük hódolatukat az itt lakók, majd két osztrák császár és magyar 
király: Mária Terézia és I. Ferenc József nevezetes látogatását ele-
venítettük fel. Most a híres átutazók sorát Széchenyi alakjával 
zárjuk.

Gróf Széchenyi István, akit politikai ellenfele, Kossuth Lajos kora 
legnagyobb magyarjának nevezett, az 1848-as év felizzó nyug-
talanságában korántsem érezhette saját lelke szerint magát a 
legnagyobbnak. Állandó szorongás, félelem gyötörte attól, hogy 
valami félelmetes, erőszakos fordulat következik be hazája sor-
sában, és lelkifurdalás gyötörte, hogy ehhez részben saját maga 
is hozzájárult reformer törekvéseivel. A nemzethalál víziója 1848 
szeptemberében teljesen elhatalmasodott benne, és meghason-
lott önmagával. Ekkorra már környezete is tudta, hogy a „nagy 
ember” beteg és az őrület szélére sodródott.

Háziorvosa és közeli barátja, almási Balogh Pál – aki egyébként 
Kossuthnak is háziorvosa volt – érzékletesen írja le a betegség 
kialakulását a Közlöny című hivatalos lap 1848. szeptember 
20-i lapszámában. Hadd idézzek ebből egy hosszabb szakaszt, 
amelyben nemcsak orvosként nyilvánul meg pácienséről, ha-
nem iránta való rendkívüli tiszteletét és nagyrabecsülését 
kifejezve barátként is. (A romantika korának sajátos pátoszos 
nyelvezetét is jól mintázza ez az igényesen megfogalmazott 
szöveg, amit nyugdíjas magyartanárként gyönyörűséggel ol-
vastam.)

„A néhány hónap előtt kifejlett világrendítő események, melyek 
által egy egész lap fordult meg Európa sorskönyvében, a nagy 
férfiú folytonos küzdelmek közt levő elméjére megrázó hatással 
voltak, s felszólíttatván ő is nemzetünk életbárkájának vezeté-
sére, aggodalmai nőttön nőttek, midőn látta minden emberi ki-
számítások csalékonyságát, s midőn látta, miként esküdt össze 
ármány és cselszövény, árulás és gazság az oly szerencsésen ki-
vívott szabadság megbuktatására. A naponkint vészteljesben tor-
nyosodó felhők imádott hona láthatárán visszatükröződtek lelké-
ben, s ő, ki a béke olajágával óhajtá legyőzni hazánk daemonait, 
borzasztó sejtelmeket érze keletkezni keblében, midőn az ala-
csony udvari cselszövények és ármányok által gyújtatott polgári 
háború lángjai csapkodni kezdenek az egekre s pusztítani szép 
hazánk virágzó határait.

Lelkének folytonos feszülésben volt húrjai lankadni kezdének, 
s ő, ki hona javáért oly fáradhatlan tevékenységet tanúsított, ki 
nem olcsó szavakkal, hanem nagy tettekkel bizonyítá be jelle-
me valóságos becsét, naponkint szenvedélyesb szerepet kezde 
játszani.

Bizodalma a nemzet sorsába csökkenni kezdett, s a láthatár, me-
lyen epedve várjuk mindnyájan nemzetünk nagyságának fény-
sugarait fellövelni, előtte naponként sötétebb homályba merült. 

Mint kinek lelke a legborzasztóbb vészjóslatokkal teljes, úgy növe-
kedének a nagy férfiú szorongatásai és nyugtalanságai.

Családja pár hét előtt nyári lakába költözött, s ő ezen lelki levert-
ségben magára hagyatva, az aggodalmak és szorongattatások 
kínjai közt élt, s minden kedvetlen hír, minden nem várt esemény 
megrezzentette keble húrjait.

Az annyi küzdelmek közt rendületlen hős ezúttal ingadozni kez-
dett. Folytonos álmatlan éjjeli virrasztásai közt nem látott ő egye-
bet, mint rémképeket, melyek ellen lelke diadalt vívni ki képes 
többé nem vala. És ezen lelki küzdelmekhez azon gondolat csat-
lakozott legkínosb hatással, hogy imádott hazája veszedelmének 
legfőbb oka ő maga, ő ébresztvén fel a nemzetet százados álmá-
ból. Ha magas lelki ereje legyőzé is ottan a túlságos képzeletek s 
kínos gondolatok furdalásait, annál nagyobb rohammal támadák 
meg azok egész valóját, s a legkeserűbb kitörésekre nyújtanak 
alkalmat. Ilyenkor minden józan előterjesztés, minden nyugtató 
szó sikertelen volt.”

Báró Kemény Zsigmond író tanúja volt egy ilyen dühkitörésnek, 
amit így jegyzett le: „Én a csillagokból olvasok – kiáltott könnyez-
ve föl [Széchenyi]. – Vér és vér mindenütt! A testvér a testvért, a 
népfaj a népfajt fogja mészárolni engesztelhetlenűl és őrülten. Ke-
resztet rajzolnak a házakra, melyeket le kell égetni. Pest oda van. 
Száguldó csapatok dúlnak szét mindent, mit építénk. Ah – az én 
füstbe ment életem! Az ég boltozatán lángbetűkkel vonul végig a 
Kossuth neve – flagellum dei [Isten ostora]!” 

Szeptember 4-én Balogh Pál, a háziorvos és jóbarát kijelentette a 
grófnak, hogy ha egészségét vissza akarja nyerni, tüstént el kell 
hagynia Pestet, ahol minden esemény, hír, találkozás rendkívüli 
módon felzaklatja. Hosszas rábeszélésére másnap kocsira ültek, 
azt még nem határozva meg, hogy hova mennek – a lényeg, hogy 
el a fővárosból. „Másnap (kedden) csakugyan kocsira ült a gróf 
társaságomban, nem határozva még hová és merre, de Buda alig 
vala hátunk megett, s már a gróf leszállt, vagyis inkább kiszökött 
a kocsiból, kijelentvén, hogy nem megy egy tapodtat sem, hogy 
visszatér Pestre, hogy mint minister, helyét el nem hagyhatja, s 
hogy ő együtt kíván veszni, ha kell, hontársaival. Csak erélyes 
sürgetések után sikerült őt reá bírni, hogy ismét kocsiba üljön. A 
haladás azonban csak nevelé a gróf sötét melancholiáját.”

Kecskeméthy Aurél Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála című 
munkájában leírja az utazás nem mindennapi történetét, meg-
nevezve azt a helyet is, ahol a gróf kiszökött a kocsiból. „Vörös-
várt kiszállván a kocsiból Széchenyi elfutott a földeken át, s oly 
gyorsan, hogy a cselédekkel alig lehetett utolérni. De rábeszélések 
után ismét megszelídült s visszajött, és az utazás tovább folyt. (…) 
Kínos út lehetett ez mind a hazafias érzületű s a gróf iránt annyira 
ragaszkodó orvosra, mind pedig, s még inkább az előbbire nézve” 
– teszi hozzá a szerző.

Ha addig nem volt biztos, hová is tartanak, a vörösvári szökési 
kísérlet után egyértelművé vált a háziorvos számára, hogy az úti-
céljuk csak Döbling, a Görgen-elmegyógyintézet lehet. Folytatták 
útjukat Esztergom felé, ám a kínos események sora folytatódott. 
Balogh először egy kést vett észre ápoltjánál, amit sikerült elkér-
nie tőle, később pedig egy pisztolyt kobzott el tőle, amit maga el-
len akart fordítani. Azt már ő sem tudta megakadályozni, hogy 
Esztergomban a gróf vízbe vesse magát. Így ír erről Kecskeméthy: 
„Útközben nyugtalan vala a gróf; s sokat beszélt életéből. Eszter-

Helytörténet

Sorozatunk befejező részében a legnagyobb 
magyar alakját idézzük fel. Az ő vörösvári 

látogatása azonban egyáltalán nem a 
magasztos, netán humoros-anekdotás, hanem 

a szomorú történetek közé tartozik…



Sport

Levelek az idő vén fájáról
Átutazóban Vörösváron: gróf Széchenyi István

gomban ebéd közben egész nyugodtan elhagyja az asztalt, 
mondván, hogy mindjárt visszajön. De nem jött; s dr. Balogh 
sietett őt fölkeresni. Meg is találta a fasorok közt, hol kocsija-
ik álltak. A komornyik azt beszélé a doctornak, hogy a gróf 
a kocsiból pisztolyt vőn ki, s magát agyonlőni akará; de sike-
rült őt visszatartani. Az orvos ekkor, hogy szórakoztassa, sé-
tálni indult vele. Széchenyi azonban egyszerre nekiiramlott 
a Dunának, és elérvén a hajóhidat, arról leugrott a folyóba... 
Szerencsére egy teherhajó érkezett éppen fölülről, s azonnal 
csónakot bocsátott el, melyben a grófot ki is fogták. Semmi 
sem jellemzi jobban Széchenyi causticus [maró] léleksajátsá-
gát mint az, hogy midőn e gyászos tett után átöltözék, ezen 
megjegyzésre fakadt: »Minő bolondot tettem most; ezen em-
berek mind tudják itt, hogy jó úszó vagyok.«”

Győrbe érve Széchenyi találkozott a feleségével, akinek nem 
engedte meg, hogy vele tartson Bécsbe. Mosonynál azután 
ismét kiugrott a kocsiból és szaladni kezdett azt kiabálva, 
hogy ő „ég”. Alig tudták őt lefogni és ágyba fektetni. Döb-
lingben a számára rendelt szobában aztán újra olyan őrjöngő 
dühbe jött, hogy meg kellett őt kötözni. 

Hosszú éveken keresztül kezelték Széchenyit Döblingben, fe-
lesége is Bécsbe költözött, folyamatos kapcsolatban állt vele 
és környezetével. Állapota lassanként javult, élénk levelezés-
be kezdett, irodalmi munkásságát is folytatta, és gazdasága 
ügyeit is maga intézte.

Íme a szomorú történet a korabeli források nyomán. Mi, vö-
rösváriak találkozhattunk volna magasztosabb alkalmak-
kal is a legnagyobb magyarunkkal, de a sors fintora, hogy 
nekünk ez adatott meg. Vörösvár volt az a sorsfordító hely 
Széchenyi életében, ahol eldőlt: nem a nagycenki kastélyba, 
hanem a döblingi intézetbe tart a kocsija.

Fogarasy Attila
Pilisvörösvári Honismereti Klub

Széchenyi István Döblingben – korabeli litográfia (Forrás: Wikipédia)

Biliárdverseny 
a két ünnep között

Két év kihagyás 
után, amit a pan-
démia okozott, is-
mét megrendezték 
a Krigli Sörözőben 
(Tücsiben) a hagyo-
mányos János-napi 
páros biliárdver-
senyt. Ezúttal ti-
zenhat páros nevezett az egyből egy partis, vigaszágas lebonyo-
lítású, fás biliárd kupára.

A szokásos jó hangulatú, magas színvonalú vetélkedésen a 
Mirk Tibor (Szöszi) – Kovács István (Dixi) páros végzett a har-
madik helyen. Utóbbi játékos a három gyerekének ajánlotta a 
kupát. A többszörös bajnok Mauterer Tibor (Tacsi) – Vida Zoltán 
duó most is eljutott a döntőbe, de ezúttal meg kellett elégedni-
ük a második hellyel, mivel kisebbfajta meglepetésre a Bús Pé-
ter – Viola Balázs kettős a fináléban is be tudta mutatni az egész 
kupa alatt nyújtott, kiegyensúlyozott játékát, amivel megsze-
rezték a bajnoki címet. Párosukban előbbi képviselte a rutint, 
míg Balázs a fiatalos lendületét hasznosította a nap során, így 
egy évig őrizhetik a 21 éve alapított viadal vándorserlegét. Gra-
tulálunk valamennyi helyezettnek!

Pándi Gábor

Fetter Erik 
2023-as tervei 

Fetter Erik január 
végén kezdte meg 
az idényét. A világ-
hírű vörösvári ke-
rékpáros Argentí-
nában a San Juan-i 
körversenyen állt 
rajthoz. Ezt köve-
tően februárban 
spanyol szakasz 
következik az alme-
ríai versennyel és a 
Vuelta Murciával, 
majd márciustól olasz megmérettetések lesznek soron. A Giro 
d’Italiára készülő 22 éves bringás a tervek szerint idén részt 
vesz a Tirréno-Adriaticón, melyen korábban még nem indult. 
„Szeretnék szintet lépni, közelebb kerülni a világ élvonalához, 
szeretném, hogy legyenek versenyek, ahol meccsben vagyok 
velük, akár a győzelemért, akár top ötös helyezésért, akár dobo-
góért. Én ennek már nagyon örülnék” – fogalmazta meg Fetter 
Erik az idei évre vonatkozó célkitűzést. (Forrás: MTI)

2023.  január-február 21
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A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Szabadság Ut-
cai Tagóvodáját támogató Szent Márton Óvodai Alapítvány 
évek óta kihasználja a lehetőséget, hogy a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. közvetítésével megnyerhető nemzetiségi 
pályázatok által gyermekeink óvodai életét színesítse. A 
2022-es évben három pályázatot nyújtottunk be, ezek által 
összesen 1 200 000 Ft támogatást nyertünk.

Az egyik, egész éven átívelő pályázat az alapítvány fenn-
tartási költségeire irányult. Ezáltal sok, óvodában hasz-
nálatos eszközhöz juthattak a gyerekek, mint például a 
Boomwhackers hangzó rudak és a JBL-hangfalak, melyek 
a zenei fejlesztést segítik elő, a német nyelvű papírszínház 
és a hozzájuk tartozó mesék, valamint a gyermekek által is 
hordható esztétikus fejbábok a német nyelvi nevelés előse-
gítésére. Alapítványunk népszerűsítésére időjárásálló táb-
lákat is készíttettünk az óvoda bejáratához.

Másik két nyertes pályázatunk egy-egy nemzetiségi 
program támogatására irányult. Az őszi Nemzetiségi hét 
immár tradicionálisnak nevezhető, de a pályázat segítsé-
gével az óvodán belüli hagyományos elfoglaltságokon kí-
vül (Rahmkranzli sütése, rozmaringültetés, mondókázás, 
táncház) egy házon kívüli programot is beiktathattunk. 40 
nagycsoportos korú gyermekkel külön busszal a Szentend-
rei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba utaztunk, ahol népi mú-
zeumpedagógiai foglalkozáson vehettünk részt. Nemzeti-
ségi ruhatárunk felfrissítésére csoportonként új kékfestő 
terítőket és kötényeket kaphattak a gyerekek, Zsámboki 
Szabolcs segítségével pedig kipróbálhattuk a borkészítés 
nehéz munkálatait.

A német nyelvű Bőröndmesékkel már tavaly megismerked-
hettünk, most azonban egy másik társulattal vettük fel 
a kapcsolatot. A másik nemzetiségi program keretében 
Frank Ildikó Pécsről három új német nyelvű darabbal ked-
veskedett a gyermekeknek. A békakirály, a Holle anyó és a 
Karácsonyi mese is nagyon tetszett óvodásainknak. Az itt 
látott és hallott meséket aztán a csoportokban tovább ját-
szottuk új bábok és mesekönyvek segítségével, hogy ezzel 
is megszerettessük a német nyelvet.

Köszönetünket fejezzük ki Magyarország Kormányának és 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek a programok megvaló-
sulásához nyújtott támogatásért.

Az óvoda munkatársai

Nyertes pályázatok 
a Szabadság utcai oviban

Óvodásainkat 
a Szent Márton Óvodai Alapítvány 
támogatja
Adószám: 18703241-1-13
Számlaszám: 11742245-20059501
Várjuk az 1%-os felajánlásokat!

Oktatás
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Októberben egy hétre 21 Seinäjokiból érkező finn diákkal 
gyarapodott iskolánk tanulói létszáma. Délelőttönként közös 
programokat szerveztünk: bemutattuk országainkat, spor-
toltunk, közös daltanulással köszöntöttük a zene világnapját 
és beszélgettünk a 6. a osztály aradi vértanúkra emlékező 
műsoráról. Délután Pilisvörösváron sétálva játszottunk a 
sváb szabadulószoba applikációval, táncoltunk a Pilisvörös-
vári Német Nemzetiségi Táncegyüttes gyermekcsoportjával 
és felkerestük Budapest főbb nevezetességeit. A finn csoport 
Zsámbékon a KSZJ Iskolaközpont vendégszeretetét is élvez-
hette a magyarországi hét folyamán Korponay-Szabó Péter 
tanár úr szervezésében. 

Köszönjük a város és diákjaink barátságos vendégszeretetét! 
Nagy öröm számunkra, hogy a találkozás sikerének köszön-
hetően a 2023/24-es tanévben is szeretettel várják diákjain-
kat Seinäjokiba, és a finn diákok látogatására is számítha-
tunk városunkban. 

A programban részt vevő tanáraink: Korponay-Szabó Ildikó, 
Lócziné Flórea Edina, Simonné Gáspár Ildikó, Bánki Bálint, 
Szőreginé Szabó Adrienn, Vidor Judit, Krizsán Pál, Krizsán-
né Ferenczi Ildikó, Marlok Fanni, Weiszenberger Máté, Haviár 
Noémi, Karádi Ildikó, Nick Anita, Kőrösi Zsolt, Erdős Adrienn 
és Szilágyi Ildikó. 

14 hetedikes és nyolcadikos tanítványunk a szokottnál job-
ban várta a november végét az idén. Ők voltak azok, akik há-
rom tanár – Haviár Noémi, Krizsánné Ferenczi Ildikó, Krizsán 
Pál – kíséretében a németországi Friedrichshafen városába 
utazhattak. Az ottani általános iskola, a Ludwig Dürr Schule 
vendégei voltak egy héten át. A délelőttöket az iskolapadok-
ban töltötték a gyerekek, a délutánok pedig változatos prog-
ramokkal teltek el. A Zeppelin és Dornier Múzeum felfedte 
a városnak a repülés történetében játszott szerepét. Pfahl-
bautenben a bronzkorba, míg Meersburgban a középkorba 

Európai kapcsolatok 
a Templom téri iskolában

tettek időutazást tanulóink. A gyönyörű Konstanz városába 
katamarán hajóval kirándultak, ennek során a csoport lát-
hatta, hogyan készül a város a karácsonyi vásárra. A kultu-
rális élmények mellett falmászásra és bowlingozásra is ju-
tott idő. A német iskolából március végén érkeznek hozzánk 
diákok. Mindent megteszünk, hogy hasonlóan színvonalas 
programmal várjuk majd őket.

Közel két évtizede valósítunk meg európai uniós projekteket, 
de Görögországból most először fogadtunk vendégeket. Egy 
veronai tanfolyamon ismerkedtem meg Evangelia Mika ta-
nárnővel, aki Edessa városában él és tanít. Evangelia intéz-

ménye igazgatójával és egy kollégájával érkezett hozzánk de-
cemberben. A velük való beszélgetések során képet kaptunk 
országuk oktatási rendszeréről, iskolai életükről. A vendé-
geink tanórákon és a szünetekben való beszélgetések során 
nyertek betekintést munkánkba. A decemberi időpont lehe-
tőséget adott arra, hogy a karácsonyi szokásainkat is megis-
merjék. Reméljük, a viszontlátásra nem kell sokat várnunk! 

Korponay-Szabó Ildikó és Krizsánné Ferenczi Ildikó

A hosszú budapesti séta első állomásán, az Országháznál

A vidám csapat a Boden-tó mólóján, mögöttük Friedrichshafen

Simon Zoltán és Krizsánné Ferenczi Ildikó fogja közre a görögországi tanárokat
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Bemutatkoznak a leendő 
elsős tanító nénik 

Hamarosan itt az iskolaválasztás ideje. Hogy a döntés még könnyebb legyen, bemutatjuk városunk 
két általános iskolájának leendő tanítóit.

Templom Téri Általános Iskola

„Mondd el – elfelejtem,
Magyarázd el – megértem,
Csináld velem – megtanulom!” 
(Benjamin Franklin)

Minden kisgyermek iskolai életé-
ben a legfontosabb, hogy bizton-
ságban érezze magát, szeretetben 
és tiszteletben nevelkedjen, élmé-
nyekkel és játékkal teli tanulási 
helyzetekben észrevétlenül jusson 
el az igazán hasznos tudáshoz. 
Sok éve segíthetem diákjaimat 
ebben, s mindezt a legnagyobb hittel és szeretettel teszem. Ta-
nulmányaimban mindig arra törekedtem, hogy tanítói mun-
kám minél körültekintőbb legyen. Fejlesztőpedagógusként a 
segítségadás jellemez, valamint a tehetségek felismerése és 
felkarolása.

Együtt megtapasztalni, tanulni kell a matematikát, az olva-
sást és írást, a körülöttünk lévő valóságot. Éppen ezért előny-
ben részesítem a közösségi élményekben gazdag tanulást, a 
kooperativitást, az egyéni differenciálást. Közösen olvasunk, 
dolgozunk fel kezdetben meséket, majd regényeket. Kirándu-
lásokon, sétákon, múzeumi látogatásokon, beszélgetőkörön 
környezetünk szeretetére és megóvására nevelem a diákjai-
mat. 

1994. január 6-a óta dolgozom Pilisvörösváron, a Templom 
Téri Általános Iskolában. Másfél évig napközis nevelőként, 
majd ezután osztálytanítóként „nagy felmenő” rendszerben 
tanítottam. A művészeti tagozat alapító tagjaként dolgoztam. 

A 2000-es tanév óta Meixner Ildikó Játékház olvasókönyve-
iből tanítom a gyermekeket olvasni és írni. Ez az olvasás- és 
írástanulási zavar problémájában speciális segítséget nyújt 
mindenki számára. Szívügyem a matematika oktatása az alsó 
tagozaton, kipróbáltam számos tankönyvet, módszert, s hi-
szem, hogy a cselekedtető foglalkozásban gyökeredzik a mate-
matikai szemlélet magalapozása kisgyermekkorban. 

Mesterpedagógusként 2015 óta dolgozom. Rendkívül hasznos-
nak tartom ezt a munkámat szakmai és emberi szempontok-
ból is. Sokat tanulok a kollégáktól. Mindig a segítségadás, az 
elfogadás vezet.

Büszke vagyok jelenlegi negyedikes osztályomra, a négy év 
alatt kialakult közösségükre, a tanulásban elért eredménye-
ikre. Szeretettel és csodálattal várok minden kisgyermeket az 
első osztályba négyévnyi közös munkálkodásra.

Vidor Judit

„A pedagógus feladata csak a ve-
zetés, az útmutatás: ő csak segít, 
szolgál, míg a gyermek személyi-
sége a maga erejénél fogva fejlő-
dik, mert a gyermek maga cselek-
szik.” (Maria Montessori)

Bárány Katalin vagyok, már hosz-
szú ideje dolgozom első munka-
helyemen, a Templom Téri Álta-
lános Iskolában. Kezdetben „kis 
felmenőben” végeztem a nevelé-
si-oktatási feladatokat, de jelenleg 
elsőtől negyedikig viszem az osztályokat.

A következő tanévben az első b osztály osztályfőnöke leszek, 
amely a német nemzetiségi nyelvoktató rendszerben fog 
munkálkodni. Ez a kapcsolódás maximálisan folytatja az 
óvoda iskola-előkészítő munkáját a nyelvtanulás területén. Az 
iskolában csoportbontásban fogják folytatni tanulmányaikat, 
így a leghatékonyabb a nyelv oktatása.

A magyar nyelvet, az olvasás-írás tanítását a Meixner-féle 
módszer alapján fogom tanítani, amely a gyerekek életkori 
sajátosságaira van kifejlesztve. A matematikát, a számfogal-
mat és a műveletek végzését sok tapasztalati tevékenykedés 
után rögzítem addig, amíg az elvont gondolkodásig jutunk el 
a tanulókkal. Az első-második osztályban a tevékenykedésre, 
tapasztalásra helyezem a hangsúlyt, majd harmadik és ne-
gyedik osztályban az elvonatkoztatásra és az összefüggések 
keresésére biztatom a negyedikeseket. Önálló munkára buz-
dítom őket, célom velük eljutni oda, hogy a tudás, az ismeret-
szerzés öröm legyen, vagy legalább elérni azt, hogy nyitottak 
legyenek a körülöttük lévő világ felé.

Szeretném, ha társas kapcsolataikban elfogadó, segítőkész, 
érzékeny és racionálisan gondolkodó emberekké válnának. 
Az osztályom értékrendjében fontos, hogy szerepeljen a meg-
oldásorientáltság, a kiegyensúlyozottság és a szorgalmas 
munkavégzés. A tanulmányi munkában szeretném a tudás-
vágyukat felkelteni, mindezt a gyerekek képességeihez mér-
ten, mennyiségi és minőségi differenciálás alkalmazásával. A 
gyerekek értékelését pozitív irányban erősítem, indoklással, 
érveléssel egybekötve. Fejlesztem az építő jellegű kritikus gon-
dolkodásukat és a kulturált véleményalakításukat. 

A gyerekek a napjuk legnagyobb részét az iskolában töltik, 
ezért esztétikusan feldíszített és tiszta tanteremben várom 
őket, ahol először a bizalomteljes légkört alakítom ki, majd 
megkezdjük a tanulási tevékenységünket. Szeretettel várom a 
gyerekeket a téli játékos foglalkozásunkra, ahol vidám perce-
ket eltöltve ismerkedhetünk meg.

Bárány Katalin
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„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy 
felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örö-
mét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit 
csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.” (Szentgyör-
gyi Albert)
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanítóképző Főiskolai 
Karán szereztem meg a diplomámat 2007-ben magyar nyelv és 
irodalom műveltségi területen. Ezután egy 3. kerületi általános 
iskolában – ahol főiskolai éveim alatt a gyakorlatot szereztem 
meg – kezdtem el tanítani. 
2013-ban édesanyai teendőimnek adtam át magam. Három tün-
déri gyermek anyukája vagyok. A két kisebb jelenleg az általános 
iskola alsó tagozatára jár, a legnagyobb pedig egyetemi tanulmá-
nyait kezdi meg jövőre. 
2016 óta Pilisvörösváron élek a családommal. Úgy döntöttem, 
hogy itt, a városban keresek egy iskolát, ahol újra belevethetem 
magam a gyermekekkel való munkába. Szerencsés vagyok, hogy 
a Templom Téri Általános Iskolában helyezkedtem el, mert egy 
fantasztikus közösség tagja vagyok, ahová nap mint nap szívesen 
járok be. 
Tudásomat az évek alatt folyamatosan gyarapítottam különféle 
képzéseken. A legutóbbi 2022-ben volt, ahol az Erasmus+ prog-
rammal matematika és angol nyelvi továbbképzésre utaztam 

Horvátországba, ahonnan élmények-
kel és a tanfolyam kínálta tudással 
tértem haza. 
Jelenleg a 4. b osztályfőnöke vagyok, 
mely osztály angol nyelv irányultsá-
gú. Célom az, hogy a gyerekek öröm-
mel tanuljanak, hogy a megszerzett 
tudásukat használni tudják, hogy 
tanuljanak meg gondolkodni, gon-
dolataikat merjék kimondani. Fontos 
számomra, hogy a gyerekek megsze-
ressék a tanulást, ezért igyekszem 
változatos eszközöket becsempészni az oktatás-nevelés során, 
hogy még színesebbé tegyem a mindennapokat. 
Hiszek a jutalmazó rendszer erejében, abban, hogy sok dicsérő 
szóval a kicsik örömmel végzik iskolai feladataikat, élvezik a tu-
dás megszerzését, ahol szabad hibázni, és ahol szabadon el lehet 
mondani saját gondolataikat, élményeiket. Nem utolsósorban a 
mozgás megszerettetését is kiemelt fontosságúnak tartom. Spor-
tolóként úgy gondolom – és a saját tapasztalatom is az –, hogy a 
szellemi és fizikai egyensúly teremti meg a teljes összhangot ah-
hoz, hogy a mindennapokban lelkileg kiegyensúlyozottak legye-
nek a gyerekek. 

Zsigmond Katalin

„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb 
öröm, mint valakit megtanítani vala-
mire, amit nem tud, és nagyobb jótéte-
mény sem.” (Móricz Zsigmond)
1997-ben végeztem a Berzsenyi Dániel 
Tanárképző Főiskolán, tanító – német 
nyelvoktató szakon. Kilenc évig a so-
ponyai általános iskola némettanára 
voltam. Gyesről visszatérve, 2008-tól a 
Kerék Általános Iskolában dolgoztam 
mint napközis nevelő, tanító és német 
nyelvtanár. 2019 óta dolgozom Pilisvö-
rösváron. Egy 16 éves lány anyukája vagyok.
Sok területen kipróbálhattam magam az iskolai oktatás színterén, 
ez alatt a 25 év alatt voltam napközis, felsős osztályfőnök, tanító, 
nyelvtanár. A kisiskolástól a serdülőkig minden korosztályt tanítot-
tam már. Ez idő alatt rengeteget tanultam én is a gyerekektől: őszin-
teséget, lelkesedést, ragaszkodást. Vallom, hogy a következetesség 
empátiával és humorral fűszerezve megnyitja az utat a gyermekek 
szívéig. 
Bármilyen szerepet vállalok iskolánk életében, a legfontosabb szá-
momra, hogy diákjaim érdekeit képviseljem. Elsődleges célom, 
hogy elérjem, a gyerekek szeressenek iskolába járni, jól érezzék ma-
gukat, és játszva, észrevétlenül tanuljanak.
Fontosnak tartom, hogy a gyerekek ne csak az iskola falain belül 
érezzék jól magukat, ezért több, iskolán kívüli programot is szerve-
zek számukra. Nagyon szeretem a gyerekeket, a munkámat, ezért 
izgatottan várom az új tanévet a leendő elsős osztályommal. Hi-
szem, hogy a szülőkkel szorosan együttműködve sikerül olyan ér-
zelmi biztonságot és igényességet nyújtanom a gyerekek számára, 
mely alapja képességeik sokoldalú kibontakoztatásának.
Szeretettel várom leendő tanítványaimat és szüleiket!

Varga Anita

„Minden gondolatunk, 
minden tervünk azt céloz-
za: hogy lehetne benneteket 
vidámabbá, életrevalóbbá, 
műveltebbé, derekabbá ten-
ni.” (Karácsony Sándor)
Balogh Viktória vagyok, 
2020-ban végeztem az 
ELTE Tanító- és Óvóképző 
Karának német nemzeti-
ségi tanító szakán. Utolsó 
éves gyakorlataimat a Pi-
lisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskolában 
töltöttem, majd 2020 szeptemberétől egy évig napközis 
tanítóként dolgoztam ott. Azóta az alsó tagozat 3–4. 
osztályában osztályfőnökként tevékenykedem. Jelenleg 
matematikát, testnevelést és etikát tanítok. 
Számomra elengedhetetlen hozzávaló a mosoly és a ne-
vetés, így óráim nem telhetnek el játékosság és humor 
nélkül. Célom, hogy lelkesedésemmel motiváljam a 
gyermekeket az új dolgok megismerésére, az akadályok 
megugrására. Pozitív és nyugodt légkör megteremtésé-
re törekszem, ahol a gyerekek a közös beszélgetések, a 
különböző tevékenységek és programok által egy ösz-
szetartó és egymást támogató osztályközösségben él-
hetnek. 
Fontosnak tartom, hogy a szülőkkel is bizalmon és 
együttműködésen alapuló kapcsolatot alakítsak ki, 
melynek segítségével tovább támogathatjuk a gyer-
mekek megfelelő fejlődését. Leendő elsős tanítóként 
izgatottan várom a jövő tanévet, mely új élményeket és 
kihívásokat tartogat számunkra!

Balogh Viktória

Vásár Téri Általános Iskola
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Új könyvek
a városi könyvtárban

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

Berényi Anna: Petőfi
Ki volt Petőfi valójában? Berényi Anna a va-
lóság színeivel festi ki a jól ismert dagerro-
típiát a költőről, de nemcsak kifesti, hanem 
mint a hétországra szóló mesekönyvben: 
megeleveníti hősét. 

Rick Riordan: Percy Jackson – Félvér akták
A szerző által összeállított titkos gyűjte-
ményben megtalálható Percy Jackson há-
rom legveszélyesebb kalandja, kulisszák 
mögötti interjúk, Percy tábori beszámolója 
és még sok minden más.

Dragomán György: Adjuk meg a módját!
A 2020-ban megjelent Főzőskönyv „édes-
testvére” új receptkönyv, új irodalmi sza-
kácskönyv, amelynek egyaránt helye van a 
konyhában és a nappaliban. 

Donatella Di Pietrantonio: Halásznegyed
A szerző A visszaadott lány után egy feszült, 
bensőséges, sűrű szövésű regénnyel tér 
vissza, amelynek középpontjában a nővérek 
közötti ambivalens, de szilárd kapcsolat áll.

Moskát Anita: A hazugság tézisei
Hazugságokból felépülő életek jelennek 
meg ebben a novelláskötetben: fizikai tör-
vényeket szerződésekkel manipuláló jogá-
szok, fénylő istengyereket váró leányanyák, 
áldozatot követelő tavak és hazugságok-
ból városokat emelő építészek.

Kádár Annamária: 
A TE meséd – Történetek rólad, neked
Az egyik legszebb ajándék, amit gyerme-
künknek adhatunk, ha mesélhetővé tesszük 
a saját történetét. Örökítsük meg ebben a 
gyönyörű naplóban közös életünk fontos 
pillanatait.

Kolozsi László: Áram nélkül
Beni egy erdei faluban jár iskolába, ahol 
azt tanítják, hogy a Totális Áramszünet előtt 
rosszul viselkedett az emberiség, és az 
egyetlen helyes út a gépek nélküli. A kisfiút 
azonban nagyon érdekli a szokatlan szer-
kezetek titka.

♦ ÁNIZSOS
ITAL FÉLRERAKAT RÓMAI 2000

AZ ABC 10.
BETŰJE ROMÁN PÉNZ ♦
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KÖZÉPEN
ELŐÍRÓ!

SUGÁRÚT,
RÖVIDEN

DRAGON BALL
 …

♦ 2 NDK
HÍRÜGYN.

NÉMET
TELEPÜLÉS

… CULPA

…, A HANGYA

NÉMA BASA!

FIATALOS
ÜDESÉG

TANGENS
RÖVIDEN

ROMÁN
AUTÓJEL

BELGA
AUTÓJEL

PÁRATLAN
ELME!

ZÓNA ELEJE!

ODERA
FORRÁSA!

ZÁR

TELJESÍTMÉNY
JELE

♦ L A TÖMEG  
JELE

CSODÁLKOZÓ
HANG
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Nyereményjáték
A helyes megfejtést 
beküldők között egy 
„Pilisvörösvár bögrét” 
sorsolunk ki! A megfejté-
seket február 28-ig várjuk 
az ujsag@pilisvorosvar.hu 
e-mail-címre.

Sorsolás: március 3., 
a nyertest e-mailben 
értesítjük.

Decemberi nyeremény   -
játékunk nyertese: 
Manhertz Péter

Rejtvény Kedves Olvasóink! E havi megfejtésünk egy Albert Einstein-idézet:

Tanulj a tegnapból, élj a mának, …………...

© SKAND-O-MATA™ (www.skandomata.hu)
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Werischwar Anno 1954
Im Juli 1954 erschien mit der Zeitung „Freies Leben” nach Jahren 
wieder eine deutschsprachige Zeitung in Ungarn, es war zugleich 
die erste ungarndeutsche Zeitung im modernen Sinn. Sie existier-
te bis Oktober 1956, als sie nach dem Volksaufstand von 1956 von 
der durch diesen irritierten und auch verängstigten Staatsmacht 
aufgelöst wurde. Später folgte dem Blatt dann als Nachfolgezei-
tung die bis auf den heutigen Tag erscheinende „Neue Zeitung“.

„Freies Leben“ war – wie alle Zeitungen in der Ära Rákosi – kein 
Blatt, in dem offen über die damalige Alltagsrealität Ungarns 
hätte berichtet werden können. Dementsprechend finden sich in 
ihm nur Texte, die aus der Sicht der damaligen kommunistischen 
Staatsführung als unbedenklich angesehen werden konnten.

Auffällig ist, dass sich in der Zeitung kein Impressum findet, also 
kein Chefredakteur, ja nicht einmal ein einziger Mitarbeiter des 
Blattes namentlich genannt wird. Es scheint geradezu so zu sein, 
dass niemand die Verantwortung für die Zeitung übernehmen 
wollte. Lediglich bei bestimmten Artikeln finden sich im Laufe 
der Zeit auch Verfassernamen, wobei es sich bei diesen im Allge-
meinen um nicht offensichtlich politisierende Texte handelt. Als 
Untertitel stand auf der ersten Nummer des Blattes zu lesen, es sei 
ein „wirtschaftliches, politisches und kulturelles Organ der deut-
schen Werktätigen in Ungarn“, welcher Zusatz dann später auf 
„Organ der deutschen Werktätigen in Ungarn“ verkürzt wurde.

Die erdrückende Macht der kommunistischen Propaganda zeigt 
sich schon in dem anonym veröffentlichten Begrüßungstext 
„Dem Leser zum Gruß!“, in dem die deutsche Sprache als die 
„Sprache Goethes und Marxens“ gepriesen und „den künftigen 
Lesern des »Freien Leben« ein Willkommensgruß“ entboten 
wird, „allen, die tätig mitwirken an der sozialistischen Aufbau-
arbeit, die unter der Leitung der Partei der Ungarischen Werktä-
tigen unser volksdemokratisches Land einer sonnigen Zukunft 
entgegenführt“ – wie es dort wortwörtlich heißt. Angesichts der 
Artikel der Zeitung würde man glauben müssen, es sei im dama-
ligen Ungarn ein problemloses Zusammenleben der Ungarndeut-
schen mit der Mehrheitsnation möglich gewesen. Über tatsäch-
liche Schwierigkeiten, über die wirkliche Lage wird kein Wort 
berichtet.

Ja, nicht einmal der Begriff „Ungarndeutsche“ wurde damals ge-
braucht, derart groß war zu dieser Zeit das staatliche Misstrauen 
gegenüber der Volksgruppe.

Aus Werischwarer Sicht ist aber auf jeden Fall bemerkenswert, 
dass die Siedlung – damals noch keine Stadt – bereits in der aller-
ersten Nummer des Blattes vorkommt. Auf Seite 3 findet sich der 
„Deutsches Kulturleben in der Piliser Bergwelt“ betitelte, anonym 
veröffentlichte Artikel, in dem es zwar in erster Linie um die Dar-

bietungen der deutschen Kulturgruppe von „Csolnok“ geht, doch 
wird auch explizit „Pilisvörösvár“ genannt. (Auffallend ist für 
einen heutigen Leser, dass in keinem Fall die deutschen Namens-
formen der Siedlungen benutzt wurden, selbst wenn es sich dabei 
um alte traditionelle Namen besitzende ungarndeutsche Siedlun-
gen handelte.)

Auch erfolgt die Nennung der Siedlung im Grunde nur durch den 
Verweis auf den 25. Jahrestag des großen Bergarbeiterstreiks, der 
1954 gerade an dem Tag in Werischwar begangen wurde, als die 
Tscholnoker Gruppe hier einen Auftritt hatte.

Wortwörtlich liest man:

„Die Leute dieser Ortschaften drängten sich in dichten Reihen zu 
allen Veranstaltungen, so u. a. auch in Pilisvörösvár, wo die Csol-
noker Gruppe gerade an jenem Tage zur Geltung kam, als die Ort-
schaft anlässlich er Wiederkehr des vor fünfundzwanzig Jahren 
stattgefundenen Hungermarsches der dortigen Bergwerksleute, 
— unter wesentlich veränderten wirtschaftlichen und sozialen 
Bedingungen — eine Erinnerungsfeier hielt.”

Die erste Nennung von Werischwar in der ersten deutschsprachi-
gen ungarndeutschen Zeitung Ungarns konnte 1954 nur in Ver-
bindung mit der Aktion der Bergarbeiter von 1928 erfolgen, da 
dies den Verfassern der Zeitung offensichtlich als politisch unbe-
denklich erschien.

Gábor Kerekes

A világháborút követően hosszú kihagyás után, 1954–
1956 között jelent meg újra német nyelvű lap, mely a 
Freies Leben (Szabad Élet) címet viselte. Az újság min-
den cikkében politikai szempontok domináltak. Pilisvö-
rösvárt is csak azért említették a lap legelső számában, 
mivel a csolnoki német kultúrcsoport vörösvári fellépése 
kapcsán utaltak a helyi bányászok 25 évvel korábbi éh-
ségmenetére.

WIRTSCHAFTLICHES,  POLITISCHES UND K U L T U R E L L E S  ORGAN D E R  D EUT SCH EN  W E R K T Ä T I G E N  IN UNGARN

D E M  L E S E R
Z U M  G R U S S !

Wieder einmal erscheint in Ungarn nach langer Zeit ein 
Blatt in deutscher Sprache, dessen erste Nummer wir 
hiermit in die Hand des deutschen Lesers legen. Unwillkür
lich denkt man hierbei an frühere Zeiten zurück, in denen es 
auch Presseorgane in dieser Sprache gab. Doch waren das 
durchweg Blätter, die den Interessen einer bevorrechteten 
Klasse dienten, wie alles im feudalen und kapitalistischen 
Ungarn der Vergangenheit. Die deutschen Werktätigen Un
garns, deren Wohl und Wehe immer aufs engste mit dem 
Schicksal der unterdrückten ungarischen Bevölkerung ver
flochten war, kamen dabei so gut wie nie zu Worte.

Die Befreiung des ungarischen Volkes und mit ihm auch 
der in Ungarn lebenden Nationalitäten hat einen Trennungs
strich zwischen Einst und Jetzt gezogen. Im neuen Ungarn 
der Volksdemokratie haben auch die Worte der deutschen 
Sprache, der Sprache Goethes und Marxens, der Mutter
sprache unserer Leser, einen tönenderen Klang. Unser Blatt 
will dazu beitragen, dass die in der Verfassung der Volks
republik Ungarn verbrieften politischen und kulturellen 
Rechte der deutschsprachigen Werktätigen zur Entfaltung 
kommen. Indem wir das alte Kulturerbe des deutschen 
Volkes, seine fortschrittlichen Traditionen hochhalten, wollen 
und werden wir die beruflichen und kulturellen Angelegen
heiten unserer deutschsprachigen Werktätigen offen und 
ehrlich in unseren Spalten behandeln. Wir wollen ihnen be
hilflich sein, den ihnen von unserem Volksstaat zugesicherten 
Betätigungsraum auszufüllen.

Wir haben uns zur Aufgabe gestellt, den Inhalt unseres 
Blatte* möglichst anregend zu gestalten. Wir -..011011 von 
unseren Lesern nicht nur gelesen, sondern auch als ihr eige
nes Blatt empfunden werden. Wir glauben hierbei das 
Blickfeld unserer Leser nicht einengen zu dürfen. Wir wollen 
daher nicht nur die Entwicklung in unserem Vaterlande ver
folgen, die Fortschritte unserer Aufbauarbeit registrieren, 
sondern, in gebotener Kürze, auch über die Ereignisse des 
internationalen politischen Lebens berichten. Wir leben in 
einer Zeit, in der wichtige Entscheidungen heranreifen. Jeder 
Werktätige weiss, dass die imperialistischen Kräfte der Zer
störung drauf und dran sind, die friedliche sozialistische Auf
bauarbeit von 900 Millionen Menschen in den Staaten des 
Friedenslagers, in der Sowjetunion und den volksdemokrati
schen Ländern zu vereiteln, die Greuel eines neuen Krieges 
über die Völker heraufzubeschwören. Die Kräfte des Lebens 
aber sind stärker. Das mächtige Friedenslager schreitet von 
Sieg zu Sieg. Wir wollen unsere Leser über die einzelnen 
Etappen der im Weltmasstab zusehends erstarkenden Frie
densbewegung fortlaufend unterrichten. Des Kampfes, deT 
auch in den Staaten des Kapitalismus und der Kolonialherr
schaft um die Befreiung der Werktätigen von der imperial! 
stischen Ausbeutung geführt wird.

Das ,.Freie Leben“ wird aber noch eine grosse Anzahl 
von Rubriken und Beiträgen enthalten, die sich mit wirt
schaftlichen Fragen, mit Literatur und Kunst, mit den Proble
men der Frauen, der Jugend, des Sports, kurzum mit 
dem Alltag der Leserschaft befassen. Um aber ein getreues 
Abbild des Lebens zu sein, muss ein Blatt einen engsten, 
innigsten Kontakt mit seinen Lesern aufrechterhalten.

Wir werden bestrebt sein, uns auf die aktive Mitarbeit 
unserer Leser zu stützen, sie in unsere Arbeit einzubeziehen, 
die Spalten unseres Blattes ihren Sorgen, ihren Vorschlägen 
und Anregungen, ihren Fragen und ihrer Kritik offen zu 
halten. Hierbei hoffen wir, dass unser, einstweilen monatlich 
einmal erscheinendes Blatt sich späterhin öfter an seine 
Leser wird wenden können. Mängel, die den ersten Schritten 
natürgemäss anhaften, werden wir in Hinkunft nach unserem 
besten Können ausmerzen.

Wir entbieten unseren Willkommgruss den künftigen 
Lesern des „Freien Leben“, allen, die tätig mitwirken an der 
sozialistischen Aufbauarbeit, die unter der Leitung der Partei 
der Ungarischen Werktätigen unser volksdemokratisches 
Land einer sonnigen Zukunft entgegenführt. Wir entbieten 
ihnen unseren Willkommgruss mit den Worten des deutschen 
Freiheitsdichters Schiller:

„Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern.“

Bei Erscheinen des FREIENjLEBEN begrüssen wir unsere 
deutschen Werktätigen und die Leser. Wir wünschen, dass das 
Blatt sie in ihrer Arbeit unterstütze, dass es sie in Fragen 
der Aussen- und Innenpolitik informiere, und ehrenvoll der 
Sache der deutschen Werktätigen unseres Landes diene.

NATIONALITÄTENABTEILUNG DES 
MINISTERIUMS FÜR VOLKSBILDUNG

Mit Freude begrüssen wir das Blatt der deutschen Werk-
tätigen unseres Vaterlandes FREIES LEBEN. Wir wollen gemeinsam 
£ür Hebung der Kultur unserer Nationalitäten und in der Leitung 
unserer Nationalitäten-Schulpolitik Zusammenarbeiten, damit 
wir die Nationalitätpolitik unserer Partei und Regierung im 
Geiste unserer Verfassung richtig und schöpferisch anwenden. 
Zu dieser Arbeit wünschen wir viel Erfolg.

LEITUNG DER NATIONALITÄTENABTEILUNG 
IM UNTERRICHTSMINISTERIUM

Landwirtschaft 
und Regierungsprogramm
Während der letzten 8 Jahre 

vollzog sich im Leben des unga
rischen Volkes ein grundlegender 
Wandel. Die Werktätigen in Stadt 
und Land leben besser als vor 
dem Krieg. Nicht unerheblich 
sind auch die Bedürfnisse der 
Bauern gestiegen. Die Bauern
schaft konsumiert heute von ihrer 
Produktion einen wesentlich grös
seren Teil als je zuvor.

Der Bedarf der Städte an land
wirtschaftlicher Produktion ist 
bedeutend höher als im Jahre 
1938. Die Zahl der L o h n e m p fä n g e r  
ist gewaltig gestiegen. Dement
sprechend stieg auch die Zahl der 
Verbraucher von Lebensmitteln 
und Bedarfsartikeln.

Unsere Landwirtschaft ver
mochte aber mit diesen dauernd 
steigenden Anforderungen nicht 
Schritt zu halten, u. a. deshalb 
weil sie

in den vergangenen Jahren
gegenüber der Schwerindustrie
stark vernachlässigt wurde.
Die übertriebene Bevorzugang 

der Schwerindustrie, hat die ge
sunde Entwicklung der übrigen 
volkswirtschaftlichen Sektoren — 
in erster Linie die def L and
wirtschaft und der LeichfurlSfi . ie 
behindert und so ist unsere (Wirt
schaftspolitik zu den Gesetzmäs
sigkeiten ihrer Entwicklung in 
Widerspruch geraten. Unter sol
chen Umständen blieb die land
wirtschaftliche Produktion unge
fähr auf der Höhe der Vorkriegs
jahre stehen, wogegen die der 
Fabrikstindustrie mit 1938 ver
glichen auf das dreieinhalbfache 
stieg.

Es ist demnach klar, weshalb 
die

Förderung der Land
wirtschaft

in den Vordergrund des neuen 
Regierungsprogramms gestellt 
werden musste.

Der Beschluss, den die Partei 
und Regierung im Juni vergange
nen Jahres gefasst hat, sowie die 
ihn ergänzenden Beschlüsse, ma
chen unseren Entwicklungsweg 
von Hindernissen frei. Damit 
wurde in Ungarn eine neue Etap
pe des Aufbaus des Sozialismus 
eingeleitet.

Auf dem III. Parteitag der Par
tei der Ungarischen Werktätigen 
stellte man u. a. fest: „Die Be
schlüsse, durch die das ZK unse
rer Partei die Grundlage einer 
neuen Periode in der Entwicklung 
unserer Volksdemokratie legte, 
definieren die einzig .richtige und 
zum Ziel führende Politik des 
Aufbaus des Sozialismus. Die er

- (Fortsetzung S . 2)

Was geschieht 
in Guatemala?

Vor zwei Jahren führte die demokratische Regierung in 
Guatemala eine radikale Bodenreform durch. Eine halbe Mil
lion Joch Grund, die dem Mammuthunternehmen United 
Fruit Company in der USA gehörte, wurden enteignet, aber 
auch den Grossgrundbesitzern ebensoviel abgenommen. Der 
Boden wurde hierauf unter 60.000 armen Kleinbauern ver
teilt. (Eine Gruppe derselben ist auf dem obigen Bild zu 
sehen, in dem Augenblicke, da sie die amtliche Verständi
gung erwarten, die ihnen den Boden in die Hände gibt.)

Die Fruit Company gab sich aber mit diesen Massnah
men nicht zufrieden. Sie ertrug es nicht, dass sie den Nutzen 
von vielen Millionen Dollar, den sie seit 50 Jahren von Jahr 
zu Jahr in die Tasche steckte, verlor. Hielt sie doch einen 
Grossteil des Kaffee und Bananenertrages in ihrer Hand, 
ausserdem den gesamten Eisenbahnverkehr, den Export und 
Import des Landes. Da sie aber ausser Bedrohungen und 
Forderungen nichts anderes vorbrachte, und diese kein Re
sultat zeitigten, mobilisirte sie zum Schluss die grossen Geld
leute de' Vereinigten Staaten, die die Regierungsgewalt kon
trollieren, Nun kam sogleich ein Resultat zustande. Nach 
verschiedenen vorhergegangenen diplomatischen Geplänkeln, 
an denen selbst Aussenminister Dulles teilnahm, wurde aus 
den, unter dem Einfluss der Vereinigten Staaten stehenden 
Ländern, Nicaragua und Honduras ein offener Angriff mit 
Waffen gegen Guatemala inszeniert, und unter der Führung 
eines entflohenen und davongejagten Obersten wurde der 
Angriff, mit amerikanischen Waffen und bei Einsatz ameri
kanischer Bombern fortgesetzt.

Der Kampf ist im Gange. Das guatemaltekische Volk 
wehrt sich tapfer und mit Erfolg. Die schwerste Niederlage 
erlitt bis jetzt die USA. Denn der Zynismus, mit dem sie im

Rate der Vereinten Natio
nen den Schutz der berech
tigten Interessen Guatemalas 
vereiteln, — und die mora
lische Verurteilung der An
greifer zu verhindern trach
tet, — bewies wieder, dass 
die amerikanischen Phrasen 
von Freiheit, Recht und De
mokratie wie Luftblasen 
zerplatzen — sobald es sich 
um die Taschen der Wall
street handelt.

Was immer geschehen mag, die Bodenreform in Guate
mala wird sich nicht rückgängig machen lassen!
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Víz- 
és fűtésszerelés, 

javítások

Steckl Bernát
+36-20/583-9193

b.steckl@gmail.com

Anyakönyvi hírek
Megszülettek

Szlagyinka Bende
2022. 11. 16. 
Anya: Somogyi Borbála
Apa: Szlagyinka Gábor

Hirsch Mirabell Katalin
2022. 11. 25.
Anya: Lieber Nikolett
Apa: Hirsch Miklós

Scheller Kristóf
2022. 11. 28.
Anya: Huber Anita
Apa: Scheller István

Breier Benett Mátyás
2022. 12. 12.
Anya: Vasvári Lili
Apa: Breier Mátyás Máté

Balázs Zsigmond
2022. 12. 14.
Anya: Lukács Katalin Ágnes
Apa: dr. Balázs Gergő László

Bócsa Jázmin
2022. 12. 21.
Anya: Bócsa Krisztina
Apa: Váradi Ruszlán

Molnár Nóra
2022. 12. 22.
Anya: Takács Ágnes
Apa: dr. Molnár Szabolcs

Veres Kristóf György
2022. 12. 23.
Anya: Fülöp Mónika Mariann
Apa: Veres Krisztián Péter

Schäffer Arnold Leon
2023. 01. 05.
Anya: Németh Ildikó
Apa: Schäffer Krisztián

Elhunytak
Szontág Mártonné, 95 év
szül. Halmschlager Borbála
2022. 11. 11., Kandó Kálmán u. 1.

Nick Jenő, 67 év
2022. 11. 28., Pilisvörösvár

Jurák Jánosné, 91 év
2022. 11. 29., Jókai u. 5. 

Halmai Zoltán, 88 év
2022. 12. 02., Pilisvörösvár

Tagscherer Mátyásné, 83 év
2022. 12. 05., Dózsa György u. 81. 

id. Braun Márton, 87 év
2022. 12. 07., Szabadság u. 17.

Braun Sándor, 71 év
2022. 12. 07., Pacsirta u. 1. 

Halmschlager Jánosné, 68 év
szül. Forstner Margit
2022. 12. 17., Szegfű u. 42. 

95. születésnap
Manhercz Mártonné Peller Emmát kilencven-
ötödik születésnapja alkalmából otthonában 
köszöntötte Fetter Ádám polgármester. Emma 
néni Pilisvörösváron született 1927. december 
25-én. Szülei öt gyermeket neveltek. Emma néni 
a helyi TSZ-ben dolgozott, ahol 40-50 ember 

volt beosztva hozzá. Férjét is itt ismerte meg, aki mezőgazdasági gépszerelő munkával keres-
te a kenyerét. Két gyermekük született. Saját életére úgy emlékszik vissza, hogy mindig sokat 
dolgozott, kötelességtudó és szorgalmas embernek tartották ismerősei. A sváb hagyományokat 
nagyon fontosnak tartja és még ma is ápolja. 

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

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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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

A K&Ny Vasfém Kft. 
alkalmazottat keres 

pilisvörösvári 
telephelyére, irodai 

munkára.

Lehet nyugdíjas, 
csökkent munkaképes-
ségű vagy férfi alkalma-

zott jogosítvánnyal.

Telefonszám: 
0620/588 7759

a z a kció idő ta r ta m a : 
2023. ja nuá r 6. – 2023. f ebruá r 28.

SZEMÜVEGLENCSÉK 

-50% 
KEDVEZMÉNNYEL

akár

RETRO ÉS GUESS NAPSZEMÜVEGEK

-30-50% 
KEDVEZMÉNNYEL

akár

+36 30 659 5124
www.owe.huSOLYMÁR AUCHAN, SZENT FLÓRIÁN U. 2-4.

owe_50szazalekos_kedvezmeny_print.indd   1owe_50szazalekos_kedvezmeny_print.indd   1 2023. 01. 18.   9:042023. 01. 18.   9:04

Fül- és 
orrlyukasztás, 
titán, bőrbarát 

Studex 
ékszerekkel.

Nagy tapasztalattal 
rendelkezem, keres-

sen bizalommal!

Elérhetőségem: 
06/20-2-568-564

Hirdetés
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Zeneiskola színházterem

2023. február 26. vasárnap 15.00

Jegyvásárlás: mhpv.hu/online-jegyvasarlas
Jegyár egységesen: 2.500 Ft
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Februári programok

február 10. Farsangi retro buli 
DJ. VinchEnzóval

20.00 Zenés táncos este 
a ’80-as, ’90-es évek eredeti slágereivel
Zeneiskola színházterme

február 12. Farsangi bál

15.00–20.00 A nyugdíjasklub szervezésében
Zeneiskola színházterme

február 2. Miért pont Ázsia?

19.00 Badár Sándor önálló estje
Zeneiskola színházterme

február 26. Rumini Ferrit-szigeten

15.00 Berg Judit mesejátéka
Zeneiskola színházterme

március 15. Városi ünnepség

10.00 Koszorúzás
Hősök tere

február 21. Farsangtemetés

18.00 Az NNÖ szervezésében
Zeneiskola színházterme 

március 16. Jövendölés

18.00 Színpadi játék Petőfi Sándor életéről
A belépés ingyenes
Zeneiskola színházterme

A Pilisvörösvári Önkormányzat
 tisztelettel meghívja Önt

 és kedves családját az

1848-49-es forradalom és szabadságharc  
175. évfordulójának tiszteletére megrendezett

 ünnepi megemlékezésre

 

2023. március 15. 10 óra Hősök tere
 

Ünnepi program:
 

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola 
diákjainak műsora

Dr. Fetter Ádám polgármester ünnepi beszéde
Koszorúzás

Közreműködik a Német Nemzetiségi Fúvószenekar 
Lovas Csoda Kulturális Egyesület Fehér Lilian vezetésével

 

Jövendölés - Életképek Petőfi Sándor életéből
Írta és a verseket válogatta: Linka Ágnes

Előadják: Siposhegyi Zsolt, Brunner Márta, Plaszkó Bence
A belépés díjtalan!

2023. március 16. 18 óra
 Zeneiskola Színházterme

március 9. Tirpák Madonna

19.00 Ráskó Eszter önálló estje
műsorvezető: Ács Fruzsina
Zeneiskola színházterme
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Pilisvörösvári

2023. január 29. Schiller Gimnázium udvara

2023. május 21.  Pilisvörösvár – Kacsa-tó

2023. május 28. Pilisvörösvár – Ligeti lovarda

2023. június 17. Pilisvörösvár – Kacsa-tó

2023. július 28. Pilisvörösvár – Kacsa-tó

2023. július 29.  Pilisvörösvár – Kacsa-tó

Művészetek Háza Pilisvörösvár
www.mhpv.hu

Facebook: Vörösvári Kultúrház  Instagram:  vorosvarikulturhaz 
További információk: szervezes@mhpv.hu

 

Tervezett események 2023-as évre Pilisvörösvár Városi Önkormányzat
 és a Művészetek Háza szervezésében
A változtatás jogát fenntartjuk!

2023.AUGUSZTUS 11-14.

 Pilisvörösvár – Kacsa-tó

2023. december 10.  Templom tér


