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A bölcsőde látványterve. Jobbra a már meglévő Tipegők Bölcsőde épülete látható

  A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stra-
tégia (BAVS) a fővárost és agglomerációját 
érintő elővárosi kötöttpályás közlekedésnek, 
azaz a MÁV elővárosi vasútvonalainak, illet-
ve a HÉV-vonalaknak a fejlesztéséről szóló, 
átfogó, hosszú távú célokat és az ezek eléré-
séhez szükséges fejlesztéseket meghatározó 
dokumentum, amely új alapokra helyezi a 
vasút és a HÉV-ek szerepét Budapest és tér-
sége életében.
 A stratégia azt a célt tűzi ki, hogy 2040-ig 
tartó, átfogó és egymásra épülő, komplex be-

MONDJON VÉLEMÉNYT!

TOVÁBB NÖVELNÉ 
a bölcsődei férőhelyek 
számát az önkormányzat

HÍREK

ISTEN ÉLTESSE, 
LACI BÁCSI! 

Február 16-án töltötte be 80. évét Bükk 
László. Vecsés egykori polgármesterét 
az önkormányzat nevében Szlahó Csa-
ba köszöntötte születésnapján. 
 Bükk László 1998-tól 2006-ig két cik-
luson át vezette a várost. Amint mond-
ta, sokszor nem volt könnyű, előfordul-
tak nagy viták is a testületi üléseken, de 
összességében szép emlékeket őriz a 
polgármesterként eltöltött időszakról. 
A legszebb mind közül talán a 2001-es 
esztendő volt, mert akkor kapta meg 
Vecsés a városi rangot.
 A polgármestersége óta eltelt más-
fél évtized eredményeit megelégedve 
szemléli, véleménye szerint jó irányba 
tart a város, a fejlődés folyamatos és ezt 
a lakosság is látja. Persze most is vannak 
megoldásra váró problémák, példaként a 
vasúti átjárót említette, de ezek csak ko-
moly beruházások árán orvosolhatók, 
amik rengeteg pénzbe kerülnek, ezért 
a megvalósításuk is több időbe telik.
 Bükk László hétköznapjait elsősorban 
az unokái és az otthoni teendők töltik 
ki. Négy unokája van, akik közül egy 
óvodás-, egy pedig iskoláskorú, velük 
még többet kell foglalkozni. 
 Hála Istennek, jó egészségnek örvend, 
a járványtól pedig nem tart különöseb-
ben, a szabályokat betartja, ahol kell, 
ott viseli a maszkot, és elfogadja, hogy 
most ilyen világot élünk.  varga

A z újépítésű ingatlanok, a főváros közel-
sége, a fejlett infrastruktúra, a barátsá-
gos városkép mind vonzó a fi atal pá-

rok számára, többek között ezért is választják 
egyre többen új lakhelyüknek Vecsést. Öröm-
teli, hogy ezzel együtt a kisgyermekes csalá-
dok száma is jelentősen növekedett az elmúlt 
években Vecsésen. A tapasztalatok azt mutat-
ják, sok szülőnek még azelőtt vissza kell térnie a 
munkába, hogy gyermeke eléri az óvodás kort, 
ezért a bölcsődei ellátás iránti igény is emelke-
dett az elmúlt időszakban. Elsősorban ezeknek 
a családoknak szeretne segíteni az önkormány-
zat a bölcsődei férőhelyek további bővítésével.
 Bár az csak hónapok múlva derül ki, hogy 
támogatásra alkalmasnak ítélik-e a vecsési pá-
lyázatot, azt már lehet tudni, hogy pozitív el-
bírálás esetén közel 600 millió forinthoz jut-
na a város, amely vélhetően teljes mértékben 
fedezné a modern bölcsőde és környezete ki-
alakítását. 
 Az új épület a tervek szerint 56 gyermek 
befogadására volna alkalmas és a meglévő 

N em elő-
ször járt 
Vecsé-

sen a Magyar–
Kínai Kulturális 
Egyesület, 2018-
ban már ellátogat-
tak a városba és a 
kínai holdújév alkal-
mából egész napos prog-
ramot szerveztek. 
 – Akkor még sokkal színe-
sebb rendezvénnyel készülhet-
tünk, de sajnos, idén a járvány 
miatt nem tudtuk úgy megszer-
vezni a fesztivált, mint az elmúlt 
években. Most annak is örülünk, 
hogy legalább szabadtéren meg-
rendezhetjük ezt a vándorkiállítást 
– mondta Geng Jie, a  Magyar–Kí-
nai Kulturális Egyesület alelnöke, 
aki azt is elárulta, hogy a Vecsé-
sen is bemutatott vándorkiállítás 
mellett a fesztivál egyes elemeit 
online követhették az érdeklődők. 
 A vecsési kiállítás fotósorozat-
tal mutatta be, hogyan küzd a vi-

lágjárvány el-
len Kína, egy 
másik kép-
összeállítás-
sal pedig azt 
illusztrálták, 

hogyan segí-
tette és segíti 

egymást ma is a 
nehéz időkben a kí-

nai és a magyar nép. A har-
madik tematikus fotósorozaton a 
hagyományos kínai újévi szoká-
sok voltak láthatók. Egy televízi-
ón kínai városok kulturális életét 
és gasztronómiáját bemutató rö-
vidfi lmeket nézhetett meg a ve-
csési közönség, a Bálint Ágnes 
Kulturális Központ előtt felállí-
tott sátorban pedig ajándékokkal 
kedveskedtek az egyesület tagjai 
az érdeklődőknek. Ugyanitt kí-
nai ételeket is lehetett kóstolni. 
 A rendezvényt Kis-Tóth Já-
nos, a Bálint Ágnes Kulturális 
Központ igazgatója nyitotta meg, 
majd Frühwirthné Halász Melin-

da alpolgármester kö-
szöntötte az kulturá-
lis egyesület tagjait. 
 Beszédében örö-
mének adott hangot, 
amiért az egyesület 
a pan démia ellenére 
is talált arra módot, 
hogy a fesztivál bizo-
nyos részeit kézzel-

foghatóan, szabadté-
ri formában valósítsa 
meg. Elmondta, a kí-
nai néphez hasonló-
an a vecsésiek is nagy 
igyekezettel őrzik 
kultúrájukat és ha-
gyományaikat. 
 – Mindig örülünk 
azonban, ha megis-
merhetjük más népek 
kultúráját, új élmé-
nyekkel gazdagodha-
tunk. Különösen igaz 
ez akkor, ha olyan tá-
voli országról van szó, mint Kína, 
ahonnan ritkán érkeznek hozzánk 
vendégek – fűzte hozzá. 
 Végezetül kifejezte reményét 
azzal kapcsolatban, hogy össze-
fogással sikerül legyőzni a világ-
járványt, és jövőre újra találkoz-
hatunk Vecsésen az egyesülettel. 
 Az alpolgármester köszöntője 
után a Magyar-Kínai Kulturális 
Egyesület elnöke, Teng Wei Jie 
köszöntötte Vecsést, majd beje-
lentette, hogy az egyesület tíz-
ezer szájmaszkot adományoz a 
városnak a járvány elleni véde-
kezéshez. 
 A vándorkiállítás három napig 
volt látható Vecsésen, ezt követő-
en Heves városban és Pomázon 
mutatták be. A rendezvénysoro-
zat február végén Zuglóban zárul.  

Varga Norbert

TÁVOL-KELETI 
KULTÚRÁT ÉS TÍZEZER 

SZÁJMASZKOT 
HOZOTT VECSÉSRE 
a Magyar–Kínai 

Kulturális Egyesület
Ötödik alkalommal szervezte meg hazánkban a Magyar-

Kínai Kulturális Egyesület a Gyönyörű Kína – Boldog 
Tavaszünnep Kulturális Fesztivált. A program keretében 

február 18. és 20. között Vecsésre is elhozta az egyesület a 
kínai kultúrát és gasztronómiát népszerűsítő vándorkiállítást, 

és tízezer szájmaszkot is adományozott a városnak.

Szűk két évvel a Tipegők Bölcsőde ünnepélyes átadása után új 
bölcsőde építésére pályázik Vecsés Város Önkormányzata.
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Frühwirthné Halász Melinda 
alpolgármester köszöntötte 

a kulturális egyesület 
tagjait

Kis-Tóth János 
igazgató nyitotta 
meg a rendezvényt

Teng Wei Jie, a Magyar–Kínai 
Kulturális Egyesület elnöke

Az egyesület tagjai ingyen adták a könyveket

Volt, aki Vecsés története 
iránt érdeklődött

A piros a bőség, a szerencse és a 
gazdagság színe, ezért is piros az 
alapszíne az kínai újévi díszeknek
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Tipegők bölcsőde melletti telken, a Damja-
nich utca 34. szám alatt épülne fel. Az új in-
tézmény a Semmelweis Ignác Bölcsőde te-
lephelyeként működne. 
 A 721 négyzetméter területű épületben két 
gondozási egységet alakítanának ki, négy cso-
portszobával, melegítőkonyhával – ide a fő-
intézmény főzőkonyhájából szállítanák az 
ételeket –, fejlesztőszobával és kiszolgáló he-
lyiségekkel. Az energiahatékony működést 
napelemes rendszer segítené. 
 Az épület rendelkezne egy 116 négyzet-
méteres fedett terasszal és egy mozgatható 
fedésű teraszrésszel, amely egyben össze 
is kötné a csoportszobák oldalán találha-
tó 591 négyzetméteres kerttel. Az játszó-
udvart az épület mögötti területen alakí-
tanák ki 1250 négyzetméteren, a gépkocsi 
parkolók pedig a bölcsőde előtti közterü-
leten kapnának helyet. 
 A pályázat elbírálására vélhetően nyáron 
kerül sor, a döntés eredményéről későbbi lap-
számunkban tájékoztatjuk olvasóinkat.  Vén
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ruházások megvalósítása révén, összességé-
ben 80 %-kal növelje az elővárosi vasútvona-
lakon utazók számát, és ezzel csökkentse a 
Budapestre terhelődő autóforgalom környe-
zeti, egészségügyi és gazdasági terheit.
 A stratégia részletes intézkedési tervet, 
vonalankénti fejlesztési terveket tartalmaz. 
A stratégia dokumentumai megismerhetők 
a www.budapestvasut2040.hu oldalon.
 A Stratégia most megkezdődő társadalmi 
egyeztetése megelőzi a Kormány döntését, 
így a dokumentum elfogadása előtt a beér-

kező vélemények beépítésére még van lehe-
tőség. A stratégia szövegéhez tett észrevéte-
leket és javaslatokat a budapestvasut2040@
bfk.hu e-mail címre várja a Budapest Fej-
lesztési Központ 2021. március 6-ig.
 Az oldalon nemcsak a stratégia vélemé-
nyezésére nyílik lehetőség, hanem a most 
induló, tervezett fejlesztésekhez is lehet ja-
vaslatokat fűzni egy részletes kérdőív se-
gítségével. Az itt megadott javaslatokat az 
egyes állomások és vasútvonalak tervezé-
se során veszi fi gyelembe majd a BFK.
  A kérdőív a https://budapestvasut2040.hu/
kozos-tervezes/ oldalról érhető el.

(Forrás: www.vecses.hu)
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FACSEMETÉK 
érkeznek városunkba 

idén tavasszal

EGÉSZSÉGÜGYHÍREK

VÁLTOZOTT AZ ÜGY-
FÉLFOGADÁS IDEJE

Változott a Vecsési Járási Hivatal Gyám-
ügyi Osztály ügyfélfogadása – tájékoz-
tatott Dr. Borbélyné Dr. Muity Klára já-
rási hivatalvezető. A változás kapcsán 
megjegyezte, a heti ügyfélfogadási 
időtartam változatlan marad, de szer-
dánként rövidebb, csütörtökönként 
pedig hosszabb ügyfélfogadási idő-
ben várják az ügyfeleket. 
 A Vecsési Járási Hivatal Gyámügyi 
Osztálya hétfőn 12 óra és 16 óra kö-
zött, szerdán 8 órától és 16 óráig, csü-
törtökön 8 órától 14 óráig fogadja az 
ügyfeleket a Fő út 110. alatt. Tel.: (29) 
795-191.  VT info

A z elmúlt években sikerült szaksze-
rűen megmetszeni, az odvakat ki-
tisztítani, egyéb famentő 

munkálatokat végezni az Epres 
területén lévő eperfasorban. Ta-
valy ősszel a Fő út mellett álló Ja-
pán akácok egy részének ápolá-
sára került sor. A fák méretükből 
adódóan a felettük haladó elekt-

Gazdálkodók 
fi gyelmébe

Vecsés Város Önkormányzata 
több éve tervezetten végeztet 

szakképzett faápolókkal 
munkálatokat a Fő út 

mentén található fasorok 
állapotjavítása érdekében. 

Február első hetében országszerte megkezdődött a lakosság korona-
vírus elleni tömeges oltása. Vecsé sen február 5-én oltottak először 

a háziorvosok, a tapasztalatokról dr. Horváth Jánost kérdeztük. 

romos vezetékekbe belenőttek, 
ezzel balesetveszélyes állapotok 
alakultak ki. A fasor példányai 
igen idősek, leromlott egészségi 
állapottal. Sok fát megtámadott 
a Nektriás kéregelhalás (Nectria 
ditissima).  Az állomány nagy ré-
szén látható volt, hogy óriási ágak 
már elhaltak, és csak idő kérdé-
se, mikor szakadnak le. 
 A kezelhető állapotban lévő fá-
kat a szakemberek ápolták, visz-
szavágták. Azonban voltak olyan 
egyedek, melyek már menthetet-
lenek voltak. Forgalmas közterü-
leten az állományban tartásuk ve-
szélyes lett volna, ezeket a fákat 
ki kellett vágatnunk.

 Idén márciusban nyílik lehetőségünk a ki-
vágott példányok helyett új fák ültetésére, ezen 
felül pedig további fákat is ültetünk azokra a 
helyekre, ahol már korábban kipusztultak a 
Japán akácok. A fasort az Üllő felőli végén 
egy rövid szakasszal meghosszabbítjuk a Fő 
út páros oldalán. 
 Összesen 40 db 14/16-os háromszor iskolá-
zott Japán akác csemetét ültetünk el. Kb. 1x1 
méteres ültetőgödröket alakítanak ki a szakem-
berek, melyben talajcsere is történik. A Főkert 
komposzt telepéről származó komposzttal töl-
tik fel, drénezés helyett „gyökéritató” agyag-
készítményt használnak. A facsemetéket 3 db 
körmart 6 cm átmérőjű karóval rögzítik, öntö-
zik, iszapolják. Törzsvédelemmel látják el. Az 
ültetésre március hónap folyamán kerül sor.
 Az önkormányzat a fák öntözését is meg-
rendeli, hiszen ez elengedhetetlen a túlélésük 
érdekében.
 Ezúton is szeretném kérni a Fő úton lakók 
segítségét. „Fogadjanak örökbe” egy-egy, a 
házuk közelében álló kis csemetét. Időnként 
egy kis vízzel segítsék, hogy gyökeret verje-
nek itt városunkban. Reméljük, hogy gyerme-
keink, unokáink felnőtt korukban egy olyan 
szép fasor alatt sétálhatnak, mint amilyet mi 
örököltünk az elődeinktől ezen a területen.

Frühwirthné Halász Melinda, alpolgármester

A gyalogátkelő közelsége miatt kiemelten 
balesetveszélyes volt ez a Japán akác, ezért 
az ágait visszavágták a szakemberek 

Kéregelhalás elleni 
védekezés: a szakszerű 

kezelést követően fóliával 
védik a fakérget 

 Az odvasodás kezelése 
után a nyílást jól szellőző 
anyaggal zárták le

K issé nehézkesen és a várt-
nál lassabban, de elindult 
a koronavírus elleni tö-

meges oltás Magyarországon. Első 
körben országszerte a regisztrált 
időskorúak kaphattak védőoltást. 
Vecsésen a fertőzés szempontjá-
ból legmagasabb kockázati cso-
portba sorolt idősek közül tíz-tíz 
pácienst olthatott be február 5-én 
Moderna vakcinával dr. Horváth 
János és dr. Vámos István. Egy 
héttel később pedig már a 18-59 
év közötti fokozott kockázatot je-
lentő betegséggel élőket invitálták 
a rendelőkbe, őket AstraZeneca-
vakcinával oltották be – tudtuk 
meg dr. Horváth Jánostól. 
 Találkozásunkkor épp az ol-
tásszervezés közepébe csöppen-
tünk, Horváth doktor és asszisz-
tense a rendelés megkezdése előtt 
felváltva hívta telefonon az oltásra 
regisztrált betegeket. A páciense-
ket a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő listája alapján értesí-
tik, a praxisoktól gyors ügyinté-
zést várnak el, a telefonhíváso-
kat a rendelési idő előtt vagy után, 
rövid idő alatt kell lebonyolítani
– ami nehezíti a mindennapi mun-
kát –, és közben arra is ügyelni 
kell, hogy legyenek tartalékok, 
akiket akkor hívnak be, ha vala-
ki később visszamondja az oltást. 
 – A megküldött lista sorrend-
jében haladunk, ha az egyik páci-
ens valami miatt elutasítja az ol-
tást, akkor a következőt hívjuk. 
A háziorvosok ismerik azokat a 
kórelőzményeket, amelyek külö-
nösen indokolttá teszik a betegek 
oltását, ilyenek daganatos beteg-

ségek, a krónikus tüdőbetegség, a 
cukorbetegség, a krónikus vese-
betegség, illetve a szervátültetés 
is ide tartozik. Ezek a páciensek 
előnyt élveznek azokkal szem-
ben, akiknek idézőjelben mond-
va például csak magas vérnyo-
másuk van – mondta dr. Horváth. 
 Az időseket otthonaikban is be-
olthatták a háziorvosok, de csak 
abban az esetben, ha az egészsé-
gi állapotuk nem tette lehetővé, 
hogy bemenjenek a rendelőbe. 
A fi atalabbakat a háziorvosi ren-
delőkben oltják be. Azokat a pá-
cienseket, akiknek az oltása na-
gyobb kockázattal jár, mert súlyos 
krónikus betegségben szenved-
nek, jellemzően kórházi oltópon-
tokra irányítják. 
 Az oltás menetével kapcsolat-
ban dr. Horváth elmondta, először 

egy nyomtatványt kell kitölteni, 
ezt követi a testhőmérséklet- és 
vérnyomásmérés, majd kérdése-
ket tesznek fel a beteg egészségi 
állapotára vonatkozóan. Az oltás 
beadása után 20-30 percet kell vá-
rakozni a váróteremben, ha ezalatt 
nem jelentkeznek mellékhatások, 
akkor haza lehet menni.   
 Hogy az ismétlő oltásra ponto-
san mikor kerülhet sor, az az oltó-
anyagtól és a rendelkezésre álló 
vakcinák mennyiségétől is függ. 
 – A második injekcióra leg-
alább 21. napot kell várnia azok-
nak, akiket Pfi zer-vakcinával ol-
tanak be, Modernából pedig az 
ajánlások szerint a 28. napon le-
het beadni leghamarabb az ismétlő 
oltást. Ezek a minimum időpon-
tok, de akár két-három hónap is 
eltelhet az első és a második ol-

„Fontos, hogy ne 
bizonytalanítsuk el 

az embereket az 
oltással kapcsolatban”

Dr. Horváth János egyik páciensével egyeztet 
telefonon a koronavírus elleni védőoltásról 
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tás között, a hosszabb idő nem be-
folyásolja az oltás hatékonyságát. 
A vakcinákat nem szabad kombi-
nálni, a szabály szerint másodszor 
is azt az oltóanyagot kell beadni, 
amelyikkel az első oltás történt 
– magyarázta dr. Horváth János.  
 Az elmúlt hetek tapasztalatai 
alapján a vecsési páciensek köré-
ben növekedett a védőoltás irán-
ti bizalom – tudtuk meg –, ami a 
vakcinák biztonságosságáról al-
kotott kép javulásával vélhetően 
tovább emelkedik majd. 
 – Minél többen kapják meg az 
oltást, annál többen hiszik el, hogy 
a beoltottaknak nem lett semmi 
baja, ami az oltási kedv növeke-
déséhez vezet – mondta a házior-
vos. Dr. Horváth hozzátette, min-
dig oltáspárti orvosnak vallotta 
magát, ezért ha valaki a vélemé-
nyére kíváncsi, most is azt mond-
ja, ha egy betegség ellen létezik 
védőoltás, akkor helyesen cse-
lekszünk, ha az egészségünk vé-
delme érdekében beadatjuk ma-
gunknak. 
 – Fontos, hogy ne bizonytala-
nítsuk el az embereket az oltással 
kapcsolatban, és ez az idősebb 
korosztályra hatványozottan igaz. 
A fi atalabbaknak megvan az a ké-
pessége, hogy könnyebben hoz-
nak döntéseket, melyekhez álta-
lában ragaszkodnak is, de az idő 
múlásával ez a képesség mind-
nyájunkban csökken. Az időse-
ket már egészen kis dolgok is ké-
pesek elbizonytalanítani, éppen 
ezért fontos, hogy csak megbíz-
ható forrásból tájékozódjanak, és 
fi gyeljenek arra, amit az orvosuk 
tanácsol – hangsúlyozta Horváth 
doktor. 
 A lakosság beoltásának gyorsí-
tása érdekében két oltópontot ki-
alakítása is tervben van Vecsésen. 
Ezek szervezése folyamatban van, 
ezen dolgozik többek között dr. 
Szarvas Tibor igazgató is. Eze-
ken az oltópontokon a magasabb 
kockázati csoportba sorolt bete-
gek oltása is nagy biztonságban 
elvégezhető lesz. 
 Dr. Horváth János bizakodó az-
zal kapcsolatban, hogy mikorra fe-
jeződhet be az oltás. Bár ezt most 
még nem lehet pontosan látni, de 
véleménye szerint akár már nyá-
ron túl lehetnénk rajta, ha sikerül-
ne kellő mértékben gördülékeny-
nyé tenni az oltás folyamatát, és 
az oltóanyag-ellátás is olajozot-
tan történne.     Varga Norbert

  A város külső területein 16 mezővédő so-
rompó védi a mezőgazdasági területeket az 
illetéktelen behatolóktól. A külterületi utak 
lezárásával a magántulajdonban lévő szán-
tóföldeket, mezőgazdasági területeket vé-
dik az illegális szemétlerakóktól, illetve a fa- 
és terménytolvajoktól. Bár falopásról vagy 
a termények eltulajdonításáról szerencsé-
re csak elvétve vagy egyáltalán nem hallani 
az utóbbi időben, az illegális szemétlerakás 
még mindig jelentős problémát okoz Vecsé-
sen. Az ilyen esetek elkerülése végett fontos, 
hogy a kihelyezett sorompókat zárva tartsák, 
ezzel szemben sokszor, még ha rövid időre 
is, de nyitva felejtik a sorompókat, ezáltal 
gépkocsival és teherautóval is bárki számára  
megközelíthetők lesznek az elzárt területek. 
 – Dolgoznak a közterület-felügyelők és 
a Hul ladékkommandó tagjai, van bírságo-
lás is, de, hogy minél hatékonyabban meg 
tudjuk védeni a mezőgazdasági területeket, 
ahhoz arra is szükség van, hogy a mezővé-
dő sorompókat rendszeresen zárják azok a 
földhasználók, akiknek van kulcsa a sorom-
pókhoz. Vannak, akik ezt azért nem teszik 
meg, mert csak rövid ideig tartózkodnak a 
területen, és úgy vélik, ezalatt úgysem tör-
ténik meg a baj. Pedig sokszor sajnos néhány 
perc is elég, hogy illetéktelenek behajtsanak 
és lerakják a szemetet – mondta Rózsa Ba-
lázs, az önkormányzat közbiztonsági és kör-
nyezetvédelmi osztályvezetője.
 Az önkormányzat arra kéri a földtulajdo-
nosokat és -használókat, hogy akkor is zár-
ják a sorompókat maguk után, ha csak rö-
vid ideig tartózkodnak a területen, hogy az 
illegális szemétlerakás minél több esetben 
megakadályozható legyen.  Vén
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A Vecsési Városgondnok 
Nonprofi t Kft. HÍREI

KÖRNYEZETVÉDELEM

Tájékoztatás a hulladékgyűjtő 
edények azonosításáról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2021. február 8-ától Vecsés Város területén 
időszakos ellenőrzést végzünk a háztartá-
si vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló edé-
nyek azonosíthatóságáról és a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatás igénybevételéről.
Higiéniai és közegészségügyi jogszabályok 
alapján a közszolgáltatás minden lakóingat-
lan és ipari ingatlan számára kötelező. Az 
ellenőrzést a Vecsési Városgondnok mun-
katársai végzik.
 Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy az edé-
nyeket a hulladékszállítási napokon reggel 7 
óráig  legyenek szívesek  közvetlenül az in-
gatlanjuk elé kihelyezni, hogy a Városgond-
nok munkatársai el tudják végezni az ellen-
őrzési és felülvizsgálati munkájukat.
 Köszönjük az együttműködésüket!

Üveghulladékgyűjtő szigetek 
Vecsésen három gyűjtősziget is működik, ahol 
csak az üveghulladékot gyűjtjük. A Széche-
nyi utca 141. alatt a Városgondnok telephe-
lye előtti parkolóban, a Fő út 60. szám alatt 
a rendőrőrs épülete mellett, illetve az Er-
zsébet téri Coop áruház udvarában adhat-
ják le az üveghulladékokat a kihelyezett tá-
rolóedényekbe. 
 Ezúton felhívjuk a tisztelt lakosok fi gyel-
mét, hogy az üveggyűjtő konténerek mel-
lé ne helyezzenek el semmilyen más jellegű 
hulladékot, mert a hulladék illegális leraká-
sa eljárási bírsággal sújtható. 

Már a használt 
sütőolaj és zsiradékok 
leadására is van lehetőség
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2020. de-
cember 7-étől lehetőség van a használt sü-
tőolaj és zsiradék leadására a Vecsési Vá-
rosgondnok Nonprofi t Kft. telephelye előtti 
parkolóban. Az erre a célra kihelyezett gyűj-
tőedény az üveggyűjtő sziget mellet találha-
tó. A város területén jelenleg egy gyűjtőpont 
kerül kialakításra bevezető jelleggel, de to-
vábbi gyűjtő pontok kialakítását is tervez-
zük, melyről tájékoztatjuk a lakosságot cé-
günk honlapján és Facebook-oldalán.

 Házhoz menő lomtalanítás: 
elkezdődött a regisztráció
A házhoz menő lomtalanítás rendszere a 
szelektív hulladékgyűjtési körzeti rendszer 
mintája szerint történik február 1-jétől no-
vember 30-áig. 
 A szolgáltatás következő napokon igényel-
hető az ingatlanok elhelyezkedése alapján: sár-
ga körzet: minden hónap 1. szombatja (febr. 1. 
és nov. 30. között), zöld körzet: minden hónap 
2. szombatja (febr. 1. és nov. 30. között), szür-
ke körzet – minden hónap 3. szombatja (febr. 
1. és nov. 30. között), kék körzet: minden hó-
nap 4. szombatja (febr. 1. és nov. 30. között). 
 Az adott körzetben minimum 10 jelent-
kező szükséges ahhoz, hogy a lomtalanítás 
gazdaságosan elvégezhető legyen. 
 A lomtalanításra történő regisztráció ja-
nuár 4-én elkezdődött, személyesen a Ve-

csési Városgondnok Nonprofi t Kft. ügyfél-
szolgálati irodájában, ahol munkatársaink 
felveszik az ingatlantulajdonos adatait és 
időpontot egyeztetnek a szállításra, vala-
mint regisztrálják az elszállítandó hulladék 
típusait. 
 Az ingatlantulajdonosok szállításkor a re-
gisztrációs lappal igazolják a lomtalanítás-
ra vonatkozó megrendelésüket. 
 A szállítás szombati napokon történik 
0730 és 1630 közötti időszakban. A szolgálta-
tást minden aktív szerződéssel rendelkező 
és hulladékszállítási díjfi zető ingatlantulaj-
donos – akinek nincs hulla dék szállításidíj-
hátraléka – évente egy alkalommal díjmen-
tesen igényelheti.
 Lomtalanítás során veszélyes hulladékot 
nem szállítunk el!

Vecsési Városgondnok Nonprofi t Kft.

MÁRCIUSI SZELEKTÍVHULLADÉK-SZÁLLÍTÁS

PÁRATLAN HÉT 
HÉTFŐ – sárga

PÁRATLAN HÉT 
SZERDA – zöld

PÁROS HÉT 
HÉTFŐ – szürke

PÁROS HÉT 
SZERDA – kék 

Március 1., 15., 29. Március 3., 17., 31. Március 8., 22. Március 10., 24.

A szemétszedést meghirdető Kispatak 
Természetvédő Egyesület és Hulla-
dék  kommandó eddigi tevékenysé-

gének és a közterület -felügyelettel való szo-
ros együttműködésének a gyümölcse, hogy 
a külterületeken egyre kevesebb az illegális 
hulladék – mondta Frühwirthné Halász Me-
linda alpolgármester, aki annak idején maga 
is segítette a Hulladékkommandó beindítá-
sát, most pedig családjával együtt vett részt 
a szemétszedésen.
 Az egyesület tagjai és az alkalmanként 
csatlakozó önkéntesek sokat tettek Vecsés 
tisztább környezetéért. A szemétszedő akci-
ókon túl folyamatosan fi gyelik a határt, és ha 
kell, esti időpontokban is tartanak megfi gye-
léseket azokon a helyszíneken, ahol gyakori 
az illegális hulladéklerakás, de szemléletfor-
máló programokat is szerveznek gyerekek és 
felnőttek számára.
 – Az egyesület aktív tevékenységét a kö-
zösségi oldalakon is fi gyelemmel kísérhet-
jük, a lakossági bejelentésekre is reagálnak, 
ezért mindenkit arra buzdítunk, hogy jelent-
sék be, ha illegálisan lerakott hulladékot ta-
lálnak – hangsúlyozta Frühwirthné Halász 
Melinda, aki alpolgármesterként is szeretne 
kiemelt fi gyelmet fordítani a környezetvéde-
lemre, a város zöldterületeinek rendezett ál-
lapotára.
 Zöldterületek karbantartására tavaly több 
mint százmillió forintot költött a város, mely-

ből mintegy 23 millió forin-
tot a közterületen lerakott hul-
ladékok elszállítására kellett 
fordítani. Ezekre a célokra – a 
nehéz gazdasági helyzet elle-
nére – idén is hasonló összeg 
áll rendelkezésre, ugyanis a 
városvezetés eltökélt szándé-
ka, hogy igényes kisvároshoz 
méltó, tiszta környezetet te-
remt a városban. 
 – Önkormányzatunk 
idén 2 millió forinttal támo-
gatja a Hulladékkommandó 
szemléletformáló, felderítő és 
kármentesítő munkáját. Töb-

bek között 400 ezer forintért szereztünk be 
olyan eszközöket, melyek megkönnyítik és 
biztonságossá teszik a civilek számára a 
közterületen elszórt hulladék begyűjtését – 
emelte ki az alpolgármester. 
 – Februárban huszonketten gyűjtöttük 
a szemetet, és minket is meglepett, hogy 
két óra alatt milyen nagy területet tudtunk 
megtisztítani. Biztos vagyok benne, hogy a 
vecsésiek jelentős többsége szereti a tiszta-
ságot és igényes a környezetére, de sajnos a 
szemetes közterületekhez már az is elég, ha 
a lakosság egy kis része másképp gondolko-
dik. Fontos, hogy minél fi atalabb korban ki-
alakuljon a környezettudatos szemlélet, ezért 
szeretnénk, ha minél több iskola csatlakozna 
ezekhez az eseményekhez, amikor a körül-
mények lehetővé teszik. Minden hónapban 
hirdetünk majd akciót, de a járvány miatt 
egyelőre ezek csak kisebb létszámú meg-

mozdulások lehetnek, de később szeretnénk 
mozgósítani a helyi intézményeket, az egye-
sületeket, a diákokat és a felnőtteket is. Ter-
mészetesen a szemléletformálás más formá-
it is tervezzük városunkban meghonosítani, 
illetve az egyesület az elmúlt években is sok 
ilyen jellegű eseményt szervezett – mondta 
Frühwirthné. 
 A pozitív gondolkodás, a tenni akarás jel-
lemzi azokat, akik eljönnek a szemétszedé-
sekre, és általában azt nézik, hogy mit te-
hetnek a városért, nem azt, mit kaphatnak a 
várostól. Volt olyan család, aki nem tudott 
eljönni a szemétszedésre, de másnap önálló-
an kimentek és több zsák hulladékot gyűjtöt-
tek össze a Mátyás utcában. Egy másik csa-
pat pedig a lakópark mentén takarította ki a 
patak medrét. 
 – Nagyon bízunk abban, hogy hamaro-
san kialakul egy nagylétszámú, összetartó 
közösség, melynek mozgatórugója a város és 
a környezetünk szeretete, és amelyhez nem-
csak a szemétszedés miatt szeretnének egy-
re többen csatlakozni, hanem mert jól érzik 
magukat egymás társaságában – mondta az 
alpolgármester.  
 – Természetesen nem az a hosszútávú cél, 
hogy jó érzésű civilek szedjék a szemetet a 
városban mások után, hanem a szemetes ré-
szek kialakulásának megelőzése, a szemlé-
letformálás, a szabályok betartatása. 
 – Ennek érdekében átfogó ellenőrzést in-
dítottunk minden egyes vecsési ingatlanra 
vonatkozóan, hogy a törvényi előírásoknak 
megfelelően igénybe veszik-e a hulladékel-
szállítási szolgáltatást, melyet a Városgond-
nok Kft. végez. Kiszűrjük a nem fi zető la-
kókat és azokat a cégeket, amelyek nagyobb 
mennyiségű hulladékot próbálnak meg lead-
ni a hivatalosan előfi zetett literszám felett. 
Több közterületi hulladékgyűjtő tartályt fo-
gunk kihelyezni a forgalmas helyeken. To-
vábbi intézkedéseket és akciókat is tervezünk, 
melyekről a lakosságot folyamatosan tájé-
koztatni fogjuk – fűzte hozzá Frühwirthné. 
 Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, 
hogy mindenki tartsa rendben a saját háza 
előtt az úttestig tartó közterületet. A rendez-
kedésre, takarításra tökéletes alkalmat kí-
nál a közelgő tavasz, amely minden évben 
a megújulás kezdete is egyben. 
 – Ez általában nem pénz vagy idő kérdé-
se, hiszen már azzal sokat tehetünk, ha egy 
héten fél órát rászánunk a közterületeink 
rendben tartására. Ha ezt mindenki megten-
né, akkor már idén sokkal szebb és tisztább 
városképet tudnánk kialakítani – mondta bi-
zakodva Frühwirthné Halász Melinda.  VN

KÖRNYEZET

TEHERAUTÓNYI SZEMETET 
gyűjtöttek össze az önkéntesek
Február első hétvégéjén huszonkét önkéntes – akikhez csat-
lakozott Szlahó Csaba polgármester, Frühwirthné Halász 
Melinda alpolgármester és Várszegi Csaba, az önkormányzat 
környezetvédelmi bizottságának elnöke – tisztította meg a 
szeméttől a Vecsés-Kertekalja vasúti megállóhely környékét. 
A nap végére több mint egy teherautónyi szemét gyűlt össze.    

A Kispatak Természetvédő Egyesü-
let és Hulladékkommandó elérhe-
tősége: kispatak.vecses@gmail.
com. Tel.: 06-30/386-7470. Facebook: 
hulladekkommandovecses. 
 Az elérhetőségeken csatlakozási szán-
dékát is jelezheti, ha szívesen részt venne 
az egyesület tevékenységében.

Kérjük jelezze, 
ha illegális szemét-
lerakatot talál!  

Fo
tó

: K
TE

 H
ul

la
dé

kk
om

m
an

dó
 F

ac
eb

oo
k



8 2021. február 2021. február  9Tájékoztató Tájékoztató

SZIJJÁRTÓ PÉTER: 
a magyar gazdaság lelkét a magyar családi 

tulajdonban lévő vállalkozások adják
A kormány versenyképesség-növelő támogatási programja segítségével 
60 millió forintos fejlesztést hajt végre a vecsési székhelyű Soós Tészta 
Kft. – jelentette be Vecsésen a támogatásátadó ünnepségen Szijjártó 

Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az eseményen részt vett Szlahó 
Csaba polgármester és Szűcs Lajos országgyűlési képviselő is. 

GAZDASÁG
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sa, miután eldöntötte, hogy a pe-
dagógiát választotta élethivatásul?   

 – Szegeden születtem, négyen vagyunk 
testvérek. Születésem után röviddel Budára 
költöztünk, és ha a pedagógiai indíttatásom-
ra gondolok, már gyerekkoromban rendkívül 
vonzott a tanári pálya. Az általános iskolát 
az Óbudai Raktár utcai Általános Iskolában, 
a középiskolát a Martos Flóra Gimnázium-
ban végeztem. Ekkor vetődött föl a tanári pá-
lyaválasztás gondolata, annak ellenére, hogy 
édesapámnak, aki orvos volt, erről más elkép-
zelései voltak, ugyanis ő a gyerekorvosnak 
szánt. Sokáig zongoráztam, a művészi pálya 
is megfordult fejemben, de ez a vonulat vég-
képp szülői ellenállásba ütközött. A magyar 
és a történelem már az általános iskolában is 
a kedvenc tantárgyaim közé tartozott, nem 
beszélve a gimnáziumi évekről, így végül a 
Budapesti Tanárképző Főiskola magyar-törté-
nelem szakára jelentkeztem, ahová fel is vet-
tek. Ekkortájt Budapestről négy évre Pándra 
költöztem, ahol napközis nevelőként dolgoz-
tam. Itt született Eszter nevű lányom. Pánd-
ról levelezőn az Egri Tanárképző Főiskolára 
jártam tanulmányaim végéig. Lányom révén 
két fi úunokám van, akik az igazgatói mun-
ka mellett hatalmas energiával töltenek fel. 
A diploma megszerzése után Vecsésen ma-
gyar-történelem tanárként helyezkedtem el eb-
ben az iskolában, melyet akkor Martinovics 
Ignác Általános Iskolának hívtak. 1992 óta 
élek Vecsésen, jövőre a harmincéves évfor-
dulómat fogom ünnepelni intézményünkben. 
Érkezésemkor egy nagyon összetartó közös-
ség fogadott, és sokat segítettek a pályakezdé-
semben. Kezdetben több területen dolgoztam 
együtt a gyerekekkel: iskolarádiót vezettem, 
nyári táborokat szerveztem például Patincére 
(Szlovákia), a diákönkormányzat segítő taná-
rává neveztek ki, az 1993-94-es tanévtől már 
osztályfőnökséggel bíztak meg. Öt osztályt 
ballagtattam el. A magyar munkaközösség 
vezetője lettem, illetve magyarból Pest me-

gyében szaktanácsadóként, valamint orszá-
gos szakértőként is dolgoztam a tanítás mel-
lett. 2017 augusztusában kaptam megbízást 
az igazgatói munkakör betöltésére.     

– Milyen kritériumoknak kell ma megfelel-
nie egy általános iskolának? 
 – A ma iskolájának nagyon sok elvárás-
nak kell megfelelnie: azaz a ma pedagógu-
sának igen sokrétűnek kell lennie. Jelenleg 
465 diákunk van, 20 osztályt szervezünk és 
felügyelünk. Egyszerre kell nevelni és taní-
tani a gyerekeket, megszűrni az óriási meny-
nyiségű ismeretanyagot, és az információk 
tömkelegét kell hol befogadni, hol továbbí-
tani. Őrizni kell a korábbi idők hagyomá-
nyait, s követni szükséges korunk technikai 
vívmányait. A tanítási órákon hasznosítható 
tananyagot kell átadnunk, ugyanakkor biz-
tosítani kell a diákok számára a szabadidő 
hasznos eltöltését is. 

– 2017 ősze óta hogyan változott az iskola 
élete, és milyen stratégiát sikerült a fejlő-
dés érdekében kialakítani? 
 – Mindenekelőtt hozzá láttunk az isko-
la alapdokumentumainak aktualizálásához. 
Mottónk: „Ösvényt talán már sikerült vág-
nunk, de hogy út legyen, az még messze van.” 
(Furmann Imre). Fontos feladatunk, hogy to-
vább erősítsük iskolánk arculatát. Az egyik 
stratégiai elem a nevelés, a másik pedig az ok-
tatás területére irányuló változtatás. A nevelés 
tekintetében az egységes, kulturált közösségi 
megjelenést céloztuk meg. A 2017-18-as tan-
évtől saját ünneplőnk van, megemlékezéseken, 
ballagáson is ezt viseljük: arannyal hímzett 
Andrássy felirat bordó nyakkendőben, illetve 
sálban. Több mint húsz éve színdarabokkal 
emlékezünk meg a magyar kultúra napjáról, 
magyar szerzők műveit dolgozzuk fel min-
den évben. Szintén évente egy gyermeknapi 
előadást is szervezünk május végén, mely-
re idén is készülünk Kertész Erzsébet: Zsu-
zsi vakációja című könyvének feldolgozásá-
val. Részt veszünk továbbá a Békés Iskolák 
Program újjáélesztésében, iskolánkban bán-
talmazásmentes környezet kialakítására tö-
rekszünk. Az diagnosztika elkészült, melyet 
a szülők 40 százaléka kitöltött, és ezt nekik 
és az SZMK-nak ezúton is szeretném meg-
köszönni! 
 Az oktatás területén kiemelt terület az anya-
nyelvi és matematikai kompetencia fejlesz-
tése. 2020. szeptember 1-jével felmenő rend-
szerben első osztálytól beemeltük az angol 
nyelv tanítását-tanulását, s majd 4 év múl-

va, 5. osztálytól képesség szerinti differenci-
álással megjelenhet az emelt óraszámú angol 
oktatás is. Segítünk továbbá a Pályaorientá-
cióban is a Vecsési Ipartestület támogatásá-
val. A tehetséggondozást előtérbe helyeztük a 
felzárkóztatás mellett. Az elmúlt évben a Bo-
lyai magyar versenyen az országos döntőbe 
jutott az egyik csapatunk. Felvételi előkészí-
tőket és próbafelvételi tartunk hosszú évek óta 
magyar, matematika és angol tantárgyakból. 

– Miben rejlik az intézményvezetői munka 
eredményessége?
 – Ez közös összefogás eredménye: felté-
telezi a vezetőség elkötelezettségét, a tantes-
tület együttműködését, egymás segítését, a 
szülők támogató hozzáállását és természete-
sen fenntartó támogatását. Bár állami intéz-
ményként a Monori Tankerület a fenntartó, 
de a városi önkormányzattól is folyamatosan 
kapunk segítséget. A koronavírus csak bo-
nyolította ebben a tekintetben az eljárásokat, 
ugyanis éppen a napokban tíz pedagógusunk 
betegedett le, melynek következtében meg-
kaptuk ideiglenesen a digitális munkarend-
re való átállás lehetőségét. Jelenleg 11 osztá-
lyunk van karanténban, és ezek valóban nem 
egyszerűsítik egy intézményvezető életét, de 
ennek ellenére bizakodóan nézek az idei fel-
adatok elé.  Práczki Péter

A Vecsési Andrássy Gyula 
Általános Iskola igazgatója, 
Veszprémi Klára immáron 

negyedik éve vezeti az oktatási 
intézményt. Kíváncsiak 

voltunk nevelési és oktatási 
tapasztalataira az elmúlt 
időszak vonatkozásában.     

„A vezetői munka sikere 
közös összefogás eredménye”

OKTATÁS

A Soós Tésztagyár Kft. 
idén ünnepli fennállá-
sának 40. évfordulóját. 

Az élelmiszeripari vállalat az 
elmúlt négy évtized alatt meg-
sokszorozta kapacitását, a cég 
fejlődését jól mutatja, hogy az 
egykor a Soós-család ingatlan-
jának hátsó kertjében álló tész-
taüzemből napjainkra az ország 
egyik legdinamikusabban fejlő-
dő tésztagyára lett.
 Soós Barbara, a cég ügyvezető 
igazgatója elmondta, az új beru-
házással, melyet az állam 20 mil-
lió forinttal támogat, összhang-
ba tudják hozni a termelést és a 
csomagolást. Ugyanis jelenleg az 
egyik legfőbb probléma, amivel 
küzd a vállalat, hogy a termelé-

si kapacitásuktól elmarad a cso-
magolási kapacitás.  
 Szijjártó Péter külgazdasá-
gi és külügyminiszter szemé-
lyesen vett részt a támogatását-
adó ünnepségen, ahol beszédet is 
mondott. Felidézte, már a világ-
járvány megjelenésekor lehetett 
érezni, hogy az nem kizárólag 
egészségügyi, hanem gazdasá-

gi típusú kihívást is jelent a vi-
lág számára, mert az emberek 
életén és egészségén túl a mun-
kahelyeket is veszélybe sodorja.  
 Elmondta, hogy a világjárvány 
okozta rendkívül időszak kezelé-
sére nem a hagyományos eszkö-
zökkel adott választ a kormány, 
mert a munkanélküliség követ-
kezményeinek kezelése helyett a 

munkanélküliség megelőzésére 
helyezte a hangsúlyt. A válság-
kezelés sikerességét a nemzetközi 
statisztikák is alátámasztják, me-
lyek szerint tavaly 42 százalékkal 
estek vissza a külföldi beruhá-
zások, Magyarországon még-
is 140 százalékos bővülést mu-
tattak, mert a nagy nemzetközi 
vállalatok nemcsak fenntartot-
ták magyarországi működésüket, 
hanem a gazdasági kapacitások 
újraosztásért folytatott verseny-
ben újabb és újabb beruházásai-
kat hozták Magyarországra. 
 – Bár a nemzetközi válla-
latok nagyon fontosak, hiszen 
a magyar gazdaság teljesítmé-
nyét alapvetően határozzák meg, 
ugyanakkor a magyar gazdaság 
lelkét mégis a magyar családi tu-
lajdonban lévő vállalkozások ad-
ják – tette hozzá.
 Ezek közül is kiemelte azokat 
a magyar családi tulajdonú vál-
lalkozásokat, melyek egy olyan 
fontos stratégiai ágazatban mű-
ködnek, mint az élelmiszeripar.  
 – Az ország stratégiai érde-
ke, hogy minél nagyobb legyen a 
magyar tulajdonban lévő vállal-
kozások szerepe a magyar lakos-
ság élelmiszerellátásában, ezáltal 
minél több magyar áru legyen a 
hazai boltok és élelmiszer áruhá-
zak polcain – hangsúlyozta Szij-
jártó Péter.  varga

Termeléstechnológiai fejlesztések, ingatlan-
korszerűsítés és -bővítés a Földfém Kft.-nél
A Földfém Kft. a Széchenyi 2020 program VEKOP-1.2.6-20 pályázati 
kiírás keretei között 54,7 millió Ft visszatérítendő támogatást nyert el 
termelőeszközök beszerzésére, ingatlanbővítésre és -korszerűsítésre.

T ársaságunk 1989-ben 
alakult és 1992 óta fog-
lalkozik a tűz- és rob-

banásveszélyes környezetben 
alkalmazott biztonsági szerel-
vények gyártásával. Az elmúlt 
két évtizedben jelentős műsza-
ki, technikai és technológiai fej-
lesztések történtek mind a szerel-
vényeink alkalmazhatóságának 
kibővítése, mind a gyártási és 
vizsgálati eljárások terén. Nap-
jainkban már nemcsak kizáró-
lag benzinkút technikai szerel-
vényeket gyárt a cég, hanem 
nagyobb stratégiai tároló tele-

peken és a vegyiparban is alkal-
mazzák az időközben specializá-
lódott szerelvényeinket. Jelenleg 
tevékenységét két saját tulajdo-
nú telephelyén, Vecsésen és Pi-
lisen látja el.
 A VEKOP-1.2.6-20-2020 - 
00976 támogatási azonosí-
tó számú projekt keretei kö-
zött cégünk a következő gyár-
tóeszközöket szerezte be: 1 db 
X6436 típusú egyetemes maró-
gép, 1 db Hartford S10 típusú 
CNC megmunkálóközpont, 1 db 
EPPLE SBS32 oszlopos fúrógép, 
1 db Pilous 260 ARG-CON fű-

részgép, 1 db Caterpillar 1600 
mm-es szélességű fi x rézsűkanál, 
1 db Caterpillar B8s hidraulikus 
bontókalapács, Élhajlító szerszá-
mok (7 db) meglévő Durma AD-R 
30135 típusú CNC élhajlítóhoz.
 Megvalósult továbbá a festő-
üzem/raktár bővítése 150 nm 
alapterületű, könnyűszerkezetes 
hőszigetelt épületrésszel. A be-
ruházással lehetővé válik a meg-
rendelések kiszolgálási idejének 
csökkentése, illetve a frissen 
porszórt termékek száradásá-
hoz szükséges átmeneti tárolá-
si problémák kiküszöbölése.

 Az ingatlan korszerűsí-
tés keretében az irodaépületünk 
homlokzati- és födémszigetelését 
valósítottuk meg. Az épület poli-
sztirol hablemezes hőszigetelést, a 
födém kőzetgyapot lemezes hőszi-
getelést kapott. Elsődleges célunk 
az ergonómiai és esztétikai szem-
pontokon túl az energiahatékony-
ság növelése volt.
 A projekt teljes bekerülési költ-
sége 78,15 millió Ft, melyhez 54,7 
millió Ft visszatérítendő támoga-
tást nyert el társaságunk, amely a 
fenntartási időszak eredményes-
ségi mérésének függvényében 
válhat vissza nem térítendő tá-
mogatássá.
 A projekt megvalósítási idő-
szaka 2020. június 29-étől 2020. 
december 29-éig tartott.  (x)

n korszerűsí-
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Az Andrássy iskola 
féléve a COVID árnyékában
Talán úgy fogalmazhatok, hogy egyik szemünk sír, a másik 
nevet. Sír, mert a vírus miatt rengeteg program, ami az iskola 
sava-borsa, elmaradt. Nevet, mert legalább járhattunk suliba,
a gyerekeknek ott volt a közösség, a fi zikai közelség.

Aradi megemlékezés

Készülnek a téli díszek

Pályaorientáció

Őszbúcsúztató

Aki a verset szereti… 
– mi, Halmisok biztosan!

ÜNNEP A GRASIBAN

OKTATÁS

Az idei évben ötödik alkalommal hirdették meg a Baranyi Ferenc 
szavalóversenyt a Kossuth- és József Attila-díjas író, költő, 
műfordító, Pilis város szülöttje tiszteletére, melyet a Kálmán 
József Könyvtár és a Gubányi Károly Általános Iskola szervezett.

  A nívós német nemzetiségi ren-
dezvények mellett iskolánkban 
fontos a magyar nyelv ápolása is.
 Évek óta személyes találko-
zót szervezünk valamelyik kor-
társ szerzővel. Gyerekeink nagy 
örömmel vesznek részt ezeken a 
rendhagyó alkalmakon. Tapasz-
talatunk alapján hasznosnak bi-
zonyultak, továbbtanulásuknál 
és felvételijüknél is segítségük-
re voltak az ott hallott informá-
ciók.
 Lackfi  János, Szabó T. Anna 
(József Attila-díjasok) és Aranyo-

A szavalóverseny megszer-
vezésével csatlakoztak 
a magyar kultúra nap-

jához szervezett események-
hez, másrészről január 24-én 

ünnepelte Feri bácsi a szüle-
tésnapját. 
 A járványhelyzet miatt a szer-
vezők a szavalóversenyt a digitá-
lis térbe helyezték át. A verseny-

re nemcsak az egész országból 
jelentkeztek, hanem határon túl-
ról is, összesen 181-en. Hat kate-
góriában indították el a versenyt, 
ahová a Vecsési Halmi Telepi Ál-

Szavalóversenyen vettek részt 
a Halmi iskola harmadikos diákjai. 

si Ervin (költő, spirituális gondol-
kodó) személyesen tette tisztele-

tét nálunk. A régi ismeretségre 
hivatkozva ajánlatot tettek isko-

talános Iskola 3. osztályos tanulói, 
Kovacsinszki Alíz, Balaskó Han-
na, Tóth Bianka, Szász Izabel-
la, Tungalag Borte Fujin és Hor-
váth Benjamin Joel is beneveztek. 
Nagy örömmel kezdtünk verseket 
keresgélni, és a felkészülés során 
is sok izgalmas percet éltünk át. 
 A versenyre egy HD minősé-
gű videót kellett beküldeni, té-
mabeli megkötés nem volt. 
 A zsűri tagjai pedig: Baranyi 
Ferenc, Kossuth- és József Attila-
díjas magyar költő, író, műfordí-
tó, Hajnal Csilla Pilis Város Pol-
gármestere, Dr. Hrutkáné Molnár 
Mónika, a Monori Tankerület 
Igazgatója, Onciu Mirela Cristina, 
a Budapest Főváros XIII.  Kerü-
leti Román Nemzetiségi Önkor-
mányzatának elnöke és Gilányi 
Fanni rendező voltak.
 Az eredményhirdetésre janu-
ár 24-én, Baranyi Ferenc szüle-
tésnapján 17 órakor került sor a 
könyvtár Facebook-oldalán.
 Horváth Benjamin a szakmai 
zsűri döntése alapján a II. helye-
zést érte el a Jean de La Fontaine 
A teknős és a nyúl című versével. 
Tungalag Borte Fujin tankerületi 
különdíjban részesült Mentovics 
Éva A Zoknicsenő szörnyeteg 
című versével.
 Szeretettel gratulálunk nekik!

Körözsi Emese, tanító

lánk részére a személyes látoga-
tás áthidalására. Ezzel a lehető-
séggel élve az iskolavezetés így 
Nyáry Krisztiántól rendelt – ki-
zárólag iskolánk részére – egy 
összeállítást a magyar kultúra 
napjára. 
 A kialakult járványügyi hely-
zetre való tekintettel az idei tan-
évben a Nyáry Krisztián iroda-
lomtörténész által készített videót 
nézhették meg tanulóink a sza-
bályok szigorú betartása mellett. 
Körültekintő szervezéssel, osz-
tályonként, ünnepélyes keretek 
között az iskola aulájában került 
sor az évfordulóval kapcsolatos 
megemlékezésre. 

Rátóczi Csilla magyartanár

S zeptember első hetében, 
mikor még alacsony volt 
a fertőzöttség, gyorsan 

megtartottuk a papírgyűjtést. 
Ezután takaréklángon működ-
tek a programok. De volt októ-
ber 6-án aradi műsor kint a kop-
jafánál, október 23-án 56-os benn 
a rádióból. Novemberben online 
pályaorientációra és kinti őszbú-
csúztatóra került sor. December 
6-án korán reggel még az üres 
iskolában járt a Mikulás (kesz-
tyűben), és minden héten volt 
egy kis ádventi felolvasás az is-
kolarádióból. A karácsony szin-
tén az éterből szólt, ezután men-
tünk a téli szünetre. Januárban a 
magyar kultúra napja osztályfő-
nöki órás rendezvénnyé vált, és 
most jön a farsang, szintén osz-
tály szinten. Érthető tehát a sí-
rós-nevetős hasonlat.
 Hogy mi volt még? Decem-
berben kreatív kollégáink ping-
vinekkel dobták fel az iskola han-
gulatát, az épület megkapta a téli 
díszeit. Volt városi focibajnokság 
is a Dózsa György úti pályán. Itt 
az 5.-6. osztályosok másodikok, 
a 7.-8.-osok elsők lettek! Szép 
eredményt értek el a Bolyai ma-
gyar és matematika versenyesek 
is! Varga Miron tanulónk pedig 
szédületes eredmények kapujá-
ban áll gyorskorcsolyából.

Akik a fő-
szereplők voltak
Papírgyűjtés: Kiss Gábor és Kiss-
né Fehér Judit tanárok, DIKI-s 
gyerekek. Október 6.: Gé-
mes Ilona és Kiss Gábor tanárok, 
7. évfolyamos diákok. Október 
23.: Horváthné Gyurcsán Erika 
és Malinkó Judit tanárok, 8. évfo-
lyamos diákok. Pályaorientációs 
nap: Dominek Tünde és Horváth-
né Gyurcsán Erika tanárok és az 
iskola valamennyi osztálya. Ősz-
búcsúztató: Orczi-Tóth Enikő ta-
nár és a tanítók, pedasszisztensek 
egy része, napközis tanulók. Fo-
cibajnokság: Pichler Rudolf tanár, 
felsős focisták. Ádvent: Horváth-
né Gyurcsán Erika, Kiss Gábor, 
Veszprémi Klára tanárok. Miku-
lás: Kiss Gábor és Kissné Fehér 
Judit tanárok, „Manók” kesz-
tyűben. Pingvin Csoport: Du-
dás Laura és Kovácsné Gyet-
vai Györgyi tanítók, szorgalmas 
kollégáink. Karácsony: Berényi 
Mária, Kabai Gabriella és Kiss-
né Fehér Judit tanárok, 5. évfo-
lyamos diákok. Magyar kultúra 
napja: osztályfőnökök. 
 Mire ez a cikk megjelenik, le-
zajlik a farsang. De sokkal vissza-
fogottabban, mint máskor. Ezért 
nem is tehetünk mást, mint hogy 
bizakodva tekintünk a jövőbe, 
várva a járvány visszaszorulá-
sát. Reméljük, egy-két tavaszi 
kinti program már megvalósul-
hat. Andrássy-túra, papírgyűjtés, 
gyereknap, osztálykirándulások, 
ballagás… De jó lenne!

Kiss Gábor, Andrássy iskola
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Tekeredik a rétes… 
(STRUDELESSEN)

Sulizsák program: a Petőfi  iskola 
is csatlakozott a textilgyűjtő akcióhoz

Jelentős kitüntetést kapott 
egy vecsési óvodapedagógus

OKTATÁSOKTATÁS

A z idén sajnos ez is másképp ala-
kult. Bár a hagyományőrző „Nar-
ren hoch zeit”-ot és az azt megelőző 

farsangi szokásokat a gyermekek előadá-
sában jelenleg személyesen nem élhettük 
át, de a frissen sült rétes elmaradhatatlan 
volt. Az idén is, mint minden évben igazi, 
kézzel nyújtott, húzott rétest készítettünk 
óvodánkban. Fontos számunkra, hogy a 
gyermekek megismerjék ezt, a nagyanyá-

Munkája elismeréseként Koch Valéria-díjat kapott Weimert Éva 
óvodapedagógus, a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda munkatársa. 
A díjat a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata adja, 
melyet csak magyarországi német nemzetiségiek kaphatnak.

  Megkezdődött a Sulizsák program, mely-
hez idén is csatlakozott a Petőfi  Sándor Ró-
mai Katolikus Általános Iskola és Gimná-
zium. A program keretei között az iskola 
újrahasznosítás céljából gyűjt lakástextile-
ket, kiegészítőket és használható ruhákat is 
– derült ki az intézményfelhívásából. 
 „A ruhagyűjtés nagyon fontos, hiszen 
ezáltal is csökkentjük a szemét mennyisé-
gét. Mivel ökoiskola vagyunk, számunkra 
is fontos a környezetvédelem.” – olvasható 
a Petőfi  suli Facebook-oldalán közzétett be-
jegyzésben. 
 Az intézmény szakadt, foltos, nem hasz-
nálható rongyokat, textileket és használha-
tó ruhákat egyaránt gyűjt, melyeket később 
az autóiparban, a gépiparban, a termelőipar-
ban használnak fel, illetve a használható da-

rabokat rászoruló családok részére juttatják 
el. Az összegyűjtött és leadott textilekért a 
Sulizsák program keretében rögzített kilón-
kénti árat fi zetnek, a befolyt összeggel az is-
kolát támogatják. 
 A textileket a program keretében bizto-
sított Sulizsákokban vagy kukászsákokban 

adhatják le. A ruhagyűjtésben nemcsak a 
Petőfi  iskola diákjai vehetnek részt, a prog-
ramhoz bárki csatlakozhat. 
 A zsákokat február 26-án és március 1-jén 
7 óra 30 és 17 óra között, illetve március 2-án 
reggel 9 óráig adhatják le a Petőfi  iskolában.   

VT info
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A Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda (Dorfkindergarten 
We tsc hesch) évek óta ebben a farsangi időszakban a jónéhány 
éve felelevenített Strudelessen (Rétesevés) rendezvényre készül. 

ink receptje alapján hagyományos módon 
készülő fi nomságot. 
 Erre a napra aulánkban egy gyermekmére-
tű, hangulatos, sváb jellegű kiskonyhát rendez-
tünk be a régi időkre emlékeztető edényekkel, 
használati tárgyakkal. Már a reggeli óvodába 
érkezés is más volt az ízlésesen berendezett kis 
helyiség láttán. Belépéskor az óvó nénik által 
készített óriásplakát is erre a nem mindenna-
pos programra csalogatta a gyermekeket. 

 A délelőtt folyamán Ildi néni és Zsuzsi 
néni nagy szeretettel vezette be a gyerme-
keket a rétes készítés minden apró csínjá-
ba. Óvodásaink megismerkedhettek mind-
két nyelven a rétes hozzávalóival, miközben 
ámulattal figyelték, hogy az alig tányér-
nyi tésztából fi noman emelgetve, óvatosan 
húzkodva, asztalnyi nagyságú réteslap lesz. 
A munkálatokhoz jó hangulatot adott az au-
lában megszólaló nemzetiségi zene is.
 Manapság nagy ritkaság gyermekként át-
élni ilyesmit. Megérte a fáradozást, mert a 
fi nom almás rétes délben minden gyermek 
tányérjára odakerült, és a fahéjas alma illa-
ta még délután is betöltötte óvodánkat. 

Kolozsi Ildikó, Német nemzetiségi szakmai 
munkaközösség

E zt a díjat két kategóriában adják: kö-
zépiskolásoknak a jó eredményei-
kért, kiemelkedő munkájukért és 

teljesítményükért a nemzetiség életében, 
illetve felsőoktatásban végző hallgatók-
nak nemzetiségi témájú szakdolgozatu-
kért, akik szintén jelentős eredményeket 
értek el a nemzetiségi tevékenységükkel – 
mondta a nemrég Baján, az Eötvös József 
Főiskolán végzett Éva. 

 De vajon mivel érdemelte ki 
a díjat? Elárulta, gyermekkora 
óta részt vesz a nemzetiség kö-
zösségi életben. Általános isko-
lás kora óta szaxofonon zenél, 
12 éve tagja a Villányi Ifjúsági 
Fúvós Zenekarnak, ahol tovább-
ra is ápolja a sváb zenei hagyomá-
nyokat, melyeket különböző fellépé-
seken bel- és külföldön egyaránt népszerűsít. 
 Emellett az általános iskolában német nép-
táncoltam, jelenleg német nemzetiségi óvoda-
pedagógus vagyok, és két éve az „Egyesület 
a magyarországi német gyerekekért” testü-
letben tevékenykedem – vallotta be. 
 A díjra még októberben kellett pályázni, és 
úgy voltam vele, én is megpróbálom. Koráb-
ban a bátyám és több ismerősöm is megkapta. 
Decemberben értesítettek, sajnos, a jelenlegi 
helyzet miatt nem volt semmilyen ünnepé-
lyes díjátadó. Minden évben látványos gála-
műsor szokott lenni, de ezúttal csak az Unser 
Bildschirm, német nyelvű magazinműsor jött 
ki és forgatott velem egy riportot. Minden bi-
zonnyal a jövő évi gálán kapom meg a díjat
– mondta a csinos óvodapedagógus. 

 Elárulta, eszmeileg nagyon nagy értéke 
van a díjnak, nagyon örült neki, hiszen mes-
terdiplomások is megpályázták a díjat, mi-
közben ő még csak egy alapfokozatú diplo-

mát szerzett. 
 – Gyerekkorom óta benne va-

gyok a német nemzetiségi élet-
ben, és ez egy méltó elismeré-
se a munkámnak, hiszen ennél 
csak a Magyarországi Német-
ségért Arany Dísztű kitüntetés 
komolyabb, amit az idősebbek-

nek adnak, akik egy komoly élet-
pályán vannak túl.

 Nemzetiségi óvónőként kiemelten 
fontos számára, hogy fejlődjön, és ki tudja 
hozni a maximumot nyelvileg és szakmai-
lag is a munkájából. Az óvodában elsődleges 
a német nyelv, de emellett vannak foglalko-
zások is, melyeken a gyerekekben erősítik a 
nemzetiségi érzést. Nem beszél egész nap né-
metül, viszont igyekszik minél jobban meg-
ismertetni a német nyelvet a gyerekekkel. 
 – Fő célom, hogy minél játékosabban, a 
tanulás érzése nélkül adjam át ismereteimet, 
tapasztalataimat a gyermekeknek. A német 
nyelvet a sok szemléltetés által könnyebben 
megértik, nem kell mindent elmagyarázni ne-
kik, A nemzetiségi témájú foglalkozásokkal, 
programokkal pedig segítünk nekik a nem-
zetiségi identitásuk kialakításában – összeg-
zett Éva. Sz. Gy. 

A fi atal óvodapedagógus fő célja, hogy 
minél játékosabban, a tanulás érzése 
nélkül adja át ismereteit a gyerekeknek

nak.
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A z év elejei programjain-
kat még zavartalanul bo-
nyolíthattuk le, valamint 

újonnan elindított családi ese-
ményeink első alkalmát, azon-
ban február végén már szembe 
kellett nézni a COVID-19 jár-
vány hatásaival. Végül márci-
us közepén – a magyarországi 
első járványhullám kezdetével – 
a kormányzati döntésnek meg-
felelően be  kellett zárnunk a 
kulturális központot. A Játék-
szín „Legénybúcsú” című telthá-
zas előadásával búcsúztunk egy 
jó időre közönségünktől. Elma-
radtak tavaszra tervezett színhá-
zi előadásaink, koncertjeink, te-
matikus programjaink, valamint 
művészeti csoportjaink és közös-
ségi foglalkozásaink összejövete-
lei is szüneteltek. Sajnos, az im-
már hagyományos Bálint Ágnes 
Mesefesztiválunkat sem tarthat-
tuk meg májusban, ami rendkí-
vüli volt a fesztivál nyolc éve író-
dó történetében. 
 A kihirdetett karantén időszak-
ban megpróbáltunk online akti-
vitásokkal kapcsolatban maradni 
közönségünkkel, látogatóink-
kal: közös táncra invitáltuk őket 
BÁKK Manóval, interjút készí-
tettünk az elmaradó Mesefesz-
tivál sztárfellépőivel, valamint 
Meseíró pályázatot is hirdettünk. 
A Mazsola Játszóház pedagó-
gusai interaktív mesés-kézmű-

ves online foglakozás sorozatot 
indítottak, amellyel próbálták a 
szülőket segíteni, a gyerekeket 
pedig hasznos és fejlesztő fe-
ladatokkal elfoglalni.
 A nyári járványhelyzet enyhül-
tével augusztusban tematikus tá-
borokat szerveztünk, melyeken 
kedvezményes részvételi díjért 
vehettek részt a vecsési gyerme-
kek. Három ingyenes szabadtéri 
eseményt is szerveztünk, korlá-
tozott létszámmal, a járványügyi 
szabályok betartásával. Július-
ban és augusztusban a kulturá-
lis központ előtti téren lépett fel 
Vecsési Hagyományőrző Zene-
egyesület Fúvószenekara, illet-
ve a Shadows Band.
 Tavasszal elmaradt esemé-
nyeinket igyekeztünk az őszi 
időszakra átszervezni, így 

szeptemberben és októberben 
bepótolhattuk a Játékszín „Tel-
jesen idegenek” című előadá-
sát, a Zorán koncertet, a Fórum 
Színház „Love.hu” című előadá-
sát, Szabó Gyuri bácsi, a bükki 
füves ember előadását, valamint 
Kovács András Péter dupla Du-
maszínház előadását. Mindezek 
ellenére a kialakult járványhely-
zet miatt teljes bizonytalanság-
ban vártuk, mikor kell újra korlá-
tozó intézkedéseket bevezetnünk, 
netán ismét teljesen bezárni in-
tézményünket. A fennálló hely-
zetben is megpróbáltunk őszre 
eseményeket szervezni a szigorú 
szabályok betartásával (létszám-
korlát, kötelező maszkviselés, 
kötelező távolságtartás). Októ-
berben és novemberben még két 
családi programot valósítottunk 

Milyen volt a BÁKK tavalyi éve? 

Ahogy az élet más terü-
letén, úgy a vecsési kul-
turális életben is nagy 
változásokat és nem 

várt kihívásokat hozott 
a 2020-as esztendő. 

A Bálint Ágnes Kulturális Központ évértékelő írása    
meg: a Holló Együttes koncert-
jét, valamint a Mazsola Játszó-
ház immár hagyományos családi 
Halloween eseményét. Azon-
ban a november 11-étől életbe 
lépett járványügyi rendeletben 
foglaltak szerint újra teljes ren-
dezvénytilalmat kellett érvény-
be léptetnünk, melynek értel-
mében közönségünk azóta sem 
látogathatja intézményünket. 
 A tavaszi karanténhelyzet alatt, 
valamint az újabb rendezvénytila-
lom idején sem tétlenkedtek, tét-
lenkednek munkatársaink, hiszen 
a programok folyamatos átszer-
vezése mellett számos fejlesztést 
indítottak útjára: megújult a köz-
pont színháztermének lelátója, az 
energiatakarékos fenntartás ér-
dekében napelemeket telepítettek 
az épületre, az arculatváltás ré-
szeként pedig az aula mellett az 
intézmény weboldala is új külsőt 
kap, mely nemcsak kinézetében, 
de funkciójában is megfelel majd 
a 21. század követelményeinek.
 A világjárvány okán át kell 
gondolni, mit kell tennünk, ten-
nie a kulturális ágazatnak, hogy 
fenntartható maradjon a jövő-
ben is, keresetet tudjon biztosí-
tani munkavállalóinak és művé-
szeinek, művelődést, minőségi 
szabadidőtöltést közönségének. 
Ennek vizsgálatára 2020 őszén 
online közönségkutatást indí-
tottunk, mely ugyan még csak 
az első lépése a folyamat rea-
lizálásának, azonban a kutatási 
eredmények ismeretében 2021 
tavaszára már terveink szerint 
olyan eseményeket szervezhe-
tünk – akár online is – melyek-
kel a megváltozott körülmények 
között is kiszolgálhatjuk közön-
ségünk igényeit. 

Bálint Ágnes Kulturális Központ

A Legénybúcsú című színdarabbal búcsúzott 
közönségétől tavaly márciusban a BÁKK

A tavasszal elmarad események közül többek 
között a Zorán koncertet is sikerült bepótolni ősszel
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KULTÚRA

Hagyományos szalmapörzsölés 
erdélyi, szentegyházi módon (2019)

G. Ferenczy Hanna 
Irodalmi Kör alkotásaiból

Sallay Gyula
Szerelem (Valentin napra)

Benke Mária
Tavasz a télben…

Varjasi Béla
Válassz!

Hegedűs Károly
Bizalom

Kelemen Bata Mária
Az éhes kisegér 

Dobos Rózsa: 
Téli patak (akvarell)

Igaz szerelem volt, lobogó láng,
hol a csintalan napoknál több a vágy.
Fészekrakó láz volt, ahol a vágy
napokról napokra járt.
Itt a hátmosással azt is megéred,
hogy mell a mellel összeérjen.
Ott a zuhanyból a vízsugár,
arcomról arcodra száll.
Mint gólya fészekben a gallyak,
arcomra borult minden gömb és hajlat.
Itt azzal be nem éred,
hogy most, meg majd a jövő héten.
Itt a vágytól vágyig érő napok
tuja sorként állnak az útvonalon.
Akarod az estét a hajnalt a napot,
megélni vele az összes pillanatot.
Itt a vágy megakarja élni,
az élet táncoló ritmusát.
Igaz szerelem volt fészekrakó láz.
Melyben már elvesztek Rómeók, Júliák.

Ha nem tudnám, hogy tél van
ámulnék, csodálkoznék…
Kimegyek a kertbe, madarak
csicseregnek, a virágok éledeznek.
Február elseje van. Mi ez?
Nem bánom, csak félek,
lesz ennek még böjtje?
Tűnődöm a régi teleken,
elvarázsolt a szerelem.
Havazást, hóembert, csikorgó telet
éltünk át boldogan, meg amit lehet.
Jó meleg szobába örömmel mentünk 
hógolyózás után átmelegedni…
Jó ezekre a telekre visszagondolni.
Már nem is tudom, hogy örüljek-e?
Szorongjak mindentől? – azt már ne!
Változtatni úgy sem tudok rajta,
jól van, ha ez a tél ilyen fajta.
Lesz, ahogy lesz – gondolom,
a világjárványról is ezt mondom.
Minden megoldódik „magától”
ha én jól érzem magam, az nem gátol…
Ha nekem rossz, attól nem változik,
ha kedvem jó, a gond távozik.
Éljünk mind jókedvvel, békességben
ezt kívánom magunknak üdvösséggel.

Istentől van az eredet,
tőle ered a szeretet.
Csodálatos dolog,
csak nem mindenki tudja.
Úgy leszünk boldogok,
ha szívünk áthatja.
Van, kiben más tombol,
gonosz szív, gyűlölet.
Eredménye rombol,
széthúznak emberek.
Rajtunk múlik melyik
irányítja létünk.
Leginkább az illik:
szeretetben éljünk!
A legtöbb emberre
mégsem ez igaz:
tekinthetsz bármerre,
olyan sok a gaz…
Sokkal több gyűlölet,
múlóban a szeretet.
Az jó végkifejlet,
ha győz az eredet.

Naponta készülök a csodára,
hogy megmutassam, 
mennyire szeretlek.
Most fáradt szemeimen 
felhők pihennek,
indulás előtt még szenderegnek.
Ha kipattan a hajnal bimbója
a felhők iramlanak a távolba,
szemem frissen, üdén készül
az újabb csodára.
Megfürdik a kelő nap sugarában,
fényét cicomázza,
ha rád néz, szemed is lássa,
értse e mutatványt,
lelkem tükrét bíztam rád.

Mezőfalvi Elemér,
tudod, ki Ő? – egy egér.
Jó barátja Macska úr, 
fényes szőrű vén kandúr. 

Sírva cincog Elemér.
Vacsorája csak kenyér. 
Ne sírj! – inkább meséld el,
mit ennél ma? – mondjad el! 

Ne cincogjon hát a húr! 
Így kérleli Macska úr. 
Sajtra éhes pocakom,
a kedvencem, imádom! 

Hol találom, nem tudom!
Sose búsulj! – mutatom!  
Látod azt a nagy kéményt?
Ott a sajtgyár kislegény. 

Hogyha oda besurransz, 
éhes hassal nem maradsz! 
Na, de vigyázz! – ott az őr!
A bundája vörös szőr. 

Karma hegyes, zöld szemű,
ha meglátod, menekülj!
Nagy a veszély belátom. 
Megköszönöm Barátom! 

Elemérre gond szakad. 
Szíve talán meghasad. 
De, élete többet ér,
jó lesz neki a kenyér! 

Az oldalt összeállította: 
Szénási Sándor István

N emzeti kultúránk ünnep-
napját a város vezetése 
minden évben kitünte-

tő fi gyelemmel kísérte, és évente 
a nemzeti kultúra képviselőinek 
biztosított fellépést. Így Sebestyén 
Márta, a Sebő Együttes vagy az 
ExperiDance Táncegyüttes mu-
tathatta be kivételes tehetségét 
és a magyar kultúra gazdagsá-
gát. Örvendetesen új színfoltja 
lett az ünnepnek, amikor helyi al-
kotócsoportok kiváló produkció-
it láthattuk. A Kisspista Színház 
rendezésében Vecsésiek Vecsés-
ről mutattak be egész estés szín-
játékot, mellyel az elmúlt száz 
év helyi kulturális életébe nyúj-
tottak betekintést. 2018-ban ün-
nepeltük a település első, írásos 
említésének 700 éves évforduló-
ját. A WAT Társulat erre az alka-
lomra „700 év egy szívdobbanás” 
címen, zenével-tánccal, énekkel 

mutatta be jellemző korszakait 
településünknek. 

Városi bál
Liptai Rita, a Polgármesteri Hi-
vatal munkatársa volt 2007-ben a 
rendezvény megálmodója. Arra 
gondolt, hogy a már meglévő bá-
lok (sváb, erdélyi, sport) jól be-
határolható rétegeknek szólnak, 
de a többi táncos kedvű és lábú 
vecsési hátha eljönne egy felhőt-
len szórakozást ígérő bálba. Jó 
érzékkel január közepére tette 
a dátumát, és egyéni szervezés-
ben valósultak meg a mulatságok. 
A bál hamar népszerű lett, és már 
decemberben kitehették a megtelt 
táblát. Az első a Falusi iskola aulá-
jában volt, amit az Airport Hotel 
követett. Később a Kulturális Köz-
pont lett a helyszín. Tavaly új szín-
helyen, új szervezők által valósult 

meg a mulatság, de a 
folytatásra várni kell. 

Vecsési 
böllér-
verseny
Egyéves előkészület 
után – 2014. február 
22-én – került meg-
rendezésre az I. Ve-
csési Böllérverseny. 
Tavaly már a hete-
diken szórakoztunk. 
Zehetmayer József 

(Cegi), a főszervező azt gondol-
ja a legfontosabbnak, hogy a je-
lentkező 10-12 csapat nemcsak a 
helyi (sváb és magyar) szokásokat 
és ízeket varázsolja elénk, hanem 
a térségből, sőt Erdélyből érkezők 
is idehozzák lakóhelyük jellemzőit.
 Az önkormányzat és a támo-
gatók jóvoltából bőséges a díjak 
és különdíjak listája, amelyek-
ről a Jegenyei István által veze-
tett szigorú zsűri dönt. A prog-
ramban van kulturális műsor is, 
de a csapatoknál is gyakori ven-
dég a muzsika és az éneklés. Így 
az egyre több érdeklődő a fi nom 
falatok mellett kitűnő hangulat-
ban töltheti el a napot.

Svábbál
A jelenleg is működő Honisme-
reti Kör 1968-ban alakult meg, és 
tagjai 1979-ben gondoltak arra, 
hogy bált szervezzenek. Abban 
a légkörben tanácsosnak gon-
dolták, hogy ne „sváb” bál nevet 
adjanak neki, hanem a jól csen-
gő, „Hagyományőrző bál” ne-
vet kapta. A sikeren erőre kap-
va és a jelentkező igény miatt 
1980-ban már kettőt is rendeztek, 
és 1985-ben már „Svábbál” állt 
a meghívón. Olyan nagyra nőtt 
a báli létszám, hogy évente ko-
moly gondot jelentett a megfele-
lő helyszín kiválasztása. 2014-től 
a BÁKK színháztermében és au-
lájában rendezik a bált. A Honis-
mereti Kör 25 mulatságot szerve-
zett, utánuk a Lumpen Klumpen 
Tánccsoport vette át a szervezést, 
de 2017-től az NNÖK is tevéke-
nyen részt vesz a sikeres lebo-
nyolításban, amelyet minden év 
február első szombatján tartanak.
 

Erdélyi bál
Az Orbán Balázs Erdélyi Kör 
1996-ban alakult és napjainkig 
markáns közéleti szereplője a he-

SZEGÉNY 
FARSANG 

VOLT…
Tavalyi kiadványainkban leírtuk, hogy a 

koronavírus járvány miatt mikor, mi maradt 
el, vagy szerényebb körülmények között mi 

valósulhatott meg, mivel lettek szegényebbek 
a város ünnep- és hétköznapjai. Tavaly a 

lentebb felsorolt rendezvényeket még meg 
lehetett tartani, de a járvány elhúzódása 

miatt idén már ezek is elmaradtak.

lyi közéletnek. 2000-ben rendez-
ték első báljukat. Kezdetektől feb-
ruár második hétvégéjén, hogy 
mindenképp beférjenek a far-
sang időszakába. Már az indulás-
tól két újdonság jellemzi mulat-
ságukat. Az egyik, hogy műsor 
színesíti az estét. Tánccsoportok, 
népdalkörök és több esetben ran-
gos művészek okoznak kellemes 
perceket a bálozóknak. A másik 
érdekesség a batyus jelleg. Hihe-
tetlenül gazdag kínálat áll össze 
ilyenkor az asztalokon. Az étel 
és az ital bősége, változatossága 
mellett a jó zene biztosítja a han-
gulatot reggelig. 

Rétesevés
– Strudelessen
Hamvazószerdához kapcsolódik a 
vecsési svábok régi hagyománya. 
Ez a szokás a kitelepítés után is 
fennmaradt, de hamarosan fele-
désbe merült. A hagyomány sze-
rint egy menyasszonynak öltözött 
legény és ifjú vőlegénye néhány 
zenész társaságában felkeresi a 
lányos házakat. Itt illett rétessel 
kínálni a vendégeket, majd a lá-
nyok csatlakoztak a vidám, tréfás, 
lakodalmas menethez. A rendez-
vénynek helyt adó kocsmában a 
fi atalok csak éjfélig szórakozhat-
tak, mert onnan már kezdődik a 
hosszú, 40 napos böjt.
 Az NNÖK és a sváb fi atalok 
2003-ban keltették életre ezt a 
hagyományt. A város nemzetisé-
gi iskolásai, óvodásai idézik fel a 
régi szokásokat, a Vecsési Zene-
iskola és a VHZ Ifjúsági Zeneka-
ra színesíti a műsort. Szorgos csa-
ládok helyben bemutatják a rétes 
készítését, amelyekből fogyaszta-
ni és vásárolni is lehet. Természe-
tesen zene és tánc sem maradhat 
el. (A Falusi Nemzetiségi Óvodá-
ban végül zárt körben idén is fel-
idézték a rétesevés régi hagyomá-
nyát. Szerk.)  Szalontai János

A 700 év fellépői, 
előtérben az alkotók (2019) 
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M ondhatni egy sikeres ember, pe-
dig ezekhez a sikerekhez komoly 
egészségügyi problémák vezettek. 

Ettől függetlenül egy életvidám, energikus, 
tetterős nővel beszélgettünk.
 – Korábban is blogoltam, de nyolc és fél éve 
cukorbetegséget, majd rá kb. három hónapra 
egy nagy rosszullét után gaszt ro nterologiai 
vizsgálat által cöliákiát diagnosztizáltak, majd 
a következő években jött a többi allergia (tej, 
mogyoró, szója, koffein, hisztamin, pajzsmi-
rigy alulműködés) – mondta a blogger. 
 Elárulta, korábban a Nosalty gasztro-
oldalon már voltak fent receptjei, de miután 
kiderült a baj oka, elvégzett egy táplálko-
zás-tanácsadói tanfolyamot, így hitelesebb-
nek látta a segítségnyújtást a tapasztalat és 
a tanultak által, majd csinált egy új blogot, 
melyen csak mentes ételekről ír. 
 – Nem olyan egyszerű ám így háztartást 
vezetni, de hozzá lehet szokni, főleg, hogy 
a két gyermekem is tejallergiás. Amíg a na-
gyobbnál ez csalánkiütés formájában jött elő, 
addig a kisebbnél légúti problémákat oko-
zott. Számomra az első félév volt igazán ne-
héz, abban az időszakban kellett kitapasztal-
nom, hogy mit mivel lehet helyettesíteni. 
 Ugyanakkor anyagilag jóval inkább 
igénybe veszi az 
ember pénztárcáját, 
hiszen amíg egy át-
lagos kenyér kilója 
350 forint, számára 
ez közelíti az 1000 
forintot, de ugyanez 
a helyzet a liszt ese-
tében is, ott mintegy 
ötszörös árat kell fi -
zetnie. Ehhez mind-
össze havi 6500 fo-
rintos adójóváírást 
kapnak. 

 Blogjának köszönhetően azonban na-
gyon népszerű, Youtube-csatornája is rop-
pant sikeres, sokan keresik és televíziókban, 
nyomtatott és online sajtótermékekben is 
megjelenik. 
 – Tartottam már felnőtt és gyermek sütő-
tanfolyamot is, szakmai partnere vagyok a 
’Csak a mentes’ márkának, semmi nem hi-
ányzik számomra az étkezésből, mert min-
dent el tudok készíteni. Ez is fejben dől el, 
és ha valaki hozzászokik, meg tudja csinál-
ni. Számomra nincsenek „csalónapok”, mert 
tudom, azokat megszenvedem, a cöliákia 
(gluténérzékenység, egy örökletes autoim-
mun betegség), életfogytig tartó diétát igé-
nyel. Egy diétahiba akár több éves diétát tehet 
tönkre, hisz az autoimmun folyamat beindul 
a szervezetben – mondta Mona azzal kapcso-
latban, mennyire át tudta alakítani az életét. 
 A Yuotube csatornájára többnyire édes 
dolgok és pékáruk kerülnek fel, hiszen akik 
először szembesülnek a mentes életmóddal, 
azoknak az első kérdése többnyire: Milyen 
kenyeret fogok enni? 
 – Ha ezt megmutatom, örülnek, de nem 
fogom ezeket a képeket túlcsicsázni. Mind-
egyik könyvemnél kritérium volt (melyet 
persze a blogomon is alkalmazok), hogy az 

ételeken legyen a hangsúly, nincs cicoma és 
photoshop.
 Úgy véli, ha a szülőnek mentesen kell ét-
keznie, akkor a gyerek is könnyebben hozzá-
szokik. Tisztában kell vele lenni, egy aller-
giás embernek egyetlen morzsától is rosszul 
lehet lennie. De egy gyereknek is simán rá 
lehet állni az ilyen jellegű életmódra. Ne-
kik szerencséjük volt, hiszen az óvó nénik 
és a tanárok is fi gyelnek rá, hogy a gyere-
keknek allergiája van. Így ha ünnepség van, 
inkább ő csomagol otthonról olyan süte-
ményt, amit a gyermeke is fogyaszthat, il-
letve a tanár néni fi ókjában is lapul nekik 
való fi nomság. 
 – Ha éppen születésnapot tartanak a su-
liban, a szülők is fi gyelnek erre, rendszerint 
jeleznek nekem, hogy vagy küldjek be vala-
mit Annával, vagy mit ehet a kislány, tehát 
folyamatos az egyeztetés. De ehhez szük-
séges volt a jó kommunikáció, értve ezalatt, 
hogy év elején tájékoztattam őket, elmagya-
rázva a dolgokat. 
 Járt úgy, hogy nyaralásnál az egyik he-
lyen kinevették, máshol teljes odafi gye-
léssel foglalkoztak a kérésével.  Számá-
ra egy sült krumpli evése egy étteremben 
is veszélyes lehet, hisz ha már ugyanab-

ban sütik a krumplit, 
amiben előtte egy 
hagyományos rán-
tott húst, az már saj-
nos szennyeződés-
nek számit.
 Ennek ellenére 
úgy érzi, teljes éle-
tet él, és mindenki 
számára szívesen se-
gít vagy ad tanácsot, 
aki újonnan szembe-
sül a hozzá hasonló 
problémákkal.  Sz. Gy. 

Teljes élet
 – MENTES ÉTELEKKEL

Kiss Mona, gasztroblogger, külön Youtube-csatornája van, 
melyeken speciális étrendekkel foglalkozik, megjelent négy 

könyve, emellett számos televíziós csatorna műsorában 
szerepelt. Negyedik könyvében – melyet Légrádi Ildikó, 
mentálhigiéniás szakemberrel írt – a receptek mellett 

(melyeket Mona készített), Ildikó megfogalmazta, hogy lehet a 
gyermeket akár a közös főzésbe bevonni, a közös étkezésekbe, 

közös vásárlásba, nagy hangsúlyt fektettek a gyermeki 
lélekre, mind a pszichológiai, mind a receptes tartalomban.

ÉLETMÓD KÖZÖSSÉG

Gyakori, hogy gyermekeivel közösen 
készítik el a mentes ételeket

Kiss Mona sikereihez 

komoly egészségügyi 

problémák vezettek

E ltscher-Falvai Anett és férje nyolc év-
vel ezelőtt ismerték meg egymást, és 
négy év együttélés után kötöttek há-

zasságot. Találkozásukkor már a harmincas 
éveikben jártak, ezért nem akartak sokáig 
várni a gyermekvállalással. Próbálkozásaik 
azonban nem jártak sikerrel, így felkerestek 
egy meddőségi klinikát.
 – Egyik vizsgálat követte a másikat, mind-
kettőnknél találtak kisebb-nagyobb egészség-
ügyi problémákat, de az orvosunk azt mond-
ta, hogy lombikprogramra teljes mértékben 
alkalmasak vagyunk. Nagy reményekkel be-
lefogtunk az első, a második, a sokadik ke-
zelésbe. Ma már nem is tudom, hogy csinál-
tuk mindezt végig – emlékezett vissza. 
 Hétszer próbálkoztak beültetéssel, hat al-
kalommal Magyarországon, utoljára pedig 
Csehországban, egy brnoi klinikán. Ezalatt 
többször is felcsillant a remény, amit végül 
mindig újabb csalódás követett. A lombik-
program közben egyre nagyobb lelki, fi zi-
kai – és persze anyagi – terhet rótt a házas-
párra, és a házasságukat is próbára tette ez 
az időszak. Mindezek ellenére kitartottak, 
mert mindent megadtak volna, hogy vérsze-
rinti gyermekük szülessen. 

 – Fizikailag is nagyon meg-
terhelők voltak a beavatkozások, 
de a lelki oldala sokkal fájdalma-
sabb. Éreztem, hogy ezt nem le-
het folytatni a végtelenségig, és 
el fog jönni az idő, amikor azt 
mondom, itt a vége. Ezt a dön-
tést pedig mindenképpen én sze-
rettem volna meghozni – mond-
ta Anett a megpróbáltatásaikkal 
kapcsolatban.  
 A hetedik beültetésre már úgy 
utaztak el, hogy tudták, az lesz 
az utolsó. Előrelátók voltak, ezért 
már a negyedik lombik után el-

indították az örökbefogadást, mert azt lehe-
tett tudni, hogy a folyamat hosszú, akár éve-
kig is eltarthat, de Anették esetében végül 
nem így történt.
 – Amikor megkaptuk az örökbefogadási 
határozatunkat, akkor azt mondták a szak-
szolgálatnál, hogy a várakozási idő 3-5 év is 
lehet. Ezt mérlegelve úgy döntöttünk, hogy 
adunk magunknak még esélyt Brnoban, az-
tán abbahagyjuk a kezeléseket. Az utolsó 
beültetést azonban már úgy csináltuk végig, 
hogy nálunk volt Léna. Anyukámék vigyáz-
tak rá otthon, amíg mi egy napra kiutaztunk 
Csehországba.  Soha nem gondoltuk volna, 
hogy épp mi leszünk azok a szerencsések, 
akik egy éven belül örökbefogadhatnak. So-
kan nem is hitték el, hogy ez protekció nél-
kül sikerült, pedig így volt. Ráadásul nem is 
civilszervezethez fordultunk, hanem az álla-
mi TEGYESZ-hez. 
 Miután megcsörrent a telefon, és közölték 
az örömhírt, hogy egy három hónapos kis-
lány örökbefogadó szülei lehetnek, felgyor-
sultak az események. Gyorsan eljött a barát-
kozás időszaka, ami a gyermek életkorából 
adódóan abból állt, hogy a nevelőszülőknél 
meglátogathatták a picit és fokozatosan átve-

hették a gondozási feladatokat. De ilyen rö-
vid idő alatt nem alakul ki erősebb kötődés 
és a nagy érzelmek sem jönnek egyik pilla-
natról a másikra. Ezt így utólag már Anett 
is tudja, de akkor azt hitte, hogy mindez va-
rázsütésre történik, ami újabb lelki próbaté-
tel elé állította a házaspárt. 
 – Azt hittem, annyira vágytam már egy 
gyermekre és már annyi mindent megtettem 
azért, hogy anya lehessek, hogy csak ráné-
zek majd arra a csöppségre és érzem, hogy ő 
mostantól az enyém. Ez azonban sajnos nem 
ilyen egyszerű, az ember nem válhat más-
fél hét alatt szülővé. Nekünk ugyanis eny-
nyi időnk lett volna rá – mondja Anett, aki 
szerint ezek az érzések szinte kivétel nélkül 
minden örökbefogadó szülőnél megjelennek. 
 – Azóta több örökbefogadó családdal is 
kapcsolatba kerültem, akik hasonló lelki ne-
hézségekről számoltak be. Nem szabad elfelej-
teni, hogy egy örökbefogadásba mind a szülő, 
mind a gyerek veszteségekkel érkezik, amiket 
nehéz feldolgozni. Számomra az volt a leg-
nehezebb, hogy nem volt előttem semmilyen 
minta, hogyan kell örökbefogadott gyerme-
ket nevelni, mert bizony másképp, mint egy 
vérszerintit. Más kérdések, más nehézségek 
és más örömök, sikerek jelennek meg, ami-
ket meg kell tanulni kezelni. Gyakran érez-
tük azt a férjemmel, hogy egyedül vagyunk 
a nehézségeinkkel, mert a legtámogatóbb 
környezet sem tudott válaszolni a kérdése-
inkre. Akkoriban sokan okoztak csalódást, 
mert nem is akarták igazán megérteni, min 
megyünk keresztül. Sokat segített volna egy 
olyan közeg, ahol „sorstársakkal” lehetünk.
 Többek között ezek az érzések vezettek 
odáig, hogy Anettben megfogalmazódott az 
Örökbe Klub gondolata, ahol a hasonló cipő-
ben járó örökbefogadó szülők és gyermekek 
is megoszthatnák egymással örömüket, bá-
natukat, tapasztalataikat.
 – Egy ideje már tervezgetem, hogy milyen 
jó lenne egy közösség, ahol az örökbefogadó 
szülők nyíltan beszélhetnek az érzéseikről, vá-
laszt kaphatnak a kérdéseikre és erőt merít-
hetnek mások élményeiből, tapasztalataiból. 
Erre egy bizonyos kor fölött a gyerekeknek is 
nagy szükségük lenne. Lénán is látom, mi-
lyen jó lenne neki egy olyan kortárs csoport, 
ahol örökbefogadott gyerekekkel játszhat. Már 
az óvodában átéli azt, hogy más, mint a többi 
gyerek, és biztos, hogy ha nagyobb lesz, ak-
kor lesznek olyan kérdései, amit nem feltét-
lenül a szüleivel szeretne majd megbeszélni. 
Szeretettel várnám azokat a házaspárokat is, 
akik még csak gondolkoznak az örökbefoga-
dáson. Őket mindenképpen bíztatnám, mert 
amellett, hogy nehéz és rögös utat kell végig-
járni, végül teljes értékű, boldog családdá vál-
hatnak. Örökbefogadó szülőnek lenne óriási 
kihívás, de a legszebb feladat az életemben.
 (Falvai Anett a falvai1anett@gmail.com 
e-mail címen várja azoknak a leveleit, akik 
csatlakoznának a kezdeményezéshez.)  

EGY KLUB 
az örökbefogadó 
családoknak
Eltscher-Falvai Anett és férje rengeteg csalódással, lelki és 
fi zikai megpróbáltatással teli rögös utat járt be, mire egy három 
hónapos kislány boldog örökbefogadó szülei lettek. Léna azóta 
négyévessé cseperedett, és egy szerető család teljes értékű 
tagja. Anett most egy olyan klubot szeretne elindítani, ahol az 
örökbefogadó családok segíthetik, támogathatják egymást.

Eltscher-Falvai Anett és kislánya, Léna
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Boksztábor Szárhegyen 
Csaba testvér támogatásával 
A dévai Szent Ferenc Alapítvány támoga-
tásával boksztábort szervezett Huszár Ár-
pád ökölvívó edző, a gyergyói Godako ököl-
vívó klub elnöke. A tábornak a szárhegyi 

Kájoni János Gyermekvédelmi Központ-
ja adott otthont és vett részt a szervezésé-
ben. Az edzések és a bemutató öklözések 
helyszíne a szárhegyi sportcsarnok volt. 
A Godako klub bázisát ugyanis Csaba test-
vér gyerekei adják. Csaba testvér szeretné, 
hogy a nála felnövő gyerekek bajnokok le-

gyenek, felkészüljenek az élet-
re, megtanuljanak adni és kapni 
is. Mint mondta, az ökölvívás a 
legkeresztényebb sport, mert a 
bokszban jobb adni, mint kap-
ni. Iskolai szünet révén összejöt-
tek sportolni a dévai, nagysza-
lontai, petrozsényi és szárhegyi 
gyerekek is.
 Csaba testvért székelyföldi út-
jára elkísérte Lettner Krisztina 
fotográfus és Csender Levente, 
József Attila-díjas író is, mivel 
készül a karácsonyra megjelent 
nagysikerű Böjte Csaba füves-
könyve – örömhöz segítő gondo-
latok – folytatása. Erre a tábor jó 
alkalmat adott, mert Csaba test-
vérrel dolgozni nagyon jól lehet 
útközben is. Szárhegyen még be-
lefért egy lovasszánazás is a gyer-
gyói télben. 

Farsangbúcsúztató 
nagybőgőtemetés
Az MTV1 is beszámolt arról, 
hogy Szárhegyen megtartották 
a nagybőgőtemetést. Az újkeletű 
hagyományteremtés alapja egy 
„temetés”, ahol megvannak a kel-
lékek: „pap”, siratóasszonyok, és 
a bőgő temetése jelképesen a far-

KÖZÖSSÉG

Testvértelepülésen történt

Az alkalmakat felhasználva Danguly 
Ervin szárhegyi polgármester üdvözle-
tét küldi a vecsési polgároknak.

Kedves Vecsésiek!
Gyergyószárhegy Önkormányzata és a 
településünk összes lakója nevében kívá-
nom Önöknek, hogy egészségben és ál-
dásokban gazdagon tölthessék az új esz-
tendőt!
 A mielőbbi viszontlátás reményében 
maradok tisztelettel és testvéri szere-
tettel. Danguly Ervin polgármester

Üdvözlet Gyergyó-
szárhegyről

Ahol adni nagyon jó. Jobbszélen Huszár Árpád ökölvívó edző 

Csender Levente, Böjte Csaba testvér, Csergő Haj-
nalka, a gyermekotthon vezetője és a kicsi lány az 
otthon lakója. Háttérben a gyermekotthon épülete
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sang vidám időszakának végét jelzi. A bú-
csúbeszédekben elhangzanak vicces, csip-
kelődő mondatok a közélet szereplői felé is, 
esetleg pajzán kiszólások, és veretes óhajok 
a közeljövőre. Természetesen a tánc és a mu-
latozás nem maradhat el. 
 Tavaly Szárhegy főszervezője és házigaz-
dája volt 12 Hargita megyei település ha-
gyományőrző csoportjai farsangbúcsúztató 
találkozójának, amelyen Vecsés település 
küldöttsége is jelen volt. szalontai
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Az őszi madárvonulás újabb 
és újabb meglepetéssel 

szolgált a patakparti 
sétáinkon. Már szeptember 

közepén elkezdődött! 

E gy közös, fotós kiránduláson alig 
hittünk a szemünknek, a fényképek 
azonban megerősítették, nagy őrgé-

bics jelent meg a határban. Azóta gyakran 
látunk egy-egy példányt az alacsonyabb 
fák tetején – a rá jellemző – „várta” póz-
ban. Fekete-szürke-fehér színösszeállítá-
sát távcső segítségével csodálhatjuk csak 
meg, félénk madár, nem enged közel ma-
gához. Általában egyedül vonul, legfel-

jebb 2-10 fős laza csapatokban. 
Több mindenben hasonlít ah-
hoz a – szintén magányos – he-
gyi billegetőhöz, ami novem-
ber eleje óta él folyamatosan 
a tanösvény végénél a hídnál. 
Bár legtöbbször csak felrepül-
ni látjuk, elegáns megjelené-
sével, szürke és sárga színei-
vel rövid időn belül az egyik 
kedvencünk lett. Hegyi pata-
kok mentén költ – innét a neve 
–, télen délebbre, alacsonyabb területekre 
vonul, így kerülhetett Vecsésre.
  Minden alkalommal izgatottan megyünk 
ki a patakhoz, vajon itt vannak-e még, lát-
juk-e őket, és természetesen próbálunk egy-
re jobb fotókat készíteni mindkét fajról.

Különleges vendégek
Bevallom, a futók, a sétálók és 
a kutyák miatt a tanösvény nem 
tartozott egészen január közepé-
ig a gyakran látogatott célpont-
jaink közé, zsúfoltsága miatt 
úgy gondoltuk, kevesebb ma-
dár jár arra. Aztán jött a meg-
lepetés: egy jégmadár! Több is-
merősünk is megerősítette, az 

KÖRNYEZET

A Kispatak Tanösvény 
TÉLI MADÁRVILÁGA II.

elmúlt években előfordult néha egy-egy kó-
sza példány a patakban. Emiatt – hátha lát-
juk még – január második felében naponta 
többször jártuk végig a tanösvényt, így ta-
láltuk meg az idei tél másik különlegessé-
gét, egy hím csörgő récét.
 Megfi gyelésünk szerint a jégmadár két na-
pot, a csörgő réce egy hetet töltött a patak-
ban. Felmerült bennünk, hogy ha tisztább a 
víz, kevesebb a szemét és több a hal, talán 
tovább is gyönyörködhettünk volna bennük. 
Csak pár apróságon kellene változtatnunk, és 
azzal a mostaninál sokkal gazdagabb lehet-
ne a patak élővilága.

Lengyel Hajnalka - Vecsési Madárles
A fotókat Vecsésen készítette: Kiricsi Ágnes

  A madarakat lesve gyakran megfordulunk 
a pataknál, így nem lehet nem észrevenni a 
sok felgyülemlő szemetet. Annak jelenléte 

nemcsak lehangoló, de kimondottan káros és 
veszélyes a madarakra és a többi patakban 
élő állatra egyaránt. Több helyen összegyűl-

tek a vízen a hungarocell darabok, PET pa-
lackok, üvegek, italos dobozok, és rengeteg 
egyéb hulladék, a patak partjain úgyszintén. 
A szemét mellett a bedobált ágak és kövek 
is lassítják a vizet, egyúttal rontják a patak 
öntisztulási folyamatát.
 Mivel ilyenkor télen is nagy a forgalom 
a patakban és a patak körül, elhatároztuk, 
hogy még a nagy hidegek beállta előtt cselek-
szünk. Február első vasárnapján – a nem túl 
kegyes időjárás ellenére is – heten, alig há-
rom óra alatt megszabadítottuk a patak leg-
kritikusabb részét és a partját 13 zsák sze-
méttől, egy teherautógumitól, egy raklaptól 
és rengeteg faanyagtól. 
 Bízunk benne, hogy ezzel az itt telelő ma-
darainknak és a pataknál sétálóknak is örö-
met szereztünk. 

Csányi Vonková Petra
Vecsési Madárles és KTE Hulladékkommandó

Nagy őrgébics és hegyi billegető

Volt, aki a hideg idő ellenére is bemerészkedett a vízbe, 
hogy mások után kitisztítsa a patak medrét

Csörgő réce, jégmadár

PATAKTAKARÍTÁS – a Vecsési Madárles 
és a Hulladékkommandó közös villámakciója
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Imahét a Krisztus-hívők 
egységéért 2021-ben

Gondolatok…
HITÉLET

Ebben az évben az ökumenikus imahetet január 17–24. között tartották 
világszerte, így hazánkban is. A koronavírus sajnos, ez alkalommal 
is éreztette következményeit, vagyis a járványügyi rendelkezések 

miatt több változtatás történt a korábbi évekhez hasonlóan. 

2016-ban alakult meg magánkezdeményezésre 
ez a nyugdíjas klub. Akkor a VT hasábjain 
adtunk hírt erről, és most ők kérték, hogy 
bemutathassák pár sorban és egy versben 

e rövid idő alatt elvégzett tevékenységüket.

E lmaradtak a szertartás 
végén, a templom elha-
gyásakor a lelkipászto-

rokkal történő kézfogások, és a 
templomkertbeli kötetlen bará-
ti beszélgetések. A templomban 
üresen kellett hagyni a kijelölt 
helyeket, szájmaszkot viseltünk, 
és voltak, voltunk, akik egészség 
miatti okból nem tudott részt ven-
ni. Ezeket „mellékes” dolgoknak 
véljük, pedig nagyon fontosak, 
különösen, ha a cél, hogy a kü-
lönféle felekezetek együtt imád-
kozzanak az egyetlen Istenhez. 
Mikor volna erre nagyon szük-
ség, mint az imaheteken. 
 Az első közös imahét 1968-ban 
volt, témája: Urunk dicsőségének 
magasztalása (Ef 1,14). A ’68-as 
imahét óta az idei az 54. volt, s en-
nek imaanyagát a Grandchamp-i 

Szerzetesi Közösség készítet-
te. Az imahét jelmondata: „Ma-
radjatok meg szeretetemben, és 
sok gyümölcsöt teremtek.” (Jn 
15,5 – 9.)  Szerintem – végig-
nézve a korábbi 53 jelmondatot – 
talán ez az egyik legfontosabb 

és legszebb témá-
nak. Jézus több al-
kalommal is beszélt 
3 éves tanítói körút-
ja során a szőlőtő és 
szőlővessző csodála-
tos és szükséges kap-
csolatáról. Valószínű, 
mindnyájan találkoz-
tunk már elhagyott, 
elhanyagolt szőlő-
vel, ahol a szőlőtő-
kék kezeletlenül áll-
tak, a szőlővesszők 
megmetszés és kö-
tözés nélkül a földön 
kúsztak a szerető ke-
zelés elmaradása mi-
att, eltaposták őket. 
Érthető, hogy termés 
nem volt rajtuk, szü-
retelni róluk nem le-
hetett. Pedig az éltető 

napsugár és az áldott eső ezeket a 
vesszőket is érte, éppen úgy, mint 
a nem is olyan messze lévő kezelt, 
sok munkával és szeretettel gon-
dozott táblákat. Itt bő termést le-
hetett betakarítani, és fi nom bor 
készülhetett belőle. Nem véletlen, 

hogy az Úr a búzából készült ke-
nyeret és a szőlőből készült bort 
választotta ki arra, hogy átváltoz-
tatás után szent testének és szent 
vérének külső jegyei legyenek. 
 János apostol evangéliumának 
15. fejezetét Jézus ide vonatko-
zó szavaival kezdi: „Én vagyok 
a szőlőtő s Atyám a szőlőműves. 
Minden szőlővesszőt, amely nem 
hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, 
azt pedig, amely terem, meg-
tisztítja, hogy még többet terem-
jen.”  Majd folytatja az imahét 
mottójával : „Én vagyok a sző-
lőtő, ti a szőlővesszők. Aki ben-
nem marad, s én benne, az bő 
termést hoz.” „Aki nem marad 
bennem, azt kivetik, elszárad, a 
tűzre vetik és elég. Ha bennem 
maradtok és tanításom is benne-
tek marad, akkor bármit akartok, 
kérjétek és megkapjátok. Amint 
engem szeret az Atya, úgy szeret-
lek én is titeket, maradjatok meg 
szeretetemben.” Aztán szokatla-
nul – a téma fontossága miatt –
így folytatja Jézus: „Az az én pa-
rancsom, hogy szeressétek egy-
mást, amint én szeretlek benne-
teket.” (Jn 15, 1-17)
 Az imahét elmúlt már több 
mint egy hónapja. De az 
imanyolcad gondolatairól elmél-
kedhetünk bármikor. Az egy-
ségben növekednünk kell. Az, 
hogy Jézus bennünk marad, s 
mi Őbenne, kötelez minket az 
egység és a megbékélés útjá-
nak követésére. 
 Urunk, újítsd meg bennünk az 
egység iránti vágyat, hogy átél-
jük, hozzád vagyunk kötve, és 
ez egyesít bennünket. Ámen.

 Kép és szöveg: Nagy István Elek

Petőfi  téri templom, balról: Dömötör
Norbert református, Téglási Lajos 
baptista, Dr. Huszka Mihály római 
katolikus és Heinemann Ildikó 
evangélikus lelkipásztor

 Erzsébet téri templom

Református templom, 
Frics Zoltán diakónus, 
plébániaszervező

  Két civil csoport, az Eleven Ve-
csés és az Eleven Gyál egy jóté-
konysági akcióhoz csatlakozva 
szervezett gyűjtést, a befolyt ösz-
szegből laptopokat és tableteket 
vásároltak nélkülöző vecsési és 
gyáli gyerekeknek. 
 – Ez az év a digitális oktatás 
éve lett, és úgy gondoljuk, hogy 
minden gyereknek joga van az ok-
tatáshoz. Sok gyermek kimarad az 
online órákról, mert nincs megfe-
lelő eszközük hozzá. Erre gyűj-
tötték csapatunk tagjai a pénz-
adományt online és személyesen 
egyaránt – mondta Tóth Judit, az 
Eleven Vecsés aktivistája. 
 Az adománygyűjtő kampány 
szeptember elején kezdődött és 

S zeretettel köszöntöm a ked-
ves olvasót, és klubunkat, 
az 5 éves Ne-Felejts Nyug-

díjas Klubot!
 Az első klubfoglalkozás óta 
(2016. február 11.) 5 év telt el. 
Engedje meg, hogy visszaem-
lékezzek, és röviden elmeséljem 
történetünket, megismertessem 
eredményeinket.
 Párommal megálmodtunk egy 
klubot, és 2016-ban hozzáláttunk 
a megvalósításához.
 Azt mondtuk, „azoknak, akik 
elméjüket és testüket frissen akar-
ják tartani egy jókedvű vidám 
csapatban.”
 A találkozóknak a Róder Imre 
Városi Könyvtár ad otthont. Kez-

detben tizenöten együtt formáltuk 
klubunkat, a tagok javaslataikkal, 
ötleteikkel, részvételükkel alakí-
tották arculatunkat. Közösen ala-
kítottuk olyan kedves, összetar-
tó, szerető, baráti csoporttá, mint 
amilyen most. Az ötödik év végé-
re 22 főre kényszerültünk korlá-
tozni létszámunkat, de nyitottak 
voltunk, és legalább ennyi kültag-
gal gyarapodtunk, akik egy-egy 
eseményen, kiránduláson szíve-
sen követtek bennünket.
 Más nyugdíjasklubokkal is tart-
juk a kapcsolatot – Rózsások, 2 sz. 
Vecsési Klub – és közös kirándu-
lásainkon új barátokra találtunk.
 Eredményeink közül kiemel-
ném, hogy saját weboldallal ren-

delkezünk. Az országos szövet-
ség által szervezett számítógépes 
tanfolyamon is szép számmal 
vettünk részt. Büszkén mondom, 
hogy tagjaink 90 százaléka hasz-
nálja az internetet, ami most, a 
pandémia idején nagyon hasz-
nos. A telefon mellett a neten is 
tudunk egymásra fi gyelni, ami 
megkönnyíti a kapcsolattartást.
 Kialakítottuk saját örömtánc 
csoportunkat is. Klubnaplóban 
őrizzük emlékeinket. Tagjaink 
között több „rímfaragóval” is 
büszkélkedhetünk! A klub éle-
téről a névnapokra szívesen for-
málják gondolataikat versekbe. 
Az öt év alatt sajnos, két barátunk-
tól is végső búcsút vettünk. Em-
léküket szeretettel őrizzük meg.
 Az eltelt években sokfelé jár-
tunk, kirándultunk kis hazánk-
ban és határon kívül is. Csehor-
szág, Erdély, Szlovénia mellett a 
Plitvicei tavakhoz is eljutottunk. 
Mindenhonnan szép emlékekkel 
tértünk haza.
 Klubösszejöveteleink mindig 
kellemes, baráti légkörben zajla-
nak. Beszélgetünk, kvíz- és tár-

október közepéig tartott. Ez idő 
alatt összesen 960  500  forintot 
gyűjtött össze a vecsési csoport, 
az akcióhoz szintén csatlakozó 
Eleven Gyál tagjaival közösen. 
A jótékonysági akció eredmé-
nyeként összegyűlt pénzből nyolc 

gyáli és nyolc vecsési családnak 
segítettek tizenöt laptop és két 
tablet vásárlásával. 
 – Nagy örömünkre barátaink, 
ismerőseink támogatták a törek-
vésünket. A novemberi, decem-
beri időszakban meglátogattuk a 

családokat, és kiosztottuk a hasz-
náltan vásárolt laptopokat. Nagy 
volt az öröm minden családban, 
így a gyerekek a jövőben aka-
dálytalanul tudnak csatlakozni 
az órákra – hangsúlyozta Tóth Ju-
dit, aki megköszönte a segítséget 
partnereiknek és a használt lap-
topokat kedvezményes áron biz-
tosító vecsési számítástechnikai 
üzletnek.  
 – A legnagyobb köszönet az 
adományozókat illeti, csak velük 
lehettünk ilyen eredményesek. 
Jó volt együtt dolgozni ennyi 
lelkes és elkötelezett emberrel, 
köszönjük ezt az összefogást a 
gyerekek érdekében – tette hoz-
zá Tóth Judit.   VT info

sasjátékokkal mulatjuk az időt, a 
fi úk kedvence a kártya. Nyáridő-
ben bográcsozást, közös étkezést 
szervezünk, ahova mindig süt-
nek valami fi nomat a tagok. Ha 
az idő és a körülmények enged-
ték, kis létszámú, csoportos sé-
tákat szerveztünk. A névnapo-
kat megtartjuk, de nem hagyjuk 
ki a karácsonyi, húsvéti ünnepe-
ket sem. Részt vettünk a Káposz-
tafesztivál felvonulásain is, ahol 
szép helyezéseket értünk el. 
 Most, a világjárvány idején 
legtöbben a kenyérsütés mester-
ségét tanulták ki otthon.
 Az önkormányzat fi gyelmét 
(idősek napja) és támogatását is 
élvezhetjük, amit ezúton is kö-
szönünk!
 Végezetül, szeretném megkö-
szönni Kovács Jenőné helyettesi 
munkáját, valamint minden klub-
tagunknak, kültagunknak, weben 
követőinknek, hogy velünk tar-
tottak, és részt vettek a klub éle-
tében. 
 További sok szép évet kívánok 
így együtt!

Siposné Valu Borbála, klubvezető 

NÉLKÜLÖZŐ CSALÁDOKNAK 
vásároltak laptopokat és tableteket

ÖTÉVES 
a Ne-Felejts 

Nyugdíjas Klub

KÖZÖSSÉG
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HELYTÖRTÉNET

A vecsési foci 
egyik alapítója 

BALOG MIKSA 
(1886 Vecsés – 1952 után…)

1961-ben Vecsés 175 éves fennállására megjelent egy kis könyv a 
település történetéről. Ebben a könyvben a következőket írják a helyi 
futball születéséről: „A futballjáték Vecsésen is hamarosan népszerű 
lett. 1911-ben megalakult az egyesület. Balogh Mihály tömörítette 
egyesületbe a fi atalokat, akiknek vezetőjük és mecénásuk lett.” A 

vecsési helytörténeti művekben innentől Balogh Mihálynak hívják az 
alapítót. Igazi neve azonban Balog Miksa volt. Neve egy Balog Miksa/
Miska nevű félreolvasásból kerülhetett a 61-es monográfi ába. A klub 

pedig hivatalosan 1912-ben alakult meg, de a köztudatba már az 
1911 vésődött be. De ki is volt ő?

A Balog-ház napjainkban

V alóban pálinkafőző volt. Üzlete a Vi-
rág utca és a Telepi utca sarkán volt, 
a Virág utca 2.-ben. Nagyapja, Balog 

Lipót Pilisvörösvárról költözött Vecsésre a 19. 
század második felében. A nagypapa vallá-
sos zsidó volt, a vecsési zsidó iskola működ-
tetői közé tartozott. Emellett egy kis vegyes-
boltja is volt a településen. A család többször 
házasodott a Singer család tagjaival. Balog 
Miksa édesanyja például Singer Johanna volt. 
Érdekes, hogy a Singer családból való Regi-
nát, a nagynénit Massza János vette felesé-
gül, így a híres kőfaragó, Massza Sándor és 
Balog Miksa között távoli rokonság van. Mik-
sa édesapja, Balog Simon szintén kereskedő 
volt, majd pálinkafőző mester lett, és ebbe a 
vállalkozásba bevonta felnőtt fi át, Miksát is. 
Itt is van egy érdekes rokoni szál. A Balog 
család rokonságban állt a Steinhübel család-
dal is. Steinhübel Jakab építette a régi Kul-
túrpalotát az Iskola utcában, majd lett a gond-
noka és gazdasági vezetője. Greschó József 
helytörténeti nyomozásai szerint 
Steinhübel ápolta élete végén a be-
tegeskedő Balog Simont.
 A XX. század elején a Balog 
család nagyon népszerű volt Ve-
csésen. Ők szállították az italt a 
vecsési bálokba. Balog Miksa 
aztán 1914-ben lovas őrmester-
ként a frontra került, ahol meg-
sebesült. Hazatérve hadikölcsö-
nökkel támogatta Magyarország 
erőfeszítéseit.

 1921-ben még a helyi zsidó közösség egyik 
vezetője volt, de ekkoriban már sokat járt Bu-
dapestre, ahol belefogott a bőrkereskedésbe. 
Pesten az alakuló Nemzeti SC boksz szakosz-
tályát vezette, majd megalakította a Nemzeti 
SC profi  focicsapatát. Érdekes, hogy mint a 
Vecsésnél, most is fekete-fehér csíkos volt a 
csapat meze! Az 1926-tól létező magyar pro-
fi  labdarúgó bajnokság erős középcsapata lett 
aztán a VII. kerületi Nemzeti SC.
 Balog Miksa azonban szűkebb hazáját sem 
felejtette el. 1927-ben ő lett a frissen alakult 
Vecsési SC egyik tiszteletbeli elnöke. Ekkor 
hozta le Vecsésre az első osztályú Nemzetit 
egy barátságos mérkőzésre. 3:3 lett az ered-
mény, ami valóban barátságos hangulatot sej-
tet. A Vecsési Hírlap így méltatta őt: „…éve-
ken keresztül minden vecsési sportegylet lelkes 
erkölcsi, főként azonban anyagi támogatója 
volt… a vecsésiek szeretett Miksa bácsija.”
 A 30-as évekre a magyar labdarúgás egyik 
legnagyobb alakja lett, mint „Balog tata”, a 

Nemzeti menedzsere és ügyvezető alelnöke. 
„Balog Miksa sem kismiska. Furcsa látvány, 
amint a taccsvonalon csípőre tett kézzel, szá-
jába tett szivarjával úgy hajlong, mint a nád-
szál. Amerre a labda megy, arra hajlik…” Ilyen 
és ehhez hasonló jelenetekkel vannak tele az 
újságok a 30-as években. A leírásokból egy 
folyton szivarozó, kövérded, pálya mellett ro-
hangáló, folyton szervezkedő ember képe raj-
zolódik ki nagy mondásokkal: „Szív és lélek 
nélkül nem lehet futballozni!”,  „A bíró ellen 
nem lehet játszani!”, ,„Az a manna, amit őse-
ink ettek, nem lehetett olyan jó, s nem pottyant 
úgy az égből, mint ez a két pont.” És a nagy 
kedvenc: „A hatodik gól letörte a csapatot.” 
 Fontos embere volt ő a labdarúgásunknak. 
Ellátta a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség el-
nöki tisztjét, és tagja volt a Magyar Labdarú-
gó Szövetség vezetésének. A Nemzeti SC-vel 
Marseille-be is eljutott, ahol az Olimpique el-
len is játszott csapata. Szervezett algériai, cseh-
szlovák, erdélyi, észt, francia, görög, jugoszláv, 
lengyel, lett, olasz és osztrák túrákat is. Kötött 
le meccseket a magyar válogatottnak. A szin-
tén vecsési Vághy Kálmánnal együtt irányítot-
ta a magyar amatőr válogatottat is! 
 Az 1938-tól születő zsidóellenes törvények 
és rendeletek azonban megpecsételték a sorsát. 
1939-ben megszűnésbe kergették az állítólag 
„zsidó” Nemzeti SC-t. Innentől Balog alak-
ja eltűnik a forrásokból. Annyi biztos, hogy 
1939-től a Pesti Izraelita Hitközség Hadvisel-
tek Bizottságának egyik vezetőjévé válik, és 
ebben a minőségében majd a munkaszolgála-
tosokat segíti. Aztán jött a mindent elpusztí-
tó 1944-es év. A washingtoni holokauszt mú-
zeum a túlélők között említi a nevét, de hogy 
a népirtást hogyan élte túl, azt egyelőre nem 
tudjuk. A háború után a Képes Sportban a 
válogatott Szalay II., mint a hajdani Nemzeti 
apafi gurájáról mesélt róla. Ekkoriban a már 
hatvanéves Balog Miksa vendéglátással pró-
bálkozott, de egy 1952-es büntetőeljárásban 
rá is lecsapott Rákosi kommunista rendsze-
re. Halála helye és időpontja ismeretlen.
 Nagyapja, Singer Lipót sírja viszont ma is 
látható a zsidótemetőben. Csapata, a Vecsés 
ma is létezik. Alakja pedig a magyar fut-
ball egyik legnagyobb évtizedével, az 1930-
as évekkel nőtt össze országos szinten. Ha a 
vashídnál járunk, amerre a „vecsésiek Miksa 
bácsija” lakott, gondoljunk rá egy picit! Egy 
nagy játék alapjainak vecsési lerakói között 
volt. Köszönjük, Miksa bácsi!

Kiss Gábor, Andrássy iskola
A vecsési focicsapat a kezdetekkor
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Hirdetés

Egyik legfontosabb változás, hogy szakosztályvezetőnk, Massza 
Sándor huszonegy év után, 2020 őszén a Vecsés SE elnökségi ülésén 
bejelentette lemondását. Mi dartsosok tudtuk, hogy ez megtörténik 
majd, sokat beszéltünk erről vele. Huszonegy év nagy idő, és Sanyi 
bácsi szeretné most már pihenéssel tölteni nyugdíjas éveit, a szak-
osztály körüli rengeteg teendő azonban ezt nem teszi lehetővé.

Komoly változások a vecsési 
darts szakosztály életében

A vecsési darts rengeteget 
köszönhet a város által 
is kitüntetett vezetőnek. 

Jól mutatja a klub iránti szerete-
tét, hogy addig nem akarta át-
adni a munkálatokat, amíg min-
den ügyét le nem zárta, hogy az 
új vezetés tiszta lappal indulhas-
son. Abban maradtunk, hogy to-
vábbra is rendelkezésünkre áll, 
amennyiben kérjük, hiszen több 
mint húsz év tapasztalat nagy se-
gítséget jelent. Sanyi bácsi, min-
dent köszönünk, számítunk rád 
továbbra is.
 A szakosztályon belül műkö-
dő vezetői bizottság Nagy László 
sporttársunkat kérte fel a szak-
osztály vezetésére, aki vállalta 
a feladatot, így 2020 őszétől ő a 
VSE darts szakosztályának ve-
zetője.
 Másik nagy változás, hogy 
a szakosztály a régi Sándor ut-
cai Talicskás sörözőből, a Fő 
úti régi iskolába költözött. A 
terem egy éve került átadás-
ra. Egy szép és minden igényt 
kielégítő termet újítottunk fel 
a szakosztály tagjaival közö-

sen. A nagyobb munkálatokat 
Góczi Attila sporttársunk vál-

lalta, de szinte mindenki kivet-
te a részét a kisebb munkákból. 
Matasdi János helyi vállalkozó 
– aki szintén aktív tagunk – na-
gyon szép installációt gyárta-
tott a tábláknak. Jelenleg nyolc 
steel tábla, egy soft darts gép 
és egy kamerával felszerelt, on-
line versenyzésre alkalmas pá-
lya áll tagjaink rendelkezésére. 
Eddig ilyesmi nem volt, de saj-
nos, a Covid–19 alakította ezt 
a furcsa versenyzési formát. A 
járvány mind az országos, mind 
a vecsési dartsra rányomta bé-
lyegét. Amíg a korlátozások 
tartanak, addig sajnos verse-
nyeket sem lehet rendezni. In-
nen jött az online darts ötlete, 
amibe mi is szerettünk volna 

bekapcsolódni, ezért alakítot-
tunk ki egy pályát erre a cél-
ra. Itt nemcsak kamerával, de 
megfelelő internet kapcsolat-
tal is rendelkezni kell, és mi-
vel nem mindenkinek adottak 
a lehetőségek otthon, jött az öt-
let, hogy segítsünk azzal, hogy 
a teremben biztosítunk erre a 
célra egy táblát.
 Költözésünk fő oka, hogy fel-
tett szándékunk volt az utánpót-
lás-nevelés megkezdése. Ez a 
törvényi korlátozások miatt ven-
déglátóhelyen nem lehetséges, és 
egyre bővülő taglétszámunk mi-
att ki is nőttük a 4 pályás kis he-
lyiségünket. 
 Az utánpótlás-nevelés szé-
pen beindult, jelenleg hét állan-
dó utánpótláskorú gyerek láto-
gatja edzéseinket, ebből a hét 
főből három már igazolt játékos 
is. A klub jelenlegi létszáma 28 
fő. (26 férfi , 2 nő).
 Új helyünk megnyitásával – 
reményeink szerint – még több 
sportolni vágyó embert tudunk 
majd bevonzani, hogy kipróbál-
ják ezt a szép sportágat. Feltett 
szándékunk – az alapokat nem 
meg tagadva – elérni, hogy a 
darts kikerüljön a „csak egy 
kocsmasport” státuszból. Ma-
gas szinten művelve, edzéster-
vekkel, ütemezett edzésekkel, 
számolás- és koncentrációfej-
lesztéssel bizony a darts is ko-
moly szellemi-fi zikai sport. Klu-
bunkban minden feltétel adott a 
kipróbálásra.
 Amennyiben bárki kedvet kap-
na a darts sport kipróbálására, 
megismerésére, a következő elér-
hetőségeken érdeklődhet: Nagy 
László szakosztályvezető: 06-
20/225-1037, Matasdi János (fő-
ként utánpótlással kapcsolatban): 
06-30/950-4484. Facebook elér-
hetőségeink: Vse Darts (zárt cso-
port), illetve a Matasdi János által 
létre hozott, több mint 500 köve-
tővel rendelkező Vecsés Darts 
Championship.
 Címünk: Vecsés, Fő út 112. 
(táblabolt épülete).
 Várunk mindenkit szeretettel!

Forgács László

A vecsési klub tagjai

Az új terem minden szempontból kielégíti a szakosztály igényeit
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Szűcs Szabina második helyen végzett a február elején megren-
dezett Bocskai István nemzetközi ökölvívó emlékversenyen. 

A Vecsési Bokszklub versenyzője török, majd kazah ellenfélen 
keresztül jutott el a döntőbe, ahol az olasz Testa Irma várt rá. 

VECSÉSI BOKSZOLÓ VOLT 
A LEGEREDMÉNYESEBB 

a nőknél a Bocskai emlékversenyen

  Elkezdődött a bajnokság a labdarúgó Pest 
megyei első osztályban, a Vecsés FC a tava-
szi szezont az első helyről várhatta.
 – Az időjárás nem akadályozott min-
ket a felkészülésben, szerencsére a körül-
mények adottak voltak. Volt egy elmaradt 
meccsünk, a Dunaharasztitól egy 92. perc-
ben kapott góllal kikaptunk, egy olyan 
mérkőzésen, amely színvonalban ütötte az 
NB III.-at, valóban egy nagyon jó meccs volt

Szakmai és mentális 
kihívás megtartani az első 
helyet a Vecsés FC-nek

S zabina tisztességesen helytállt a ma-
gasan rangsorolt olasz ellen, amit mi 
sem bizonyít jobban, sok elismerést 

kapott hazai és külföldi szakemberektől is. 
Bár kikapott, sokak szerint ezen az össze-
csapáson bokszolt a legjobban. 
 – Régóta szerettünk volna vele bokszol-
ni, hiszen jelentős sikerek vannak 
már mögötte, és Szabina is örült, 
hogy ilyen minőségi versenyzővel 
mérkőzhetett. Szerencsére nem 
volt csalódott, hiszen előzetesen 
az éremszerzés volt a célkitűzés, 
és ez sikerült is ebben a roppant 
erős mezőnyben – értékelt Seres 
Attila, a vecsési egyesület elnöke.  
 A sportvezető kiemelte, na-
gyon erős mezőny gyűlt össze a 
versenyen, hiszen 20 ország bok-
szolói, köztük Eb-, vb és olimpi-
ai érmesek vettek részt rajta. Így 
még inkább elismerésre méltó a 
megszerzett ezüstérem. 
 – Szokatlan, hogy közönség 
nélkül kellett versenyeznünk, 
roppant szigorú szabályok kö-

zött. Mindenkinek kötelező volt a tesztelés, 
csak negatív teszttel lehetett belépni a csar-
nokba. A külföldiek egy szállodában voltak 
elhelyezve, azt csak a versenyre hagyták el, 
szinte egy buborékban voltak végig. A ver-
senyzők csak a ringben vehették le a masz-
kot, még a bemelegítésnél is rajtuk kellett 

lenni” – mondta a sportvezető, aki azt is el-
árulta, volt olyan külföldi csapat, melyet ki 
kellett küldeni, mert többszöri fi gyelmezte-
tés után sem vették fel a maszkot. 
 A 14 magyar női versenyzőből csak Szűcs 
jutott döntőbe, a másik vecsési versenyző, Kiss 
Bettina az első fordulóban búcsúzott. Mivel ő 
még csak 19 éves, még kell pár év, hogy bele-
erősödjön a felnőtt mezőnybe, ráadásul ez volt 
az első versenye 12 hónapnyi kihagyás után. 
 – Minden résztvevőn látszott, örül, hogy 
itt lehetett, hiszen ez volt az első komoly 
nemzetközi verseny Európában. Jól mutatja 

a rangját, hogy még a Nemzet-
közi Amatőr Ökölvívó Szövet-
ség elnöke is megjelent a döntő 
napján, és Szabinának is ő adta 
át a díjat – mondta Seres.
 Jelenleg hosszabb távra nem 
igazán tudnak tervezni, hiszen 
senki nem tudja, mikor lehet 
komoly versenyeket rendezni. 
Februárban az ifi knek lesz egy 
korosztályos versenye, majd ta-
vasszal diákolimpiát rendeznek. 
„Szabina az európai kvalifi kációs 
tornán kiesett, de még egy világ 
kvalifi kációs verseny van előt-
tünk, és a szövetségi kapitány 
már jelezte, ezen számít rá, így 
az olimpiai reményeink is élnek 
még” – összegzett Seres.  Sz. Gy. 

– értékelte e felkészülést és az első meccset 
 a csapat vezetőedzője. 

 Elmondta, a télen négy új játékos érkezett 
a csapathoz, hárman pedig távoztak. „Aki 
érkezett, azt én szerettem volna a vezetőség-
gel egyeztetve, akik elmentek, azok között 
volt olyan, aki több játéklehetőséget szere-
tett volna, más az életvitelében beállt válto-
zás miatt döntött a távozás mellett – mond-
ta Vincze.

 Véleménye szerint a csapat erősödött minő-
ségben és a játékosok kvalitásában is. Ugyan-
akkor tisztában van vele, innen kezdődik a 
nehéz feladat, hiszen nemcsak szakmai, de 
mentális kérdés is, hogy megtartsák a helyü-
ket a tabella élén. 
 – Szakmailag és mentálisan is nehéz, hi-
szen sportolóként hajlamosak vagyunk el-
kényelmesedni, ha minket üldöznek, hiszen 
könnyebb üldözőnek lenni. Ráadásul a Du-
naharasztinál a feljutást tűzték ki célul, eh-
hez több NB III.-as játékost is szerződtettek, 
jelenleg ők tűnnek a legerősebbnek. Mi is erő-
sek lettünk, de nekünk keményen menetel-
nünk kell, és akkor talán megtartható a he-
lyezésünk. De már korábban is mondtam, ha 
a dobogón végzünk, elégedett leszek. A játé-
kosok most megtudták, milyen az élen telel-
ni, de reálisan kell nézni a helyünket – ösz-
szegzett Vincze.  SzgY

Szűcs Szabina (jobbra) ezüst éremmel végzett a Bocskai-
emlékversenyen, Kiss Bettina (balra) az első fordulóban 
búcsúzott. Középen Seres Attila, a sportegyesület elnöke

HELYI SZÍNES

Fejes István vecsési vállalko zó, akinek fürdőszoba- és bútorszalonja 
volt. Talán még városunkban sem tudják sokan, korábban az RTL 
Klub Survivor című műsorának egyik legszerethetőbb karaktere volt. 

Vecsési nyugdíjasként 
él az egykori reality-sztár

A jelenleg már nyugdíjas 
sportember 2009-ben, 
52 évesen szerepelt a 

reality-showban. De nemcsak 
úgy hirtelen felindulásból csa-
pott bele a műsorba, hiszen a 
sportnak mindig is fontos sze-
repe volt az életében. 
 A hetvenes években a leg-
jobb evezősök közé tartozott, 
nem véletlenül lett tizenháromszoros ma-
gyar bajnok. Tudásáról mindent elmond, 36 

évesen visszahív-
ták sportágába, és 
nyolc év kihagyás-
sal is bajnok lett 
négypár evezésben. 
De hogy kerül egy 
ilyen sportember 
egy showműsorba?
 – Egyszer volt 
a tévében egy felhí-

vás, és jelentkezőket kerestek. Szinte azon-
nal felhívtam őket, majd volt egy beszélgetős 

és egy gyakorlati casting – a Margitszigeten 
kellett futni, és felmérték az erőállapotom, – 
és végül bekerültem a műsorba –, mondta 
érdeklődésünkre Fejes. 
 Korábban sok mindent kipróbált, többek 
között sokat repült vitorlázó repülővel, de ez 
az élmény számára is új volt. 
 – Jó volt benne lenni a showban, ha nincs 
a műsor, sose jutok ki Dominikára. Sokat 
utaztam, de ide nem biztos, hogy eljutot-
tam volna. Három hetet voltam kint, de nem 
sokat láttunk belőle. Nagyon jó helyen, egy 
lakatlan részen voltunk, amit mi építettünk 
meg magunknak. Amikor kiszavaztak, még 
két napig egy ötcsillagos szállodában voltam, 
akkor tudtam kicsit jobban körbenézni Do-
minikán – mondta Fejes. 
 Elárulta, nagyban nem változott meg az 
élete a műsortól. Amíg ment a tévében ad-
dig elhívták pár beszélgetésre, de ezen kívül 
nem származott kiemelkedő haszna belőle. 
Úgy vélte, akkor sokkal nagyobb változáson 
ment keresztül az élete, amikor abbahagyta 
az élsportot. Sz. Gy.  

ÚJ ROVATOT INDÍTUNK! 
Szeretnénk színesebbé tenni Vecsési Tájékoztatót, ezért februártól minden hónapban hozunk olvasóinknak rejtvényrovatot. 

A helyes megfejtést beküldők között minden hónapban nyereményeket sorsolunk ki. A februári keresztrejtvény szerencsés megfejtője egy 

VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ AJÁNDÉKCSOMAGOT NYERHET. A megfejtéseket az info@vecsesitajekoztato.hu e-mail címre, levélben pedig a 

Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-profi t Kft. 2220 Vecsés, Károly utca 2. postai címre várjuk. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: MÁRCIUS 16. 
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REKLÁM

Sitt, szemét,   
szállítás és gépi földmunka 

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

MÁRTA ERVIN
Tel.: 06-20/984 9242

KONTÉNER 
SZÁLLÍTÁS

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

• REDŐNYJAVÍTÁS
• ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
• SZÚNYOGHÁLÓ
• NYÍLÁSZÁRÓCSERE

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

REDŐNY • SZÚNYOGHÁLÓ 
ÁRNYÉKOLÁS • AJTÓ–ABLAK „A VECSÉSI SZOLGÁLTATÓ”

KÉRJE INGYENES FELMÉRÉSÜNKET  
ÉS ÁRAJÁNLATUNKAT!VECSÉSEN  

10  % EXTRA 
KEDVEZMÉNYT 
BIZTOSÍTUNK!

50% os  
ÁLLAMI VISSZATÉRÍTÉS  
3 MILLIÓ FORINTIG! *
* az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti otthonfelújítási támogatásCSALÁDI 

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

2220 VECSÉS, ECSERI ÚT 11.
(a temető főbejáratával szemben)

Sírhely megváltás ügyintézése helyben

Iroda: +36 29 350 357
+36 30 494 2336  és +36 30 461 8848

ELHUNYT SZÁLLÍTÁS 0-24-ig:  
+36 30 919 7165

(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil: 

Web: 

Cím:  

A korábbi években tapasztalt nagy ér-
deklődés, és a rengeteg innovatív, 
hiánypótló ötletet tartalmazó pá-

lyamunka alapján a Richter Gedeon Nyrt. 
számára egyértelmű volt, hogy újra meg-
hirdeti egyedülálló pályázatát. Ugyanak-
kor a járvány miatt felmerült a kérdés, hogy 
a jelenlegi extrém terhet jelentő helyzetben 
vajon a szakemberek éreznek-e majd erőt 
arra, hogy kreatív ötleteken törjék a fejüket, 
és jelentkezzenek a pályázatra. De az or-
vosok, egészségügyi dolgozók, pedagógu-
sok, gyógyszerészek ismét nagy elhivatott-
ságról tettek tanúbizonyságot. A beérkezett 
több száz pályázat megmutatta, az egészség-
ügyben és oktatásban dolgozók maximálisan 
azonosulni tudnak a díj mottójával és való-
ban szívügyük a fejlődés!
 A zsűri tagjai, Beke Zsuzsa, a Richter Ge-
deon Nyrt. kommunikációs vezetője, Szily 
Nóra újságíró, pszichológus, Rúzsa Magdi 
Máté Péter-díjas énekesnő, Kertész Éva, a 21 
Nő az Egészségügyért Ala-
pítvány ügyvezetője és dr. 
Barna István belgyógyász, 
egyetemi docens, a MÁESZ 
Szakmai Bizottságának el-
nöke. Mindannyian olyan 
újszerű, megvalósítható öt-
leteket vártak a pályázók-
tól, amelyek kreatív, inno-
vatív módon járulnak hozzá 
az oktatás vagy egészségügy 
színvonalához, fejlődéséhez, 
illetve az adott területen dol-
gozók mindennapjait meg-
könnyíti, minőségi változást 
hoz a hétköznapokban.

 Az egészségügyi és oktatási területeken 
dolgozók „békeidőben” is fokozott stressz-
helyzetnek vannak kitéve, a pandémia új 
kihívásai pedig még inkább próbára teszik 
mentális állapotukat. Az egészségügyi dol-
gozó kategória egyik döntős csapata a kór-
házban dolgozók jóllétét szeretné támogatni 
ötletével, a pedagógus csapatok egyike pe-
dig az oktatás minden területén jól használ-
ható módszertant dolgozna ki a kiégés meg-
előzésére.
 Az online tér jelentőségének szerepe a 
mögöttünk álló hónapokban erősebb lett, 
mint valaha. Sokan felismerték a témában 
rejlő kimeríthetetlen lehetőséget, és az is 
bebizonyosodott, a könnyen elérhető, prak-
tikus és mindenek előtt hiteles informáci-
ókra óriási az igény. A gyógyszerész csa-
patok közül kettő is erre a keresletre kínál 
megoldást.
 Az idei kiemelt pályamunkák között megje-
lenik a családalapítás témája, a fi atalok jövő-
képének formálása, a pályaválasztás, karrier 
kérdése. Az általános iskolás korosztálynak 
projekt alapú élményoktatást a szülők bevo-
násával, az érettségizőknek pedig a kutatói 
létbe való betekintést nyújtanak az idei dön-
tős csapatok.
 Két projekt is a fi lm erejével kíván hat-
ni a világra. Az egészségügyi dolgozó ka-

tegória egyik csapata a hazánkban számos 
fi atalt érintő gerincferdülést korrigáló mű-
tét előkészületeit és magát a beavatkozást 
mutatná meg a nagyközönségnek egy do-
kumentumfi lm formájában. Egy elhivatott 
pszichiáter főorvos és profi  fi lmes csapata 
megható játékfi lmen keresztül hozná köze-
lebb hozzánk az egyre többeket érintő be-
tegséget, a demenciát.
 A prevenció, egészségtudatosság, kör-
nyezetvédelem minden évben visszaköszö-
nő téma a döntős pályázatok között. Egy 
gyógyszerész csapatvezető a patika falain 
kívül is szeretné tudatosságra bírni környe-
zetét, az egészséges táplálkozás népszerűsí-
tésével egészen egyedi módon.
 Az egészségügyi kategória mentőtiszt pá-
lyázója grafi kus testvérével évek óta tervezik 
egy olyan Prehospitális sürgősségi kézikönyv 
megalkotását, ami az Országos Mentőszol-
gálat és a háziorvosok munkájának támoga-
tását szolgálná a sürgősségi ellátásban.
 A döntős pályaművek mindegyikéről el-
mondható, hogy bármelyikük lesz az öt sze-
rencsés kiválasztott egyike, a projekt meg-
valósítása nem csupán az adott közösség, 
de rajtuk túlmutatóan az egész társadalom, 
mindannyiunk javát szolgálja majd. 
 A pedagógus, orvos, egészségügyi dol-
gozó, gyógyszerész kategória egy-egy 
zsűridíjasát a zsűri tagjai választják ki, ők 
döntik el, ki kapja a projekt megvalósítá-
sára fordítható négy-négy millió forintot. 
A közönségdíj sorsa március 14-ig a sza-
vazók kezében van. Érdemes követni a díj 
Facebook-oldalát, ahol folyamatosan érde-
kes információkat olvashatunk és a döntős 
projektekhez kapcsolódó játékokba is be-
kapcsolódhatunk.
 Április 13-án derül fény a boldog döntősök 
kilétére, és velük együtt örülhetünk annak, 
hogy a Richternek köszönhetően mindenki 
életére ható fantasztikus innovatív ötletek 
valósulnak meg.
 Tartsanak velünk, hisz az egészségügy és 
oktatás fejlődése nem csupán a Richter, ha-
nem mindannyiunk szívügye! (x)

EGÉSZSÉG

Február 15-én elindult a Richter innovációs pályázatának 
közönség szavazata. A voksok pedig nagyon fontosak, 
hiszen a zsűridíjak mellett egy, a legtöbb szavazattal 
bíró csapat is átveheti majd a 4 millió forint támogatást, 
melyet projektjének megvalósítására fordíthat majd.

Harmadik alkalommal is rendkívüli 
csapatok versenyeznek 
A RICHTER ANNA DÍJÉRT

A csapatok részletes bemutatását, fotókat 
és videókat a www.richterannadij.hu
oldalon lehet megtekinteni. Ugyanitt 
min den e-mail címmel rendelkező ér-
deklődő számára lehetőség nyílik az 
online szavazásra.

Ismerkedjen meg 
a Richter Anna Díjért 
induló csapatokkal! 
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INFORMÁCIÓK

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

Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – február 22-ével,  
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – március 1-ével,  
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – március 8-ával, 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – március 15-ével,
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) –március 22-ével,
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – március 29-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

el

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
Dr. Székely Lilla – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753-421

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

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: Juhász András
Nyomda: Pharma Press Nyomdaipari Kft., Budapest. 
Nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója.
Megjelenik havonta 7900 példányban.

A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket kérjük jelezze a szerkesztőség felé! A kéziratokat és a fotókat 
nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat szerkesztett 
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




