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 „Most is arra kell törekednünk, 
hogy a leg jobbat hozzuk ki 

A LEHETŐSÉGEINKBŐL”

T avaly decemberi beszél-
getésünk alkalmával azt 
mondta, összességében 

jól alakult az év és sokat haladt 
előre Vecsés 2019-ben. Jól sejt-
jük, hogy ugyanez nem mond-
ható el az idei évről?    
 – Ez az év szinte minden té-
ren merőben eltért a korábbiak-
tól. A koronavírus-járvány átírta 
a mindennapjainkat, a családok, 
a települések és az ország is meg-
sínylette ezt az időszakot. Ebben 
a helyzetben az volt a legfonto-
sabb feladatunk, hogy megőriz-
zük a város gazdasági stabilitását. 
Az intézményeink és a városüze-
meltetés biztonságos működé-
sét meg tudtuk tartani, de a be-
ruházási oldalon szükség volt 
megvonásokra, hogy végig biz-
tos lábakon álljon a költségveté-
sünk. A járvány számlájára ír-
hatjuk, hogy összesen több mint 
egymilliárd forint értékű városi 

beruházás került parkoló pályá-
ra, de a megfontolt gazdálkodás 
eredményeként ennek ellenére is 
végre tudtunk hajtani fontos fej-
lesztéseket. Ezeket részben pá-
lyázati forrásból, másrészt saját 
költségvetésből valósítottuk meg. 
A városi beruházások közül sze-
retném kiemelni a jelentősebb 
forgalomtechnikai fejlesztése-
ket: a gyalogosok védelme ér-
dekében a Fő út–Iskola utca ke-
reszteződésében és a lakótelepi 
gyalogátkelőhelynél is jelzőlám-
pák irányítják a forgalmat, ezál-
tal biztonságosabb lett az átkelés, 
valamint a Lőrinci út–Lincoln út 
és a Széchenyi út–Lincoln út ke-
reszteződésében pedig jelzőlám-
pás csomópontokat alakítottunk 
ki. Ezeket a beruházásokat mint-
egy 100 millió forintból valósí-
tottuk meg. Ha még megemlítem 
azt a három utcát, amit idén fel-
újítottunk, és hozzávesszük a Bu-

dai Nagy Antal utcai 
új sportcentrum fej-
lesztését, azt mond-
hatom, hogy nincs 
okunk panaszkodás-
ra, hiszen nagyon 
sok településen eny-
nyire sem futotta a 
pandémia idején. 

– Feltételezzük, hogy 
a járvány elleni vé-
dekezés is sok pénzt 
emésztett fel. 
 – Egy ilyen idő-
szakban az emberi 
élet védelme a leg-
fontosabb, ezért nem 
sajnáltuk a megelő-
zésre fordított forrá-
sokat. A városi in-
tézmények dolgozóit 

elláttuk a védekezéshez szük-
séges eszközökkel és felszere-
lésekkel, megoldottuk a közte-
rületek, az oktatási és nevelési 
intézmények fertőtlenítését, és 
igyekeztünk mindent megten-
ni azért, hogy az elesettek és az 
idősek támogató segítséget kap-
janak ebben a nehéz időszakban.

– Említette, hogy összesen egy-
milliárd forint értékben kel-
lett elhalasztani beruházásokat. 
Milyen fejlesztések történtek 
volna, ha nem szól közbe a vi-
lágjárvány?      
 – A képviselő-testület tagja-
inak számtalan ötlete van, ame-
lyekkel szebbé, élhetőbbé szeret-
nék tenni városunkat. Ha arra 
gondolunk, hogy mennyi köz-
terület, út és járda van Vecsé-
sen, akkor nem kell nagy fan-
tázia ahhoz, hogy ezt a pénzt 
pillanatok alatt elköltsük. De 

  Karácsony alkalmából tartós-
élelmiszer-csomagokat osztott 
ki az önkormányzat a rászoru-
ló vecsési családoknak. A cso-
magok értéke egyenként 5000 
forint, az alapvető élelmiszerek 
mellé pedig csokoládé, kakaó és 
kávé is került. 
 – Az önkormányzat minden 
évben kétmillió forintot különít 
el erre a célra, idén ebből az ösz-
szegből 350 élelmiszercsomagot 
tudtunk összeállítani. A csoma-
gok kiosztása az elmúlt évekhez 
hasonlóan a Család-és Gyermek-
jóléti Szolgálat és Központ és a 

  Befejeződött a Budai Nagy 
Antal utca aszfaltozása a kőhíd 
és az új sportcentrum között. 
Az új szilárd burkolatú útsza-
kasz öt méter széles és 326 méter 
hosszú, mindkét oldalon süly-
lyesztett szegéllyel épült. Ez-
zel egy időben a sportcentrum 
előtt kialakítottak egy 50 méter 
hosszú térkő burkolatú járdasza-
kaszt, továbbá két viacolorral 
burkolt buszparkoló is épült. 
A későbbiekben személygép-
kocsi-parkoló kialakítását is 
tervezik a sportcentrum előtti 
területen. Az útszakasz csapa-
dékvíz-elvezetését szikkasztók 
építésével oldották meg.
 Az új szilárd burkolatú útsza-
kasz megépülésével a sportcent-
rum és a környező tanyák meg-
közelíthetősége is könnyebbé, 
komfortosabbá vált.  V.

hogy konkrétumokat is mond-
jak, például szerettük volna foly-
tatni az Erzsébet tér fejlesztését, 
mert fontos volna a belső vízel-
vezető árok átépítése, amit az 
Arany János utcában is szeret-
nénk folytatni. A Deák Ferenc 
utcai parkolási problémákat is 
szeretnénk megoldani, illetve 
több út- és járdafelújítást is ter-
veztünk, amelyekre idén nem 
kerülhetett sor. Intézményi fel-
újításokat is el kellett halaszta-
nunk, de itt egy jó hír is van, a 
Bálint Ágnes Óvoda régi szár-
nyának felújítását most tervez-
tetjük. Szerettük volna tovább 
bővíteni a sportolási lehetősége-
ket, a lakótelepen egy új futókör 
építését és a játszótér felújítását 
is terveztük. Van egy karbantar-
tó csapatunk, akik nagyon jó ha-
tékonysággal dolgoznak kisebb 
javítások esetén, például átere-
szek tisztításánál, útpadka ja ví-
tásoknál. A munkájukra nagy 
igény van, ezért szerettük vol-
na bővíteni a létszámot, de erre 
sem kerülhetett sor. Az egyesü-
letek támogatását is vissza kellett 
venni, de ezt az év végén vala-
melyest tudjuk pótolni. Jól lát-
szik, hogy volt mit elnapolni, és 
akkor a nagyobb beruházások-
ról, mint a tanuszoda és a tor-
nacsarnok fejlesztése, még nem 
is beszéltünk. Igaz, hogy ezek 
állami beruházások, az önkor-
mányzat csak a területet bizto-
sítja, de a munkálatok idén sem 
kezdődhettek el. Bízunk benne, 
hogy nem maradnak el végleg a 
járvány miatt. Mindezek mellett 
azt is meg kell említeni, hogy a 
bevételeink egy részét elvette 
az állam, és némileg átalakítot-
ták a költségvetés struktúráját, 

A koronavírus-járvány a városvezetés terveinek jelentős részét átírta, ugyanakkor 
megnyugtató, hogy a nehézségek ellenére is sikerült megőrizni a város gazdasági 
stabilitását. Hogy mi történt – vagy inkább mi történhetett volna – az elmúlt 12 

hónapban Vecsésen, arról a város első emberét, Szlahó Csaba polgármestert kérdeztük.   

aminek az lett a következmé-
nye, hogy csökkentek a szaba-
don felhasználható forrásaink. 
Igaz, hogy a feladatalapú támo-
gatások mértéke nőtt, de ez ne-
künk hosszú távon nem biztos, 
hogy előnyös, hiszen a felcím-
kézett összegeket csak megha-
tározott célokra lehet elkölteni, 
míg a szabadon felhasználha-
tó pénzeket a város igényeinek 
megfelelően használhatnánk fel.  

– Mit gondol, mit várhatunk jö-
vőre, 2021 jobb vagy rosszabb 
lesz az idei évnél? 
 – Véleményem szerint, ha 
ez az év nehéz volt, akkor a kö-
vetkező, amely az idei gazda-
sági teljesítményen alapul, még 
nehezebb lesz. A járvány miatt 
hozott kényszerintézkedések ha-
tásai jövőre jelentkezhetnek mar-
kánsabban, de ezzel kell együtt 
élnünk, nem tehetünk mást. Az 
élet nem áll meg, nekünk most 
is arra kell törekednünk, hogy 
a legjobbat hozzuk ki a lehető-
ségeinkből. Tudjuk, hogy van-
nak olyan sarkalatos fejlesztési 
pontok, amelyekben előre kell 
lépnünk, hogy a lakosság mi-
nél kevesebb kellemetlenséget 
érezzen a jövőben. Vannak még 
megoldásra váró forgalomtech-
nikai kérdések, például a nagy-
sorompó ügye, de említhetném 
a csatornahálózat fejlesztését is. 
Szeretnénk tehermentesíteni a 
Budai Nagy Antal utcai átemelőt, 
ami az ott lakók számára nagyon 
fontos, mert a beömlő csapadék-
víz miatt sokszor visszafolyik a 
szennyvíz. Ezzel kapcsolatban 

megrendeltünk egy fejlesztési 
tanulmányt. Ezzel párhuzamo-
san szeretnénk foglalkozni a víz-
elvezetés kérdésével is, ami az 
egész várost érinti. Ezek olyan 
feladatok, amelyeket még akkor 
sem tudnánk egyik napról a má-
sikra megoldani, ha rendelkezé-
sünkre állnának azok az anyagi 
források, amelyeket ezekre a fej-
lesztésekre fordíthatunk. Milli-
árdokról van szó, ezért ezek táv-
lati célok, a megvalósításuk csak 
ütemezetten hajtható végre. 

– A hosszú távú tervek között 
szerepelt a városközpont továb-
bi fejlesztése is. 
 – A városközpont fejlesz-
tése is milliárdos tétel. Az ön-
kormányzati ingatlanokat vál-
lalkozók bevonásával tudnánk 
fejleszteni, de egyelőre ezt is el-
napoltuk. Inkább a város nagyobb 
tereinek fejlesztésére szeretnénk 
helyezni a hangsúlyt. Az Erzsé-
bet teret már említettem, emel-
lett a Halmi tér, a Hősök ligete 
és a lakótelepi játszótér fejleszté-
sére szeretnénk koncentrálni. A 
Petőfi  iskola környékét is szeret-
nénk tovább szépíteni, és nagyon 
fontos volna a lakótelep melletti 
benzinkútnál kialakult parkolá-
si káosz megszűntetése is.  

– Végezetül üzen valamit az ol-
vasóknak az ünnepekre?
 – Vigyázzanak magukra, csa-
ládjukra és szeretteikre. Áldott 
ünnepeket, és ami a legfonto-
sabb, jó egészséget kívánok Ve-
csés valamennyi lakójának.  

Varga Norbert

Olvasóink többsége valószí-
nűleg nem tudja, hogy a város 
polgármesterét is megfertőzte 
a koronavírus. Szlahó Csaba 
két hétig küzdött a betegség-
gel, ezalatt voltak különösen 
nehéz napok is, de összességé-
ben „olcsón” megúszta, mert 
nem szorult kórházi kezelésre.  
 – Eléggé megviselt ez az 
időszak, de hála Istennek túl 
vagyok rajta. A legrosszabb 
az volt, hogy tíz napig lázas 

voltam, közben fájtak az ízü-
leteim és az izmaim. A csa-
ládban szerencsére más nem 
kapta el a fertőzést. Örülök, 
hogy végre túl vagyok raj-
ta és újra itt lehetek az irodá-
ban – mondta a megbetege-
désével kapcsolatban Szlahó 
Csaba, majd hozzátette, min-
denki vegye komolyan a véde-
kezést, mert nem lehet tudni, 
kinek hogy reagál a szerveze-
te a fertőzésre. 

Utolért a koronavírus, 
de már jól vagyok
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Csomagot kaptak 
a rászoruló családok

Gondozási Központ munkatársai, 
illetve a képviselő-testület aján-
lása alapján történt. A kiosztást 
a szociális intézmények mun-
katársai és a képviselő-testület 
segítette. Tavaly a Gondozási 
Központban egy szép ünnepség 
keretében adtuk át a csomago-
kat az időskorú klubtagoknak, 
de idén ez a program a járvány-
helyzet miatt sajnos elmaradt
– mondta Skribekné Komár Ág-
nes önkormányzati képviselő, 
aki a szociális bizottság nevé-
ben ezúton is boldog karácsonyt 
kíván a vecsési családoknak.  V.   

Skribekné Komár 
Ágnes, a szociális 
bizottság elnöke

ELKÉSZÜLT 
a sportcentrumhoz 
vezető útszakasz 

Viacolor burkolatú 
buszparkoló és járda 
épült a sportcentrumnál 
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ÖNKORMÁNYZAT

Komfor-
tosabb lett a 
gyalogátkelő 
megközelítése

Mi lesz veled, jégpálya? 

Együtt egy életen át 

HÍREK

  Több olvasónk is kérdezte, tudunk-e va-
lamit a jégpályáról, lehet-e még idén kor-
csolyázni a Szent István téren? 
 Eredetileg november 19-én nyitott vol-
na a korcsolyapálya, de a koronavírus-
járvány megfékezésére hozott korláto-
zó szabályok miatt a megnyitó elmaradt 
– mondta Matasdi János, a létesítmény 
üzemeltetője. 
 A védelmi intézkedések második ütemé-
ről szóló kormányrendelet szerint jelenleg 
tilos a szabadidős létesítmények használa-
ta és a fi tnesztermek, fedett uszodák, mo-
zik, könyvtárak mellett a korcsolyapálya is 
ebbe a kategóriába tartozik. Csak a verseny-
sportban tarthatók sportedzések és csopor-
tos mozgásformák. 

 A szigorú intézkedések január 11-éig ér-
vényesek, hogy utána enyhít-e a kormány, 
az a járvány alakulásától függ. Tekintettel 
a bizonytalan helyzetre, Matasdi János nem 
tudta megmondani, hogy ebben a szezon-
ban egyáltalán kinyithat-e még a jégpálya.
 – Az biztos, hogy idén már nem nyit-
juk meg a pályát, azt pedig még nem tud-
juk, hogy január 11. után lesz-e rá lehetősé-
günk. Akkor sem biztos, hogy kinyithatunk, 
ha enyhít a kormány a szabályokon. Ebben 
az esetben is csak akkor üzemelhetjük be a 
korcsolyapályát, ha az időjárás ezt lehetővé 
teszi.  Biztosat nem tudok mondani, csak re-
ménykedünk benne, hogy legalább egy rö-
vid időre kinyithatunk – mondta Matasdi 
János.  VN
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ZAVARTALANUL MŰKÖDIK 
a polgármesteri hivatal 
A veszélyhelyzet kihirdetése óta – csakúgy, mint tavasszal – nem 
ülésezett a képviselő-testület, de az élet ettől még nem állt meg a 
polgármesteri hivatalban. Az elmúlt hetek fontosabb történéseiről 
Vecsés jegyzőjével, Mohainé Jakab Anikóval beszélgettünk.   

Hetven évvel ezelőtt tett ígéretet egymásnak Nagymarosi 
Antal és Burst Teréz, hogy hátralevő életüket együtt, 
sze retetben töltik el. Hét évtized hosszú idő és csak 
ke ve sek kiváltsága, hogy közösen élhetik meg. 

Félbe maradt a jégpálya építése a bizonytalan helyzet miatt  

A képviselő-testület októ-
ber 20-án tartotta utol-
só ülését, melyről múlt 

havi lapszámunkban olvashattak 
összefoglalót. A veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 478-as szá-
mú kormányrendelet november 
3-án jelent meg és azóta hatály-
ban van, így a novemberi és a 
decemberi testületi ülés is elma-
radt. A katasztrófavédelmi tör-
vény kimondja, hogy ilyen eset-
ben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének feladat- és 
hatásköreit a polgármester gya-
korolja – tájékoztatta lapunkat 
Mohainé Jakab Anikó. 
 – Ez egy korlátozott felhatal-
mazás, mert például intézmény 
átszervezéséről, megszüntetésé-
ről, ellátási és szolgáltatási kör-
zeteiről nem dönthet egy sze-
mélyben a polgármester, ha a 
szolgáltatás a települést is érinti. 
A rendeletek és a határozatok ter-
vezeteit most is összeállítjuk és 
kiküldjük véleményezésre a kép-
viselőknek és az érintett külsős 

bizottsági tagoknak. A testület 
tagjai elektronikus úton küldik 
vissza a véleményüket – eddig 
jellemzően támogató visszajel-
zéseket kaptunk –, a polgármes-
ter pedig ezeket fi gyelembe véve 
hozza meg a döntést – mondta 
Mohainé a döntéshozatal jelen-
legi menetével kapcsolatban.   
 A veszélyhelyzet kihirdetését 
követően az első polgármesteri 
döntés a közterületeken történő 
maszkviselés szabályait fektet-
te le. A rendeletnek megfelelő-
en november 13-a óta kötelező 
maszkot viselni a piac területén, 
a játszótereken, az intézmények 
bejáratának 20 méteres körzeté-
ben, az üzletek, a vendéglátóegy-
ségek, a lottózók, a dohánybol-
tok, a bankok és pénzintézetek 
bejáratának öt méteres körzeté-
ben, illetve a tömegközlekedési 
eszközre várakozó helyeken. 
 Polgármesteri határozatok is 
születtek az elmúlt hetekben
– tudtuk meg –, de csak olyan 
esetekben, melyekben feltétle-
nül döntést kellett hozni. Ilyen 
volt például a Monori Rendőr-
kapitányság kérelme. 
 – Dr. Csipler Norbert mono-
ri rendőrkapitány megkeresésé-
re az elmúlt évekhez hasonlóan 
öt rendőrnek biztosított nettó 
50 ezer forint jutalmat az ön-
kormányzat, ami a járulékok-
kal együtt összesen mintegy 340 
ezer forintot jelent – mondta Mo-
hainé Jakab Anikó. 
 A többi határozattal kapcsolat-
ban a város jegyzője elmondta: 
nem kívánt élni az önkormány-

zat egy lakótelepi garázs elővá-
sárlási jogával, a Magyar Vörös-
kereszttel kötött utcai szociális 
munkára vonatkozó éves szerző-
dését azonban további egy évvel 
meghosszabbította. A szociális 
szolgáltatás szervezési koncep-
cióját – amit a városi bölcsőde, 
a családsegítő, a gondozási köz-
pont, a Kolping Támogató Szol-
gálat és a Vecsési Egészségügyi 
Szolgálat is véleményezett – pol-
gármesteri döntéssel elfogadta az 
önkormányzat.
 A Bursa Hungarica felsőokta-
tási ösztöndíjpályázatra beérke-
zett jelentkezéseket is elbírálták, 
és nyolc diákot részesített havi öt 
ezer forint ösztöndíjban az ön-
kormányzat. Ennek az összegnek 
a másik felét az állam fi nanszí-
rozza.  
 A rászoruló családokat a tél 
beköszöntével tűzifával is támo-
gatja az önkormányzat. A pol-
gármesteri határozat szerint 10 
kaloda tüzelőt vásárolt az önkor-
mányzat a vecsési Bau-Styl Kft.-
től, a cég pedig felajánlott további 
10 kalodát, így összesen 20 ka-
lodányi száraz tűzifát osztanak 
ki a nehéz anyagi körülmények 
között élő családoknak.
  
Az elektronikus 
és a személyes ügy-
intézés is biztosított
A járvány második hulláma sem 
okozott fennakadást a polgár-
mesteri hivatal működésében, az 
ügyfélfogadást nem függesztet-
ték fel, de a személyes találko-

zások lehetőségét a járványhely-
zethez igazították. 
 – A mindennapi élet megy 
tovább, az elvégzendő feladatok 
nem csökkentek. Az emberek-
nek továbbra is szükségük van 
települési támogatásra, építkezni 
szeretnének vagy éppen a vállal-
kozásukkal kapcsolatban szeret-
nének változtatni vagy segítséget 
kérni. Az intézmények is működ-
nek, tehát nekünk is ugyanúgy 
kell foglalkoznunk az ügyekkel, 
mint a járvány előtt. A jelenlegi 
helyzetben előnyben részesítjük 
az elektronikus ügyintézést, de a 
személyes ügyintézés is biztosí-
tott azoknak, akiknek segítségre 
van szüksége, és ez más módon 
nem oldható meg. A földszin-
ten kijelöltünk egy helyiséget, 
ahol az igazgatási osztályt érin-
tő ügyeket személyesen is intéz-
hetik az ügyfelek. A kérelme-
ket, beadványokat és a kitöltött 
nyomtatványokat pedig a por-
tán elhelyezett gyűjtőládákba is 
bedobhatják. A zökkenőmentes 
személyes ügyintézés érdekében 
arra kérjük a vecsési állampolgá-
rokat, hogy telefonon egyeztes-
senek időpontot az ügyintézők-
kel, mielőtt felkeresik a hivatalt 
– hangsúlyozta Mohainé. 

Kiemelten fi gyelnek 
a higiéniára 
A járványügyi óvintézkedések-
kel kapcsolatban elmondta, a pol-
gármesteri hivatal épületébe csak 
a szabályokat betartva léphetnek 
be az ügyfelek, azaz maszkot kell 
viselni és kötelező a kézfertőtle-
nítés is. A kilincseket rendszere-
sen fertőtlenítik és az ajánlások-
nak megfelelően nagy fi gyelmet 
fordítanak a szellőztetésre. 
 – Eddig szerencsésnek mond-
hatjuk magunkat, mert a járvány 
megjelenése óta csak két kolléga 
betegedett meg, de már ők is jól 
vannak. Olyan előfordul, hogy 
valakinek otthon kell maradnia, 
mert a környezetében igazolták 
a fertőzést, mások a gyermekük-
kel maradnak otthon, ezért van 
úgy, hogy egy-egy terület átme-
netileg csökkentett kapacitással 
működhet. Bízunk benne, hogy 
a későbbiekben sem fordul rosz-
szabbra a helyzet és nagyobb 
baj nélkül megússzuk a járványt
– mondta a város jegyzője. 

Varga Norbert

A járvány ellenére nem csökkent a 
házasságkötési kedv Vecsésen. Szin-
te minden hétre jut legalább egy pár, 
aki kimondja a boldogító igent a pol-
gármesteri hivatal házasságkötő ter-
mében. Ami az elmúlt hetekben szebb 
lett, mint korábban, ugyanis a jár-
ványhelyzet alkalmat adott egy tisz-
tasági festésre.    

Kifestették a házas-
ságkötő termet 

  Térkő burkolatú járdaszakasz épült a Fő 
út Üllő felőli végén, a régi Renault szalonnál 
lévő gyalogátkelőhelynél. A Fő úttal párhu-
zamos, mintegy 30 méter hosszú új járda-
csatlakozás a zebra melletti gépkocsibehaj tót 
köti össze az átkelőhely gyalogos felállójá-
val, így már esős időben is komfortosabb 
körülmények között vehetik igénybe a zeb-
rát a gyalogosok. N. 

V asárnaponként a fi atalok a mostani 
Halász Vendéglőben gyűltek össze 
táncolni. A legények az asztalnál ül-

tek és iszogattak, közben a lányok egy nagy 
körben állva beszélgettek és várták, hogy fel-
kérjék őket egy táncra a férfi ak. Egyik ven-
déglőből a másikba mentünk, 
mindig oda, ahol tovább szólt a 
zene. Aztán jött az öreg Szlahó 
bácsi, „feirantot” fújt és min-
denki hazament. Volt aki legé-
nyekkel, volt aki egyedül. Egy 
ilyen vasárnapi össztáncon is-
merkedtünk meg mi is, és el-
kezdtünk barátkozni – idézte 
fel összeismerkedésük emlé-
két a 89 éves Teri néni. 

 A barátkozásból szerelem lett, a sze-
relemből pedig 1950-ben esküvő. Teri 
néni lány korában megtanulta a szabást, 
a varrást és a géphímzést is. Férje, Antal 
bácsi az édesapjával a kádár szakmában 
dolgozott. Emiatt később be kellett lép-

niük a termelőszövetkezetbe, ahol a me-
zőgazdasági munkákat is el kellett sajá-
títani.  
 Az évtizedek alatt jóból és rosszból is ju-
tott a házaspárnak, az élet sokszor nem volt 
egyszerű, sokat kellett dolgozni, de Teri néni 
szüleitől munkában és gyermeknevelésben 
is sok segítséget kaptak.  
 A házaspárnak két fi a született, akik há-
rom gyermeknek adták tovább az életet, az 
elmúlt években pedig két dédunokával gya-
rapodott tovább a család, ami nagy ajándék 
az idős házaspárnak. 
 A 70. házassági évforduló alkalmából
– amit kegyelemlakodalomnak és platinalako-
dalomnak is szoktak nevezni – Vecsés Város 
Önkormányzata nevében Frühwirthné Ha-

lász Melinda alpol-
gármester és Mo-
hainé Jakab Anikó 
jegyző köszöntötte 
virággal és emlék-
lappal a házaspárt, 
akiknek ezúton is 
jó egészséget és sze-
retetben eltöltött to-
vábbi éveket kívá-
nunk.  VT info
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Adományokkal segítettek

SÚLYOS BÍRSÁGOT KAPHATNAK, 
akik illegális anyagokkal fűtenek

Rászoruló családoknak 
adtak tartósélelmiszer-
csomagokat a Demokrati-
kus Koalíció vecsési tagjai. 

Beköszöntött a fűtési szezon, újra üzemelnek a szilárdtüzelésű kazánok, kandallók, a 
kéményekből kavarogva száll a füst az ég felé. Sajnos többször előfordul, hogy némelyikből 
rendkívül sűrű és büdös, ami egészségügyi és környezetvédelmi szempontból sem jelent jót.   

N agy Károly (DK) önkormányza-
ti képviselő tagtársaival hónapok 
óta azon gondolkodott, hogyan se-

gíthetnének a koronavírus-járvány hatására 
nehéz helyzetbe került vecsési családoknak. 
 – Megvizsgáltuk a lehetőségeinket, szá-
mításba vettük, hogy a vecsési szervezetből 
hányan tudják anyagilag is segíteni a kezde-
ményezést, majd amikor láttuk, hogy mek-
kora keretből gazdálkodhatunk, bevásárol-
tunk tartósélelmiszerekből és csomagokat 
állítottunk össze. Ezeket személyesen adtuk 
át a családoknak november 13. és 15. kö-

zött – avatott be a részletekbe Nagy Károly. 
A képviselő elmondta, valakinek gázpalack-
ra, másnak kétlapos rezsóra volt szüksége, 
ezért a család- és gyermekjóléti szolgálat 
és a gondozási központ közreműködésével 
ezeket az eszközöket is célba juttatták a ve-
csési szervezet tagjai.
 – Bár az arcokat eltakarták a maszkok, 
a szemekben láttuk az örömöt, ami nagyon 
jó érzés volt – mondta Nagy Károly, aki azt 
is elárulta, januárban egy újabb jótékonysá-
gi akciót szeretnének végrehajtani.     
 – A lehetőségeinkhez mérten mások-
nak is szeretnénk segíteni, ezért január 
közepére tervezünk egy hasonló adomá-
nyozást. Egy olyan család is a látókörünk-
be került, ahol az anyuka elhunyt és most 
az apuka egyedül neveli a gyermekeit, ne-
kik is eljuttatunk adományokat, így eddig 
12 családnak tudtunk segíteni. A jövőben 

JANUÁRTÓL TILOS LESZ 
az zöldhulladék égetése

Eddig az önkormányzatok szabályozhatták az avar- és kerti hulladék égeté-
sét, de a parlament által nyáron elfogadott törvénymódosítás miatt ez ja-
nuár 1-jétől megváltozik és országszerte tilos lesz a zöldhulladék égetése. 

A z országszerte általános ti-
lalom elrendelésére azért 
volt szükség, mert a zöld-

hulladék égetése rendkívüli mó-
don szennyezi a kör-
nyezetet, emellett az 
egészségre is kimon-
dottan káros. Bár eze-
ket a tényeket sokan 
vitatják, számos tudo-
mányos kutatás iga-
zolja hogy az égetés 
során apró részecskék kerülnek 
a levegőbe, melyek belélegezve 
károsítják a tüdőt, gyulladáso-
kat, asztmás tüneteket, legrosz-
szabb esetben pedig daganatos 
megbetegedéseket okoznak. Az 
égetés helyett ajánlott a komposz-
tálást választani, ennek eredmé-
nyeként a talaj és a növények szá-
mára hasznos humusz keletkezik. 
A másik alternatíva a kerti hulla-
dékok legális eltüntetésére a ház-
hoz menő zöldhulladék-gyűjtés. 

Biztosan mindenki tudja, hogy 
ez a szolgáltatás Vecsésen is el-
érhető, az elszállítást a város te-
rületén a Vecsési Városgondnok 

Nonprofi t Kft. végzi. A vasúttól 
északra (Felsőtelep és Falu) he-
tente egy alkalommal, kedden 7 
órától, a vasúttól délre fekvő terü-
leteken (Andrássy, Halmi) heten-
te egy alkalommal csütörtökön 7 
órától szállítják el a bezsákolt ker-
ti hulladékot. Fontos, hogy csak a 
„Vecsési Városgondnok Nonprofi t 
Kft.” felirattal ellátott átlátszó, bi-
ológiailag lebomló zsákokban ki-
rakott zöldhulladékot gyűjti be a 
szolgáltató. A zöldhulladékos zsá-

kok darabja 200 forintért megvá-
sárolható a szolgáltató Károly utca 
2. szám alatt található irodájában. 
 A kerti hulladék égetésének 
tiltásához kapcsolódó változá-
sokra a Pest Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság Monori 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsé-
ge is felhívja a fi gyelmet. A kö-
vetkező sorokban az erről szóló 
tájékoztatót olvashatják. 

Monori Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség 
tájékoztatója 
2021. január 1-jétől jelentősen 
megváltoznak az avar- és ker-
ti hulladék égetésére vonatkozó 
rendelkezések – emlékeztetett a 
Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Monori Katasztró-
favédelmi Kirendeltsége.
 A környezet védelmének ál-
talános szabályairól szóló 1995. 

évi LIII. törvény 48. § (4) bekez-
dés b) pontja adott lehetőséget a 
települési önkormányzat képvi-
selő-testületének a háztartási te-
vékenységgel okozott légszeny-
nyezésre vonatkozó egyes sajátos, 
valamint az avar- és kerti hulla-
dék égetésére vonatkozó szabá-
lyok rendelettel történő megál-
lapítására.
 Felhívom a fi gyelmet, hogy a 
fenti törvényi rendelkezés 2021. 
január 1-jét követően hatályát 
veszti, így abban az esetben is 
szigorúan tilos lesz az avar- és 
kerti hulladék szabadtéri égeté-
se, ha az önkormányzat jelenleg 
rendelkezik erre vonatkozó he-
lyi rendelettel.
 Az Országos Tűzvédelmi Sza-
bályzatról szóló 54/2014. (XII. 
5.) BM rendelet (a továbbiakban: 
OTSZ) 225. §- a értelmében: „Ha 
jogszabály másként nem rendel-
kezik, a lábon álló növényzet, 
tarló, növénytermesztéssel ösz-
szefüggésben és a belterületi, va-
lamint a külterületen lévő zárt-
kerti ingatlanok használata során 
keletkezett hulladék szabadtéri 
égetése tilos.”
 Továbbá felhívom a fi gyel-
met, hogy az OTSZ. 226. §- 
ában megfogalmazott irányí-
tott égetés nem keverendő 
össze az avar- és kerti hulla-
dékok égetésével. Az irányí-
tott égetés jellemzően tarló-
égetést jelent, melynek tényét 
legalább 5 nappal korábban a 
Pest Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatósághoz írásban be 
kell jelenteni, illetve további 
feltételekhez kötött az ezirányú 
tevékenység végzése.
 A fenti jogszabályi rendelke-
zések megszegőivel szemben az 
elsőfokú tűzvédelmi hatóság a 
tűzvédelmi hatósági feladatokat 
ellátó szervezetekről, a tűzvédel-
mi bírságról és a tűzvédelemmel 
foglalkozók kötelező élet- és bal-
esetbiztosításáról szóló 259/2011. 
(XII. 7.) kormányrendelet alap-
ján 10 000 forinttól 3 000 000 
forint összegű tűzvédelmi bír-
ságot szabhat ki. VT info

„Az égetés helyett ajánlott a 
komposztálást választani, en-
nek eredményeként a talaj és a 
növények számára hasznos hu-
musz keletkezik. ”

I deális esetben száraz tűzifával, 
fabrikettel, igyekszünk meleget te-
remteni otthonainkban, de vannak, 

akik fi tyiszt mutatnak a 15 éves tiltásnak 
és illegális tüzelőanyaggal – rongyokkal, 
műanyagokkal, festett vagy lakkozott fá-
val és sok egyéb, nem oda való dologgal – 
tömik meg a kályhát, mert így megszaba-
dulhatnak a ház körül felgyülemlett sze-
méttől. Pedig az illegális anyagokkal való 
tüzelés súlyos büntetést von maga után, de 
ami ennél is rosszabb, hogy a környezet-
re és az emberi egészségre is rendkívül 
káros. (Hozzá kell tenni, hogy nem csak 
a szemét égetése veszélyes az egészség-

re és a környezetre. A szén égetésekor is 
rendkívül sok káros anyag jut a levegőbe.) 
A helytelen tüzelés eredményeként a leve-
gő minősége jelentősen romlik, megnő a 
szállópor koncentrációja, aminek jelentős 
szerepe van több súlyos betegség, példá-
ul a szív- és érrendszeri problémák, légúti 
megbetegedések és a tüdőrák kialakulásá-
ban. Emellett balesetveszélyes is, mert a 
kéményben több korom és kátrány rakó-
dik le, ami kéménytűzhöz vezethet. 
 Nagy hibát követ el, aki egy kézlegyin-
téssel túlteszi magát ezen a problémán, 
hiszen Magyarországon – még ha hihe-
tetlennek is tűnik – évente 14 ezernél is 
többen halnak meg idő előtt a légszeny-
nyezés miatt. Ez a szám soknak tűnhet, 
de ha fi gyelembe vesszük, hogy hazánk a 
lég szennyezettségi adatok tekintetében az 
európai országok sora végén kullog, már 
nem is olyan meglepő. Arról nem beszél-
ve, hogy a koronavírussal terhelt életünk-
ben más sem hiányzik jobban, mint telje-
sen feleslegesen letüdőzni a kéményből 
távozó káros anyagokat. 
 Vecsésen többen is panaszkodnak a kémé-
nyekből felszálló fekete füstre, ami minden 
bizonnyal nem a légszáraz tűzifa elégetése 

következtében keletkezik. Bár nehéz bizonyí-
tani a helytelen tüzelést, és az is igaz, hogy 
nem szívesen rúgjuk össze a port a szom-
széddal, mégis érdemes lehet felemelni a 
hangunkat az illegális tüzelés miatt, feltéve, 
hogy fontos az egészségünk és a környeze-
tünk védelme. Mielőtt a hatóságot hívnánk 
segítségül, próbáljuk megbeszélni a prob-
lémát a légszennyezést előidéző személlyel. 
Ha nem jutunk dűlőre, akkor a Vecsési Járá-
si Hivatalnál tegyünk bejelentést. (Hatósági 
ügyek telefonszáma: 06-29/555-215)  VT info

a tartósélelmiszereken felül esetleg ruha-
adományokkal vagy tárgyi eszközökkel is 
támogatnánk a rászorulókat, ahogy a lehe-
tőségeink engedik.   VN

Elkészítette jövő évi kéményseprőipari 
sormunka-ütemtervét a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gaz-
dasági Ellátó Központja. A Pest megyei 
tervezet szerint Vecsésen január 6. és áp-
rilis 30. között végzik el a szakemberek 
a társasházi sormunkát. A tevékenység-
gel kapcsolatos részletes információk 
megtalálhatók a www.kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu honlapon.     

A kezeletlen fa és a papír kivételével ti-
los minden hulladék elégetése, beleért-
ve például a következőket is: úgyneve-
zett „kezelt” fa, tehát festett, lakkozott 
(pl. régi ablakkeret, ajtók, raklapok stb.), 
rétegelt lemez, bútorlap, építési fahul-
ladék, színes, „fényes” papírhulladék, 
petpalack, műanyag hulladék, autó-
gumi, használt ruha, rongy, fáradt olaj, 
üzemanyag.

Kéményseprőipari 
sormunka 

Mit nem szabad eltü-
zelni a kályhában? 

HÍREKHÍREK
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30 ÉVES AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER 2006–2020

A 2006. Október 1-jei választás so-
rán a városnak új polgármestere lett 
Szlahó Csaba, a FIDESZ–MDF–

KDNP jelöltje személyében, aki megnyer-
te a 2. választókerületet is!
 Az új képviselő-testület tagjai: Tábori Fe-
renc, dr. Lugosi Mária, Dabasi János, Ba-
logh Csongor (MSZP–SZDSZ), Skribek 
Zoltán, Saska Istvánné, dr. Fekete Károly, 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán (mind 
FIDESZ–MDF–KDNP-Lokálpatrióták).
 Kompenzációs listáról 7 képviselő jutott a 
testületbe: Lőrincz Ferencné, dr. Gerencsér 
Balázs, Tóth Judit, Oláh László, Jugovics 
Sándor (mind MSZP–SZDSZ), Vékony Fe-
renc József (Vecsési Vállalkozók Szövetsé-
ge), Hanek Gábor (Független Képviselők 
Szövetsége).
 Az alakuló ülésen alpolgármesternek Tá-
bori Ferencet választották.
 Takács Mária jegyző 2009 nyarán nyug-
állományba vonult, helyére Mohainé Jakab 
Anikót választotta a képviselő-testület, aki 
napjainkig szolgálja a várost.
 2007. Júniusban a felújított szakorvosi 
rendelőt, augusztusban a reptér felé veze-
tő felüljárót, szeptemberben az Ipartestület 
új székházát a CIB Bankkal, októberben a 
Market Central kereskedelmi parkot adták 
át rendeltetésének.
 2008. Átadták a forgalomnak az M0 
M3-ig terjedő 26,5 km-es szakaszát. Pá-
lyázati és önkormányzati forrásból, közel 
800 millió forint értékben 20 utca épült 
meg! Állami támogatásból 371,2 millió 
forintot nyertünk, ami önrész-
szel együtt 530 millió forintos 
útépítési összeget jelentett. A 
program során elkészült a Tán-
csics M. , a Bem, a Küküllői, a 
Besenyői, az Arany J., a Petőfi  
S., a Katona J. és a Virág utca
– rövid szakasza az Ádám és 
Éva utca között. Ugyanekkor 
önkormányzati forrásból épült 
meg: Lanyi, Árpád, Tarnócai, 
Áchim A., Wass A., Vágóhíd, 

Mátyás utca (Város és Üllői utca között), 
Régi Ecseri út temetőig. Megépült a Jó-
zsef Attila utca a Petőfi  Sándor és az Atti-
la utca között, a Bulcsú utca a Petőfi  Sán-
dor és az Attila utca között, a Halmy utca 
a Küküllői és az Előd utca között.
 Fölszentelték a Honfoglalás Emlékművet.
 2009. Közterületre került a 
Megmaradás Emlékmű.
 Elkezdődött a Városközpont 
fejlesztése projekt. A pályáza-
ton a beruházás teljes összege 
2,2 milliárd forint volt, amely-
ből a város önrésze közel 700 
millió forint lett volna. A fenn-
maradó 1,5 milliárd forint volt 
az elnyerhető maximális összeg. 
 A város a pályázaton nyert, 
de Szlahó Csaba polgármester 
úr 2009 februárjában hivata-
losan is megkapta az értesítést, 
hogy az eredeti kiírástól telje-
sen eltérő döntés született, újra 
indítják a pályázatot, és a maximálisan el-
nyerhető támogatási összeg csak 800 mil-
lió forint lehet. A testületnek el kellett dön-
teni, hogy mi marad el a korábbi pályázati 
anyagból, valamennyi tervet át kellett dol-
gozni a II. fordulóra. A testület a Telepi út 
teljes felújítását és a Városháza átalakítását 
hagyta el, a többit – némi módosítással – el-
fogadta. 
 2010. Felújították és bővítették a Tündér-
kert Óvodát. Megnyílt a Bálint Ágnes Em-
lékház.

2010–2014
A 2010. október 10-ei választást már az új 
választási törvény szerint tartották meg. 
A lélekszámarányos csökkentés miatt Ve-
csés nagyságú települések esetében 10-ről 
8-ra módosult a választókerületek száma, 
és kompenzációs listán csak három jelölt 
válhatott képviselővé.
 A város polgármestere ismét Szlahó Csa-
ba, a FIDESZ–KDNP jelöltje lett, aki meg-
nyerte a 2. számú választói körzetet is!
 Az új képviselő-testület tagjai: Tábori Fe-
renc, dr. Lugosi Mária FIDESZ–KDNP–Lo-
kálpatrióták Egyesülete, Dabasi János FI-
DESZ–KDNP–Lokálpatrióták Egyesülete, 
Saska Istvánné, dr. Fekete Károly, Alattyányi 
István, Czibolya Zoltán (mind FIDESZ–
KDNP). 
 Kompenzációs lista: Oláh László (MSZP), 
Szabó Attila (Jobbik Mozgalom) és dr. Ge-
rencsér Balázs (Vecsés Városért Egyesület).
Az alakuló ülésen Tábori Ferencet főállású, 
Pável Bélát társadalmi megbízatású alpol-
gármesternek választotta a testület.

 2011. Megnyitotta kapuit a Vecsési Táj-
ház. Szeptemberben átadták a Bálint Ágnes 
Óvoda Deák Ferenc utcai új épületszárnyát, 
novemberben elkészült a Dózsa György út 
végében az ország első betonburkolatú kör-
forgalma.
 2012. Vecsés történetében először járás-
központ lettünk! Augusztusban fölszentel-
tük a körforgalom közepén felállított Or-
szágzászlót. Évvégére elkészült a teljesen 

új Piac tér, a városháza előtti parkoló és az 
Anna utcai játszótér a Városközpont-beru-
házás keretében.
 2013. Februárban birtokba vették a gyer-
mekek az új Semmelweis bölcsődét. Május-
tól 69 év után ismét van Vecsésnek kultúr-
háza! Megnyílt a Bálint Ágnes Kulturális 
Központ, mely a Róder Imre Városi Könyv-
tárnak is helyet ad. Megtartották az I. Me-
sefesztivált és az I. Murcifesztivált.
 2014. Megkezdte működését az MC bevá-
sárlóközpontban a kormányablak. Megtör-
tént a Halmi iskola épületenergetikai korsze-
rűsítése és teljes iskola színezése. Elkészült 
az új ravatalozó a temetőben.

2014–2019
A 2014. október 12-i választáskor ismét 
Szlahó Csaba (FIDESZ–KDNP) lett a város 
polgármestere, immár harmadszor és első-
ként öt évre, ami a választási törvény módo-
sításából adódott. Szlahó Csaba megnyerte 
a 2. választókerületet is.
 Képviselők lettek a választókerületek sor-
rendjében: Tábori Ferenc, dr. Lugosi Má-
ria, Frühwirthné Halász Melinda, Vársze-
gi Csaba, Saska Istvánné, Czibolya Zoltán, 
Alattyányi István (mind FIDESZ–KDNP).
 Kompenzációs listán képviselő lett: Tóth 
Judit Mária és Oláh László (mindketten 
MSZP–EGYÜTT–DK–PM) és Szabó At-
tila (JOBBIK).
 2015. A kilenc utca aszfaltozása mellett 
egyre több térköves járda készül el a város-
ban. A malenkij robotra hurcolás 70. évfor-
dulójára felállították egy leendő emlékmű 
talapzatát.
 2016. Folytatódnak az útépítések. Jelen-
leg Vecsés úthálózatának 90%-a pormen-
tes, ebben az évben mintegy 350 millió fo-
rint. értékben aszfaltoztak. Mindenszentek 
ünnepére felállították Mindenki Keresztjét 
a temetőben.
 2017. Az Andrássy iskola és a polgár-
mesteri hivatal nyílászárócseréje, energe-
tikai korszerűsítése és napelemekkel való 
ellátása megtörtént. A Központi Konyhá-
ban jelentős korszerűsítés, új főzőberende-
zések beszerzése zajlott le. 
 2018. A Halmi iskolában elkészült az új 
szárny, ahol négy tanterem és kiegészítő-
helyiségek szolgálják az oktatást. Már évek 

óta pályázati forrásból egy-egy utcát újíta-
nak fel, kicserélik a vízhálózatot és a bekö-
téseket, új járdát és úttestet készítenek. 
 2019. A vecsési egészségügy további je-
lentős fejlesztés előtt áll. Pályázaton közel 
300 millió forintot nyertek gyógyászati esz-
közökre és technikai fejlesztésekre, folya-
matos a beszerzésük és a beüzemelésük.
 Átadták az Alapellátási Központot és Men-
tőállomást, valamint a Tipegők bölcsődét. 

2019 októberétől 
napjainkig
Az október 13-ai helyhatósági választáson 
ismét Szlahó Csaba (FIDESZ–KDNP) győ-
zött a polgármester-választáson és megnyer-
te a 2. választókerületet is!
 Egyéni győztesek: Skribekné Komár Ág-
nes, Frühwirthné Halász Melinda, dr. Lu-
gosi Mária, Várszegi Csaba, Kovács Már-

ton, Czibolya Zoltán, Alattyányi István 
– valamennyien a FIDESZ–KDNP kép-
viseletében.
 Kompenzációs lista:
Nagy Károly (DK), Kalasovszky Bernadett 
(Momentum–LMP), Oláh László (MSZP) 
 A testület társadalmi megbízatású alpol-
gármesternek választotta Tábori Ferencet, 
majd januárban Frühwirthné Halász Melin-
dát helyettesítői jogkörrel rendelkező alpol-
gármesternek választották meg.

A 2020-as év 
jelentősebb fejlesztései:
Egészségügyben folytatódott az Egészséges 
Budapest pályázata által az eszközök (többek 
között csontsűrűségmérő és tomographiával 
rendelkező mammographiás készülék) be-
üzemelése. A jelentős fejlesztés mellett 
esetkocsi és ügyeleti személygépkocsi ja-
vítja a gyógyítás lehetőségét. Új háziorvo-
si praxis létesült. 
 A BÁKK színházterme vadonatúj lelátót 
kapott. Elkészült a Rózsa és a Vértesi utca 
aszfaltozása, vízhálózat cseréje és járdája. 
Megvalósult a lakótelepen a sportpark és a 
Grassalkovich iskolában a konyha és az ét-
kező teljes felújítása. Az önkormányzat meg-
vásárolta a Vágóhíd utcai TIGÁZ irodahá-
zat, bővítették a térfi gyelői kamerarendszert. 
Elkezdődött a Szent Kereszt templom bel-
sőterének felújítása.  Szalontai János

Járásközpont 
LETT VECSÉS

A 2006 őszétől napjainkig terjedő időszakot már bővebben is-
merhetik kedves olvasóink. Tavaly márciustól a VT-ben havonta 
négy oldalon, Vecsés fejlődése címmel, tematikus felosztásban 
taglaltuk a város sokoldalú fejlődését. Most a testületi névso-
rok mellett csak a legfontosabbak felidézésére szorítkozunk.
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Új szárnnyal bővült a Bálint Ágnes Óvoda

2019-ben adták át a Tipegők bölcsődét

Új esetkocsi állt szolgálatba a mentőállomáson

Megnyílt a Vecsési Tájház
Elkészült a Halmi iskola új szárnya
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Felújították a Tündérkert Óvodát 
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ADVENT a Grassalkovich iskolában

OKTATÁS OKTATÁS

A karácsonyi ünnepkör advent kez-
detétől egészen vízkereszt napjáig 
tart. Advent a várakozás időszaka.  

A karácsony előtti 4. vasárnapon kezdődik 
és december 24-éig tart. Ehhez az időszak-
hoz tartozik az adventi koszorú készítése. 
Általában fenyőágakból szokták készíteni 
és 4 gyertyával jelölik a 4 adventi vasárna-
pot. A hagyományos változatban a gyertyák 
színe a lila (a bűnbánat színe), kivéve a 3. 
vasárnapot, ami az öröm vasárnapja, ezért 
ennek színe a rózsaszín.

A Petőfi  Sándor Római Katolikus Ál-
talános Iskola és Gimnázium nem 
körzetes iskola. A nálunk tanuló 

diákok a város minden részéből, sőt Buda-
pestről, s más kisebb településekről is érkez-
nek hozzánk reggelente. Fontosnak tartjuk, 
hogy felhívjuk fi gyelmüket a biztonságos 
közlekedés fontosságára, s meg is tanítsuk 
nekik ennek szabályait. Ezen céljaink eléré-
se érdekében gyakorlati oktatással igyek-
szünk növelni biztonságukat a közutakon. 

KRESZ-pálya a Petőfi ben Közösen a fenntartható 
jövőért az Európai Hulladék-
csökkentési Héten is

 Udvarunkon felépítettünk egy okta-
tó KRESZ-pályát, melyet úgy terveztek, 
hogy a lehető legvalóságosabb módon tük-
rözze az utakon uralkodó körülményeket. 
A közúti jelzések, közlekedési lámpák, va-
lamint csúszásgátlós szőnyegekkel kialakí-
tott utak, kerékpárutak, körforgalmak a va-
lóban használt, a közutakon tapasztalható 
körülmények kicsinyített másolatai. 
 KRESZ-pályánk egy közutat imitáló 
komplexum, ahol játékosan tanulhatják a 

gyerekek a gyalogos, 
valamint a kerékpá-
rokkal, rollerekkel 
történő közlekedés 
gyakorlatát. A pálya 
átadásán a rendőr-
ség munkatársa se-
gítette a gyerekeket 
egy kis forgalomirá-
nyítással. 
 Köszönjü k  a 
Hertz Autókölcsön ző 
támogatását, mellyel 
segítettek minket öt-
letünk megvalósítá-
sában. 

Petőfi  iskola

Játékosan sajátíthatják el 
a közlekedés szabályait 
az iskola diákjai. 

A karácsony a keresztény egyház második legnagyobb 
ünnepe a húsvét után. Hagyományaiban, szokásaiban, 
fényeiben azonban a legszínesebb és legvártabb ünnep. 

Az Európai Hulladék-
csök kentési Hét min-
den évben, november 
utolsó he tében kerül 
megrendezésre. 

A 2009-ben indult kez-
deményezés célja egy 
fenntartható jövő kiala-

kítása, melynek érdekében egy 
teljes héten keresztül lelkes ön-
kéntesek, saját ötleteikkel hív-
ják fel a fi gyelmet a tudatos hul-
ladékgazdálkodásra, a hulladék 
keletkezésének megelőzésére, 
a keletkezett hulladékmennyi-
ség csökkentésére, a termékek 
újrahasználatára, valamint az 
anyagok újrahasznosításának 
fontosságára.
 Büszkék vagyunk arra, hogy 
idén a Vecsési Halmi Telepi Ál-
talános Iskola is csatlakozott a 
kezdeményezéshez, akik a Nest-

lé fenntarthatósági programjának 
keretében rendezték meg a hul-
ladékcsökkentési tanórát az is-
kolában. Az iskola pedagógusai 
a vállalat Újrahasznosítási Kis-
okosát, illetve az abból készült 
tananyagot felhasználva tartot-
tak foglalkozásokat az iskola di-
ákjai részére. 
 – Nagyon örü lü nk, hogy 
a Nestlé  fenn tar t ható sá gi 
kiadvá nyá val é s tananyagá val 

se gí t hetü nk a fi ataloknak meg-
ismerni a haté kony é s tudatos 
hulladé kvá logatá s alapjait, ezzel 
hozzá já rulva egy fenntartható  
jö vő  kialakí tá sá hoz – mondta 
Szörcsök Krisztina, pedagógus.
 Azokban az osztályokban, 
ahol a körülmények ezt nem 
tették lehetővé, a foglalkozáso-
kat pótlólag fogják megtartani. 
A vállalat nemcsak a tananyagot 
és a kiadványokat biztosította a 

pedagógusoknak és a tanítvá-
nyoknak, de szelektív hulladék-
gyűjtésre alkalmas papírkukákat 
is küldött az osztálytermekbe.  
 Szörcsök Krisztina

 Iskolánkban hagyományosan az első ad-
venti vasárnapot megelőző pénteken adven-
ti koszorút készíthettek a diákok. Ilyenkor 
halk moraj hallatszik az aulából órákon át, 
ahol szorgos kezek próbálnak minél ötlete-
sebb, pompásabb koszorúkat készíteni. Idén 
ezt természetesen nem valósíthattuk meg. 
 Ráhangolódásként néhány perces zenés 
műsort hallgathattak meg a tanulók az is-
kolarádió segítségével. Az osztályfőnökök 
irányításával minden osztály elkészítette a 
saját adventi koszorúját, amely a tanári asz-

talokon állva hirdeti azt, hogy 
eljött a várakozás ideje. Ez idő 
alatt az osztályközösségek tagjai 
kis meglepetésekkel készülnek 
egymásnak. Kihúzzák egymás 
neveit, és az ajándékozási napot 
megelőzően angyalkaként egy-
egy üzenetet, jó szót, bíztatást, 
gratulációt vagy egy apróságot 
csempésznek titokban a kihú-

zott személy asztalára. Senki nem tudhatja, 
hogy ki az ő angyalkája, erre csak az aján-
dékozás napján derülhet fény. Az osztály-
közösségek karácsonyfát állítanak, feldíszí-
tik a termeket, ablakdíszeket helyeznek el. 
 Ez a karácsony nem olyan, mint az eddi-
giek, de a lelkülete így is megmarad, és ez 
a legfontosabb.
 Müller Péter szavai jutnak erről eszembe: 
„Karácsony nem az ész, hanem a szív ün-
nepe. És a szív érzi, hogy azok is ott állnak 
veled a karácsonyfa körül, akiket a szemed-
del nem látsz, és az eszeddel nem hiszel.”

Gáspárné Hatvani Gabriella, 
felsős munkaközösség-vezető

  A Halmi Telepi Általános Is-
kolában az idei évben is meg-
rendezésre került a halloween- 
ünnepség.
 Minden évben nagy siker öve-
zi ezt a napot, hiszen ilyenkor 
az egész iskola őszi színekben 
és halloween-i díszekben pom-
pázik. Az eseményt természe-
tesen nagy előkészületek sora 
előzi meg, a szülők kreatív sü-
teményeket készítenek, a gyere-
kek a jelmezeiket, a pedagógu-
sok pedig a programokat állítják 

össze. A rendezvényen egy teljes 
délutánt tudnak mulatni a gye-
rekek a szülőkkel és a pedagó-
gusokkal együtt. 

 Kiemelkedően fontosnak tar-
tottuk ebben az időszakban is 
megtartani a rendezvényt, de 
a szokásostól eltérő módon ün-

nepeltünk. Kizáró-
lag délelőtt, minden 
osztály kapott egy ta-
nítási órát, amit az 
osztályfőnökökkel 
együtt eltölthettek. 
 Az alsó tagozaton 
tanuló diákok tanítói 
játékos feladatokkal 
készültek, a felsős di-

Rendhagyó halloween-party a Halmi-suliban
ákok pedig mindemellett smink-
versenyt és jelmezversenyt is tar-
tottak. Azt a tanulót pedig, aki 
beöltözve érkezett az iskolába, 
apró meglepetés fogadta reggel. 
A gyerekek nagyon fegyelmezet-
ten kezelték és oldották meg a fel-
adatokat, a pedagógusok pedig 
örömmel segítették őket ebben. 
 A tantestületünk legnagyobb 
boldogságára sok mosolygós 
szempár nézett vissza ránk a 
maszk fölött!

Mráz Fruzsina, tanár
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Elment a jószívű feltaláló
– BÚCSÚ KISS ISTVÁNTÓL

„A legtöbb idősnek életcél, 
hogy el tudjon jönni a klubba”

a tanösvény 
információs tábláit

KÖZÖSSÉGKÖRNYEZET

  Ez a kép fejezi ki leginkább a mentali-
tását. Szeretett beszélgetni, érvelni, új dol-
gokat létrehozni.
 A város első szállodájának, a Stációnak 
az ötlete is az ő fejéből pattant ki, amely ma 
már meghatározó szereplője a hazai szállo-
daiparnak.
 Informatikai, technológiai újdonságok 
lelkesítették, így nem csoda, hogy ezek vé-
gigkísérték az életét. Vecsési lévén ő is sa-
vanyított, de ebben benne volt a mérnöki 
lénye is. Saját eszközt fejlesztett, amely a 
megfelelő idő és hőmérséklet tartásával ké-

Krampuszaival, maszkban érkezett a jósá-
gos fehérszakállú a gondozási központba

Ugyan az ünnepek még előttünk vannak, 
a karácsonyfák begyűjtésének időpontja-
it már most érdemes felírni a naptárba.
 A vasúttól északra fekvő területen ja-
nuár 12-én (kedd), a vasúttól délre fekvő 
városrészen pedig január 14-én (csütör-
tök) gyűjtik be a Városgondnok munka-
társai a karácsonyi fenyőfákat.  

Karácsonyfák 
begyűjtése

T udta ön, hogy egyetlen liter hasz-
nált sütőolaj egymillió liter ivóvizet 
képes beszennyezni és fogyasztás-

ra alkalmatlanná tenni? Jelenleg a használt 
sütőolaj jelentős része városunk csatorna-
hálózatába kerül, mely dugulást okozhat, 
táplálja az élősködőket és a patkányokat, a 
szennyvíztisztítókat pedig leterheli. A sze-
lektív gyűjtési rendszer bevezetésével men-
tesíthetjük a csatornahálózatot és a szenny-
víztisztítókat a szennyező anyagtól.
 A vecsési polgárok körében a környe-
zettudatosság egyre fontosabb szempont, 

ÚJABB LÉPÉS 
KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉBEN

és az önkormányzat is nagy hangsúlyt fek-
tet a környezetvédelemre. Következő fon-
tos lépés a környezetünkért, hogy decem-
ber 7-étől lehetőség van a használt sütőolaj 
és zsiradék leadására a Vecsési Városgond-
nok Nonprofi t Kft. telephelye előtti parko-
lóban. Az erre a célra kihelyezett gyűjtő-
edény az üveggyűjtő sziget mellet található. 
A gyűjtés rendszeresen tisztított és karban-
tartott gyűjtőben, cseppmentesen történik. 
A sütőolajat vagy zsiradékot eredeti csoma-
golásban, zárt műanyag palackban vagy be-
főttesüvegben kérjük a gyűjtőbe helyezni. 
Tilos az edényzetbe folyadékot önteni illet-
ve veszélyes hulladékot elhelyezni. 
 A szelektíven összegyűjtött olaj száz szá-
zalékban újrahasznosításra kerül, bioetanol 
készül belőle.

 A város területén jelenleg egy gyűjtőpont 
kerül kialakításra bevezető jelleggel, továb-
bi gyűjtőpontok kialakítását is tervezzük, 
melyről tájékoztatjuk a lakosságot a Vecsé-
si Városgondnok Nonprofi t Kft. honlapján 
és Facebook-oldalán.  Városgondnok   

Decemberben már 
szelektíven is gyűjthető 

a használt sütőolaj.

Nehéz évet zár a Vecsési Gondozási Központ, a koronavírus-járvány 
az intézmény és az ellátottak mindennapjaira is rányomta a bélyegét. 
Ugyanakkor pozitívumként említhető, hogy a járvány eddig elkerülte 
a központot, az időskorú gondozottak közül senki nem betegedett 
meg. Az intézmény idei évét Pereginé Vodila Teréziával tekintettük át. 

A Gyáli-patak mentén húzódó több mint egy kilométer hosszú 
vecsési tanösvény hat állomáson mutatja be a helyszín élővilágát.  

A z információs táblákat tíz évvel ez-
előtt helyezte ki a Kispatak Termé-
szetvédő Egyesület, de az elmúlt évek 

alatt a fából készült tartószerkezetet és a mű-
anyagból készült táblákat is kikezdte az idő 
vasfoga – nem beszélve a rongálókról, akik az 
egyiket közvetlenül a felállítása után felgyúj-
tották –, ezért időszerűvé vált a felújításuk.
 A természetvédők nyár végén a Price water-
houseCoopers Könyvvizsgáló Kft. munkatár-
sainak segítségével a táblák tartószerkezetét 
lefestették, majd az önkormányzat hozzájá-
rulásával a műanyag információs táblákat is 
újra legyártatták. 
 – Az új táblákat december első hétvégéjén 
szereltük fel, eredetileg egy kisebb rendezvényt 
szerettünk volna szervezni az esemény köré, 
de ezt a járvány miatt nem tehet-
tük meg. A régi információs táb-
lákkal együtt a Magyar Madárta-
ni Egyesülettel közösen kialakított 
madárbarátmintakert-tanösvény 
egyik eltört tábláját is kicseréltük 
– mondta Krojher Gabriella, a Kis-
patak Természetvédő Egyesület és 
Hulladékkommandó elnöke. 

 A tanösvény mentén elhelyezett hulladék-
gyűjtő kukák is rossz állapotban voltak, ezért 
ezeket is újakra cserélték, valamint a kutya-
ürülék gyűjtésére alkalmas kukákat is kihe-
lyeztek a tanösvény mentén, így remélhető-
leg kisebb lesz a kutyapiszok által okozott 
szennyezés a vecsésiek kedvelt sétálóhelyén. 
 Krojher Gabriella azt is elárulta, hogy a 
nehézségek ellenére jó évet zárt a természet-
védő egyesület, hiszen a járvány ellenére is 
jutott minden hónapra egy nagyobb megmoz-
dulás – természetesen a járványügyi szabá-
lyok szigorú betartásával. A legörömtelibb, 
hogy a nagyobb szemétkupacokból egyre 
kevesebb van a város körül, ami egyértel-
műen a természetvédők aktív jelenlétének 
köszönhető. 

 – Rendszeresen érkeznek hozzánk beje-
lentések, ami azt mutatja, hogy beépültünk 
a köztudatba. Az önkormányzat, a Város-
gondnok és a helyi önkéntesek segítségével 
idén is sok szemetet gyűjtöttünk a város kö-
rüli területeken, és szerencsére elmondhat-
juk, hogy a megtisztított területeken egyre 
kevesebbszer jelennek meg újra az illegális 
szemétlerakatok. Vannak olyan helyszínek, 
amelyek kimondottan kedveltek a szemete-
lők körében, ezeken mindig sok a szemét, 
ilyen például az M0-ás környéke. Az ott fe-
lejtett iratok, dokumentumok gyakran elve-
zetnek a tettesekhez, több esetben eljárás 
is indult a szemetelők ellen. Sajnos a bel-
területeken is találkozunk elszomorító lát-
vánnyal, a boltok, trafi kok környékén még 
mindig nagyon sok az eldobált szemét, fő-
ként kis italosüvegeket látni, és az utcákon 
is sokszor találunk eldobált zacskókat, ita-
los dobozokat, használt papírzsebkendőket. 
Utóbbi azért is bosszantó, mert sokszor lát-
juk, hogy ezeket idős emberek szedik ösz-
sze a házuk előtt, ami higiéniai szempont-
ból különösen aggályos ezekben a járványos 
időkben. Örülnénk neki, ha még többen 
csatlakoznának az egyesülethez, mert mi-
nél többen vagyunk, annál jobban el tudjuk 
osztani a feladatokat, ezáltal még hatéko-
nyabbak lehetünk. Az látszik, hogy egyre 
többen odafi gyelnek a környezetükre, ne-
kik is köszönhető, hogy egyre tisztább Ve-
csés – összegzett az egyesület elnöke.  varga 

Felújították

Fo
tó

: K
is

pa
ta

k 
Te

rm
. V

éd
. E

gy
es

ul
et

szítette a tökéletes kovászos uborkát, ame-
lyet aztán nagy örömmel osztott szét a csa-
ládjának és a hotel dolgozóinak. Ugyancsak 
nagy szenvedéllyel készítette a fenomenális 
lecsót, amelyet legalább havonta egyszer el-
készített és megosztotta a munkatársakkal. 
 Családcentrikus volt, hiába a szép hotel 
az étteremmel, ebédelni mindig hazament 
a feleségéhez, Lenke nénihez. Unokaöcs-
cseit saját gyermekeiként szerette és nem 
hagyta bajban a barátait sem.
 Tudva levő volt, hogy barátja szívműté-
ten esett át és hosszú ideig kiesett a mun-
kából. A bajt enyhítendő azonnal vitte is a 
családnak a segítséget. Mert ilyen volt ő, 
segítőkész, aki mindenkiben látott értéket.
 Most már az égi világban van, de biztosan 
ott is verseket idéz, anekdotázik és kitalálja, 
hogy mit lehetne szebben, jobban csinálni. 

Stáció munkatársai nevében Fancsali Gábor

T avasszal, a járvány hazai megjelené-
sét követően be kellett zárni az intéz-
ményt, ezáltal a bejárós klubtagokat 

csak az otthonaikban tudták ellátni, ami je-
lentősen megnövelte a gondozók feladatait. 
A vásárlási idősáv bevezetése miatt azok az 
időskorúak is nehezen tudták intézni a dol-
gaikat, akik még mozgásképesek, ezért töb-
ben szorultak segítségre.    
 – Mindenki számára nehéz volt ez az 
időszak. A járvány az időseket teljesen ki-
szakította a megszokott napi rutinjukból, a 
célok egy része elveszett, a bezártság miatt 
sokan elkeseredtek, hiszen alig volt kapcso-
latuk a külvilággal. Nagyon sok igény érke-
zett hozzánk és mi igyekeztünk mindenkit 
ellátni. A működési engedélyünkben meg-
határozottaktól jóval több gondozottat lát-
tunk el, erre tavaszi veszélyhelyzet idején 
lehetőséget adott a jogszabály. Mi ezt a ma-
ximumra kifuttattuk, volt olyan nap, ami-
kor 45 idős helyett 60 főt láttunk el, emel-
lett napi 100-110 adag ebéd kiszállítását is 
meg kellett oldanunk. Az izoláció miatt egy-
re több jelzőrendszeres segélyhívást kaptunk, 
de ezek szerencsére nem igényeltek mindig 
közvetlen beavatkozást, leginkább a pánik 
és az elmagányosodás miatt produkáltak fi -

zikai tüneteket az idősek. A magányuk ol-
dása miatt a klub gondozói kétnaponta fel-
hívták a klubtagokat, hogy érdeklődjenek 
az állapotuk felől, de ezzel természetesen 
nem lehetett pótolni az együttlétet, amit az 
intézményünkben megélhetnek az idősek
– mondta Pereginé Vodila Terézia intéz-
ményvezető a tavaszi helyzettel kapcsolatban. 
 A veszélyhelyzet feloldása után a klub-
tagok fele visszatérhetett a gondozási köz-
pontba, majd később ezt a korlátozást is fel-
oldották, azóta teljes létszámban működhet 
a klub. Az első hullám idején szerzett ta-
pasztalatokat ma már tudják alkalmazni az 
intézményben, ezért most valamivel köny-

nyebb, de az ideálistól még mindig messze 
van a klubélet. 
 – Gyakorlatilag a második hullám közepén 
vagyunk, amit próbálunk túlélni. Az önkor-
mányzattól sok segítséget kapunk és számos 
programot meg tudunk tartani, ami nagyon 
fontos az időseknek. Mikulásünnepséget is 
tudtunk tartani, ami legalább egy kis vidám-
ságot csempészett a szürke hétköznapokba. 
Emellett minden szakfeladaton el tudjuk lát-
ni az időseket, de a betegigényeket csak némi 
korlátozással, mert az a jogszabály, ami ta-
vasszal engedte, hogy kapacitásszabályo-
zás nélkül bármennyi gondozottat ellássunk, 
most nem lépett életbe. A házi segítségnyúj-
tás területén jelenleg nyolcan vannak váró-
listán, de a jelzőrendszerben és a klubban is 
van még helyünk, és étkezést is lehet még 
igényelni – mondta az intézményvezető. 
 A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban 
Pereginé elmondta, hogy az első és eddig a 
második hullámban is elkerülte a betegség 
az intézményt. Az idősek között nem volt 
fertőzött, a munkatársak között is csak egy 
fő kapta el a vírust, de a hivatalos szervekkel 
egyeztetve az a döntés született, hogy nem 
kell bezárni az intézményt. Védőfelszerelés 
minden gondozónak rendelkezésére áll. 
 A két ünnep között is nyitva lesz a gon-
dozási központ, ami a klubtagoknak nagyon 
fontos, hiszen így nem kell otthon, magányo-
san tölteniük az év utolsó napjait. 
 – Ebben a korban a legtöbb idősnek élet-
cél, hogy el tudjon jönni a klubba, ezért nem 
tehetjük meg, hogy bezárunk – hangsúlyoz-
ta Pereginé Vodila Terézia.  varga
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A BÁKK is megsínylette 
az első hullámot, aztán 
jött a nyár, ami inkább a 

szabadtéri rendezvények idősza-
ka, mint a négy fal között meg-
rendezett eseményeké, ősszel 
pedig a járvány második hullá-
ma megfékezésére hozott szi-
gorítások zárták rá újra az ajtót 
a város kulturális központjára. 
 A viszontagságokkal tarkított 
hónapok ellenére sem mondhat-
juk, hogy eseménytelenül telt el 
az év a ház falai között, hiszen 
néhány rendezvényt és a nyá-
ri táborokat meg tudták tarta-
ni, és megújult a nézőtér, látvá-
nyos grafi kával borították be a 
színházterem válaszfalát, nap-
kollektorokat telepítettek a te-
tőre és a központ új weboldala 
is elindul 2021-ben. De mindez 
nem ér semmit, ha elmaradnak 
a rendezvények és nem koptat-
hatja a közönség a nézőtér ké-
nyelmes új székein a kárpitot. 
Az új weboldal sem azért ké-

szült, hogy a programok menü-
pont alatt mindössze egyetlen 
szó árválkodjon hónapokon át: 
hamarosan… Keserédes szó ez 
ebben az esetben, mert benne 
van a kulturális élet szereplői-
nek jelenlegi bizonytalansága, 

KULTÚRA

AZON DOLGOZUNK, 
HOGY HOLNAP ÚJRA 

együtt lehessünk
Januárban nagy reményekkel látott munkához a Bálint Ágnes Kultu rális 

Központ csapata. Számos tervvel, megvalósításra váró elképzeléssel 
indult az év a házban, de végül hazánkat is elérte a koronavírus-

járvány, ami térdre kényszerítette a kulturális intézményeket. 

ugyanakkor megcsillogtatja a 
reményt, hogy előbb vagy utóbb, 
de újra eljön a személyes talál-
kozások ideje. Mert az nem le-
het, hogy az élet nem tér vissza 
a rendes kerékvágásba és a szín-
házi előadásokat, koncerteket ez-

tán csak a számítógép monitora 
vagy a tévé előtt nézhetjük ün-
neplő ruhában. A kézzel fogható 
közösségi teret nem válthatja le 
csak úgy a kábeleken csordogá-
ló online élet, hiszen ezzel pont a 
lényeg, a személyes találkozások 
élménye veszne el. Legyen szó 
térdcsapkodós röhögésről egy 
humorista estjén, érzelmes dal-
lamokról egy Zorán koncerten 
vagy a színészeknek járó taps-
ról egy jó darab végén, mindet 
az teszi teljessé és különleges-
sé, hogy együtt éljük át. 
 – Az ember társas lény, ed-
dig is az volt és később is az lesz, 
amíg ember lesz. Nekünk ezt a 
társas lényt kell kiszolgálnunk. A 
nehézségek közepette is pozitív 
gondolatokra van szükség, mert 
eljön majd a holnap, amikor vége 
lesz a járványnak. Nem tarthat 
örökké, hogy a tévét és a moni-
torokat kelljen bámulni, mikor 
kultúrára vágyunk. Azon dolgo-
zunk a háttérben, hogy holnap 
újra együtt lehessünk – hangsú-
lyozta Kis-Tóth János, a Bálint 
Ágnes Kulturális Központ igaz-
gatója.  
 – Ebben a bizonytalanság-
ban nehéz konkrétumokat mon-
dani a jövőre nézve. Szeretnénk 
megjelenni az online térben, de 
ez csak egy átmeneti állapot 
lenne arra az időre, amíg nem 
indulhat be újra az élet. Ter-
mészetesen örülnénk, ha len-
ne újra Mesefesztivál, ha tart-
hatnánk színházi előadásokat, 
koncerteket, jó volna, ha újra 
megtöltenék élettel a termeket 
a helyi művészeti csoportja-
ink és ismét lennének közössé-
gi foglalkozások. Összességé-
ben 2021-ben is fő célunk egy 
XXI. századi, fi atalos és len-
dületes közművelődési intéz-
mény építése, amely a modern 
és interaktív programok mel-
lett a vecsési, a környékbeli és 
az egyetemes, magyar kultu-
rális értékeket is változatlanul 
képviseli, természetesen a jár-
ványhelyzet fi gyelembe vételé-
vel – mondta az igazgató a jövő 
évi tervekkel kapcsolatban. 
 Mi pedig nem kívánhatunk 
mást, mint hogy minél előbb éb-
redjünk arra a holnapra, ami el-
hozza a járvány végét, hogy újra 
együtt lehessünk és tovább gya-
rapíthassuk kulturális élménye-
inket a BÁKK falai között. Vén

Kis-Tóth János igazgató
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A Rosmarein Táncegyesület

J anuárban még Újhartyán-
ban a svábbálon előadhat-
tuk a „Rétesevés” koreo-

gráfi áját, majd az év elején még 
egy jótékonysági rendezvényen 
is részt vettünk. A naptárunk-
ban bejelölve a rendezvények 
ideje, melyeket az év folyamán 
szerettünk volna megvalósítani. 
Terveink között szerepelt többek 
között a tavalyi sikeres prágai 
néptánctalálkozó után, egy olasz-
országi Montecatini Terbe-i nép-
táncos program és számos fellé-
pési lehetőség. 

 Igazán legaktívabban a 20 éves 
születésnapi gálaműsorunkra ké-
szültünk. Új koreográfi ákkal, az 
elmúlt 20 év legsikeresebb tán-
caival, melyeken keresztül sze-
rettük volna bemutatni a vecsési 
svábok ünnepeit, hagyománya-
it, a tánc nyelvére lefordítva. Az 
Emberi Erőforrás Támogatáske-
zelő Csoóri Sándor Alap és a Mi-
niszterelnökség Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. a nemzetiségi ci-
vil szervezetek részére biztosított 
2020. évi költségvetési támogatá-
saiból sikerült beszerezni mind-
azokat a kellékeket, amelyekkel a 
céljainkat meg tudtuk volna va-
lósítani. A próbáinkra intenzíven 
készültünk, és reméltük, hogy a 
20 éves jubileumi műsorunkkal 
sok ismerősnek, barátnak, a né-

KULTÚRA

Elmaradt 
JUBILEUM

Ez az év is ugyanúgy kezdődött a Rosma-
rein Táncegyesü letnél, mint a tavalyi, a 

ta valyelőtti és előtte minden évben. Tele 
tervekkel, elképze lésekkel, programokkal. 

met tánchagyományok iránt ér-
deklődő közönségnek örömet 
tudunk szerezni. Az előkészü-
letek már tavaly megkezdődtek 
az időpontot is kitűztük, lefog-
laltuk a Bálint Ágnes Kulturális 
Központ színháztermét az ünne-
pélyes színpadi produkciókra, a 
Grassalkovich iskola tornatermét 
a gálaműsorunkat követő bálra, 
a Brunner zenekarral egyeztet-
tünk, vendégcsoportokat hívtunk, 
a településünkről a Jugendliche 
Rosmarein, a Lumpen Klumpen 
Tánccsoport, a Wetschescher 
Nachtigallen, külhonból a Ceg-
lédberceli Német Nemzetiségi 
Ifjúsági Egyesület szerepelt a 
meghívottak között.  Megvásá-
roltuk, elkészítettük a rendez-
vényhez szükséges kellékeket, 
hogy méltón ünnepelhessük meg 
ezt a számunkra jeles eseményt.  
 Március közepén értesültünk 
arról, hogy az április 25-re ter-
vezett gálaműsorunkat már nem 
rendezhetjük meg. Még a márci-
ust végigpróbáltuk, de tudomá-
sul kellett vennünk, hogy a gá-
lát nem tudjuk megtartani. A 20 
éves jubileumi ünnepség szerve-
zése elnevezésű szakmai progra-
munk – a pandémiás időszakra 
tekintettel nem tud a jelzett meg-
valósítási időszakban létrejönni. 
 Augusztus második felében 
ismét elkezdtük a próbákat, re-
ménykedve, hogy október 17-én 
megvalósulhat az álmunk. Saj-
nos az újabb megszorítások mi-
att, ismét elvesztettük a próbater-
münket, ahol az érvényben lévő 
rendeleteknek megfelelően csak 
maszk és másfél méteres távol-

ság betartására köteleztek ben-
nünket. Így arra az elhatározásra 
jutottunk, hogy a veszélyhelyzet 
megszűnését követően kívánjuk 
megvalósítani rendezvényünket, 
ami valószínűleg áthúzódik a kö-
vetkező évre. A rendezvény meg-
tartásához kapott támogatási ösz-
szegből csak az előkészületekhez 
szükséges tételek megvásárlása 
valósult meg. Ilyen volt az új ta-
gok népviseleti ruhatárának ki-
egészítése, PR- és marketingkölt-
ségek, nyomdaköltség, továbbá 
tárgyi eszköz beszerzése, melyet 
a próbákon, majdan a fellépése-
ken is hasznosítani tudunk.
 Elkészült a támogatásból a 
tánccsoport honlapja (www.
rosmarein.hu), az oldalról rend-
szeres tájékoztatással tudunk a 
mindennapjainkról szolgálni. 
 Nem tudjuk, mit hoz a jövő. 
Reménykedünk benne, hogy ha-
marosan birtokba vehetjük újra 
a próbatermünket, ismét elkezd-
hetjük a felkészülést és bemutat-
hatjuk műsorunkat, mellyel re-
mélhetőleg sok embernek örömöt 
tudunk majd szerezni. 

Kép és szöveg: Zemmel Kata 
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KARÁCSONYI
körkérdés 

K arácsony és újév közeledtével arra 
voltunk kíváncsiak, milyen fogá-
sok kerülnek az ünnepi asztalra, 

kapcsolódnak-e különleges emlékek a ka-
rácsonyhoz, illetve tesznek-e újévi fogadal-
mat az év utolsó napján?

Mohainé Jakab Anikó
Vecsés jegyzője

A karácsonyi menü 24-én délben ha-
lászlé és mákosguba, este rántott hal és 
krumplisaláta. Nagyon szeretek sütni-
főzni, az ünnepi készülődés részeként 
különösen, és mikor eljutok oda, hogy 

már a mákos és diós bejglit tekerem, ak-
kor szoktam érezni, hogy most már min-
den rendben van.
 Minden évben földtől plafonig érő ka-
rácsonyfánk van. Néhány évvel ezelőtt 
történt, hogy karácsony másnapján a sze-
münk láttára – mintha egy lassított felvé-
telt néznénk – elkezdett dőlni a fa.
 Annyira megdöbbentünk, hogy nem 
csináltunk semmit, végignéztük, ahogy 
potyogtak a díszek és a fa elterül a nap-
paliban. Na azóta kikötjük rendesen!
 Szeretném felfrissíteni az angoltudáso-
mat, erre kellene lényegesen több időt for-
dítanom jövőre.

Szarvas Tibor
Vecsési Egészségügyi 
Szolgálat vezetője

Nálunk inkább húsleves van, mint halászlé, 
természetesen töltött káposzta, és valamilyen 
sült szokott még lenni, ez mindig változik. 
 Erre most nehéz válaszolni, mert annyi 
szép volt már.
 Nem szoktam újévi fogadalmat tenni. 

Tárnokiné Törő Krisztina
Család- és Gyermekjóléti 
Szolg. és Kp. vezetője 

A hagyományos karácsonyi menü, halászlé 
és rántott hal kerül a családi asztalra. Álta-
lában vacsorára szokott összejönni a nagy 
család, idén is így lesz, de a járvány miatt 
kisebb létszámban.
 A legemlékezetesebb karácsonyom 19 
éves koromban volt, amikor még a nagy-
szüleim is éltek. Az volt az utolsó karácsony, 
amikor együtt lehetett a család, a nagyszü-
leim, a szüleim és a testvéreim. A generá-
ciók kapcsolódása miatt ezek az ünnepek 
szép emlékek maradtak. 
 Többet fogok sportolni mint idén. Futógé-
pen szoktam futni, jövőre minden nap szeret-
nék legalább egy minimális időt ezzel tölteni. 

Seres Attila
Vecsési Sportegyesület elnöke 

Nálunk hagyományos karácsonyi menü van, 
halászlé, húsleves, töltött káposzta és hurka, 
amit savanyú káposztán sütünk meg, mert 

úgy a legfi nomabb. Ezek az alapok és ter-
mészetesen a bejgli sem maradhat ki. 
 Amikor az első fi am megszületett, ami-
kor már apaként vettem részt a karácsonyon, 
ott éreztem először, hogy felnőttem.
 Szoktam, aztán nem mindig sikerül be-
tartani. Így 50 felett egyre kevésbé, mert tu-
dom, ezeken a fogadalmakon hamar túllép 
az ember.

Vadászi Mária
Róder Imre Városi Könyvtár vezetője

A karácsonyi menü nem a diétáról szól ná-
lunk. Karácsonykor piros terítő kerül az 
asztalra, s rajta „Vadat és halat, s mi jó falat. 
Szem-szájnak ingere” tálalok. A hagyomá-
nyos étrend könnyítésére zöldségeket, gyü-
mölcsöket is szervírozok. A karácsonyi kek-
szeket karácsony előtt 1-2 héttel elkezdem 
sütni, az egész családnak jut belőle. Bejg-
lit eddig nem sütöttem, de mindig kaptam, 
ebben az évben megpróbálkozom vele. Idei 
újításom lesz a mákosgubatorta.
 Külföldön töltött karácsony 1987-ben. 
S hazaút a kifűthetetlen Wartburggal az or-
szágos krízist okozó hóviharban.
 Nem újévhez kötöm fogadalmaimat, csak 
ha valami problémám adódik, akkor fogad-
kozom, de ahogy elmúlik az okozat, a foga-
dalom is okafogyottá válik.

Vincze Gábor
Vecsési FC vezetőedzője 
Mi a jól bevált teleket szoktuk készíteni, 
így nálunk halászlé, rántott ponty, bejgli a 

A tavalyi évhez hasonlóan 
idén is ismert vecsésieket 
vagy a városhoz munkájuk 
miatt kötődő személyeket 
kerestünk fel, hogy feltegyünk 
nekik kérdéseinket a közelgő 
ünnepekkel kapcsolatban. 

menü. Hozzáteszem, édesanyám halászlé-
je a legjobb a világon. 
 Nincs igazán kedvenc karácsonyom, mind 
az volt.
 Fogadalmakat szoktam tenni elsősorban 
a lányom motivál, neki fogadok meg dolgo-
kat, mibe tudok neki segíteni, mit szeretnék 
neki nyújtani. 

Doróné Zemmel Katalin
a Rosmarein táncegyüttes vezetője

Mi előző nap megfőzzük a töltött káposz-
tát anyukám receptje szerint, és az van dél-
ben este pedig hagyományos menü: halászlé, 
rántott hal. A másik két napon pedig ka-
csát, csirkét sütünk. Természetesen a bejg-
li az nem hiányzott soha, azt is édesanyám 
receptje alapján csináljuk.
 Tízen 1-2 éves lehettem, amikor először 
találkoztam a nagyszüleimmel a kitelepí-
tés után. Azért is maradt emlékezetes, mert 
nem csak családi karácsony volt, szinte az 
egész település nálunk találkozott.
 Újévkor nem szoktam fogadalmat tenni. 
Szoktam, de azok nem az év elejéhez kötőd-
nek. Soha nem volt, hogy elsejétől, inkább 
évközben szoktam megfogadni dolgokat. 

Bárány Attila – DJ

Mi a hagyományos menüt szoktuk csinálni, 
így halászlé van, rántott hal, rántott szűzér-
me és hagymás burgonyasaláta.
 Az első olyan karácsony amikor, 
már a kislányom is velünk volt. 

 Nem szoktam konkrétan semmit külön 
megfogadni, amit megfogadok csak arra vo-
natkozik, hogy továbbra is megfelelő me-
derben menjenek a dolgok

Dr. Földi Zsuzsanna
ultramaraton-futó 

Nálunk mindig más a menü, csak nekem 
állandó, mert én sok mindenre allergiás 
vagyok. Nekem lazac van, rizs, zöldség és 
saláta, a családnak halászlé, húsleves – fá-
cánból vagy gyöngytyúkból –, rántott hal, 
aszalt szilvás pulyka és természetesen sü-
temények.
 A 12 évvel ezelőtti volt az egyik legem-
lékezetesebb, a második lányom karácsony 
előtt öt nappal született, de az újszülött in-
tenzív osztályra került és december 23-án 
jöhettünk haza, így az elég emlékezetes ka-
rácsony maradt.
 Soha nem teszek újévi fogadalmat. 
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Mi a hagyományos menüt szoktuk csinálni, 
így halászlé van, rántott hal, rántott szűzér-
me és hagymás burgonyasaláta.
 Az első olyan karácsony amikor, 
már a kislányom is velünk volt.

2020. december 17

ÜNNEPI HANGOLÓDÁS
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Péter atya az ezüstmisén KÖRNYEZET

A város természeti kincseire hívja fel a fi gyelmet
a VECSÉSI MADÁRLES-CSOPORT
Idén tavasszal pár amatőr, de annál lelkesebb vecsési 
madárbarát egymásra talált, és megalapította a 
Vecsési Madárles nevű csoportot, mely a közösségi ol-
dalon immár több mint 250 tagot számlál. A madarak 
megfi gyelése mellett Vecsés egyéb természeti értékei-
nek bemutatása és megőrzése is célja a csoportnak. 

Varga Péter a vecsési plébánosi idejére (2006–2015) máig hálával 
gondol vissza. Papi élete ezt követően is további szép fejezetekkel 

folytatódott, bár, mint mondja, Vecsésről nem szívesen jött el, 
amikor két évre átvette az augsburgi magyar misszió vezetését. Ezt 

követően Zürichbe vezetett az útja. Az internet segítségével arról 
érdeklődtünk, hogy milyen a német és a svájci szórványmagyarság 

vallásos élete, mennyiben más az ottani katolikus egyház élete, 
milyen tapasztalatokat szerzett ötéves missziós tevékenysége alatt. 

S okan nem gondolnák, hogy itt, a fő-
város közvetlen szomszédságában, az 
M0 autóút és a repülőtér közé ékelő-

dött Vecsésen több mint 100 különböző ma-
dárfajt lehet megfi gyelni. Ha nyitott szemmel 
járunk, sok fajt megpillanthatunk a kertünk-
ben vagy a lakótelep fái között is, ha pedig 
madáritatót is kihelyezünk, és télen rend-
szeres etetéssel gondoskodunk róluk, akár 
egy-egy ritkább vendég is feltűnhet. Elég 
azonban kimenni a város határába, hogy az 
emberekkel nem túl bizalmas, az épített kör-
nyezetet kevésbé kedvelő madarak is szem 
elé kerüljenek. Mi magunk is meglepődtünk 
azon a fajgazdagságon, ami Vecsést és köz-
vetlen környékét jellemzi. 

Bíbic, gyurgyalag, szalakóta 
és gólya is fészkel Vecsésen
Vecsés mellett még mindig előfordulnak 
olyan élőhelyek, melyek mentesek a mező-
gazdasági műveléstől, és őrzik a táj egyko-
ri jellegét. A Pest környékére régen, még a 
vízszabályozás előtti időkben jellemző mo-
csaras, lápos, tavas területeknek is fellelhe-
tő maradványa, de a patak, illetve a várost 
övező csatornák is fészkelő területet bizto-
sítanak számos vizes élőhelyet kedvelő ma-

dárfajnak. A nagyobb testű vízi-
madarak jól ismert képviselői a 
szürke gémek és nagykócsagok. 
A nádasok kis barna madárkái 
közül pedig érdemes kiemelni 
a jellegzetes énekű nádirigót, a 
nádiposzáta-féléket, vagy a gyékénybuzo-
gányból és egyéb puha növényi rostokból 
különleges kesztyűszerű fészket fonó füg-
gőcinegét. A patakban a gyakran látott tő-
kés récék mellett előfordul a rejtőzködőbb 
életet élő vízityúk és olykor guvat is.

 Számos védett, sőt fokozottan védett faj 
is megfi gyelhető a környéken. A bíbic ha-
zai állománya az elmúlt tíz évben draszti-
kusan, mintegy 60 százalékkal csökkent, 
de nálunk szerencsére még mindig fész-
kel. Nedvesebb réteken, vízjárta terüle-
teken tavasztól őszig akár nagyobb csa-
patai is megfi gyelhetők, olykor a szintén 
védett státuszban lévő piroslábú cankók 
társaságában. Sokan követték fi gyelem-
mel az idén városunk határában költő, 3 
fi ókát nevelő gólyapárt, akik évtizedek 
után e fokozottan védett faj első képvise-
lői Vecsésen. Manapság az egész ország-
ban különlegességnek számít, hogy nem 
mesterséges gólyakosarat foglaltak el, ha-
nem maguk építették természetes fészkü-
ket. A gólyacsalád mellett szintén örülhet-
tünk két másik fokozott védelmi státuszú 
színpompás madár rendszeres látványá-

nak. Egészen szeptemberi költözésükig 
tucatjával vadászott a város környékén a 
legszínesebb magyarországi madárfaj, a 
gyurgyalag, és legalább egy szalakótapár 
is sikeresen költött nálunk. 

Közösségi tevékenységeink
A madarak megfi gyelése mellett Vecsés 
egyéb természeti értékeinek bemutatása és 
megőrzése is célunk, Facebook-oldalunkon 
rendszeresen osztunk meg fotókat és infor-
mációkat a városunkban és közvetlen kör-
nyékén élő emlősökről, hüllőkről, rovarok-
ról és növényekről is. Ezen túl már több 
közös programon is részt vettünk. Októ-
ber 3-án – csatlakozva az Európai Madár-
megfi gyelő Napokhoz – madárszámlálással 
egybekötött patakparti pikniket, és két rö-
vid kirándulást szerveztünk a város határá-
ban, mely során közel 700 madarat láttunk 
és több mint 20 fajt azonosítottunk. Októ-
ber 10-én pedig a Kispatak Természetvé-
delmi Egyesület és Hulladékkommandó 
tagjaival együtt a 72 óra kompromisszum 
nélkül nevű önkéntes akció keretében ki-
takarítottuk a tanösvény mellett elhelye-
zett 22 madárodút, és feltöltöttük eleség-
gel az etetőket. 
 Csoportunk Vecsési Madárles néven 
megtalálható a Facebookon, és szeretettel 
várunk minden madárbarátot, aki szeretné 
megosztani élményeit, fényképeit a város-
ban és közvetlen környékén látott mada-
rakról, vagy csak szeretne többet megtudni 
Vecsés sokszínű madárvilágáról és termé-
szeti értékeiről.

Kiricsi Ágnes
A fényképeket Vecsésen készítette: 

Csányi Vonková Petra, Horti Bernadett, 
Kiricsi Ágnes, Lengyel Hajnalka

Kenderike, sárga billegető és vörös vércse

Fehér gólyák, gyurgyalag, bíbic, szalakóta

Elsőre egyformának tűnő nádi madarak, de mind 
más faj: fülemülesitke, énekes nádiposzáta, nádirigó

N émetországban is meg-
találta a helyét, majd a 
kedves zürichi egyház-

községben is, ahová két év múl-
tán hívták el szolgálatra. A ko-
rábbi zürichi magyar plébános, 
Vizauer Ferenc nyugdíjba vo-
nulásakor az egyházközség az 
ott megszokott „papkereső bi-
zottsággal” kereste meg Péter 
atyát, akit püspöke a kérésük-
re kb. tíz évre engedett el.
 Missziós szolgálatom kezde-
tén, 2015–2017 között próbál-
tam a németországi Augsburg 
és környéke hívő magyarságát 
összefogni. A hívő magyarok 
külföldi létszámáról talán álta-
lánosságban kijelenthetjük, hogy 
kb. olyan százalékban igény-
lik a lelki életet, mint ahogyan 
odahaza is. Vagyis sok a ma-
gyar, de csak egy kis része akar-
ja vallását gyakorolni. Azonban 
ez a kisebb rész nagyon értékes. 
Nemcsak a magyar nyelvet és 
irodalmat akarják ápolni és át-
adni az új nemzedéknek, hanem 
anyanyelven kívánnak imádkoz-
ni is, közösséget alkotni. Sokan 
már külföldön születtek, tehát 

több hullámban érkezett magya-
rokról beszélhetünk. Az augs-
burgi magyar katolikus misszió 
azonban mégis kisebb közösség-
nek számít, hiszen a nagyobb 
centrum a közeli Münchenben 
van – összegezte németországi 
tapasztalatait Varga Péter.  
 – Svájcban mélyebbek a ta-
pasztalataim – folytatta. – Ott két 
lábon áll az egyház, vagyis van a 
papi ága és van a civil ága. A ci-
vil ág nagyon kezdeményező, sok 
feladatot, felelősséget átvállalnak, 
egyházi közösségi tanácsot al-
kotnak. Ez a parlament mindent 
megszervez, ami nem papi fel-
adat: például a pénzügyek, al-
kalmazottak, az egyház jogi kép-
viselete a nyilvánosság és állam 
felé, az épületek rendben tartása 
stb. Ez egyedülálló megoldás a 
katolikus egyházon belül. Tehát 
két fő vezetőnk és egyben felet-
tesem van: a papi ág oldaláról a 
püspök és párhuzamosan vele az 
egyházi parlament vezetője. Az 
én kinevezésemhez is mindket-
tőjük beleegyezése kellett. 
 Zürich kantonban 23 idegen 
nyelvű missziót tart fenn a ka-

tolikus egyház. A létszámunkat 
tekintve mi a középmezőnyben 
vagyunk. A hívő magyarok kül-
földi létszámáról talán általános-
ságban kijelenthetjük, hogy kb. 
olyan százalékban igénylik a lel-
ki életet, mint ahogyan odahaza. 
Vagyis sok a magyar, de csak egy 
kis része akarja vallását gyako-
rolni. Azonban ez a kisebb rész 
nagyon értékes. Nemcsak a ma-
gyar nyelvet és irodalmat akar-
ják ápolni és átadni az új nem-
zedéknek, hanem anyanyelven 
kívánnak imádkozni is, közössé-
get alkotni. Sokan már külföldön 
születtek, tehát több hullámban 
érkezett magyarokról beszél-
hetünk. Több mint 600 magyar 
családdal van kapcsolatunk. Ha 
a hívők létszáma sajnos a nyu-
gat-európai kisebb átlagot mu-
tatja, de akik vannak, azok hoz-
tak egy tudatos döntést hitük és 
egyházuk mellett, és így nyitot-
tabbaknak is látom általában az 
embereket. 
 A misszióhoz további katoli-
kus közösségek tartoznak: Zü-
rich kantonon belül Winterthur 
és Uster, Thurgau kantonon be-

HITÉLET

SZÓRVÁNYMAGYARSÁGBAN 

lül Frauenfeld, valamint Schaff-
hausen kantonban a városban is 
rendszeresen tartanak magyar 
szentmiséket. E mellett rend-
szeresen vannak még magyar 
szentmisék Svájcban máshol is, 
de ezek nem tartoznak ehhez a 
misszióhoz. 
 – Külön áldásnak tartom, 
hogy lehetőségem van egy sváj-
ci plébánián is szolgálni, ahol 
nagyszerű team-munkában ve-
hetek részt, ez gazdagítja látó-
körömet. Ennek a szolgálatnak 
a teljesítése egyébként a felté-
tele a svájci egyháznak ahhoz, 
hogy fenntartsa a magyar misz-
sziót – hangsúlyozta. 
 – Az itteni magyar szerveze-
tekkel nagyon fontos a jó együtt-
működés: a 150 éves Zürichi Ma-
gyar Egyesülettel, ami inkább a 
kulturális életet, a nemzeti ün-
nepeink megünneplését szervezi, 
velünk együtt. Van hétvégi ma-
gyar óvoda és iskola, összesen 
körülbelül 140 gyermekkel, csak 
sajnos, kevés a vallásos. Nálunk 
működik cserkészet is. 
 Zürich kanton eredetileg a re-
formáció svájci fellegvára volt, 
és a katolikus egyházat minden 
szinten csak 1963-tól ismerték 
el azonos jogúként, mára azon-
ban már többségbe került a ka-
tolikus lakosság. A gyökerek 
miatt is, kiemelkedően fontos 
a szeretetteljes együttműködés 
a református egyházzal is. Jó a 
kapcsolatunk a református gyü-
lekezettel, van ökumenikus kó-
rusunk is.
 A vecsési „ezüstmisén”, au-
gusztus elején is nem azt mond-
tam, hogy jobb lenne számom-
ra Zürichben, mint Vecsésen. 
Ami számít, az az emberek kö-
zössége. Amit közösen Vecsé-
sen tettünk évek alatt, annak 
csak egy részét lehet megvaló-
sítani egy külföldi missziós te-
rületen. Gondoljunk bele, hogy 
vannak, akik ahhoz, hogy egy 
magyar közösségbe vagy is-
tentiszteletre eljussanak, akár 
egy vagy másfél órát is utaz-
niuk kell. Mindenhol vannak 
tehát nehézségek és előnyök is. 
A legfontosabb, hogy egymás-
ra találjanak a magyarok, és a 
magyar hívők mindenütt, mert 
az összefogás nagyon hiány-
zik és ezért munkálkodnunk 
kell érte!

Szalontai János

Hitélet a nyugati 
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CSENDES ÉJ, 
SZENTSÉGES ÉJ

Gondolatok…

Szinte már minden nap halljuk nyüglődéseink között, hogy 
„nyakunkon a karácsony”.  Mindannyian tapasztaljuk, hogy egyre 

bizonytalanabb az életünk, s nehezebb is, különösen az ünnepek előtt. 
És már több mint fél éve a vírussal is együtt kell élnünk. Nem tudunk a 
megszokott módon készülni a karácsonyra. (Ha a „megszokott” szóra 

gondolunk, lehet, hogy ez nem is olyan nagy baj.)  Ha úgy érezzük 
valóban, hogy nyakunkon a karácsony, akkor biztos nem lehet se 
békés, se boldog, se bensőséges az ünnepünk, mert szívünkben a 

helye a karácsonynak és nem a nyakunkon, hogy szenvedjünk miatta.  

HITÉLETHITÉLET

A karácsony az öröm 
ünnepe, vagyis annak, 
hogy Isten megajándé-

kozott bennünket a lehető leg-
nagyobb ajándékkal, egyszülött 
fi ával.  Azért próbálok az aláb-
biakban pár gondolatot nyújtani, 
hogy az ünnep valóban a helyén, 
a szívünkben lehessen. 
 Szerintem maga az Úr jön se-
gítségünkre például a vírussal 
is, hogy a karácsony ne a nya-
kunkban, hanem a szívünkben 
legyen. Ott dédelgessük, éljünk 
vele, hiszen az angyal, amikor 
Názáretben megjelent Máriá-
nak, azt jövendölte, hogy „fi út 
fog szülni és Emmánuelnek fog-
ják hívni.” Ez azt jelenti: Velünk 
az Isten. (Mt. 1,23-24.) 
 De mi is történt több mint 
2000 éve Betlehemben, Júdea 
kis jelentéktelen városában? 
Augusztus császár rendeletet 
bocsátott ki: „Irassék össze 
az egész földkerekség. El is 
indult mindenki a maga vá-
rosába. József Máriával, el-
jegyzett feleségével a Galileai
Názáret városából, Júdeába, 
Dávid városába, melyet Bet-
lehemnek hívnak.” Az Úr így 
„rendezi”, hogy beteljesedjen 
Izaiás próféta jövendölése: „te 
Betlehem, bár a legkisebb vagy 
Júda városai között, belőled 

születik majd, aki uralkodni 
fog a Föld felett. Ő maga lesz 
a Béke.” (Mikeás 4.)
 A Bibliából tudhatjuk, hogy a 
Szent Család (József a várandós 
Máriával) nem kapott szállást 
a városban, és a városon kívül 
egy üres barlang-istállóban vol-
tak kénytelenek magukat meg-
húzni, s mivel „elérkezett Má-
ria szülésének ideje, megszülte 
egyszülött fi át, pólyába csavar-
ta és jászolba fektette.” 
 Elgondolkodtató, hogy az az 
Isten, aki Mózest sarui levetésé-
re utasítja, amikor az égő csip-
kebokorban megjelenik, „mert 
a föld, ahol állsz, szent hely”,  
az az Isten, aki az istenlátások 

helyeit kövekkel jelöltette meg 
és olajjal öntette le, most úgy 
rendezi az eseményeket, hogy 
fi a, a második isteni személy, 
a Gyermekjézus személyében 
a lehető legközönségesebb he-
lyen, egy elhagyott istállóban 
lépjen a földre. Mert az Isten-
gyermek Isten marad a jászol-
ban is, a barmok között is, ki-
szolgáltatottan is a Máriától 
kapott kisgyermek alakjában 
is. Ez a csodálatos misztérium, 
titok meghaladja értelmünket. 
A legnagyobb elmék is csodál-
kozva, szinte „dadogva” tud-
nak beszélni róla. Például J.S. 
Bach a h-moll mise Credo-jában 
a karácsonyra vonatkozó szö-

  A nemrégiben átalakított és 
teljes egészében felújított evan-

veget: „megtestesült a Szentlé-
lektől és Szűz Máriától ember-
ré lett” megszaggatva alig meri 
kimondani: az Isten gondolatai 
és útjai, nem az emberek gon-
dolatai és útjai.   
 A költőóriás Illyés Gyula azt 
írja: „Minden csillag betlehe-
mi.” Tulajdonképpen az első 
karácsony óta semmi sem pro-
fán olyan értelemben, hogy ne 
tudna Istenhez vinni, s nincs a 
világnak olyan szöglete, ahon-
nét ne lehetne közvetlenül az 
Istenre látni.  Ilyen értelemben 
írta Illyés Gyula, hogy minden 
az Istenhez vezethet bennünket, 
mint a betlehemi csillag. 
 Nem véletlenül, céltalanul 
született meg üdvözítőnk egy 
elhagyott istállóban, barmok 
jászolában. Ő akkor is, ott is a 
világ teremtője és ura volt, de 
hogy az ember közeledni mer-
jen hozzá, hogy „elfogadja” és 
szerethesse, gyermekké lett.
 Azon a vidéken pásztorok 
tanyáztak és őrizték nyájukat. 
Az Úr angyala jelent meg ne-
kik: „Ne féljetek! Íme, nagy örö-

met hirdetek nektek: „Ma szü-
letett nektek az Üdvözítő, az 
Úr Krisztus, Dávid városában. 
Ez lesz a jel számotokra: talál-
ni fogtok egy kisdedet pólyába 
takarva és jászolba fektetve.” A 
pásztorok sietve indultak kö-
szönteni a gyermeket, ajándé-
kaikat átadva, imádták az új-
szülött megváltót. 
 Ha az Istengyermek földre 
születése megszentelte a pro-
fán világot, akkor nézhetem 
úgy a körülöttem lévő izgal-
makat, gondokat, nélkülözé-
seket, kétségeket, reménytelen-
ségeket, magárahagyatottságot, 
hogy ezek mind hordozhatják 
számomra az üdvözítőt – hisz 
ebből Betlehemben is volt elég. 
Szent Ferenc, aki az első Bet-
lehemet állította Provelloban, 
fi gyelmeztet bennünket: Isten 
az első karácsony óta nem küld 
több angyalt, hogy Jézusra irá-
nyítsa az emberek figyelmét. 
XVI. Benedek pápa írja a „A hit 
kapuja” című apostoli levelében, 
hogy „Az Egyház minden tag-
ja az Úr örvendező és hiteles ta-
núja kell hogy legyen a mai vi-
lágban s így képes legyen utat 
mutatni azoknak, akik keresik 
a „Hit kapuját.” A hit felnyitja 
az ember szemét az Úr Jézus 
Krisztusra, aki jelen van köz-
tünk „minden nap a világ vé-
gezetéig.”
 Testvérek! A mi karácso-
nyunk is KARÁCSONNYÁ le-
het, ha lelkéhez találunk. „Uram, 
mi mindig helyzetünk alkalmat-
lansága mögé rejtőzünk, és esz-
közeink hiányára hivatkozunk, 
amikor tehetetlenségünk kibú-
vóit keressük.” 
 „A szeretetnek nem kellenek 
eszközök, az szegényen is, fel-
szereletlenül is tud betlehemi 
boldogságot teremteni.” (Belon 
Gellért) 
 Milyen jó lenne, ha a harma-
dik évezredben végre megérte-
nénk a karácsony igazi üzene-
tét. Valami új Greccio kellene, 
ahol újra felgyulladnak a betle-
hemi fények! Vagy kellene egy 
új Szent Ferenc, akinek karja-
iban úgy éledne meg a kis Jé-
zus, ahogy azon az umbriai éj-
szakán Provelloéban megéledt. 
Örvendjünk, Krisztus megszü-
letett ! Emmanuel – velünk az 
Isten!  

Kép és szöveg: Nagy István Elek          

Betlehemben, a Születési 
Bazilikában a Barlang kö-
zepén egy 14 ágú, ezüst-
csillag látható, melyen ez a 
szöveg olvasható: „Hic de 
Virgine Maria Jesus Christus 
natus est.” Magyarul: Itt 
született Jézus Krisztus Szűz 
Máriától.  A zarándokok ez-
rei csókkal érintik Jézus szü-
letésének helyét jelző csil-
lagot. Hosszú sorokat kell 
kivárni, míg bejuthatunk a 
Barlang helyiségébe és le-
borulhatunk Jézus születési 
helyén. A csillag csúcsainak 
száma nem véletlenül 14., 
ez duplája a 7-es számnak, 
mely a bibliában a teljessé-
get, tökéletességet jelenti. 
 Nem tudom eléggé meg-
köszönni az Úrnak, hogy 
négy évben is járhattam 
ott. Imádkozhattam, fotóz-
hattam, töltekezhettem. 
Legutoljára 2011 januárjá-
nak második felében. 

A fotó mellé 
pár kiegészítő 
gondolat 

Ajándék mindenkinek
– FELÉPÜLT AZ ÚJ 

TEMPLOMTORONY

Ilyen volt Így épült 

gélikus templomon a napokban 
elkészült az a méltán mestermű-

nek nevezhető új torony,ami a 
Magyar Kormány támogatásá-
val, két pályázatból valósulha-
tott meg. Az Erkel Ferenc utca 
védett gesztenyesorából az ég  
felé törő kecses ívű építmény 
szívmelengető látványához ne-
héz kellően méltató szavakkal 
találni,így tegye ezt meg helyet-
tünk Reményik Sándor egy 1923-
ban megszületett versének né-
hány idézett sora.
 „Sohase láttam így keretbe 
vágva,/A városból a világból 
kívágva./Ily nyugalmas,szépen 
egyedül,/Mindenen túl,és min-
denen felül./Sötét vállát a hold-
fény meg nem ülte,/Szánká-
zott rajta,lebegett kötülte./Ő 
nőt,csak nőt a derengésen ál-
tal,/Húzta,húzta a lelkemet ma-
gával.”
 Három felvételünkkel annak a 
néhány hét alatt végbement „me-
te morfózisnak” állítunk emléket, 
ami a pályázatot benyújtók, ter-
vezők és kivitelezők részéről nem 
csak a gyülekezetnek,  de talán 
mindannyiunknak egyik leg-
szebb köztéri karácsonyi aján-
déka lehet.

Képek és szöveg: Fekete József

És ilyen lett ilyen 
az új torony 
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HITÉLET

G. Ferenczy Hanna 
Irodalmi Kör alkotásaiból

Kelemen Bata Mária
Hull a hó

Szénási Sándor István
A tél küszöbén

Varjasi Béla
Új év 

Benke Mária 
Karácsony előtt 2020-ban…

Hegedűs Károly
Már megint havazik…

Sallay Gyula
Levél gyermekemnek

Keringve száll a hópihék lánca, 
egyre simul a hószoknyák ránca
rátapadnak a tetőre, házra,
hópaplan készül a kopasz fákra. 

Téli tájra fehér lepel kerül,
a napsugár fényes, de nem hevül.
Megcsillan ezernyi kis hópihén,
táncot rop a hóbuckák tetején. 

Az idő estére jár, alkonyul,
a hó rendületlenül egyre hull,
földre száll sok csillogó felhőkönny:
lámpafényben, mint lenge hófüggöny.

Nyugodtan szundikál a természet,
békésen álmodja az egészet.
Pihen vastag hótakaró alatt, 
nem látja, de érzi a hűs havat. 

December jön a hideggel.
Bár ma már az sem biztos
mire is kelhetünk reggel
az időjárás igen titokzatos.

Utána jön az év vége
amit követ egy újabb.
Kicsit lazulhatunk végre
nekifeszülve az újnak.

Így zajlik lassan életünk
egyik év után a másik.
Vajon, mit is remélhetünk?
Rossz sohasem hiányzik.

Mégis jön az hívatlanul
vegyítve néha jóval.
Éltünk minősége nem javul.
Enyhítsük néha jó szóval!

Gyermekkoromtól fogva vártam a karácsonyt,
csillogó szemmel, nyitott lélekkel boldogan.
Örömszerzés, meglepetés, karácsonyi ének,
hangzott a házban, mindenkiben mosolygott a lélek.
Felnőttem, s tovább vittem e szép hagyományt,
saját családomnak díszítettem otthonom, s a fát.
Mindig boldogság, öröm töltötte el a szívem,
rohantam, hogy szeretteimnek jó legyen - igen!
Múlnak az évek, egyre nehezebb minden,
de azért a nagy ünnepek bearanyozzák a lelkem.
2020 karácsonyát nem örömmel várom,
inkább a vírusjárvány végét kívánom.
Egész évben féltés, rettegés a jellemző,
a koronavírus kit talál meg, mit ad a Teremtő?
Reménykedünk, hogy jól alakul az életünk,
hiszünk, bízunk, remélünk, hogy élhetünk.
Szeretetünk, összetartásunk igen nagy,
nem kell hozzá semmi ajándék, fagy…
Most még jobban össze kell tartani,
túlélni a vírusjárványt, szabályt betartani.
Hogyan lehet ilyen körülmények között
ünnepelni? – kérdezem, választ nem várva,
reménykedve, féltve, aggódva, kiabálva…
Azt kívánom, hogy családom legyen egészséges,
múljon el a vész, az ünnep legyen szépséges.

A szürke szagú csend
karcolja az ólomszínű eget,
elnyeli hangját a téli hideg,
megint havazik.

Tetőkre siklik a porzó ég,
hallom, a sok pihe egymáshoz ér,
összebújva takarja a fagyot,
megint havazik.

Madarak szárnyán ereszkedik,
hatalmas földi teknőbe fekszik,
mint a porcukor terpeszkedik,
megint havazik.

Magába fordul a délután,
jégbe oson a ködök után,
egybeolvad a földdel az égalja,
megint havazik.

Hátország nélküli háborúban állunk.
Már sebesültekkel vívjuk a csatát.  
Gyenge hormonok erejét keresve 
a győzelem a józan észre vár.
Társas magányban ajtóra zártan
vagy egyedül, ahol a lélek a társ.
Az élet minden napjaiban már
A félelem a kintornás.
Megrögzött tetteket magad alá gyűrve
újra gondolod napjaid.  
A falak közé bujt csendbe merülve       
keresed új álmaid.
Új mintát gyűrsz az életfonálon,
új betűket kérnek a sorok.
Az eddig leírt betű halmazokban,
már nincsenek jó sablonok.
Érintés nélküli tetteket teremtesz,
kezed a semmin át fogja a másikat.
Hang és kép most a te világod,
és felhőben fútt, ha ásítasz.
Fegyelemben biztosan élhet az élet.
Magadra vigyázva a másikat véded.
Még szememben őrzőm nevető szemed:
bízom és várom hogy megöleljelek.

Az oldalt összeállította: 
Szénási Sándor István

Mint őszi levélesőben
elmúlásba hulló álmok,
lelkem útjára teríti
fagyos tél a valóságot.

Mikor nagynak hitt dolgokat
árverez elmém hajnalán
tapasztalatban gazdag múlt:
szívemet veri a csalán.

Sokat ad a realitás,
annál is többet az álom.
Lehet, hogy megfoghatatlan,
mégis az ünnepet várom!

Szeretném földíszíteni
a félelmetes világot:
megcsodálják, és ne féljék
senki földjén a karácsonyt,

hogy szabadjon megölelni
önfeledten, kit szeretünk,
s holnap talán fölemeljük
a hó alól fehér fejünk.

H a a négy evangéliumot 
összehasonlítom, ta-
nulmányozom, négy 

fantasztikus tanúvallomás bon-
takozik ki a szemem előtt. Meg-
látom, hogy melyik szerző szá-
mára mi volt fontos, mi volt a 
legfontosabb. A kis különbsé-
gek sosem töltöttek el kétséggel. 
Sőt lehet, hogy az sokkal gya-
núsabb lenne, ha mind a négy 
evangélium szóról szóra meg-
egyezne. Ha négyen ugyanan-
nak a történetnek vagyunk része-
sei, biztos, hogy mind a négyen 
másképp meséljük el a történe-
tünket, hiszen mindegyikünk 
másképp éli át az adott szituá-
ciót. És ez jól van így.
 Karácsony történetét a négy evangélium-
ból csak kettő jegyezte fel: Máté és Márk. 
János evangéliuma pedig a karácsony tar-
talmára koncentrál: „Az Ige testté lett, kö-
zöttünk lakott…” (Jn1,14). Az idei karácso-
nyi várakozásban különleges módon hatott 
rám ez az ige. 
 János evangélista teológus. Az érdekli, azt 
fogalmazza meg, hogy kicsoda Jézus. Szá-
mára nem érdekes, hogy hol, mikor, milyen 
körülmények között született meg Jézus, de 
fontos számára, hogy mindannyian tudjuk: 
ő a testté lett Ige. Az ige a magyar nyelv-
tan meghatározása szerint cselekvést, tör-
ténést, létezést kifejező szó. De nemcsak a 
nyelvtanban, hanem egyházi nyelvünkben 
is gyakran használt szó – gondoljunk csak 
igehirdetés szavunkra.
 Az ige görög eredetije a Logosz szó. 
A Logosz jelentését azonban a jobb érthe-
tőség kedvéért inkább így fordítanám: szó. 
Karácsonykor ugyanis alapvető változás 
megy végbe az üdvtörténetben, Isten és 
ember kapcsolatában. Isten mondanivaló-
ja hozzánk, felénk, nekünk nem puszta szó, 
hanem testi valóság: az Élet Szava már nem-

csak hallható, hanem látható és tapintható, 
élő, érzékelő, halandó test. Számomra ép-
pen ezért csodálatos ünnep a karácsony: azt 
ünneplem, hogy az én Istenem nem egy el-
vont fogalom. Az én Istenem nem egy tá-
voli, az ember életével nem törődő, vagy 
éppen azzal játszadozó közömbös Minden-
ható, hanem egy velem hasonló sorsú, a ha-
lálnak, a szenvedésnek kiszolgáltatott em-
ber, aki átérzi a fájdalmam, a félelmem, a 
küszködésem, aki velem van harcaimban, 
aki ugyanúgy jött erre a világra, ahogy én 
jöttem, aki kisbaba korában ugyanúgy sírt, 
ahogy én tettem. Ha megszólítom, tudom, 
hogy mindent tud rólam, mindent ért ben-
nem, hogy jobban ismer, mint én magamat. 
Tudom, hogy közel van hozzám, hogy talál-
kozni akar velem. Emberként akar találkoz-
ni velem, hogy megértsük egymást, hogy 
felfedezzem, mennyire szeret.
 Számomra kedves történet, amit Lukács 
és Máté feljegyez – szívesen olvasom, be-
szélek róla, adom elő a történetet a gyere-
kekkel, de a lényeg mégis csak ez: Istenem 
emberré lett. 
 Értem, miattam, hogy velem legyen.

Heinemann Ildikó evangélikus lelkész

Szentmisék és isten-
tiszteletek a karácsonyi 
kultúrkörben
Egy csokorba gyűjtöttük olvasóinknak a vecsé-
si felekezetek szentmiséinek és istentiszteletei-
nek időpontjait. 

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ
December 24. csütörtök, 18 óra: Jézus Szíve 
plébániatemplom (Petőfi  tér). Az éjféli szentmi-
se/igeliturgia megtartása függ az éppen 
érvényben lévő rendelkezésektől.
December 25. péntek 9 óra: Szűz Mária Szep-
lőtelen Szíve plébániatemplom  (Erzsébet tér). 
18 óra: Jézus Szíve plébániatemplom. 
December 26. szombat, 18 óra: 
Jézus Szíve plébániatemplom. 
December 27. vasárnap, 9 óra: Szűz Mária 
Szeplőtelen Szíve plébániatemplom. 
18 óra: Jézus Szíve plébániatemplom.
December 30. szerda, 18 óra: Ige liturgia, 
Szent Erzsébet kápolna (Klapka utca).  
December 31. csütörtök, 18 óra: Hálaadás, 
Jézus Szíve plébániatemplom.
Január 1. péntek, 9 óra: Szűz Mária 
Szeplőtelen Szíve plébániatemplom. 
18 óra: Jézus Szíve plébániatemplom.
Január. 2. szombat, 18 óra: 
Jézus Szíve plébániatemplom. 
Január 3. vasárnap, 9 óra: Szűz Mária 
Szeplőtelen Szíve plébániatemplom. 
18 óra: Jézus Szíve plébániatemplom. 
Január 5. kedd, 18 óra: Vízkereszt előesti ün-
nepi szentmise, Jézus Szíve plébániatemplom.
Január 6. szerda, 9 óra: Szűz Mária 
Szeplőtelen Szíve plébániatemplom. 
18 óra: Jézus Szíve plébániatemplom. 

VECSÉSI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET 
December 24. 15 óra: szentesti 
istentisztelet a gyerekek színdarabjával. 
December 25-26. 10 óra: 
istentisztelet úrvacsorával. 
December 27. 10 óra: istentisztelet. 
December 31. 17 óra: istentisztelet. 
Január 1. 10 óra: istentisztelet úrvacsorával. 
Január 3. 10 óra: istentisztelet.  
Január 6. 18 óra: Vízkereszt istentisztelet.       

VECSÉSI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
December 23-án 18 órakor 
online bűnbánati alkalom.
December 24-én 16 órakor 
Szentesti online Istentisztelet.
December 25-én 10 órakor Karácsony 
Elsőnapi Úrvacsorás online Istentisztelet.
December 26-án 10 órakor Karácsony
 Másodnapi Úrvacsorás online Istentisztelet. 
December 31-én 18 órakor Óévzáró 
hálaadó online Istentisztelet.
Január 1-jén 10 órakor Újévi online Istentisztelet. 
 Az alkalmakat a gyülekezeti Facebook-
oldalán (link: https://www.facebook.com/
vecsesireformatusegyhazkozseg ), illetve YouTube-
csatornáján (link: https://www.youtube.com/
channel/UCqupsvKomu7IJG2KbGXuOQQ ) lehet 
megtekinteni.  VT info

KARÁCSONYI 
GONDOLATOK: 

Örülök annak, hogy azoknak az embereknek, akik megítél-
ték, hogy melyik könyvek tartozzanak a Bibliánkba, volt 

bátorságuk négy evangéliumot beletenni, mert csodálatosan 
gazdaggá tették számunkra a jézusi mondanivalót. 

„Az ige testté lett…”
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Épül a Tanácsház mellett az MSZMP 
pártház. Ezt használták 1990-ig. 
Ma a járási hivatal épülete

SPORT

VecsésVECSÉS

Cím: Vecsés, Fő út 89. (Fő út–Ecseri út sarok)
Nyitvatartás: Hétfőtől péntekig 8-17 óráig, szombat-vasárnap 9-14 óráig

Tel.: 06-70/522-2928, 06-70/513-4155 • Facebook: Monarchia Rétesház Vecsés

VECSÉS

Cí Vecsés Fő út 89 (Fő út E i ú

Minden nap helyben és frissen  
sütött rétesekkel – 15 féle ízesítés –,  

kávéval, különleges német  
és osztrák édességekkel és ajándék- 

tárgyakkal várjuk kedves vendégeinket.

A Fő utcai ház szolgál a 
Monarchia Rétesház 
legújabb boltjának hely-

színéül. A franchise-rendsze-
rű működésnek köszönhetően a 
gödöllői központból kapják az 
alapanyagot és itt helyben sütik 
a mindig friss réteseket. 
 A rendszer tulajdonosa, Kön-
tös Sándor kiemelte, hogy a ré-
tesek ízvilágát az egyedi recep-
túra, a tészták leveles, ropogós 
állagát a többszöri kézzel törté-
nő nyújtás és számtalan hajtoga-
tás révén nyeri el. A töltelék és 
a tészta kizárólag természetes, 
adalék- és tartósítószer-mentes 
alapanyagokból készül, ez biz-
tosítja a házias ízt. Miután mind-
ezt helyszínen sütik mindig friss, 

ropogós rétesekkel várják a be-
térő vendéget.
 Jámbor Edina, a rétesház ve-
zetője elmondta, hogy egyszer 
csak vége lesz a járványnak és 
most nyílott lehetőség a hálózat-
ba belépni. 
 – Kihasználtuk az alkalmat és 
remélem, hogy idővel kamatoz-
ni fog a bátorságunk. Jó adottsá-
gú a bolt helyzete, közel van az 
óvoda és az iskola, de még a te-
mető látogatók is betévedhetnek 
hozzánk. A fi nom áru, a kávé, az 
üdítő és a környezet csábító le-
het fi nom falatokra és beszélge-
tésre.
 Itt érdemes egy kicsit meg-
állni, mert a környezet valóban 
a békeidőket idézi. Nemcsak a 

képek, ahonnan Sissi és Ferenc 
Jóska mosolyog ránk, hanem a 
bútorok, a csillárok, a szőnye-
gek, mindezek összessége egy 
nyugodt hangulatot sugall a be-
térőre. Jámbor Teca – a nénit ki-
kéri magának – hozzátette, hogy 
a másik szoba is átalakításra vár 
és ezáltal több vendéget várhat-
nak helybeni kiszolgálással. 
A bolt hétfő kivételével minden-

nap reggeltő késő délutánig vár-
ja a vendégeket.
 A kínálatot megkóstolva pe-
dig az ínyencek is megnyalhat-
ják a szájuk szélét. Fontos, hogy 
lehetőség van nagyobb mennyi-
ségű megrendelések teljesítésé-
re is, akár esküvő, családi vagy 
vállalati rendezvény vendégeinek 
sem kell kedvenc rétesük nélkül 
maradniuk!
 A bátor vállalkozóknak pe-
dig csak sikert kívánhatunk, ami 
nagy valószínűséggel, előre bo-
rítékolható. (x)

Rétesház nyílt Vecsésen
A Jámbor család közismert és közkedvelt család 
Vecsésen. Ötletekben gazdagok és mindig volt 
valami kezdeményezésük, amivel felhívták 
magukra a fi gyelmet. Most is erről van szó. 

Tavaly egy kézilabdázó, Kovács Dóra lett az 
év vecsési sportolója. De mennyire változott 
meg ettől egy tehetséges 17 éves lány élete? 
Vajon mennyire nehezebb ebben a vírus- 
sújtotta időben edzeni, meccselni?

V ecsésre a front november elején ér-
kezett. A németek felrobbantották 
a falusi katolikus templomot. Va-

lószínűsíthető, hogy ennek következtében 
a pontatlan szovjet tüzérségi össztűznek 
vagy a szövetséges bombázásoknak lett ál-
dozata a községháza, a kultúrház, részlege-
sen a Czifra csárda és számtalan más épület. 
A lakosság nagy része elmenekült, főként a 
fővárosba vagy vidéki rokonaikhoz. A gaz-
dálkodók többsége azonban helyben maradt, 
hogy vagyonát védje.
 December 29-én foglalta el Vecsést végle-
gesen a szovjet hadsereg. A szovjettől megszo-
kott erőszakos cselekmények – nők tömeges 
megerőszakolása, vagyonok rekvirálása – 
ekkor kezdődtek el. Ami eddig megmaradt, 
az ezután elpusztult. 
 A megszálló szovjet hadsereg már janu-
árban hozzálátott a sváb lakosság begyűj-
téséhez és a Szovjetunió GULAG táborai-
nak egyikébe szállításához. Természetesen 
az elhúzódó fővárosi ostrom miatt tetemes 
fogolymennyiséget is kellett produkálni, fő-
ként a civil lakosságból. A németajkú lakos-
ság ehhez kevés volt, ezért válogatás nélkül 
vitték az embereket. Vecsésről 600-650 főt 
vihettek el egy évtől több évig tartó kény-
szermunkára 1945 januárjától.

Kitelepítés
A képviselő-testület 1945. július 27-i jegyző-
könyve szerint a lakosság 15%-a (kb. 2100-
2300 fő) volt német nemzetiségű. Vecsésen 
1946. május 1-je és május 25-e között zaj-
lott le a kitelepítés. A helybeliek becslése 
alapján a kitelepítettek száma 1500 körüli-
re tehető. Az elűzött lakosság házaiból az 
új rend kiszolgálói válogathattak. Sok ház-
ba Felvidékről kitelepített magyar család ke-
rült. Akadtak olyan konfl iktusok is, hogy a 
GULAG-ról hazatért nem találta családját, 
mert kitelepítették és házukban más lakott.

A háború utáni időszak 
Az ideiglenes községi képviselő-testület ala-
kuló ülését 1945. február 6-ára hívták össze 
az ipartestület nagytermébe. A 42 küldött
– pártok és érdekképviseletek – megválasz-
totta a 31 tagú ideiglenes képviselő-testü-
letet, amelynek hivatalból tagja lett még a 
községi bíró, a jegyző, az orvos, a mérnök, 
az állatorvos és a pénztárnok is. 
 A fordulat éve – 1948 – után a kialaku-
ló egypártrendszerben a Magyar Dolgozók 
Pártja és a létrehozott erőszakszervezetek 
totális diktatúrát alakítottak ki. Az 1956-
os forradalomig több mint 1,2 millió bün-
tetőeljárás zajlott le az országban, sok ha-
lálos ítélettel, számtalan börtönbüntetéssel, 
és megteltek a kényszermunkatáborok is. A 
vagyonelkobzással járó kitelepítések min-
dennapjai mellett ez volt a kényszer beszol-
gáltatások, a padláslesöprések időszaka. Sze-
génység és elnyomás jellemezte az időszakot, 
amely nem véletlenül torkollott 1956-os for-
radalomba és elkeseredett szabadságharcba.
 A forradalom Vecsésen csendes mederben 
folyt. Köszönhetően a Forradalmi Bizottság-
nak és a Nemzetőrségnek. Egyetlen komoly 
esemény november 2-án a Steinmetz-szobor 
ledöntése volt, mely az elnyomó rendszert 
jelképezte. A fővárosi harcokban és sortü-
zekben voltak vecsési áldozatok, és sok ve-
csési el is menekült az országból a megtor-
lás elől.

A pártállam
Az 1956-os szovjet intervenció napjaiban 
alakult meg az MSZMP. Vecsésen is már 
1957 elején megalakult a helyi szerveze-
te. Az országos pártszervezet a szocia-
lista rendszer megerősítésére módszere-
sen hozott létre szervezeteket, melyek az 
élet minden szegletét behálózták. A Mun-
kásőrség – a párt ökle – fegyveres testület 
volt, a rendszerváltozás idején kb. 55 ezer 
fegyveres tagja volt! A fi atalság megnye-
rését szolgálta a kötelező erejű Kisdobos 
és Úttörő Mozgalom az általános iskolák-
ban. Önkéntes volt a KISZ. Mindezek Ve-
csésen is már 1957-ben működtek. A sport 
és a szabadidős tevékenységek párt fel-
ügyeletét szolgálta a Magyar Honvédelmi 
Sport Szövetség.
 A választásokat az 1952-ben megalakult 
Hazafi as Népfront szervezte és bonyolítot-
ta le. A parlamenti és tanácstagi választáso-
kon csak egy jelölt indulhatott, és gondosan 
meghatározták, hogy hány párttag és hány 
párton kívüli legyen, továbbá hány férfi , nő, 
értelmiségi, munkás, fi atal, idős lehet a tes-
tületben.
 Érdemes felidézni a rendszer működé-
sét. Az MSZMP legfelsőbb testülete a Po-
litikai Bizottság volt. Ennek alárendelve 
dolgozott a Központi Bizottság, ami a párt 
kormányának felelt meg. Ők hozták a dön-
téseket, irányelveket alkottak. Ezt kellett a 
kormánynak végrehajtani, és a 2-3 havon-
ta összehívott országgyűlésnek megsza-
vazni – az alkotmányos látszat miatt. En-
nek megfelelően működött a megyei és a 
helyi rendszer.
 Helyben a pártbizottság a megyéből ér-
kező ukázt adoptálta a tanács Végrehajtó 
Bizottságának, melynek összetételét szin-
tén szabályozták. Ők hozták meg a döntést, 
amit a tanácsi apparátusnak végre kellett 
hajtani. Erre bólintott rá a 2-3 havonta ösz-
szehívott tanácsülés.
 Ezeket vegyük fi gyelembe a korszak meg-
értéséhez. (Folytatjuk.)  Szalontai János

VECSÉS ÉVSZÁZADAI

TÖREDÉKEK 
700 ÉV TÖRTÉNELMÉBŐL XI.

Az 1945-től 1990-ig tartó időszakot a mai 40-45 évnél fi atalabbak vagy kicsi gyermekként vagy 
nem élték át. Pedig ez az időszak rendkívüli volt, ezért ezt a korszakot némileg rendhagyó módon 

ismertetjük. A teremtett és épített világ évezredes rendjét, a szerves fejlődését akarták gyökeresen 
eltörölni. Kivételesen a rendszer működésébe is betekintünk, hogy megérthessük a világtól való 

lemaradásunk okát, amely a mai életünkben is érezteti hatását. Amikor most mindent 
természete snek veszünk, nem árt tudni, hogy mi történt ebben a 45 évben.

 F
ot

ó:
 F

ek
et

e 
Jó

zs
ef

E lég jól sikerült a tavalyi 
szezon, de ez nem csak 
az én sikerem, a csapat-

társaimnak is komoly szerepe 
van benne – mondta Dóra, aki 
azt is elárulta, még alsósként 
az Andrássy iskolában, Kabay 
Gabriellánál kezdett el szivacs-
kézilabdázni több barátnőjével 
együtt.
 – A legtöbben lemorzsolód-
tak, de nekem annyira megtet-
szett, hogy azóta is csinálom, és 
nagyon szeretem. Nem feltét-
lenül az NB I a célom, sokkal 
jobban érdekel az edzősködés, 
később szívesen foglalkoznék 

gyerekekkel, 
hogy megis-
mer tessem 
velük a sport-
ágat – mond-
ta az irányítókét 
játszó fi atal hölgy.
 De vajon mit sze-
ret sportágában, ami sa-
ját bevallása szerint is egy rop-
pant kemény, néha már durva 
sport? – Nagyon nagy adrenalint 
ad, amikor játszom, a csapatot is 
szeretem, jól érzem magam köz-
tük – mondta Dóra, akinek saját 
bevallása szerint a cselezés és a 
betörés az erőssége. 

 Ugyanakkor tisztában van a 
képességeivel, lehetőségeivel. 
 – Nagy ugrás lenne az 
NB I-ről álmodozni, és nem 

is vagyok annyira ma-
gas, mint egy klasz-

szikus irányító. 
Szeretem a ké-
zilabdát, ad-
dig szeretnék 
játszani, amíg 
élvezem, de 
nem kézilab-

dázó szeretnék 
lenni. A jogra 

szeretnék menni 
és ügyvédként dolgoz-

ni – mondta a tehetséges já-
tékos, aki csak nevetett azon, 
hogy pár év múlva majd eset-
leg úgy mutatják be csapatá-
ban: dr. Kovács Dóra.
 A tavalyi év legjobbjának járó 
díjat a járványhelyzet miatt nem 
ünnepélyes keretek között, ha-

Hiába volt Vecsés legjobb sportolója, 
elsősorban ügyvéd szeretne lenni

nem idén egy meccs előtt vette 
át. Nem tudott róla, teljes meg-
lepetés volt, csapattársai, szülei 
– akik közül senki nem kézilab-
dázott – egyaránt nagyon örül-
tek neki.
 Vajon egy fi atal tehetséges já-
tékost mennyire visel meg, hogy 
a járványhelyzet miatt nem a 
megszokott módon tudnak ké-
szülni? 
 – Így sokkal nehezebb a fel-
készülés, a körülmények, az 
edzések is. Sajnos kevesebbet 
is tudunk edzeni, ami a mecs-
cseken is látszik. Mondjuk én 
most épp egy komolyabb sé-
rüléssel, bokaszalag-szakadás-
sal itthon vagyok, ezáltal még 
nem is mozoghatok, ami még 
a kevés edzésnél is rosszabb 
– mondta Dóra, aki elárulta, sze-
mélyes kedvenc kézilabdázója 
Szucsánszki Zita a Ferencvá-
rosból.  Sz. Gy. 
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Mindenki számára érdekes éven van túl a vecsési ökölvívás. Az 
egész évet beárnyékoló koronavírus-járvány miatt az edzések és 
a versenyek sem a megszokott mederben folytak. Ennek ellenére 

remek eredményeket értek el novemberben a felnőtt, illetve 
a junior és ifi  országos bajnokságon is városunk sportolói.

REMEK VECSÉSI 
BOKSZEREDMÉNYEK 
az ifi  és a felnőtt ob-n is

Jelenleg nehéz tervezni 
a jövőt a sportéletben

Szűcs Szabina zsinórban hetedszer lett magyar bajnok

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELVÉNY
SZAKÜZLET

GÁZTERVEZÉS, ÁTADÁS
Kazánok, klímák, csövek, idomok, 

radiátorok, szaniterek AKCIÓS áron!

VECSÉS

MINDEN AMI VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSEL KAPCSOLATOS

TERVEZÉS–KIVITELEZÉS
Napkollektor értékesítés, szerelés

Vital & Beauty 
   SZÉPSÉGSZALON
V
S

SZOLGÁLTATÁSAINK:
Masszázs, kinesio tape, FLABÉLOS, 
MEDIWEL referencia szalon: 

Ultrahangos eszköz: fájdalomcsillapításra, fogyasztásra, cellulitra.
 Rádiófrekvenciás eszköz: arckezelésre javasolt (ránc, pattanás, feszes arcbőr, stb). 

Mindent az egészségért NEOLIFE termékekkel!
FÜLBELÖVÉS: 06-30/862-5251

VECSÉS, Telepi út 43. 
(BÁK Kulturális Központ épülete, Fütte étterem mellett)
Telefon: 
Nyitva: 
Más időpontban egyeztetés szerint

Csempe, járólap, greslap, természetes 
kövek, burkolási segédanyagok, 

 
megtalálható bemutatótermünkben!

Cím:
Nyitvatartás:
Telefonszám: E-mail:
Facebook:

  A koronavírus-járvány az élet 
minden területén komoly gondo-
kat, fennakadásokat okozott. Ez 
alól nem volt kivétel a Vecsési 
Sportegyesület sem, amelynek a 
járvány jelentősen befolyásolta 
működését. 
 – Folyamatosan lebegtették 
a fejünk felett a bajnokságokat, 
szinte minden szakosztályunk-
ra rányomta a bélyegét a vírus. 
A kézilabdázóknál csak zártka-

R endhagyó módon össze-
vonva rendezték az ifi k 
és a juniorok versenyét, 

melyen három érmet szereztünk. 
Junior korosztályban 50 kg-ban 
Pap Kata szoros mérkőzésen, 
megosztott pontozással kapott 
ki a döntőben, így ezüstérem-
mel zárta az ob-t. Szintén a ju-
nioroknál Pillis Norbert 70 kg-
ban, míg az ifi knél Hoffmann 
Réka 81 kg-ban bronzérmet szer-
zett – értékelte a fiatalok baj-
nokságát Seres Attila, a Vecsé-
si Boxklub elnöke. 
 A szakember szerint az ered-
mények reális képet mutatnak. 
Pillistől ugyan jobb eredményt 
vártak, de nehéz meccse volt, 
míg a két hölgy úgy indult a baj-
nokságon, hogy viszonylag kez-
dő versenyzőnek számítanak, ed-
dig még 10 meccsük se volt.  
 – A felnőtteknél 4 verseny-
zővel szerettünk volna indul-

pus meccsek voltak, ami nagy 
nehézség volt a számukra, ők 
hozzá vannak szokva a közön-
séghez, ráadásul náluk mindig 
jelentős a nézőszám – mondta 
Seres Attila, a VSE elnöke. 
 Az asztaliteniszezők talán 
még a kéziseknél is nehezebb 
helyzetben voltak, hiszen több 
esetben is bezárták az általános 
iskolai tornatermeket ahol az 
edzéseket szokták tartani. Elő-

ni, de betegség miatt csak 3 női 
bokszolónk tudott rajthoz állni. 
Szűcs Szabina 57 kg-ban zsinór-
ban hetedszer lett magyar bajnok, 
míg Hoffmann Réka a +81 kiló-

ban indult és álhatott fel a ma-
gyar bajnoki dobogó tetejére. A 
64 kilósoknál rajthoz álló Ho-
rog Tímea is dobogón végzett, ő 
újabb bronzéremmel gyarapítot-

fordult, hogy a felnőttek csak a 
VSE elnöki szobájában tudtak 
edzeni.
 A ritmikus gimnasztikázók-
nál is próbáltak edzéshelyszí-
neket keresni, hiszen az iskolák 
előttük is zárva voltak. Nemcsak 
a versenyek, hanem az edzések 
hiányát is nehéz volt pótolni. A 
szakosztályok közül a fogathaj-
tók és a terepíjászok tudtak még 
a leginkább edzeni, valamint a 

ta éremgyűjteményét – mondta 
a felnőtt ob-ról Seres.
 Szűcs aranyérme nem megle-
petés, hiszen itthon egyedural-
kodónak számít súlycsoportjá-
ban, ugyanakkor roppant nehéz 
felkészülnie, hiszen többnyire 
csak külföldi edzőpartnerek-
kel tud komoly edzést csinálni, 
idén viszont erre roppant kevés 
lehetősége volt. 
 – Horog Tímea bronzérme 
szintén szép eredmény, stabil 
versenyzőnk, mindig lehet rá 
számítani. Hoffman Rékát is in-
dítottuk a felnőttek között, győ-
zelme hatalmas meglepetés volt. 
Bebizonyosodott, hogy gyor-
sasága, energikussága nyerő a 
nagyok között is – értékelte az 
eredményeket Seres. 
 Úgy véli, Hoffmann eredmé-
nye jól mutatja a különböző súly-
csoportok erejét is, hiszen az ifi  
81 erősebb volt, mint a felnőtteké, 
amíg előbbiben „csak” harma-
dik lett, utóbbit megnyerte. Tu-
dását mi sem bizonyítja jobban, 
hogy az elődöntőt és a döntőt is 
elsőmenetes KO-val nyerte.  
 – Ha az egész évet kellene 
értékelni, csak egy bizonyos 
szinten lehet, mert mindenre 
rányomta bélyegét a vírus. 4-5 
versenyen tudtunk csak részt 
venni, ami a tíz százaléka an-
nak, amin egyébként szoktunk. 
Sajnos nehéz a motivációt tartani 
így bennük, a fi atalok közül pá-
ran le is morzsolódtak. Még azt 
se tudjuk, a szövetség hogy fog-
ja tudni értékelni az idei szezont, 
de az eredményeink alapján így 
is bent leszünk az első tízben – 
mondta a szakember. SzgY
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karatésoknál se volt ezzel gond, 
de versenyük nekik sem volt. 
 – Nehéz tervezni a jövőt, min-
den szakosztálynál érezhető az 
utánpótlás gyengülése. Sokan 
nem engedték ebben a helyzet-
ben edzésre a gyerekeiket, ami 
természetesen érthető. Mi pró-
báltunk alkalmazkodni ehhez a 
helyzethez, fi gyeltünk a távol-
ságtartásra, a lázmérésre, tesz-
teltünk is, amikor lehetett fertőt-
lenítettünk, de ennél többet nem 
tudtunk tenni – összegzett Seres, 
aki szerint ha még egy ilyen év 
jön, akkor komolyabb gondok-
kal fog küzdeni nemcsak a VSE, 
de minden sportegyesület. SZ. 

Érdekes és változatos 
naptári éven van 
túl a Vecsési FC.

Vincze: Most értünk el oda, hogy 
minden szinten csapatot alkotunk

A z előző szezont nagy ter-
vekkel kezdték, de a ko-
ronavírus-járvány miatt 

félbeszakadt az idény. Idén is mi-
nimum a dobogós helyezés volt 
az elvárás, azonban két meg-
határozó ember már a rajt előtt 
megsérült. Ezek után talán meg-
lepetésnek számít, hogy a megrö-
vidített őszi szezon után az első 
helyen áll Vincze Gábor csapata. 
 – Minden évnek úgy vágok 
neki, ha nem végzünk a dobo-
gón csalódott leszek. Az telje-
sen mindegy, hogy az a szezon 
félbeszakad vagy éppen a szü-
netben az élen állunk – értékel-
te az együttes idei évét a koráb-
bi NB I-es játékos.

 Elmondta, elégedett volt a 
tavalyi szezonnal is, ha nem 
zárják le, akkor is ott lettek 
volna a dobogó közelében. A 
záráskor csak azért voltak hát-

rább, mert az utolsó meccsen 
kikaptak, de saját bevallása 
szerint az egy olyan meccs 
volt, amilyen egy évben egy-
szer van.

 Erre jó bizonyíték, hogy a csa-
pat az idei idényben 12 mecs-
cséből kilencet megnyert, és 
egy döntetlen mellet, mindösz-
sze két vereséget szenvedett, há-
rom ponttal áll a második helye-
zett Nagykáta előtt. 
 – Mondtam a játékosoknak, ha 
már az ősszel ezt elértük, csak 
mi ronthatjuk el. A helyezésün-
kön javítani nem nagyon tudunk, 
már csak ronthatunk rajta, ezt pe-
dig szerintem senki nem akarja 
– mondta Vincze. 
 – Most értünk el oda fi zikáli-
san és közösségileg is, hogy el-
mondhatjuk: csapatot alkotunk. 
A mostani alapteljesítményünk 
csapatként és egyénileg lebont-
va is működött. Ha így marad, és 
tavasszal tudjuk folytatni a baj-
nokságot, akkor lehetnek meré-
szebb terveink is a dobogónál
– összegzett a szakember.   Sz. Gy.

 Vincze Gábor vezetőedző (középen)
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REKLÁM

CSALÁDI 
FOGÁSZAT

VECSÉS, Báthory u. 16.
Hétköznap: 8-12 és 14-19 óra

Telefon: 06-20/999-62-61, 06-20/322-08-17

Vassné Csorba Zsuzsa,  
Vass Péter – fogtechnika

V é C b ZZ

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter

Dr. Csorba Zoltán
Dr. Ádám Ágnes• Szájsebészet

• Implantáció
• Fogpótlások

• Fogfehérítés
• Panoráma rtg
• Fogtechnika

(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil: 

Web: 

Cím:  

GRUND INVEST  
Ingatlaniroda

„Otthon, édes otthon…”,  
de vajon mennyit ér?

KÉRJEN ÉRTÉKBECSLÉST TŐLÜNK!
Eladási jutalék 1,5%-tól

2220 Vecsés, Fő u.   
Lakótelepi üzletsor

Tel.: 06-30/996-2643, 06-70/389-5651
E-mail: ginvest003@gmail.com

Sitt, szemét,   
szállítás és gépi földmunka 

(BOBCAT és JCB).
3, 4, 8 m3-es konténer.

MÁRTA ERVIN
Tel.: 06-20/984 9242

KONTÉNER 
SZÁLLÍTÁS

V ecsés első magángyógyszertárát 1992-
ben alapították, ez volt a Fekete Gyo-
pár, melyet dr. Fekete Károly orvos 

és gyógyszerész neje működtetett. A házas-
pár hat évvel később, 1998-ban Borókás né-
ven nyitotta meg második patikáját a Kinizsi 
utcában. A két gyógyszertár azóta is a Fekete 
család tulajdonában van és továbbra is nép-
szerű a vecsési vásárlók körében, amit első-
sorban a vásárlóközpontú kiszolgálásnak és 
a széles termékkínálatnak köszönhetően tud-
tak fenntartani közel 30 éven át. A mostani 
megújulás is ennek szellemében történt, a kor 
és a vásárlói igények fi gyelembe vételével. 
 – A Fekete Gyopár Gyógyszertár Telepi 
úti épülete a nagyszüleink háza volt, annak-
idején a nagypapámnak volt itt divatárubolt-
ja, amit államosítottak és könyvtár lett belőle. 
A családunk a rendszerváltáskor visszakap-
ta az épületet, így lett belőle gyógyszertár. 
Büszkék vagyunk arra, hogy ott folytathat-
juk a vállalkozásunkat, ahol évtizedekkel 
ezelőtt a nagyszüleink is dolgoztak, illetve 
arra is, hogy édesapánk örökségét vihetjük 
tovább – mondta dr. Toma Ildikó, a gyógy-
szertár vezetője. 
 Az átalakítással kapcsolatban Ildikó testvé-
re, dr. Fekete Zoltán elmondta, egy ideje már 
érlelődött bennük a két gyógyszertár megújí-
tásának gondolata, amire most nyílt lehető-
ségük a Gyöngy Referenciapatika Program 
segítségével. 
 – Az volt a célunk, hogy a mai trendek-
nek megfelelő, a tudatos vásárlók igényeit 

is kielégítő modern, letisztult környezetet 
alakíthassunk ki mindkét patikánkban. Eb-
ben szakmai segítséget kaptunk a Gyöngy 
Referenciapatika Program működtetőitől. 
Eddig mindkét gyógyszertár klasszikus, 
zárt polcos rendszerben működött, ezen 
változtattunk az úgynevezett nyitott pol-
cos elrendezéssel, ami új stílust és a vá-
sárlók valamint a gyógyszertári dolgozók 
szempontjából is számos előnyt hordoz 

magában.  Ezzel együtt továbbra is meg-
tartottuk a hozzáadott értékeinket, a szak-
mai munkát és a vásárlóbarát kiszolgálást, 
ami gyógyszertárainkat jellemezte az el-
múlt évtizedekben.   
 A nyitott polcos rendszer lényege, hogy 
a gyógyszernek nem minősülő készítmé-
nyek, azaz a vitaminok, táplálékkiegészí tők, 
dermokozmetikai és egyéb egészségmegőrző 
termékek, illetve a gyógyászati készülékek, 
mint például vérnyomás- és vércukormérő 
berendezések között szabadon válogathat-
nak a vásárlók a vásárlótérben elhelyezett 
polcokon. 
 – Megjelentek azok a vásárlók, akik sze-
retnek egy kicsit jobban szétnézni, informá-
lódni, kézbe fogni a terméket. Nekik nem 
az az igényük, ha például C-vitamint kér-
nek, hogy mi egyet levegyünk a polcról és 
azt odaadjuk. Inkább azt várják el, hogy le-
gyen fent a polcon tízféle termék, amiből 
választhatnak. Ezt a termékkínálatot egy 
zárt polcon, a patikus háta mögött sokkal 
nehezebb lenne bemutatni, a nyitott polcos 
rendszer ezt jobban lehetővé teszi – hangsú-
lyozta dr. Fekete Zoltán, a Borókás Gyógy-
szertár vezetője. 
 – A nyitott polcos rendszernek köszön-
hetően a vásárló szabadon válogathat, infor-
mációt gyűjthet egy adott termékről és az 
árakat is megismerheti, ami azért is fontos, 
mert így a pultnál a gyógyszerésznek nem 
arról kell beszélgetnie, hogy kapható-e a ke-
resett termék. Több idő jut az olyan lényeges 
kérdésekre, mint mi baja van a vásárlónak, 
mennyi idős, hogy érzi magát. Sokan nem 
tudják, de a gyógyszernek nem minősülő 
készítmények alkalmazása előtt is érdemes 
tájékozódni, ha például valaki rendszeresen 
szed gyógyszert, mert ezek a termékek befo-
lyásolhatják a kezelés alakulását, hatékony-
ságát. És itt jön elő a szakmailag megalapo-
zott tájékoztatás fontossága, amit a vásárló 
a gyógyszertár alkalmazottjától megkaphat, 
de egy drogériában vagy egy benzinkúton 
már feltételezhetően nem. Pedig ez elenged-
hetetlen feltétele annak, hogy biztonságos-
sá tegyük a gyógyszerszedést – tette hozzá 
dr. Toma Ildikó.      
 A nyitott polcos rendszer bevezetésén 
és a vásárlótér átalakításán túl a termék-
kínálat is bővült. A táplálékkiegészítők és 
vitaminok nagy választéka mellett széle-
sebb körű lett a diagnosztikai eszközök, 
a száj- és fogápolási termékek, illetve a 
dermokozmetikumok kínálata. Utóbbiak 
olyan magas minőségű termékek, melyek 
csak gyógyszertárban érhetők el, és általá-
ban speciális bőrgyógyászati problémákra 
nyújthatnak megoldást. 
 A Fekete Gyopár és a Borókás Gyógy-
szertár új környezetben, de az évtizedek alatt 
megszokott szakszerű és ügyfélközpontú ki-
szolgálást megőrizve várja vásárlóit a Telepi 
út 28. és a Kinizsi utca 2. alatt.  (x)   

Megújult, de megőrizte 
régi értékeit Vecsés két 
népszerű gyógyszertára
Bizonyára többen is felfi gyeltek arra, hogy az elmúlt hetek-
ben jelentős átalakuláson ment keresztül a Fekete Gyopár 
és a Borókás Gyógyszertár. A megújulás eredményeként 
modern, letisztult környezet és kibővített termékkínálat vár-
ja a Telepi úti és a Kinizsi utcai épületbe betérő vásárlókat. 

FEKETE GYOPÁR 
GYÓGYSZERTÁR
Cím: Telepi út 28. 
H-P: 8-18, Sz-V: zárva
Tel.: 29/350-120

BORÓKÁS GYÓGYSZERTÁR
Cím: Kinizsi utca 2. 
H-P: 8-18, Sz-V: zárva
Tel.: 29/356-326

Dr. Fekete Zoltán és dr. Toma Ildikó
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INFORMÁCIÓK

NÉZZÜK EGYÜTT!
A Vecsési Magazin – az önkormányzat hivatalos televízió 
műsora – az UPC, a T-Home és a DIGI Kft. hálózatán a WTV 
(Williams Tv) csatornán fogható. 
Vecsési Magazin sugárzási ideje kedd: 18:00, 
szerda: 21:00, péntek:18:00, vasárnap:18:00.

A műsorral kapcsolatos észrevételeiket, 
javaslataikat az alábbi elérhetőségeken várják. 
Tel./fax: 06-29/352-362, 06-20/985-6914, 
e-mail: williams@williams.hu.

Felelős kiadó: Harazin István ügyvezető • Szerkesztőség: 2220 Vecsés, Károly u. 2. 
Szerkesztőségi órák: kedd: 14-16, csütörtök: 10-12 , info@vecsesitajekoztato.hu
Főszerkesztő: Varga Norbert +36-20/366-8228, varga.norbert@vvft.hu
Szerkesztőségi munkatárs: Szalontai János, +36-20/466-5950, szajan@a-vecses.hu 
Hirdetési és értékesítési vezető: +36-30/698-3976;  
hirdetes@vecsesitajekoztato.hu
Grafi kai tervezés, nyomdai előkészítés: Régió Lapkiadó Kft.
Nyomda: Mediaworks Hungary Zrt. Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató.
Megjelenik havonta 7800 példányban, terjeszti a Magyar Posta.
A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket kérjük jelezze a szerkesztőség felé! A kéziratokat és a fotó-
kat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat szer-
kesztett formában közölje. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

A helyi önkormányzat közéleti tájékoztató lapja
Kiadó: Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt 
Non-profi t Kft. – 2220 Vecsés, Szent István tér 1. 
Honlap: www.vecsesitajekoztato.hu, 
Facebook: www.facebook.com/vecsesitajekoztato

Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztatónkat megtalálja a http://vecsesitajekoztato.hu/wp-content/
uploads/2019/02/Adatkezelési-tájékoztatató-Vecsési-Tájékoztatató-honlap-érv.-2019.01.01.pdf

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
ÜGYFÉLFOGADÁSA
Szlahó Csaba polgármester (2. vk.) 
Tel.: 06-29/555-211, 06-29/555-206; 
e-mail: polgarmester@vecses.hu
Páratlan héten csütörtök 9-12-ig 
(egyeztetés szükséges).

Mohainé Jakab Anikó jegyző 
Tel.: 06-29/555-211, 06-29/555-206; 
e-mail: jegyzo@vecses.hu
Minden csütörtök 9-12-ig. 

Tábori Ferenc alpolgármester 
Tel.: 06-30/648-5819; e-mail: taborif@vecses.hu
Egyeztetés szükséges

Frühwirthné Halász Melinda
alpolgármester (3. vk.) 

Tel.: 06-30/649-4539; 
e-mail: Fruhwirth.Melinda@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

Skribekné Komár Ágnes (1. vk.)
Tel: 06-30/698-3976; e-mail:  eskomaragnes@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint. 

dr. Lugosi Mária (4. vk.) 
Tel.: 06-30/649-4538; e-mail: lugosim@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

Várszegi Csaba (5. vk.) 
Tel.: 06-30/843-7687; e-mail: Varszegi.Csaba@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

Kovács Márton (6. vk.)
Tel.: 06-30/978-1670; e-mail: kmarton@upcmail.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

Czibolya Zoltán (7. vk.) 
Tel.: 06-70/323-8264; 
e-mail: czibolya620508@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint. 

Alattyányi István (8. vk.) 
Tel.: 06-30/648-5820; e-mail: alattyanyi@t-online.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

Kalasovszky Bernadett
Tel.: 06-30/163-6464; e-mail: kalabetty@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint.

Nagy Károly
Tel.: 06-20/320-6177; e-mail: dj.carusoo@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint. 

Oláh László 
Tel.: 06-30/579-5478; e-mail: OlahL@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

INFORMÁCIÓK

FONTOS
tudnivalók

Közérdekű információk 

Közbiztonság

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Kulturális intézmények

Szolgáltatás

Szociális intézmények

Oktatási intézmények

Központi telefonszámok: 
Mentők: 104 Tűzoltók: 105  Rendőrség: 107 Általános segélyhívó: 112,  Központi tudakozó: 198

Polgármesteri Hivatal: Vecsési Okmányiroda, 
2220 Vecsés, Szent István tér 1. Tel.: +36-29/352-000; titkarsag@vecses.hu, 
ügyfélfogadási idő: hétfő 1230–1600; szerda 800–1200,1230–1800; csütörtök 800–1200

Szlahó Csaba polgármester: 
2220 Vecsés, Szent István tér 1.; +36-29/555-209, polgármester@vecses.hu , 
ügyfélfogadási ideje: páratlan héten csütörtök: 800–1200-ig (egyeztetés szükséges)

Mohainé Jakab Anikó jegyző: 
Tel: +36-29/555-211, jegyzo@vecses.hu, ügyfélfogadási ideje: csütörtök 800–1200-ig

Vecsési Kormányablak: 2220 Vecsés, Fő út 246-248. (Market Central)
Ügyfélfogadás: hétfő 700–1700, kedd és csüt.  800–1800, szerda 800–2000péntek 800–1600

Közjegyzői iroda: 2220 Vecsés, Fő út 110.
Dr. Bíróné Dr. Tóth Zsiga Beatrix, +36-29/353-176; +36/70-472-5616
Dr. Bencze Erika, +36-29/613-072, +36-30/268-3488  

Német Nemzetiségi Önkormányzat:  
2220 Vecsés, Fő út 49., +36-30/649-4540; www.wetschesch.hu

Roma Nemzetiségi Önkormányzat: 2220 Vecsés Fő utca 112., +36-29/357-898

Rendőrjárőr: +36-30/948-1438 (alapdíjas, éjjel-nappal hívható)
Vecsési körzeti megbízott: +36-70/492-0773 (rendőrségi jogi ügyek, családi veszekedések)
Önkormányzati ingyenes zöldszám: +36-80/981-121 

(bűncselekmény, szabálysértés, csendháborítás stb.)
Vecsési Rendőrőrs: 2220 Vecsés, Fő út 56. +36-29/610-534; monorrk@pest.police.hu
Polgárőrség készenléti szolgálat: +36-30/758-5420 
Telefontanú: (név nélküli bűncselekmény-bejelentés): +36-80/555-111
Drogsegély (BRFK): +36-80/202-502

Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – december 21-ével,  
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – december 28-ával, 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – január 4-ével,
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – január 11-ével 
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – január 18-ával,  
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270)  –  január 25-ével, kezdődő 
héten ügyeletes. 

   Szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 9 órától 18 óráig a PatikaPlus patika, szombaton 
8 órától 14 óráig a Hanga Patika nyitva van. A hétvégi nyitva tartás után és hét közben 
az éjszakai időszakban az adott héten ügyeletes gyógyszertárat kell keresni.

Bálint Ágnes Kulturális Központ
2220 Vecsés, Telepi út 43., +36-29/350-279, www.kulturba.hu

Róder Imre Városi Könyvtár
2220 Vecsés Telepi út 43., +36-29/354-391, www.vecsesikonyvtar.hu

ELMŰ (fi ókiroda): 2220 Vecsés, Károly u. 2 kedd: 14.00-18.00; szerda: 800–1200

ELMŰ hibabejelentés: +36-80-38-39-40
KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentés: 06-80/980-030, kozvilagitas@kozvilagitas.hu
Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt.: 

2220 Vecsés, Kossuth L. u. 38-40.; +36-29/340-010, https://dpmv.hu/   
Ügyfélfogadás: hétfő–kedd:  800–1400; szerda: 800–2000; csüt: 800–1400; péntek: 700–1300

FŐGÁZ ügyfélszolgálat: 1. sz. Posta 2220 Vecsés, Telepi út 47–49., 06-80/180-380
hétfő: 1400–1800; szerda: 800–1200

Vecsési Városgondnok Nonprofi t Kft.:
 2220 Vecsés, Károly u. 2., +36-29/350-563 

Posta 1: 2220 Vecsés, Telepi út 47-49., 36-29/350-383 
Posta 2: 2222 Vecsés, Arany János utca 43., +36-29/350-241 
Vecsési gyepmester: Herczig József Tel: +36-20/964-3025; +36-70/364-9503
Williams TV és Rádió: 

Stúdió: 2220 Vecsés, Telepi 83. Telefon: +36-29/352-362, www.williams.hu
Szerkesztőség nyitvatartása: hétköznap 900–1200 és 1400–1800 

Közlekedés:
Vecsési helyi járat: Halmy térről Market Centralig hétközben indul: 800; 9.00; 10.00; 1100; 1300, 
szombaton 800 és 900 órakor, Market Centraltól Halmy térig indul 
hétközben: 830; 930, 1030; 1130; 1400, szombaton: 830; 930

Volán: www.volanbusz.hu • MÁV: www.elvira.hu  

Semmelweis Bölcsőde: 2220 Vecsés, Mária u., 1. +36-29/350–139
Gondozási Központ: 2220 Vecsés Jókai Mór u. 8., +36-29/350-267
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: 2220 Vecsés, Telepi u. 44/A, +36-29/350-294
Támogató Szolgálat: 2220 Vecsés, Károly u. 2. +36-29/350-423

Vecsési Petőfi  Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
2220 Vecsés, Petőfi  tér 1., +36-29/350-440;  www.petofi vecses.hu

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola
2220 Vecsés, Fő út 90–92., +36-29/351-347; www.grassalkovich-vecses.hu 

Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola
2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. , +36-29/350-408; www.andrassy-vecses.hu 

Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola
2220 Vecsés, Halmy József tér 1. +36-29/350-338; www.halmisuli.hu 

Vecsési Zenei AMI – 2220 Vecsés, Erzsébet tér 1., +36-29/352-193
Falusi Nemzetiségi Óvoda 2220 Vecsés, Fő út 83. +36-29/350-310, www.falusiovi.hu
Mosolyország Óvoda

2220 Vecsés, Kisfaludy u. 13–15., +36-29/350-554;www.mosolyorszagovi.hu
Bálint Ágnes Óvoda

2220 Vecsés, Toldy Ferenc u. 31., +36-29/350-147; www.balintagnesovoda.hu
Tündérkert Óvoda

2220 Vecsés, Halmy József tér 1/A, +36 30/668-70-06; www.tunderkertovoda.hu
Czövek Olivér Református Óvoda 

2220 Vecsés, Árpád u. 6., +36-29/357697, www.reformatusovi-vecses.hu

l

Egészségügyi intézmények
Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet: 

2220 Vecsés, Telepi út 68., +36-29/551-450; www.vecsesiszakrendelo.hu 
Éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet: Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/551-473  
Háziorvosi rendelők:

Dr. Vámos István – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 414
Dr. Harmath Barbara – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 415
Dr. Keserű Róza – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 416
Dr. Tóth Mónika – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 417
dr. Horváth János, Dr. Hrutka Tibor – 2220 Vecsés Telepi út 68., +36-29/551-499
dr. Vereb Éva, Dr. Végh Katalin – 2220 Vecsés Telepi út 68., +36-29/551-468

Gyermekorvosi Rendelők: 
dr. Essek Ferenc - 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753-423
dr. Lakos Gábor – 2220 Vecsés, Eötvös u. 32., +36-29/350-257

Védőnői Szolgálat: 2220 Vecsés, Eötvös u. 32.,  +36-29/354-288, +36-29/354-787
2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753-960

• REDŐNYJAVÍTÁS
• ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
• SZÚNYOGHÁLÓ
• NYÍLÁSZÁRÓ

Tel.: 06/70-946-2222
E-mail: info@reginagarden.hu

REDŐNY • SZÚNYOGHÁLÓ 
ÁRNYÉKOLÁS • AJTÓ–ABLAK

MUNKÁNK SORÁN:
•  
•  
•  
•  
•  VALÓDI GARANCIÁT

„A VECSÉSI SZOLGÁLTATÓ”

KÉRJE INGYENES FELMÉRÉSÜNKET  

N:

VECSÉSEN  
10  % EXTRA 
KEDVEZMÉNYT 



RÁTZ TANÁR ÚR 

ÉLETMŰDÍJ

Huszadik alkalommal adták át a Rátz Tanár Úr Életműdíjat, a természettudomá-

nyos oktatás területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó pedagógusok munkájának 

elismeréseként. A rendkívüli helyzetre való tekintettel virtuális térben került sor a 

díjátadóra, ahol a három, díjat alapító cég – Ericsson Magyarország, Graphisoft SE 

és Richter Gedeon Nyrt. – vezetői nem csak a díjazott tanárokat méltatták, hanem 

az összes pedagógus előtt kifejezték hálájukat, akik most is értünk dolgoznak.

A Rátz Tanár Úr Életműdíj díjazottjainak bemutatását a díj 
hivatalos weboldalán a www.ratztanarurdij.hu-n tekinthetik meg.

Az elmúlt két évtizedben összesen 152 olyan, az 5-12. évfolyamos 

diákoknak matematikát, fizikát, biológiát vagy kémiát tanító tanár kapta 

meg az életműdíjat, akik maradandót alkottak tantárgyaik népszerűsítésé-

ben és a tehetséggondozás területén. A fejenként 1,5 millió forinttal járó 

elismerésre – amelyet minden évben tantárgyanként két-két pedagógus 

kap meg – bárki jelölhet tanárokat, a nyertesek személyéről a három 

alapító vállalat által létrehozott Alapítvány a Magyar Természettudomá-

nyos Oktatásért kuratóriuma dönt.

Dr. Kroó Norbert professzor, akadémikus, az Alapítvány a Magyar 

Természettudományos Oktatásért kuratóriumának elnöke így nyilatko-

zott a legutóbbi díjátadón: „Büszke vagyok, hogy 20 év alatt 152 kiemel-

kedő pedagógust több mint 186 millió forinttal támogathattunk. Kiemel-

ten fontos, hogy a jövő generációi megfelelő tudást kapjanak, ennek pedig 

fontos eleme, hogy elismerjük az elkötelezetten dolgozó pedagógusokat.”

2020-BAN  IS  NYOLC  TANÁRNAK 

ADTÁK  ÁT A  PEDAGÓGUSOK 

KOSSUTH-DÍJÁT

Húsz éve Rátz Tanár Úr Életműdíjjal jutalmazzák 

a természettudományokat tanító legkiválóbb pedagógusokat.

Matematika: Fizika:

Lévainé Kovács Róza
Karcagi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola

Farkas László
Vajda János Gimnázium, 
Keszthely

Kémia:

Dobóné Dr. Tarai Éva
Berzsenyi Dániel Gimnázium, 
Budapest

Biológia:

Dr. Horváth Eszter 
Kempelen Farkas 
Gimnázium, Budapest

Sebő Péter
ELTE Apáczai Csere János 
Gyakorló Gimnázium 
és Kollégium, Budapest

Gadóné Kézdy Edit
Deák Téri Evangélikus 
Gimnázium, Budapest

A 2020-ban Rátz Tanár Úr Életműdíjban részesült tanárok:

Dr. Franyó István
Arany János Általános Iskola 
és Gimnázium, Budapest

Dr. Kiss Géza
Budapesti Fazekas Mihály 
Gyakorló Általános Iskola 
és Gimnázium


