
Zöld jelzést 
kaptak a 
beruházások

Hihetetlenül nagy 
terhet cipelt a vállán 
az egészségügy

Végzősök 
búcsúztatása 
a Petőfi  iskolában

3. old. 6. old. 10. old.

HAZATÉRTEK 
A HALMY 

HÁZASPÁR 
HAMVAI

2. old.

VECSÉSI 
Tájékoztató

A helyi önkormányzat közéleti tájékoztató lapja

XXXI. évfolyam 7. (369.) szám – 2021. július

www.vecsesitajekoztato.hu



2021. július 3
Tájékoztató Tájékoztató

2 2021. július

ÖNKORMÁNYZAT

Halmy József és Wolfner Lili 
HAMVAI HAZATÉRTEK

Jól haladnak a tervezett 
VÁROSI BERUHÁZÁSOK

A vecsési temetőben megtartott 
gyászszertartás keretében júni-
us 9-én újratemették a vecsési 
Halmy-telep alapítóinak, Hal-
my Deutsch József és felesége, 

Wolfner Lili földi maradványait. 

A nyár beköszöntével a város több pontján is zajlanak a városi 
beruházások. Jó hír, hogy a tavalyi sikertelen pályázat után idén 
támogatást nyert az önkormányzat a Belügyminisztériumtól a Deák 
Ferenc utca Erzsébet tér–Áchim András utca közötti szakaszának 
felújítására. A részletekről Alattyányi István, az önkormányzat 
gazdasági bizottságának elnöke tájékoztatta lapunkat. 

M inden közös-
ségnek alap-
vető felada-

ta, hogy emlékezzen 
az elődökre, mind-
azokra az emberekre, 
akik sokat tettek tele-
pülésükért. Halmy Jó-
zsef tettei és adományai 
Grassalkovich Antal új-
ratelepítésével említhetők 
egy lapon. A Halmy család 
gyökereteresztett Vecsésen, hiszen 
az 1900-as évek elején kastélyt építettek és 
nagyon sok embernek adtak munkát, ami na-
gyon fontos volt abban az időszakban. Támo-
gatták a római katolikus egyházat, a helyi szer-
veződéseket, a település közösségét. A magyar 
gazdasági élet irányításában is szerepet vállal-
tak, a dualizmus kori fejlődésnek ők is motor-
jai voltak. Ami a város története szempontjából 
igazán nagy hatású dolog volt, aznapra pon-
tosan kilencven évvel ezelőtt történt 1931-ben, 
amikor megkezdődött a Halmy-telep parcel-

lázása. Rengeteg család kapott lehetőséget, jó 
áron adták a telkeket, ezáltal új életfeltételeket 
biztosítottak nagyon sok embernek. Ennek a 
megkoronázása volt a sporttelep adományozá-
sa, amely a mai napig az egyik legfontosabb 
sportterülete a városnak – méltatta Szlahó Csa-
ba Halmy Deutsch József  Vecsés előremozdí-
tásáért tett cselekedeteit. 

 A polgármester beszéde végén kö-
szönetet mondott a Vecsési Hon-

ismereti Kör tagjainak és Kiss 
Gábor elnöknek, Gál István 

tanár úrnak, Szegedi István-
nénak és Gerencsér Ba-
lázsnak (Szigü-Inri Kft.) 
és Kortyéné Pfundt Ka-
talinnak, akik sokat tettek 
azért, hogy a város meg-
őrizze a Halmy család em-

lékét, valamint, hogy a ham-
vak hazakerüljenek Vecsésre. 

 A polgármesteri beszéd után 
Lehoczky Balázs, Újpest aljegyzője 

búcsúzott Halmy Józseftől és feleségétől. Az 
újpesti kötődés elsősorban a Wolfner család-
nak köszönhető, ugyanis Wolfner Lili – aki ki-
tüntetett önkéntes ápoló volt az első világhábo-
rúban – édesapja és nagyapja is városalapítók 
voltak, nélkülük ma nem létezne ez a városrész.
 Ezt követően a Vecsési Honismereti Kör el-
nöke, Kiss Gábor mondott búcsúbeszédet. 
 – Egy hosszú út egyik jelentős állomásához 
érkeztünk. Egy újratemetéshez, egy sírkőava-
táshoz. Halmy József, a vecsési Halmy-telep 
alapítója és felesége, Wolfner Lili hamvai ha-
zatértek – kezdte beszédét, majd felidézte, ho-
gyan találtak rá Kortyéné Pfundt Katalinnal a 
házaspár felszámolás előtt álló nyughelyére a 
Farkasréti temetőben. 
 Elmondta, hogy 1942-ben a vecsési vagyont 
elrabolták a családtól, 1944-ben pedig szárma-
zásuk miatt már az életük is veszélybe került. 

 – Az, hogy sikerült túlélniük a pusztítást, 
Raoul Wallenbergnek köszönhető. A svéd dip-
lomata védlevele adott esélyt a Halmy család-
nak a túlélésre – mondta, hozzátéve, hogy a 
mai svéd nagykövet, Dag Hartelius az újrate-
metés alkalmából üzent a vecsési polgároknak. 
(Az üzenet a Vecsési Honismereti Kör honlap-
ján teljes terjedelmében olvasható lesz.)
 Kiemelte a Halmy család érdemeit: Halmy 
József édesapja kórházakat hozott létre, ő alapí-
totta az Amerikai úti Szeretetházat, anyai nagy-
apja a Magyar Tudományos Akadémia legna-
gyobb támogatói között volt, anyai nagyanyja 
a Magyar Vöröskereszt egyik alapítója és osz-
lopos tagja volt. A család leghíresebb tagja a 
Nobel-díjas Hevesy György, akinek radioaktív 
izotópos találmánya a mai napig daganatos be-
tegeknek ad világszerte reményt a gyógyulásra. 
 A beszédeket követően Halmy Deutsch Jó-
zsef és Wolfner Lili hamvait a ravatalozó épü-
lete melletti sírhelyen helyezték örök nyuga-
lomra.  varga  

Szolid, de szép urnákban ravatalozták 
fel a Halmy házaspár hamvait

Szlahó Csaba polgármester Halmy Deutsch József Vecsés 
előremozdításáért tett cselekedeteit méltatta beszédében
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A koronavírus-járvány ne-
gatív gazdasági hatásai 
miatt a vecsési önkor-

mányzatnak is mérsékelnie kel-
lett a kiadásait, de a szűkösebb 
költségvetési év ellenére is jól ha-
ladnak az eltervezett beruházá-
sok, melyek közül több már el is 
készült – tudtuk meg Alattyányi 
Istvántól. 
 – Tavalyról elmaradt felada-
tot pótoltunk idén, amikor elké-
szült a Kinizsi utca árokburkolása. 
A beruházás harmincmillió forint-
ba került. Szintén elkészült a Ganz 
utca útfelújítása a csapadékvíz-el-
vezetési munkákkal együtt. A be-
ruházás költsége mintegy nyolc-
millió forint volt. A megsüllyedt 
vízvezeték-bekötések miatt a bur-
kolat korszerűsítésére volt szükség 
a Szép utcában. A munkát a Dél-
Pest Megyei Víziközmű Szolgál-
tató Zrt. (DPMV) hajtotta végre. 
A beruházást a Kertekalja vasúti 
megállóhelynél végzett munkák-
kal összehangolva az átjáró le-
zárásával egy időben végezték, 
hogy kevésbé terheljék az autós 
forgalmat. A felújítás nyolcmil-
lió forintba került. Burkolatcse-
rét hajtottunk végre a Fő úton a 
Sziget köz és a Bau-Styl Kft. kö-
zötti járdaszakaszon. A nagyjából 
száz méter hosszú szakasz felújítá-
sát a Magyar Nemzeti Vagyonke-
zelő Zrt.-vel összhangban végez-
tettük el, mert a járdafelújítással 
együtt a villamoshálózat rekonst-
rukciójára is sor került – összegez-
te Alattyányi István az elkészült 
beruházásokat.  

Megújul a Deák 
Ferenc utca
A gazdasági bizottság elnöke el-
mondta, nagy örömükre szolgál, 
hogy a Deák Ferenc utca felújí-

tására idén újra benyújtott pá-
lyázaton negyvenmillió forint 
támogatást nyert a város a Bel-
ügyminisztériumtól. A sikeres 
pályázat eredményeként még idén 
megtörténhet a Deák Ferenc utca 
Erzsébet tér–Áchim András utca 
közötti szakaszának felújítása. 
A pályázati támogatás a költsé-
gek felét fedezi, negyvenmillió 
forintot az önkormányzatnak kell 
biztosítania saját költségvetésből. 
 – A beruházás keretében az 
útfelújításon túl a parkolási lehe-

tőségeket is szeretnénk javítani a 
Bálint Ágnes Óvoda Deák Ferenc 
utcai bejáratánál. Emellett a már 
megszokott módon, az útszakasz 
burkolatcseréje előtt az ivóvíz-
gerincvezeték és a lakossági ivó-
víz-bekötővezetékek rekonstruk-
cióját is elvégzik a DPMV Zrt. 
szakemberei. A rekonstrukciós 
munkákat az útfelújítás költsé-
gein felül az önkormányzat fi -
nanszírozza – foglalta össze a 
beruházás részleteit Alattyányi 
István.  

  
Folyamatban van 
a régi TIGÁZ épület 
belső felújítása
Az önkormányzat 2019-ben vásá-
rolta meg a TIGÁZ Vágóhíd utcai 
irodáját. A nagy befogadóképes-
ségű épületben a Vecsés és Kör-
nyéke Család- és Gyermekjólé-
ti Központ és Szolgálat lelhet új 
otthonra. Jelenleg az épület bel-
ső felújítása zajlik. Lapzártánk-
kor éppen a burkolási munká-
kat végezték. 
 – A belső udvar rendezése 
részben megtörtént, de még to-
vábbi kertészeti és vízelvezetési 
munkákra lesz szükség. A kül-
ső parkoló felmérése megtör-
tént. Ennek a rendezésére is sor 
kerül a közeljövőben – tudtuk 
meg Alattyányi Istvántól.  
 A nyár folyamán elkészülhet a 
Kölcsey utca fedett vízelvezetése 
a műfüves sportpályától a Károly 
utcáig. A tervek szerint az útsza-
kasz mindkét oldalán fedett árko-
kat alakítanak ki, ezzel könnyít-
ve az iskolához autóval érkezők 
parkolását. Hasonló okok miatt 
szintén fedett árkok kialakítá-
sát tervezi az önkormányzat az 
Andrássy iskolánál, a Deák Fe-
renc utca közel nyolcvan méter 
hosszú szakaszán. 

Folytatódik a sport-
központ fejlesztése
A Sándor tanyai sportkomple-
xum fejlesztése is folyamatban 
van – tudtuk meg –, jelenleg a 
belső utak és parkolók kialakí-
tását végzik a területen. A beru-
házást a Magyar Labdarúgó Szö-
vetséggel közösen hajtja végre az 
önkormányzat, a munkák július 
végére elkészülhetnek. A közel 
százmillió forintos fejlesztés ön-
kormányzati önrésszel kiegészí-
tett támogatásból valósul meg. 
 Alattyányi István elmondta, 
a felsoroltakon túl további be-
ruházások is tervben vannak, 
de ezekről még egyeztetéseket 
folytat a forgalomtechnikai bi-
zottság, ezért részletes tájékoz-
tatás csak későbbi időpontban 
várható.    VN

Lapzártánk idején érkezett a 
hír, hogy lezárult a kézilabda 
munkacsarnok és a tanuszo-
da közbeszerzési eljárása, ami 
egyben azt is jelenti, hogy az 
önkormányzat hosszas előké-
szítő munkájának eredménye-
ként hamarosan elkezdődhet 
a két létesítmény kivitelezése. 
Mindkét beruházás állami tá-
mogatásból épül meg a Nem-
zeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Program keretében. 
A kézilabda munkacsarnok ki-
vitelezésére mintegy 1,4 mil-
liárd forintot, a tanuszodára 
pedig közel 1,5 milliárd forin-
tot biztosít az állam a Magyar 
Közlönyben megjelent kor-
mányhatározat szerint.
 A kézilabda munkacsarnok 
a Halmy téren, a Halmi Tele-

pi Általános Iskola szomszéd-
ságában épül fel. A létesít-
ményt nem csak a Vecsési SE 
kézilabdacsapatai használ-
ják majd, a Halmi iskola tor-
naóráit is itt tarthatják meg 
a mai kor elvárásainak meg-
felelő körülmények között. 
A beruházás várhatóan 
2022-ben készül el.
 A tanuszoda a Lanyi utca–Tó 
utca által határolt területen épül-
het fel, várhatóan jövő év végére. 
A tervek szerint két tanmedencét 
alakítanak ki a létesítményben, 
a kisebb 10 × 6 méter területű és 
0,8 méter vízmélységű lesz, a na-
gyobb pedig 25 × 15 méteres 1,9 
méteres vízmélységgel. A tan-
uszodát a lakosság is használ-
hatja szabadidős sportolásra.   

VT info

Zöld jelzést kapott a tanuszoda 
és a kézilabda munkacsarnok
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újra küzdhetünk 
a szúnyogokkal

Lapzártánkig két alkalommal, június 16-án és július 7-én 
végeztek szúnyoggyérítést Vecsés teljes területén. Bár a légi 

kémiai módszert korábban betiltották, a koronavírus-járvány 
miatt végül meghatározott ideig újra engedélyezték, ezért 

idén is lehetőség nyílt arra, hogy a földi gyérítéssel szemben 
hatékonyabb módszerrel, repülőgépről irtsák a vérszívókat.   

A z ország egyes területein – jellemző-
en a nagyobb tavak és folyók men-
tén – már júniusban szúnyoginvázi-

óról beszéltek a szakemberek, de Vecsésen 
és a környező településeken szerencsére nem 
volt ennyire drámai a helyzet, bár kétségtelen, 
hogy a város egyes pontjain így is sok kelle-
metlenséget okoztak a szúnyogok. 
 – Az első lakossági bejelentés után el-
kezdtük megszervezni a légi szúnyoggyé-
rítést. Erre idén azért kerülhetett sor, mert a 
Covid-19 járvány miatt a Nemzeti Népegész-
ségügyi Központ (NNK) ideiglenesen enge-
délyezte. A légi gyérítés nagyobb hatékony-
sággal működik, mert az egész várost lefedi, 
az irtószer bejut a kertekbe is, ezzel szem-
ben a földi módszer nem olyan hatékony, az 
aktuális időjárási körülmények is jobban be-
folyásolják az eredményességét. Már az első, 
júniusi gyérítés után is pozitív visszajelzése-
ket kaptunk a lakosságtól, a második gyérí-
téssel pedig Vecsés az élen jár, hiszen a kör-
nyező településeken jellemzően július elejéig 
még csak egy alkalommal került sor szúnyog-

gyérítésre – mondta Rózsa Balázs, a Közbiz-
tonsági és Környezetvédelmi Osztály vezető-
je, hozzátéve, hogy továbbra is fi gyelemmel 
kísérik a szúnyogok elszaporodásának mér-
tékét, és ha indokolt, akkor megrendelik az 
újabb gyérítést.
 Továbbra is megoszlanak a vélemények az-
zal kapcsolatban, hogy kémiai vagy biológiai 
úton volna célszerűbb elvégezni a szúnyog-
gyérítést. Míg az előbbit a kifejlett szúnyo-
gok elleni védekezésnél alkalmazzák, utóbbi 
módszerrel a szúnyoglárvákat célozzák, így 
az inkább a megelőzést szolgálja. A biológiai 
kezelést a vizes területeken alkalmazzák, de 
miután Vecsésen ebből kevés van, nem lehet 
arra számítani, hogy ez önmagában megoldja 
a szúnyogproblémát. A kémiai védekezéssel 
kapcsolatban elmondható, hogy csak olyan ir-
tószert alkalmaznak, amely erre a célra enge-
délyezett, és a kijuttatott mennyiségben em-
berekre, melegvérű állatokra és növényekre 
nem ártalmas. Az alacsony dózisú irtószer 
alkalmazása állítólag nem veszélyezteti a 
méhféléket és a kevésbé érzékeny rovarokat, 

emellett azokat a méhészeket, akik törvényi 
kötelezettségüknek eleget téve bejelentették 
tevékenységüket, minden esetben előre érte-
sítik a szúnyogirtás időpontjáról, hogy a mé-
heiket be tudják zárni a permetezés idejére.  
 – Tavaly szeptember 1-jétől idén június 
30-áig szakemberek térképezték fel a várost. 
Azt kutatták, hogy az esős időszakban hol 
alakulnak ki pangó vizek, amelyek ideáli-
sak lehetnek a szúnyoglárvák számára. Mi-
vel Vecsésen nincsenek nagy vízfelületek, 
nincsenek tavak (a horgásztavak nem szá-
mítanak, mert a halak megeszik a szúnyog-
lárvákat), ezért azokon a területeken indokolt 
a biológiai gyérítés – például árkoknál, ala-
csonyabban fekvő vizes területeken –, ahol 
a csapadékos időszakban és az olykor lezú-
duló özönvízszerű esőzések után megáll az 
víz. A szakértő dolga, hogy ezt fi gyelje, és 
amikor a helyzet indokolttá teszi, akkor kell 
elvégezni a biológiai gyérítést. A felmérések 
alapján Vecsésen nagyjából tizenhét hektár 
terület lehet érintett biológiai kezelés szem-
pontjából. Ez a módszer nagyjából kilencven 
százalékos hatékonysággal működik, a lár-
vák mintegy tíz százaléka a gyérítés ellené-
re kifejlődhet, ellenük indokolt lehet kémiai 
módszerrel is védekezni. Ebben a kérdésben 
még nem született döntés, a képviselő-testü-
let fontolóra veszi ezt a lehetőséget is – ma-
gyarázta Rózsa Balázs a biológiai szúnyog-
gyérítéssel kapcsolatban. 

Mit tehetünk, hogy 
kevesebb szúnyog legyen 
a környezetünkben? 
Köztudott, hogy a csípőszúnyogok beteg-
ségeket is terjeszthetnek, az utóbbi időben 
pedig több olyan faj jelent meg Európában, 
melyek ebből a szempontból fokozott kocká-
zatot jelentenek – hazánkban három új, invá-
ziós fajról tudni, melyek veszélyes betegségek 
kórokozóit terjeszthetik –, ezért az egyéni vé-
dekezésnek is fontos szerepe van a szúnyo-
gok elleni küzdelemben. Célszerű megszűn-
tetni azokat az otthoni vízgyűjtőket, melyek 
segítik a szúnyogok szaporodását. Az udva-
ron tárolt vödröt, kannát, talicskát, gyermek-
játékokat érdemes úgy tárolni, hogy azokban 
ne gyűljön össze esővíz. Az esővízgyűjtőt le 
kell fedni, ha ez nem megoldható, akkor sűrű 
hálóval letakarni. Gondoskodni kell az csa-
padékvíz elfolyásáról, ezért tisztán kell tar-
tani a vízelvezető árkokat, ereszcsatornákat. 
Ne tároljunk olyan hulladékot a szabadban, 
amelyben összegyűlhet az esővíz. A kifejlett 
szúnyogok ősszel behúzódnak a fagytól vé-
dett helyekre, ezért célszerű a garázs, a pin-
ce, nyári konyha nyílászáróit zárva tartani és 
szúnyoghálóval védeni. 
 Ezek csak apróságok, de ha betartjuk az 
ajánlásokat, máris sokat tettünk azért, hogy 
kevesebb vérszívó terhelje környezetünket.  

varga

ITT A NYÁR, A z értesítés: 2001. június 8-án érke-
zett a vecsési polgármesteri hiva-
tal titkárságára Bükk László polgár-

mester úrnak címzett, június 5-én keltezett 
– 1-a-1049/2001 számon iktatott, dr. Pintér 
Sándor miniszter aláírásával ellátott – levél, 
mely tudatta, hogy a köztársasági elnök dön-
tése alapján július 1-jével Vecsés város lett!

Idézet a levélből: „Engedjék meg, hogy eh-
hez elsőként gratuláljak. Kívánom, hogy az 
új város fejlődését, az önkormányzat és a la-
kosság együttes alkotómunkáját további di-
namizmus jellemezze, és sok siker kísérje.”

Vélemények
A hírre felbolydult a település lakossága, 
30 évvel a nagyközséggé válás után ez 
egy újabb mérföldkő. Nagy kérdés volt, 
hogy milyen változást hozhat a várossá 
válás, és ezt miként értékelik az embe-
rek. Szeptember 23-án volt a díszünnep-
ség a Szent István téren, utána fogadás a 
Gazdakör épületében. Itt 17 riportot ké-
szítettünk a VT és a Vecsés tv számára. 
Az új helyzet lehetőségeiről beszéltek a 

vendégek, ezekből idézünk néhány érde-
kes gondolatot:
 Dr. Mikola István egészségügyi miniszter 
nyilatkozatában a tárcájához közeli egészség-
ügyi fejlesztésekről beszélt hangsúlyozottab-
ban: „Pontosan ismerem a Vecsési Szakrende-
lő terveit. A tetőtér beépítésének elgondolását, 
a szakrendelések bővítését, az informatikai 
betegkezelést, a központi lift tervét, a radio-
lógiai szakellátás megtelepítésének szándékát. 
Ez egy nagyon jó szakmai program! (...) Az 
átvilágító és felvételt készítő digitális rönt-
genberendezés nagyon drága, meghaladja a 
város teherbíró képességét. Megállapodtunk, 
ha az önkormányzat vállalja az önrészt, ak-
kor a tárca nem fog fukarkodni.”

 Dr. Sipos Irén, a Belügyminisztérium 
parlamenti és jogi helyettes államtitkára 
elmondta, hogy nagyon sok feltételnek kell 
megfelelni a cím elnyeréséhez. „Vecsés min-
denben megfelelt a követelményeknek. Van-
nak óvodái, iskolái, gimnáziuma, egyéb in-
tézményei. Fontos hogy a városnak legyen 
vonzáskörzete, legyen kistérségi szerepe. 
Ezt betöltheti a rendőrség és az okmányiro-
da. (…) Mi a pályázathoz csatoltuk a városi 
normatíva szerinti változtatást a költségve-
tési törvény előírásai szerint, a Köztársasá-
gi Elnök Úr ennek ismeretében döntött. Ma-
gasabb színvonalú ellátáshoz több központi 
támogatás kell.”

 Hadnagy Zsolt, a Pest Megyei Közgyű-
lés alelnöke azt fejtegette, hogy a közép-
magyarországi régió az ország legdinami-
kusabban fejlődő térsége. Itt a főváros után 
a legkisebb a munkanélküliség (3,8%), és 
megindult a kivándorlás az agglomeráció-
ba, amely csak erősödhet a jövőben. Öröm-
mel nyugtázta, hogy „szívesen pályáznak a 
vállalkozók munkahely teremtés és gépbe-
szerzés területén. (…) Vecsésnek is megnő-
nek a pályáztatási lehetőségei. Tudom, hogy 
a csatornahálózat lassan kész, folyik az út-
program. Rövidesen pályázni lehet a közvi-
lágítási elektromos hálózat korszerűsítésére 
is. Ennek lényege, hogy tíz év után világo-
sabb közvilágításért kevesebbet kell fi zetni 
és a beruházás is megtérül. (Megtörtént a 
beruházás – szj)”
 Kazatsay István, a Közlekedési és Víz-
ügyi Minisztérium helyettes államtitkárát, 
mint vecsési polgárt is meglepte a várossá 
válás alkalmával rendezett városrészi ünnep-
ségek sokszínűsége. Közlekedés vonatkozá-
sában kiemelte, hogy „a környék közlekedé-
si rendszerében hatalmas változás várható. 
Gondolok itt az M0 és az elkerülő 4. főút 
szakaszának kiépítésére. (…) Beszélni kell 
a Ferihegyi repülőtér közelségéből fakadó 
előnyökről is. Mindenütt, ahol nagy nem-
zetközi repülőtér működni tud, ott a térség 
töretlenül tud fejlődni. Mindezek a szolgál-
tatások bővülését is jelenti. Vecsésnek min-
den lehetősége megvan ahhoz, hogy sikeres 
városunk legyen.”
 Prof. Dr. Sárváry András egyetemi tanár, 
mint „harmadik generációs vecsési” öröm-
mel állapította meg, hogy mennyit fejlődött 
a város. Kiemelte, hogy „közelebb kell hozni 
az orvos-beteg kapcsolatot. Minél több szak-
ellátást helyben kell biztosítani, ne kelljen a 
fővárosba menni. (…) Nagyon fontos, hogy 
mi, vecsési polgárok egy irányba húzzunk, 
és közöttünk elegendő összetartó kapocsnak 
az, hogy Vecsésiek vagyunk, és egy csapat-
ban vagyunk.”
 Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő, 
Monor polgármestere jól ismeri Vecsés és a 
térség gazdasági lehetőségeit. Megállapította: 
„abban a szerencsés helyzetben van Vecsés 
lakossága s vezetése, hogy földrajzi helyze-
ténél fogva olyan fejlődés várható itt, mely 
Magyarország vezető ipari, idegenforgalmi, 
logisztikai centrumává teheti. Úgy látom, 
hogy az önkormányzat minden olyan lehe-
tőséget megragad, mely segíti a fejlődést.”
 Ha az elmondottakat összevetjük a mai 
időkkel, akkor könnyű annak eldöntése, hogy 
éltünk-e a lehetőséggel és kaptak-e új élet-
minőséget a vecsési polgárok. (folytatjuk)

Szalontai János, fotó: Nagy István Elek

A rendszerváltozás utáni évtizedek során többször használ-
hattuk a „történelmi esemény” jelzőjét. Szinte minden évre 
jutott valami, ami hosszú évtizedek fehér foltjait tüntette 
el. Fontos azonban azt is hangsúlyozni, hogy – Fal nem épül 
ember nélkül –, minden korszak hozzátett valamit ahhoz, hogy 
2001-ben – teljes joggal – várossá válhattunk. Háromrészes 
sorozatunkban felidézzük a 20 évvel ezelőtt történteket. 

LETTÜNK VÁROS!20 éve

Gazdakör. Balról: Bükk László polgár-
mester, az egészségügyi miniszter sajtó-
főnöke, jelen sorok szerzője és dr. Mikola 
István egészségügyi miniszter. Háttérben 
Pogácsás Tibor, jelenlegi BM önkormány-
zati államtitkár látható
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JÁRVÁNYHELYZET

Sajnos nem Csipkerózsika ébredt fel, hanem egy vírus, mely  1918–1920 
között világjárványt okozott. Akkor „spanyolnáthá nak” hívták, most 
koronavírusnak. Régen – és most is – a tüdő gyul ladás volt a gyors halál 
oka, de akkor vérrel telt meg a tü dő, most folyadékkal. A múlt században 
a 20-40 év közöttiek kapták meg főleg, most az idősekre lett nagyon 
veszélyes. Védekezés régen csak a karantén és a teljes arcmaszk volt!

FELÉBREDT 
100 éves álmából…

A z első beteget 1918 már-
ciusában az USA Kansas 
államában jegyezték. In-

nen terjedt tovább a háborúval Eu-
rópába. Spanyol újságíróktól sze-
reztünk tudomást róla, ezért lett 
a neve „spanyolnátha”. Valójában 
A1 vírus okozta. A gyorsan terje-
dő kór elpusztította a Föld lakos-
ságának 3-5 százalékát! Európá-
ban több halott lett, mint a négy 
éven át tartó világháborúban. Az 
összes áldozat az egész világon 
27-50 millió is lehetett. A múlt 
századi járvány híres áldozatai: 
IV. Károly magyar király, Kaff-
ka Margit, Judik Etel, Karinthy 
Frigyes első felesége.
 Utóhatása is lett: az egyes be-
tegeknél jelentkező agyhártya-
gyulladás és depresszió. (Most 
is van, de nem ennyire súlyos: íz- 
és szagérzés kiesése, izomfájdal-
mak, stb.)
 Megfi gyelték az USA államai-
ban, hogy sokkal többen kapták el 
a fertőzést 1919-1920 között, ahol 
nem zártak hirtelen vagy a javu-
lásnál túl gyorsan nyitottak. A leg-
alacsonyabb fertőzést New York 
városa érte el, míg a legnagyobb 
pusztítást Philadelphia városában 
észlelték. Itt nem zártak hamar, sőt 
engedélyeztek egy kétszázezer fős 
felvonulást (húszezer fertőzött lett 
utána). A maszk viselését nagyon 
szigorúan betartatták.
 Nekem gyermekkori emlé-
keim vannak erről: „fogadott” 
nagypapám sokat mesélt a világ-
háborúról, melyet átélt. Majd ha-
zajövetele után a „spanyolnátha” 
borzalmairól. Elvitte 
mindhárom gyerme-
két, majd a feleségét 
is! Így nagyon meg-
ijedtem, amikor 2020 

január végén felhívtam egy bel-
gyógyász kolleganőt, hogy küld-
je írását, mert lemarad a könyvről. 
Antológiáról van szó, melyet 23 
éve én szerkesztettem az orvosírók 
Baráti Körének. Nagy meglepe-
tésemre közölte, hogy december 
eleje óta náluk egyre több a fura 

„infl uenzás” beteg, mely rögtön 
tüdőgyulladással, fulladással jár. 
Többszörös lett a halálozás is. Ő 
is megkapta, sőt haza is vitte a 
férjének is. 
 – Egy „rémálom” volt ez a tü-
dőgyulladás. Eltűnt a tüdőm a 
röntgenképen – mondta. 
 Férje röntgenorvos, aki csak 
egy nagy fehér foltot látott a tüdő 
és szív helyett. Nagyon fájt a há-
tuk, köhögtek is. „Már jobban va-
gyok” – nyugtatott meg.
 Tehát 2019 decemberében már 
feltételezhetően itt volt nálunk a 
vírus, csak nem volt még neve. Kí-
nában, Vuhan városában azono-

sították először 2019 decemberé-
ben ezt a vírust. Nálunk csak 2020. 
március 4-én jelentették hivatalo-
san az első esetet, pedig már je-
len volt az országban. Ezt köve-
tően rögtön zártunk, már március 
8-án. Ekkor jutott eszembe „foga-
dott” nagyapám gyermekkorom-
ban elmondott „meséje”. Bizony 
féltem, nem is kicsit. Az oltóanyag 
akkor még nem volt.
 Teljes zárást csinált a családom 
is. Nem volt ünnep, sem névnap, 
születésnap. Ennivalót telefonon 
rendeltünk, fi am utalta át az árát, 
hogy még pénzzel se kelljen érint-
keznünk. Itt mondok köszönetet a 
Halmy-téren lévő élelmiszerbolt-
nak, ahonnan hetente jött a meg-
rendelt élelmiszer.
 A kórházakban óriási változás 
lett: ágyakat kellett szabaddá ten-
ni a sok súlyos betegnek. Orvo-
sokat, orvostanhallgatókat, nő-
véreket egy héten át oktatták a 
léle geztetőgé pek kezelésére. Ren-
geteg munkájuk lett a mentősök-
nek! Köszönetet érdemelnek mind. 
 Nyárra lazítás lett – aztán jött 
is a második hullám, már augusz-
tus végén, majd elérte az országot 
a harmadik hullám is. Végre meg-
jöttek 2021-ben az első oltások. A 
legidősebbeket februártól már ol-
tották. Mi (férjemmel) elfogadtuk 
a kínai oltóanyagot, így már márci-
us elején kaptuk az első, majd áp-
rilis elején a második oltást. Még 
itt van a járvány minden ország-
ban, de bízunk, hogy nem tart soká. 
Egy rokont és egy kollégát viszont 
elvesztettünk.

 Emlékezetes évek 
lesznek ezek gyer-
mekeinknek és uno-
káinknak. (2020 és 
2021) Dr. Fodor Etelka

Infl uenzás beteget ápolnak 
1918-ban a New Orleans-i 
Naval kórházban. A spanyol-
náthaként ismertté vált be-
tegség több halálos áldozatot 
ejtett, mint a világháború
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Koronavírusos beteget ápolnak 
napjainkban egy magyar kórházban
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J únius 30-án a Telepi 
úti szakorvosi ren-
delőintézetben 

gyűltek össze a vecsé-
si egészségügyi dolgo-
zók. Az elmúlt évben 
a koronavírus-jár-
vány miatt elmaradt 
a Semmelweis-na-
pi ünnepség, azon-
ban idén már lehető-
vé tette a járványügyi 
készültség, hogy a meg-
szokott módon, együtt ün-
nepeljenek a Vecsési Egész-
ségügyi Szolgálat munkatársai. 
 A megjelenteket dr. Szarvas Ti-
bor igazgató-főorvos köszöntöt-

te, majd Szlahó Csaba polgármes-
ter mondott beszédet, melyben a 

város nevében meg-
köszönte az egész-
ségügyi dolgozók 
járvány idején tanú-
sított példás helytál-
lását.   
 – Rendkívüli idő-
szakot tudhatunk a 
hátunk mögött, de 
annak a munkának 
köszönhetően, amit 
a vecsési egészség-
ügyi dolgozók is elvé-
geztek, talán ezután 
már nem térhet úgy 
vissza a pandémia, és 
a vírus talán már nem 
követel majd annyi ál-

dozatot Magyarorszá-
gon és a világon sem, 
mint eddig – mondta 
a polgármester. 
 Szlahó Csaba ki-
emelte, a koronaví-
rus-járvány az egész-
ségügyi veszélyeken 
túl a gazdaságot is 

megtépázta, és 
ebben a nehéz 
időszakban az 
ön kor mány-
zatnak minden 
erejével az in-
t é z m é n y e k 
biz tonságos 

mű kö d é s é r e 
kellett törekednie. 

Véleménye szerint ezt a feladatot 
sikerült megoldani, a szociális, az 
egészségügyi és az oktatási intéz-
ményekben egyaránt. 
 – Válság ide, válság oda, pró-
báltunk mindent megtenni annak 
érdekében, hogy a működés fel-
tételeinek biztosítása mellett az 
egészségügyi ellátás színvonalát 
is emelni tudjuk – mondta, majd 
felsorolta az Egészséges Budapest 
Program keretében és az önkor-
mányzati költségvetésből meg-
valósult fejlesztéseket. Hozzátet-
te, hogy az önkormányzat a nehéz 
gazdasági év ellenére azt is meg 
tudta tenni, hogy az egészségügyi 
dolgozók jutalmára fordítható ke-
retösszeget a duplájára emelte. 
 – Tudjuk, hogy fontosak a gé-
pek, az eszközök, de ahogy szok-
ták mondani, a vár ereje nem csak 
a falak vastagságában rejlik, ha-
nem a benne dolgozók, a várvé-

Az egészségügy hihetetlenül 
nagy terhet cipelt a vállán

dők lelki erejében. Az elmúlt év-
ben óriási lelkierőre volt szükség. 
Tudom, hogy min ment keresz-
tül az egészségügy, tudom, hogy 
mindannyian megfeszített erővel 
dolgoztak, ilyen körülmények kö-
zött pedig nehéz a munkát elvé-
gezni. Az egészségügy hihetet-
lenül nagy terhet cipelt a vállán, 
de valamennyi dolgozó példásan 
helytállt a nehéz időkben. Sze-
retném megköszönni a szakellá-
tásban és az alapellátásban dol-
gozóknak, a háziorvosoknak, a 
gyerekorvosoknak, a védőnőknek, 
az asszisztenseknek és a technikai 
dolgozóknak az elvégzett mun-
kát. Amiben tudunk, igyekszünk 
segíteni, hogy érezzék, akkor is 
számíthatnak ránk, ha baj van, 
ahogy mi is számíthatunk önök-
re – köszönte meg az egészség-
ügyi dolgozók munkáját Szlahó 
Csaba.  

 Ezt követően dr. Molnár Imre 
nőgyógyász-főorvos Semmelweis 
Ignác életútját és szakmai tevé-
kenységét méltatta. 
 Idén is részt vett a rendezvé-
nyen Schlanger András színész-
rendező, akiről már elmondható, 
hogy visszajáró vendége a vecsé-
si Semmelweis-napi ünnepsé-
geknek. A színművész Romhá-
nyi József állatverseit tartalmazó 
Szamárfül című kötetből olva-
sott fel múlhatatlan humorú ver-
seket. 
 A vidám blokk után a vecsési 
egészségügyi intézmények veze-
tője, dr. Szarvas Tibor igazgató-
főorvos mondott beszédet.
 – Életünket és munkánkat 
nagyban befolyásolta a járvány, 
ami rengeteg erőfeszítést kívánt 
az egészségügyi dolgozóktól is – 
szögezte le. 
 Elmondta, hogy sok környék-
beli egészségügyi intézménnyel 
szemben a vecsési egészségügyi 
ellátórendszer a járvány idején 
is teljes kapacitással működött. 
Többlet munkát követelt a dol-
gozóktól a folyamatosan műkö-
dő covid előszűrő állomás, majd 
oltóponttá jelölték ki a Dózsa 
György úti Alapellátási Közpon-
tot, ami szintén nagy terhet rótt 
az egészségügyi dolgozókra. Az 
oltóponton nem csak vecsésieket 
oltottak, a monori és a nagyká-
tai járásból is sok lakos itt kapta 
meg a védőoltást. 
 – Ezeket a feladatokat nem 
tudtuk volna végrehajtani, ha nin-
csenek a segítségünkre a házior-
vosaink, a vállalkozó orvosaink 
és ismerős egészségügyi dolgo-
zók, akik ellenszolgáltatás nél-
kül jöttek segíteni – mutatott ár 
dr. Szarvas hozzátéve, hogy az 
önkormányzat is sokat segített az 
elmúlt hónapokban, a működési 
költség biztosításán túl a parko-
ló kibővítésében, az oltásra érke-
zők irányításában és a dolgozók 
ebédjének biztosításában.
 – Minden munkatársamnak, 
külső segítőinknek még egyszer 
nagyon köszönöm a munkáját, 
amivel hozzájárultak a járvány 
leküzdéséhez – mondta dr. Szar-
vas Tibor. 
 Az ünnepség végén Szlahó 
Csaba polgármester és dr. Szar-
vas Tibor intézményvezető közö-
sen adta át a jutalmakat az egész-
ségügyi dolgozóknak.  

Varga Norbert
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Semmelweis-napi ünnepség ke retében 
köszönte meg a vecsési egészségügyi 
dolgozók munkáját a város polgármestere 
és az egész ségügyi intézmények vezetője. 

 Dr. Molnár Imre 
nőgyógyász-főorvos

 Semmelweis Ignác 
életútjáról tartott 

előadást 
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Szlahó Csaba polgármester az egész-
ségügyi dolgozók munkáját méltatta

Dr. Szarvas Tibor intézmény-
vezető összefoglalta az 

elmúlt év történéseit
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KULTÚRAKÖZÖSSÉG

A járvány csillapodását követően, június eleje óta látogathatják újra 
az időskorúak a Vecsési Gondozási Központot. Nagyon várták már 
az újranyitást a klubtagok, hiszen a korlátozások miatt minimális-

ra csökkentek társas kapcsolataik. A központ újraindításáról 
Pereginé Vodila Terézia intézményvezetővel beszélgettünk. 

Városunkban több kulturális csoport tevékenykedik, melyek rangos 
díjak, elismerések gazdái. A hosszú járvány csitulásával, arról 
kérdezősködtünk, hogy elkezdték-e a munkát, mire készülnek? 

NAGY ÖRÖM AZ IDŐSEKNEK, 
hogy újra mehetnek közösségbe

N em várt fordulat volt, hogy június 
elején újra megnyithatott az Idősek 
klubja, hiszen az első szabályozás 

szerint úgy nézett ki, hogy erre csak a ve-
szélyhelyzet megszűnése után, vélhetően 
ősszel kerülhet majd sor. A járványhelyzet 
végül lehetővé tette a nyár eleji nyitást, de a 
szociális étkeztetésre vonatkozó korlátozást 
nem oldották fel azonnal, ami újabb akadályt 
gördített az intézmény újranyitása elé. 

 – Az ételek helyben fogyasztását nem enge-
délyezték azonnal, az ebédet továbbra is csak 
kiszállítással lehetett biztosítani az ellátottak-
nak. Bejöhettek volna az idősek, de az ebédet 
csak otthon fogyaszthatták volna el, ami ter-
mészetesen nem lett volna kivitelezhető. Ezt 
a szakmán belül többen is jeleztük a módszer-
tani intézmény felé, ez végül eljuthatott a mi-
nisztériumig, mert nagy örömünkre kijött a 
módosítás és feloldották ezt a korlátozást is, 

így június 11-étől már 
helyben fogyasztás-
sal is biztosítani tud-
juk az ellátottaknak 
a szociális étkezést
– foglalta össze a 
nyitást megelőző na-
pok bonyodalmait 
Pereginé Vodila Te-
rézia, aki azt is elárul-
ta, hogy a gondozá-
si központ ellátottjai 
közül több mint száz 
időskorú veszi igény-
be rendszeresen a szo-
ciális étkezést.  
 Az időseknek 
nagy örömöt oko-

zott az újranyitás híre, hiszen nekik jelen-
ti a legnagyobb veszélyt a koronavírus, a 
nagyobb biztonság érdekében legtöbbjük-
nek jelentősen korlátozódott a társas éle-
te, csökkent az aktivitásuk, ami lelkileg és 
szellemileg is megviselte a szépkorúakat. 
A gondozási központ megnyitásával most 
újra felpezsdült az életük. 
 – A programokat azonnal beindítottuk, egy 
grillsütéssel kezdtünk, azóta pedig igyekszünk 
minden napot színesebbé tenni. Délelőtt és 
délután is tartunk foglalkozásokat, a paletta 
igen széles, a kézműves foglalkozásoktól a 
mentális tevékenységeken, játékokon át sok-
féle módja van annak, hogy tartalmas időtöl-
téssel foglaljuk le a klubtagokat. Azt vettük 
észre, hogy a hosszú kihagyás után nyitot-
tabbak lettek a programokra. Korábban elő-
fordultak olyan napok, amikor kis túlzással 
semmihez nem volt kedvük, de most, hogy 
ismét lehet közösségbe járni, ez mintha meg-
szűnt volna. Mintha jobb hangulatban, ezál-
tal tartalmasabban telnének mostanában a 
napjaik – mondta az intézményvezető. 
 Az elmúlt hónapok alatt nem csökkent a 
házi segítségnyújtásban résztvevők száma, 
sőt, jelenleg is a működési engedélyben meg-
határozottnál több embert látnak el a gondo-
zási központ munkatársai, amit egyelőre a 
veszélyhelyzet miatt kihirdetett szabályozás 
megenged. A házi segítségnyújtásra egyéb-
ként is nagy az igény, jelenleg is legalább 
húszan vannak várólistán, de az intézmény 
munkatársai kapacitás hiányában képtelenek 
több embert ellátni. 
 – Mindenkit felveszünk, akit csak tudunk, 
de további státuszokra, megfelelő szakembe-
rekre lenne szükségünk, hogy az ellátottak 
létszámát emelni tudjuk. Erre jelenleg nincs 
lehetőségünk, ezért mindenkitől türelmet ké-
rünk – mondta Pereginé. Hozzátette, hogy a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtással pró-
bálják kompenzálni azokat, akiknek a napi 
gondozásában nem tudnak segíteni. 
 – Ez egy megnyugtató segítségnyújtási for-
ma, amivel támogatni tudjuk az időseket és 
hozzátartozóikat, családjaikat. A jelzőrend-
szer beszerelése biztonságérzetet ad, hiszen 
ez a szolgáltatás a nap huszonnégy órájában 
elérhető, és beérkező jelzés esetén harminc 
percen belül a helyszínre érkezik egy gon-
dozó, aki tud segíteni a bajban. A szolgálta-
tásban általában mindig akad egy-két szabad 
hely, amit jellemzően igénybe is vesznek a 
családok – mondta a jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtással kapcsolatban az intézmény 
vezetője. 

 Pereginé azt is elárulta, hogy a korlátozások 
feloldásával nem csak az idősek látogatják a 
gondozási központot, hanem az ellenőrök is. 
Az intézményt jelenleg az Állami Számve-
vőszék vizsgálja, ami viszonylag sok energi-
át felemészt, augusztusban pedig a kormány-
hivataltól érkezhetnek ellenőrök, ami a nyári 
időszakban már csak a szabadságolások mi-
att is megterhelő napokat, heteket jelent az 
intézménynek.  
 A Vecsési Gondozási Központ november-
ben lesz ötven éves, ebből az alkalomból egy 
nagyszabású rendezvénnyel készül az intéz-
mény vezetése. A kerek évforduló méltó meg-
ünneplését az önkormányzat is támogatja, de 
egyelőre még sok a bizonytalanság az ese-
mény körül, hiszen nem tudni, hogyan ala-
kul ősszel a járványhelyzet. 
 – Nagyon szép szám ez az ötvenéves év-
forduló, talán az egyik legnagyobb múlttal 
rendelkező vecsési közintézményről beszél-
hetünk. Nagyon szerencsésnek érzem magam, 
hogy ebből az ötven évből húsz éven át ve-
zethettem az intézményt – mondta Pereginé, 
akinek az intézményvezetői érdemei közé 
sorolható többek között az is, hogy hosszú 
évek óta működik a városban a már emlege-
tett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 
 Az ünnepséggel kapcsolatban elmondta, az 
önkormányzat szociális bizottságának elnö-
ke, Skribekné Komár Ágnes vetette fel az öt-
letét annak, hogy a kerek évfordulót a nagy 
múltú intézményhez méltóan ünnepelje meg 
a város. 
 – Komoly előkészületek vannak, ennek el-
lenére még sok a bizonytalanság, hiszen nagy 
kérdés, hogy ősszel hogyan alakul a korona-
vírus-járvány. Jelen tudásunk szerint október 
21-ére tervezzük az ünnepséget, amit szeret-
nénk egybekötni az idősek világnapjával. Sok 
programmal készülünk, de erről többet csak 
akkor tudok mondani, ha már biztosan tud-
juk, hogy az elképzeléseinket meg is tudjuk 
valósítani.  Szöveg és kép: Varga Norbert

A kézműves foglalkozásoktól a mentális tevékenységeken, játékokon át 
sokféle módja van annak, hogy tartalmas időtöltéssel foglalják le a klubtagokat

Várták már, hogy újra együtt, 
közösségben lehessenek

Pereginé Vodila Terézia húsz éve vezeti 
a Vecsési Gondozási Központot

F azekas József, a Vecsési Hagyomány-
őrző Zeneegyesület elnöke szerint, ha 
nem is a próbák és a fellépések ideje 

volt, de jutott idő sok minden másra, ami a 
későbbi időszakban kamatozhat.
 – A járvány időszaka alatt próbálni nem 
tudtunk, de akadt tennivalónk. Hangszerelé-
seket és pályázati anyagokat készítettünk és 
adtunk be, melyek sikeresek voltak. Ennek 
köszönhetően új fénymásolóhoz, nyomtató-
hoz és laptophoz jutottunk. Rövidesen lesz 
egy autentikus, vérbeli magyar hangszerünk 
is. Tóth József  leányfalui tárogatókészítő mes-
ter egy vadonatúj tárogatót készít számunkra. 
Májusban közgyűlésen számoltunk be az el-
végzett munkánkról a VHZ tagságának. Júni-
ustól kezdtünk el próbálni, és 19-én egy csa-
ládi nap keretében rendbetettük a próbaterem 
udvarát, melynek nagytakarítására is sor ke-
rült. Örömteli volt, hogy az úrnap és a felső-
telepi búcsú körmenetét már kísérni tudtuk. 
Júliusban lesz egy kis szabadság, augusztus-
tól ismét próbák, és 14-én fellépünk Péteri-
ben, a Bornapon. 28-án megrendezzük a Ve-
csési Borbarátok Egyesületével közösen a IX. 
Murcifesztivált. Szeptembertől Landesrat kö-
telezettségeinknek szeretnénk eleget tenni 3 
szám CD felvételével. A helyi egyházi és ál-
lami, valamint saját rendezvényeink mellett 
meghívást kaptunk novemberben az Észak-
magyarországi Német Önkormányzatok Szö-
vetsége gálájára, Csömörre. Bízunk benne, 
hogy a járványhelyzet nem fogja akadályoz-
ni rendezvényeinket, és végre örömet szerez-
hetünk muzsikánkkal közönségünknek!

LABDARÓZSA NÉPDALKÖR: 

Orbán Éva, a csoport ügyvivője örömteli hí-
rekkel tudott szolgálni.
 – Elkezdtük a próbákat, és már megvolt az 
első fellépésünk is Cegléden. EAN – Együtt 
a Népzenéért – néven egy formáció állt ösz-
sze erre az alkalomra. Mindegyik csoport 

művészeti vezetője – a táncosok kivételével – 
Pavella Krisztina. Mellettünk voltak Új-
pestről, de voltak sári és gyóni fellépők is. 
A legfi atalabbak Bugyiról érkeztek. Már több 
mint egy éve nem lehetett együtt muzsikálni, 
együtt táncolni, így nagyon megörültünk a 
felhívásnak, és nem volt kérdés, hogy elme-
gyünk. Hamarosan készen van a harmadik 
CD-nk új népdal csokrainkkal. Őszre meg-
hívást kaptunk Bugyi település népdalköré-
nek 40 éves évfordulójának megünneplésére, 
valamint Inárcsra egy nagy Népdalkörök Ta-
lálkozójára, ahová minden évben meghívnak.
 Pavella Krisztina művészeti vezető elmond-
ta, hogy július 2-án a Labdarózsa Népdalkör 
és Citerazenekar egy fantasztikus délutánt 
töltött Cegléden, a Ceglédi Utcazenei Fesz-
tiválon.
 – Már nagyon vártuk, hogy újra zenélhes-
sünk közösen és közönség előtt játszhassunk. 
16 órától 20 óráig szinte szünet nélkül szólt a 
népzene a téren. A résztvevő csoportok négy 
összeállítást játszottak. Mi az Újpesti Nefe-
lejcs Népdalkörrel is együtt zenéltünk. Na-
gyon jó hangulatban telt ez a nap. 

BALLA PÉTER NÉPDALKÖR:
Katona Tünde, a Balla Péter Népdalkör ügy-
vezetője szép programokról számolt be.
 – Június 2-a óta már próbálunk. Tavaly pá-
lyázaton nyertünk egy kirándulást Borsod– 
Zemplén vidékére. Új művészeti vezetőnk, 
dr. Papp Edit innen származik, és a szép tájak 
mellett kapcsolatteremtésre is volt lehetősé-
günk. Boldván és Berentén a helyi népdalosok-
kal közösen léptünk fel, és meg is hívtuk őket 
az október 9-én rendezendő IV. Szomszédolás 
nevű népzenei találkozónkra. Most gőzerővel 
készülünk a Művészetek Völgye fesztiválra. 
Szőke András színművész Taljándörögdre hí-
vott meg több vecsési csoportot és előadót a 
Vecsés bemutatkozik című programra. Meg-
tisztelő ez a felkérés mindannyiunk számára.

Az összeállítást készítette: Szalontai János

ÚJRAKEZDÉS 
a kulturális csoportjainknál

A VHZ tagsága családi nap keretében 
rendbe tette a próbaterem udvarát 

Labdarózsa Népdalkör
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Tanévzáró a Petőfi  iskolában 
Szokatlan az időpont – június 23., szerda – és szokatlan a 
délután 6 órai kánikulai hőség is. A diákok s az őket elkísérő 
kevés szülő is nehezen viseli a hőséget, éppen ezért minden 
il l etékes igyekezett rövidre fogni mondanivalóját a Petőfi  Sándor 
Római Katolikus Iskola és Gimnázium tanévzáró ünnepségén.  

H árom vizsgabizottságban értékeltük 
a diákokat. A vizsgaeredmények 
összesített átlaga 3,6, ezen belül az 

emelt szintű vizsgákat gyönyörű 4,4-es át-
lagra teljesítették érettségizőink.
 A 12. a osztályban 14 diák érettségizett, 
ebből két fő emelt szintűt vizsgát tett törté-
nelemből és fi zikából. A legeredményesebb 
érettségiző Juhász Márk, aki matematikából 
100 % -os eredményt ért el, de a fi zika emelt 
szintű eredménye is 80 % feletti. 
 A 12. b osztályban 16 diák érettségizett, 
közülük 11 fő emelt szintű vizsgát tett, hár-
man két tárgyból is. A diákok matematiká-
ból, angol és német nyelvből, biológiából és 
informatikából jelentkeztek emelt szintű vizs-
gára. Az angol nyelvi emelt szintű eredmény 
alapján hét érettségizőnk B2 komplex nyelv-
vizsgát szerzett, egy fő B1 komplex nyelv-
vizsgát, német nyelvből öten B2 komplex 
nyelvvizsgát. Az emelt szinten érettségizők 
közül 80 % -os, illetve afeletti eredményt ért 
el Pásztor Bence, Juhász Zoltán, Kiss Anna-
mária angol nyelvből, Dienes Nikolett infor-
matikából, Garamszegi Anna angol nyelvből 
95 %-os kiemelkedő eredményt tudhat ma-
gáénak. 
 A 12. c osztályban 22 diák érettségizett, 18 
fő emelt szinten, ebből a többség két tárgy-
ból, egy fő három tárgyból. A diákok magyar 
nyelv és irodalomból, matematikából, törté-
nelemből, angol nyelvből, német nyelvből, 
biológiából és kémiából jelentkeztek emelt 

szintű vizsgára. Az angol nyelvi emelt szin-
tű eredmény alapján kilenc fő B2 komplex 
nyelvvizsgát szerzett, német nyelvből öten 
B2 komplex nyelvvizsgát, egy fő B1 komp-
lex nyelvvizsgát. Az emelt szinten érettsé-
gizők közül angol nyelvből 80 % -os, illetve 
afeletti eredményt ért el Szabó Nikolett, Ma-
gyarosi Szidónia, Csiszér Bernadett, Wer-
ner Denis, 90 %-os eredményt ért el Görbe 
Zétény és Fodor Fanni, Gál Balázs 95 %-os, 
Mezőfi  Babett Márta pedig 98 %-os kiemel-
kedő eredménnyel büszkélkedhet. Két diák 
pedig már az őszi vizsgaidőszakban előreho-
zott emelt szintű vizsgát tett: Stiller Roland 
angol nyelvből 86 %-kal, Werner Denis né-
met nyelvből 90 %-kal.
 Köszönet illeti a felkészítő, felügyelő, javí-
tó és szóbeliztető, ill. testnevelés gyakorlati 
vizsgát lebonyolító kollégák és természetesen 
a jegyzői feladatokat ellátó kollégák szolgálat-
kész, fáradságos munkáját, valamint az osz-
tályfőnökök gondoskodását a vizsga alatt. Az 
érettségi elnökök beszámolói is ezt a lelkiis-
meretes munkát dicsérik. Különösen büsz-
kék vagyunk az emelt szintű eredményekre, 
melyek alapján sikeres felvételikre számít-
hatunk. 
 Hagyományosan május eleje a középis-
kolai ballagások időszaka, sajnos azonban 
a pandémia miatt idén sem kerülhetett sor 
orgonavirágzás idején a gimnazisták elbú-
csúztatására. A járványhelyzet enyhülése 
ugyanakkor maga után vonta az iskolák azon 

igényének felerősödését, hogy ünnepélyes ke-
retek között vehessenek búcsút végzős diák-
jaiktól. Nem történt ez másként a vecsési Pe-
tőfi ben sem.
 Ahogy az elmúlt tanévben, úgy most is a 
szülők jelenléte nélkül, a ballagtató osztá-
lyok által gyönyörűen feldíszített Jézus Szí-
ve templomban búcsúztak érettségizőinktől 
tanáraink, az igazgatóság, valamint Huszka 
Mihály atya június 25-én, az érettségi vizs-
gák lebonyolítása után. 
 Az ünnepséget Sztyehlikné Hegyi Krisz-
tina igazgató asszony beszéde nyitotta meg, 
majd az osztályfőnökök oklevéllel jutalmaz-
ták meg a kitartó szorgalmú diákokat. A 12. a 
osztályból Oláh Olivér, a 12. b osztályból 
Schubert Gergő és a 12. c osztályból Jánosa 
Fanni és Szabó Nikolett mondták el a vég-
zős diákok beszédét. 11. a osztályból Ondics 
Tímea mondott búcsúztatót. Végül a végzős 
osztályok képviselői feltűzték a szalagokat 
a zászlóra és átadták 11. osztályos diákok-
nak. Zárásként iskolánk lelki vezetője, Mi-
hály atya köszönt el. 
 A mostani esemény különlegességét adta, 
hogy nem kettő, hanem három osztály vett 
búcsút intézményünktől. Az utolsó nyelvi 
előkészítő osztály elballagásával lezárult egy 
korszak iskolánkban. Az első, emelt szintű 
nyelvi képzésben résztvevők érettségi ered-
ményei pedig azt tették nyilvánvalóvá, hogy 
a négy éve útjára indított képzésben résztve-
vők is versenyképes, korszerű tudást vihet-
nek magukkal intézményünkből.
 Az eseményt a száz éves templom falai 
már önmagukban is patetikus méltósággal 
ruházták fel, s reméljük, hogy a következő 
tanévben már a szokásos májusi időszakban, 
a szülők jelenlétével kerülhet sor gimnazis-
táink ballagására. Vezetőség

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK 
és végzős diákok búcsúztatása

OKTATÁS OKTATÁS

A járványügyi helyzet miatt az idei tanévben is szóbeli vizsgák 
nélkül zajlottak az érettségi vizsgák. Ez alól kivételt képeztek 
a testnevelés vizsgák, illetve azon tárgyak, ahol a diákok nem 
érték el a 25 százalékot az írásbelin. Két 11.c osztályos diák 
előrehozott középszintű érettségi vizsgát tett informatikából.

Az idei tanév nehézségei ellenére na-
gyon szép nyelvvizsga-eredménye-
ket értek a gimnázium diákjai. Érett-
ségi eredménye alapján, ill. érettségin 
kívül közép- és felsőfokú nyelvvizsgát 
szerzett több tanuló is. A diákok névso-
rát a cikk online változatában a www.
vecsesitajekoztato.hu oldalon olvas-
hatják.  VT info

Selmeczi Zoltán EKIF Főigazgató Úr elfo-
gadta Sztyehlikné Hegyi Krisztina igaz-
gató asszony lemondását.  Szeptember 
1-jétől új igazgatója lesz katolikus isko-
lánknak Osikoviczné Csendesi Mária 
személyében.
 Köszönöm Sztyehlikné Hegyi Krisztina 
odaadó és hűséges munkáját, amellyel 
az iskolai nevelést és oktatást vezette. 
Hatékonyan szervezte meg az infra-
struktúra és a technikai feltételek magas 
színvonalú fejlesztését. A koronavírus-
járvány új kihívásaira is gyorsan reagált, 
az iskolai online oktatás sikeresen mű-
ködött. A jó isten áldását kérem további 
munkájára, családjára és életére.
 Osikoviczné Csendesi Máriának kö-
szönöm, hogy elvállalta ezt a felelősség-
teljes feladatot. Kérem a kedves hívek 
imáját, hogy az evangéliumi értékrend 
magvait el tudjuk ültetni növendékeink 
szívébe. Jézus ígérete alapján harminc-
szoros, hatvanszoros, százszoros ter-
mést hozzanak egyházközségünk és Ve-
csés város gazdagodására.

Dr. Huszka Mihály
Nyelvvizsga- 
eredmények a Vecsési 
Tájékoztató honlapján

Változás Katolikus 
Iskolánk életében 
– az Óvárosi Plébánia 
közleménye 

S ztyehlikné Hegyi Krisztina igazgató-
nő röviden vázolja, hogy egy külön-
leges tanévet hagytak maguk mögött 

diákok és tanárok egyaránt. A koronavírus-
járvány terjedésének megfékezésére hozott 
szükséges intézkedések, szabályozások szin-
te embertelen nehézségeket teremtettek a di-
ákok, a nevelők és bizony a szülők részére is. 
 Dr. Huszka Mihály plébános úr is röviden 
mondott köszönetet az iskola vezetésének, a 
nevelőknek, a hitoktatóknak és a tanulóknak 
is. (A Vecsési Tájékoztató júniusi számában 
már olvashattunk a Magyar Nemzeti Bank 

Pénziránytű Alapítványa szer-
vezte PénzOkos Kupa versenyről, 
melyen két „Petőfi s-csapat” sze-
repelt kimagasló eredménnyel.)
 Fontos megemlíteni, hogy dr. 
Fodor Etelka már kilencedik al-
kalommal díjazta az iskola leg-
jobb diákját és tanárát. Mindezt 
azért teszi, mert a Petőfi ben taní-
tott legkedvesebb tanára, Szűcs-
né Cservenka Ildikó – akit min-
denki csak Ildi néninek ismert 
– 1953 és 1986 között. Később 
legjobb barátnője is lett. A dok-
tornő az ő emlékére alapította 
ezt a díjat Dr. Fodor Etelka el-
mondta, hogy esetleg még a kö-
vetkező évben adná át a Stúdi-
um Alapítvány díjait, de kéri és 
szeretné, ha fi atalok jelentkez-

nének a továbbiakban erre a szép és nemes 
feladatra. Köztudott, hogy a Stúdium Ala-
pítvány évenként egy tanulót és egy peda-
gógust jutalmaz, tüntet ki.
 Ebben az évben a diákok közül Jánosa 
Fanni Katalin 12. c. osztályos tanuló érde-
melte meg a díjat. Rátermettségével szívesen 
és örömmel képviselte osztályát és iskoláját a 
különféle rendezvényeken és ünnepségeken. 
Rá – illetve szereplésére – mindig számítha-
tott az iskola vezetősége, éveken keresztül az 
október 6-ai iskolai megemlékezések állan-
dó szereplője volt. Az iskolai és városi ver-
senyek és rendezvények oszlopos tagjaként 
lelkesen vállalta a szavalatokat és a konfe-
ranszié szerepét. A sok közösségi és szer-
vezési munka mellett tanulmányai területén 
kiemelkedő eredményt ért el, magaviselete 
pedig példamutató volt.
 A pedagógusok közül Topál Csenge isko-
lapszichológus vehette át a Stúdium Alapít-
vány díját. Topál Csenge 2017-ben szerzett 
pszichológus diplomát az ELTE tanácsadás 
és iskolapszichológia szakirányú képzésén. 
A fi atal pszichológusnő fontosnak tartja, hogy 
a pszichológia és a lelki egészségmegőrzés 
témája közelebb kerülhessen (érthetőbb le-
gyen) a szülők, a gyermekek és a pedagó-
gus kollégák mindennapi életéhez. Az osz-
tályfőnökök együttműködésével gyakran tart 
csapatépítő, érzelmi intelligenciát fejlesztő 
foglalkozásokat. Részt vállal a családi élet-
re-nevelés  órák tartásában. Hogy munkája 

Osikoviczné Csendesi Mária

minél eredményesebb legyen, 2020-ban az 
ELTE-n tanácsadó szakpszichológus diplo-
mát szerzett, majd relaxációs terapeuta címet 
a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápia 
Egyesületnél. A közösségfejlesztési munka 
mellett gyakran és készségesen foglalkozik 
egyénileg is az őt felkereső diákok, pedagó-
gusok és szülők problémájával is. 
 Gratulálunk és további eredményeket kí-
vánunk a Stúdium Alapítvány két kitünte-
tettjének! Fotó és szöveg: Nagy István Elek 

Topál Csenge iskolapszichológus

Dr. Fodor Etelka és az igazgató asszony átadja 
a díjat Jánosa Fanni Katalinnak
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„A legfontosabb személyiségfejlesztő 
ismeret a gyerekeknél, az önfeledt játék”

KÖZBIZTONSÁGINTERJÚ

A Vecsési Mosolyország Óvoda intézményvezetője, Kovácsné 
d’Elhougne Ilona tizenhárom éve vezeti a Zöld Óvodát. 
Pályafutását is itt kezdte, kíváncsiak voltunk, milyen 

tapasztalatokat szerzett az elmúlt harminc évben.

H árom évtized a köznevelésben 
hosszú idő. Hogyan lett a Vecsési 
Mosolyország Óvoda intézmény-

vezetője?         
 – A gyermekekkel való kapcsolataimat 
meghatározta, hogy Nagykőrösön az Arany 
János Gimnázium és Óvónői Szakközépisko-
lában érettségiztem, és ott óvónői végzettsé-
get szereztem. Később óvodapedagógusként, 
majd szakvizsgázott vezető óvodapedagógus-
ként végeztem a Budapesti Tanítóképző Főis-
kolán. A Kisfaludy utcai óvodában 1992-ben 
óvodapedagógusként kezdtem el dolgozni, az 
intézmény vezetőjévé 2008-ban neveztek ki. 
Három évvel később Egerben tanügy-igaz-
gatási szakértőként diplomáztam, és újabb 
szakvizsgát tettem, majd Vácott megszerez-
tem a német nemzetiségi óvodapedagógus 
képzettséget is. 2014-től köznevelési szakér-
tőként is tevékenykedem. Nem csupán mun-
kámban foglalkozom gyerekekkel, hiszen ma 
már három felnőtt gyermekem is van: Ber-
nadett, Noémi és Bálint.       

– Milyen nevelési stratégiákat sikerült meg-
valósítani az óvodában az elmúlt évek alatt?      
 – Tíz éve az óvoda neve a szülők és nevelők 
közös egyetértésével a Vecsési Mosolyország 
Óvoda fantázianevet kapta, németül az intéz-
mény elnevezése Kindergarten Kinderlachen 
in Wetschesch-re változott. A német nemze-
tiségi nevelés, a hagyományápolás és a ve-
csési kulturális folyamatok fenntartásának 
érdekében fontosnak tartom, hogy az óvoda 
kétnyelvű legyen, ugyanis jelen világunkban 
már meghatározó, hogy a gyerekek korán is-
merkedjenek meg az idegen nyelvekkel. Ki-
emelt kérdés továbbá az is, hogy a szülők-
kel és a gyerekekkel közös bizalmon alapuló 
kapcsolatot alakítsunk ki, mert mindez meg-
alapozza a nevelési munka minőségét. Meg-
határozónak tartom ezért a szülőkkel való 
szoros együttműködést, így például lehető-
séget biztosítunk számukra, hogy az intéz-
mény keretein belül is a gyerekekkel közös 
programokon vegyenek részt, melyek mind 
az óvodásoknak, mind a szülőknek hatalmas 
élményt jelentenek. Természetesen a szülők-
nek van lehetőségük más módon is támogat-
ni az óvodát a Vecsési Gyermekekért Köz-
hasznú Alapítvány segítségével. 

 Óvodánk pedagógiai programja a gyerme-
kek sokoldalú fejlesztésére alapozza kommu-
nikációs koncepcióját magyar és német nyel-
ven, szeretetteljes családias óvodai légkörben, 
amit változatos tevékenységi formák alkal-
mazásával, játékba integrálva valósít meg. 
A nevelési stratégiával kapcsolatban a nevelő-
testülettel együtt kiemelt fi gyelmet fordítunk 
a mozgásra, a játékra és a játékos képesség-
fejlesztésekre. Az óvoda két telephelyen mű-
ködik (Kisfaludy és Tompa utca), ezért a 103 
fős gyermeklétszám két részre osztott, így a 
közös nevelési stratégiát is ennek függvényé-
ben kell meghatározni. A legfontosabb sze-
mélyiségfejlesztő ismeret a gyerekeknél, az 
önfeledt játék, mely a játék szó ellenére pe-
dagógusainktól nagyon tudatos munkát igé-
nyel. Ez a fogalom a gyerekeknél akkor fog 
működni, ha maga a pedagógus is játéksegí-
tő, támogató, élménybiztosító szereppel ren-
delkezik, és önmaga is tud, és persze szeret is 
játszani. Jól játszani csakis biztonságérzetet 
adó és szeretetteljes légkörben lehet. Intéz-
ményünkben ezért a nevelőmunkát vegyes 
csoportokban alakítjuk ki, ahol az óvodások, 
akár családon belül is, segíthetik egymás in-
tegrálását az óvodai életbe, azaz a nagyob-
bak gondoskodhatnak a kisebbekről, így egy 
nyugodt és családias légkört tudunk kiala-
kítani.  Pedagógiai programunk az országos 
alapprogramra épül, ugyanakkor kétnyelvű 
óvoda lévén, alkalmazzuk a Német Nemzeti-
ségi Irányelveket is. A nevelési stratégia vég-

rehajtása sokoldalúan képzett nevelőcsapatra 
épül, akik azon túl, hogy szeretnek játszani, 
folyamatosan képzik is magukat, ezért ma-
gas fokon megfelelnek a belső értékelések-
nek és a pedagógiai elvárásoknak.     

– Melyek a Mosolyország Óvoda kiemelt 
céljai?
 – Szeretnénk intézményünket továbbra 
is óvodának megőrizni és nem „kisiskolává” 
alakítani. Óvodai keretek között biztosítjuk 
a gyerekek számára a legfontosabb tevékeny-
ségüket adó önfeledt játékot. A kiemelt cé-
lok között találhatók a gyermeki személyiség 
egyénre szabott sokoldalú, harmonikus fej-
lesztése, a szeretetteljes, biztonságot nyújtó 
óvodai légkör biztosítása, a testi-lelki kibon-
takoztatás, mozgásra-kommunikációra épülő 
tevékeny, kiegyensúlyozott élet megteremté-
se, a nyelvi képességek megalapozása, a ma-
gyar és a német nyelv gyakorlása, mindez a 
játékba integrált fejlesztés, és ismeretátadás 
segítségével. 

– Hogyan alakult az óvodai élet a pandémia 
időszakában?
 – Az óvoda megoldotta a koronavírus adta 
feladatokat. A pandémia időszaka alatt végig 
gondjukat viseltük a gyerekeknek, kivéve a 
hivatalos rendkívüli szünet idejét, de akkor is 
ügyeletet tartottunk. Pedagógusaink közül töb-
ben megfertőződtek, időszakosan szükség volt 
az óvodai szolgáltatásunk felfüggesztésére. 

– Milyen elképelései vannak a jövő Mosoly-
ország Óvodájáról? 
 – A kisgyermekkori környezeti nevelés 
terén végzett tevékenység elismeréseként 
óvodánk 2017-ben sikerrel nyerte el a Zöld 
Óvoda címet. A továbbiakban is ezen az úton 
szeretnénk haladni, a környezeti nevelés ér-
tékközvetítés, a már kialakított szokásrend-
szereket kívánjuk fenntartani, melyek a ter-
mészet, az élőlények és az élet tiszteletében 
fejeződnek ki. Amennyiben a jövőt az óvodai 
ellátórendszerre vetítem ki, szívesen látnám 
a jövő Mosolyország Óvodáját egy telephe-
lyen, korszerű fejlesztő-, mosdó- és öltözőhe-
lyiségekkel, megfelelő nagyságú csoportszo-
bákkal, tornateremmel, megújuló energiával 
működtetett épülettel, mert azt látom, hogy a 
létszámnövekedésre jelentős igény volna. Vé-
gül Mosolyország Óvodája nevében elsősor-
ban azt szeretném elérni, hogy kétnyelvű já-
tékbirodalmunk továbbra is minden idejáró 
kisgyermek és szüleik arcára is mosolyt va-
rázsoljon. Práczki Péter

T eljesen át kellett alakítani a szolgála-
tokat, az éjszakai kijárási tilalmat fo-
lyamatosan ellenőriznünk kellett, és 

a rendőrséggel is állandó kapcsolatot kellett 
tartanunk. A kormányzati intézkedések fi gye-
lembe vételével dolgoztunk és bevezettük a 
három műszakos szolgálatot. Állami támoga-
tást még arra sem kaptunk, hogy védőfelszere-
léseket vegyünk. A Vecsés Közbiztonságáért 
Alapítvány segítette az egyesületet maszkok-
kal, fertőtlenítőszerekkel és egyéb védőfelsze-
reléssel. Csak az önkormányzat támogatására 
számíthattunk, a nélkül nem tudtuk volna el-
látni a feladatainkat – mondta Hanek Gábor, 
a polgárőrök vezetője, aki már tizennégy éve 
szívén viseli a vecsésiek biztonságát. 
 Hanek Gábor kihangsúlyozta, hogy a ve-
csési önkormányzat a környékbeli települé-
sekhez mérten is kiemelkedő, évente több 
millió forintos támogatást nyújt a polgár-
őr egyesületnek, további segítségként pedig 
néhány külső támogatótól is kapnak anyagi 
segítséget. Hanek Gábor a támogatók közül 
a Földfém Kft.-t emelte ki, továbbá a mono-
ri radarállomások ellenőrzésére kötött meg-
állapodást a Hungarocontrollal. 

 – Így biztosított a működésünk, de sajnos 
azt tapasztaljuk, hogy szinte minden pénz 
kevés – fogalmazott, hiszen az elmúlt idő-
szakban jelentősen megnövekedtek a polgár-
őrség költségei. Három szolgálati autót tarta-
nak fenn, melyek után a szervizköltségeken 
felül évente még közel félmillió forint cég-
autó adót is kell fi zetni. Az üzemanyagárak 
is jelentősen megemelkedtek, egy polgárőr 
felszerelése pedig durván százezer forintjá-
ba kerül az egyesületnek – hogy csak a leg-
fontosabb kiadásokat említsük. 
 Sokan még ma sem tudják, hogy a polgár-
őröknek nem jár fi zetés a szolgálatban eltöl-
tött órák után – ezt az érvényben lévő sza-
bályozás nem engedi. A vecsési polgárőrök 
tavaly közel ötezer órát dolgoztak térítés nél-
kül, azaz naponta nagyjából tizenhárom órán 
át ügyeltek a közbiztonságra a város közte-
rületein. Számos esetben kellett intézkedni-
ük, a kijárási korlátozás idején folyamatosan 
ellenőrizték a közterületeket, de ezen kívül 
is bőven akad feladatuk a szolgálatban levő 
tagoknak. Van, hogy komolyabb helyzetek-
ben is fel kell lépniük, néhány hónappal ez-
előtt például egy késelés elkövetőjét fülelték 

le, pár héttel ezelőtt pedig egy háborús bom-
ba megtalálásakor biztosították a helyszínt a 
tűzszerészek megérkezéséig. 
 – Ezek az emberek a szabadidejüket ál-
dozzák fel a polgárőri munkáért, mert elhi-
vatottak arra, hogy Vecsésen jobb legyen a 
közbiztonság – szögezte le Hanek Gábor, aki 
pénzbeli juttatás híján alkalmanként úgy tud-
ja honorálni a polgárőrök munkáját, hogy el-
hívja őket vacsorázni, vagy közösen elmen-
nek egy-két napra kikapcsolódni. 
 – Van olyan kollégánk, aki tavaly a mun-
kája mellett több mint hétszáz órát volt szol-
gálatban. Ez óriási munka. Vannak, akik 
minden héten vállalnak szolgálatot és van-
nak olyanok is, akik egy hónapban csak egy-
szer érnek rá, de ettől függetlenül teljes érté-
kű tagjai a közösségünknek.   
 Ha anyagilag nem is mondható elismert 
hivatásnak a polgárőröké, erkölcsi elisme-
résnek nincsenek híján a vecsési polgárőrök. 
A jól végzett munka híre felsőbb szintekre is 
eljut. A vecsési egyesület volt már az Év pol-
gárőr egyesülete, és minden évben legalább 
egy tagjukat kitüntetik. Hanek Gábor példá-
ul két évvel ezelőtt vehette át a polgárőrség 
legrangosabb elismerését, a Kopácsi Sándor 
Polgárőr Érdemrendet.   
 Az egyesület elnöke elmondta, a polgár-
őrök feladata elsősorban a megelőzés, emel-
lett természetesen segítenek a lakosságnak, 
amiben tudnak. Ugyanakkor felhívta a fi -
gyelmet, hogy sok esetben hatékonyabb és 
gyorsabb megoldás, ha közvetlenül a 112-es 
segélyhívószámon kérnének segítséget.
 – Általában este és éjszaka vagyunk szol-
gálatban, ezért ha napközben gyanús dol-
got tapasztalnak, például felmerül a betö-
rés vagy a rongálás gyanúja, esetleg feltörtek 
egy autót, netán egy ittas ember fekszik az 
úton, akkor rögtön hívják a 112-es segély-
hívót. Ez a leggyorsabb megoldás, a diszpé-
cser azonnal továbbítja a bejelentést az ille-
tékes szervnek. Mi is a 112-t hívjuk, ha ilyen 
jellegű bejelentést kapunk. Azt is fontos ki-
emelni, hogy az elkövető felkutatása akkor 
járhat sikerrel, ha megfelelő információk-
kal, személyleírással tud szolgálni a bejelen-
tő. Ha tehetik, jegyezzék fel a gyanús gép-
kocsi rendszámát, színét, típusát is, mert ez 
alapján könnyebb a beazonosítás. Sok kel-
lemetlenség adódik a csendrendelet fi gyel-
men kívül hagyásából is. Vecsésen este tíz 
után nem szabad másokat zavaró módon han-
goskodni. Ha valaki ilyet tapasztal, először 
próbálja megbeszélni a másik féllel a prob-
lémát. Akkor értesítsenek bennünket, ha ez 
nem vezet eredményre. Hasonló probléma 
a hulladékégetés, vagy a tiltás ellenére tör-
ténő avarégetés. Ilyen esetben a közterület-
felügyelőket vagy a katasztrófavédelmet kell 
értesíteni. Ha a tűzoltóknak kell beavatkoz-
niuk, akkor a körülbelül százezer forintos 
kiszállási díjat is ráterhelik az elkövetőre – 
mondta Hanek Gábor.  varga

ÖTEZER ÓRÁNYI
 SZOLGÁLAT
A koronavírus-járvány miatt kikiáltott veszélyhelyzet 
fokozott helytállást követelt a vecsési polgárőröktől. 

A járvány megfékezésére hozott intézkedések miatt a rendő-
rök leterheltek voltak, sokakat átvezényeltek más területre, 

ezért a polgárőröknek is jócskán megnőttek a feladatai. 
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További információkért kövessenek minket a Facebookon, vagy 
megújult weboldalunkon.
 A megfelelő óvintézkedések mellett várunk mindenkit szere-
tettel programjainkra!
 A program változtatás jogát fenntartjuk, az egyes progra-
mokról és a jegyértékesítésről weboldalunkon és a facebookon 
(facebook.com/kulturba) értesülhetnek leggyorsabban. Jegyek 
online a www.kulturba.hu oldalon válthatóak.

PROGRAMAJÁNLÓ

  „Haldokló asszony keresi szeretteit. Irdatlan vagyon forog koc-
kán…” – olvassa a hirdetést Leo és Jack, a két állástalan Shakes-
peare-színész egy pályaudvar füstös várójában. Agyukban már-
is megfogan egy ördögi gondolat…
 Szereplők: Leo Humphrey: Medveczky Balázs, Jack Bogart: 
Varga Ádám, Linda: Mikecz Estilla, Audrey: Tóth Angelika, 
Duncan: Szirtes Balázs, Florence néni: Zsurzs Kati, Doki: Pusz-
taszeri Kornél, Butch: Csonka András/Gieler Csaba. Díszlet: 
Rózsa István
 Jelmez: Kovács Yvette Alida, zenei vezető: Gulyás Levente, 
koreográfus: Vaszilenko Eugénia, ügyelő: Varga Miklós, súgó: 
Sajben Anita, Dobos Erika. 
 Rendező: Szirtes Tamás. A rendező munkatársa: Skrabán Ju-
dit, Petyi János. 
 Az előadás 2 óra 40 perc, egy szünettel. 
 A jelenleg érvényben lévő járványügyi szabályok szerint a 
színházi program védettségi igazolvány és maszk használata 
nélkül is látogatható.

Időpont: 2021. szeptember 15. 19 óra • Jegyár: 4 900 Ft

A JÁTÉKSZÍN BEMUTATJA: 
PRIMADONNÁK
Szerző: Ken Ludwig // Fordító: Hamvai Kornél

Időpont: 2021. augusztus 7. 17 óra 
Az esemény ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött!

BÁKK KULTÚRSOKK PLUSZ
– RETRO PARTY

  A 2019-es Kultúrsokk Retro Party sikerére alapozva 2021-ben is 
hasonló eseményt tervezünk. Augusztus 7-én már délután fél öt-
től várjuk a közönséget ingyenes programunkra a BÁKK-ba és a 
ház előtti Fő térre. Kez-
désként Kovács Áron-
nal játszhat a közönség 
Szerencsekerék Kvízt 
retro nyereményekért, 
az est folyamán fellép 
DJ Dominique, DJ Ga-
lamb és élőben játszik a 
Madarak Zenekar. 
 A színpadi progra-
mok mellett retro vide-
ojátékkal, fotó kabin-
nal és retro ételekkel 
italokkal is készülünk.
 Az esemény apropó-
ján szeretnénk a BÁKK 
aulájában retro tárgya-
kat kiállítani, melyhez 
közönségünk segítsé-
gét kérjük: posztol-
játok egy fotóval a 
Facebook-eseménybe 
saját tulajdonú retro 
tárgyatokat, melyet szí-
vesen megmutatnátok a 
rendezvény napján a BÁKK-ban. A legnépszerűbb, legtöbb like-
ot kapott tárgyakat kiválasztjuk és kiállítást szervezünk belőlük! 
Várjuk a fotókat július 20-ig!
 A belépés ingyenes, előzetes regisztrációhoz kötött és érkezé-
si sorrendben történik majd. A BÁKK-ban megvalósuló koncer-
tekre a belépés kizárólag védettségi igazolvánnyal lehetséges.
 Regisztrációért kérjük, látogasson el a www.kulturba.hu oldalra.

RÉSZLETES PROGRAM
 17:00-17:10 – Megnyitó – Kovács Áronnal
 17:10-17:40 – Dj Galamb
 17:40-19:00 – Szerencsekerék – Kovács Áronnal
 18:45-19:00 – Eredményhirdetés
 19:00-21:00 – Madarak Zenekar
 21:00-22:00 – Dj Galamb
 22:00-23:00 – Dj Dominique
 23:00-tól – Dj Galamb
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Murcifeszt 
AD 2021

A Murcifeszt ötlete 
Vecsésen 2013-ra 
nyúlik vissza. Egy 

tervező megbeszélés alkal-
mával Fazekas József ja-
vasolta, hogy a borászok 
mindegyike által kedvelt 
ital, a murci megünnep-
lése, népszerűsítése céljá-
ból rendezzünk fesztivált. 
Az első murci elkészíté-
sét az ötletgazda vállal-
ta, majd évente egymást 
váltva következtek a Bor-
barát egyesület borászai. 
A murciról csak röviden: 
a forrásban lévő mustot 
hívjuk murcinak, ami még 
hordozza magában a must 
zamatát és édességét, de 
már tartalmaz a forrás al-
kalmával keletkezett szén-
dioxidot és alkoholt. Ez az álla-
pot egy-két napig tart, ezért nem 
könnyű feladat az esemény idő-
pontjára kiváló minőségű mur-
cit készíteni, azonban ez minden 
évben a Vecsési Borbarát Egye-
sület által kijelölt borász felada-
ta és felelőssége! 
 A rendezvény a kezdetek-
től fogva a Vecsési Borbarátok 
Egyesületének és a Vecsési Ha-
gyományőrző Zeneegyesületnek 
a közös rendezvénye. Az elmúlt 
hét év murcifesztjeinek köszön-
hetően megújítottuk a Zeneegye-
sület próbatermének helyet adó 
Fő út 60. szám alatti telek keríté-
sét, parkosítottuk a telket, felújí-
tottuk a próbaterem mellékhelyi-
ségeit, és emléktábla állításával 
állítottunk emléket városunk első 
városházának. Borászati kiállí-
tást tartottunk a múlt század ter-
melőeszközeiből, ismeretterjesz-
tő előadást tartottunk a hazai 
szőlőfajtákból, és minden alka-
lommal készítettünk friss mus-
tot a bolhapiacon résztvevő gyer-
mekek számára. 
 Minden vecsési Murcifeszt te-
lepülésünk német nemzetiségi 

Közel harminc településen több mint hatvan kézműves és harminc műhely 
nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt június 12-én. A kézművesség 
világnapja alkalmából – ami hivatalosan június 10-én van – a Magyar 

Kézműves Szövetség berkeibe tartozó manufaktúrák vettek részt az 
országos szintű rendezvényen, amelynek fővédnöke Vitályos Eszter, 

az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára volt. Vecsésen 
Viha Lajos facsipész és neje, Dezső Ildikó rongyműves tárta szélesre 

Bessenyői utcai otthona kapuját a kézművesség iránt érdeklődők előtt. 

Augusztus 28-án a Fő út 60. szám alatt várják azokat, 
akik szeretnék megünnepelni az idei szüreti termést.  

ÉRTÉKMENTÉS 
a Bessenyői utcában   

A mikor útnak indultunk 
a Bessenyői utcai kiál-
lítás felé, még csak hal-

vány sejtésünk volt arról, mi-
vel foglalkozhat a facsipész. 
A rongyműves mesterséget köny-
nyebb behatárolni – gondoltuk –,
de megérkezve rájöttünk, hogy 
az elképzeléseink messze jártak a 
valóságtól, pláne azoktól a porté-
káktól, melyekkel a helyszínen ta-
lálkoztunk. Közel sem olyan szé-
pen kidolgozott ruhadarabok és 
kiegészítők tűntek fel lelki szeme-

ink előtt, mint ami-
lyeneket Dezső Ildikó 
készít. Viha Lajos-
ról pedig az derült 
ki, hogy szinte min-
dent el tud készíteni, 
amit fából lehet, az 
általunk korábban so-
sem hallott facsipész 
megnevezéssel pedig 
felesége illette az első 
munkája után.  

A facsipész
– Annak idején a felségem szere-
tett volna készíteni egy asztalra 
helyezhető, gyorsan összerakható 
kis tárolót, ahhoz csináltam neki 

egyszerű faágakból az első ter-
mékeimet, a csipeszeket. Innen 
ered az elnevezés is, mivel oly 
sokféleképpen emlegették már 
a fafaragókat, Ildikó elnevezett 
facsipésznek – mesélte Viha La-
jos, aki eredeti szakmáját tekint-
ve szerszámkészítőként dolgozott 
harminc éven át a Danuviában. 
A foglalkozás űzői a legmegbe-
csültebb szakemberek közé tar-
toztak a vasas szakmában.  
 Viha Lajos azt követően kez-
dett mélyrehatóbban foglalkoz-
ni a fa megmunkálásával, hogy 
megszűnt a munkahelye a gyár-
ban. Akkoriban több külföldi 
vásárba, rendezvényre is elju-

tottak, a portékáik pedig kivé-
tel nélkül mindenütt sikert arat-
tak. Viha Lajos esetében ez azért 
nem meglepő, mert gyakorlati-
lag nincs olyan fadarab, amiből 
ne tudna értéket teremteni. Le-
het az egy faág vagy éppen egy 
száz éves elöregedett szarufa, a 
keze alatt új értelmet nyer az a 
faanyag, amiről mások már le-
mondtak. 
 – Metszés idején körbejárom 
biciklivel a várost, és ha érdekes 
ágat látok, akkor hazaviszem. 
Lehet az bármilyen fa, szilva, 
dió, kőris, tölgy, de lehet akár 
a legtöbb kertben nemkívána-
tos bálványfa is. Vannak olyan 
eszközök, amiket csak hibát-
lan faanyagból lehet elkészíteni, 
soknak pedig az adja a különle-
gességét, ha repedezett, göcsör-
tös alapanyagból készül. A lé-
nyeg, hogy meg kell látni a fában 
a lehetőséget – mondja. 
 Az udvarban felállított sátor 
alatt különféle portékákkal ta-
lálkozunk. A gyerekjátékoktól 
a konyhai eszközökig igen szé-
les a paletta: sípok, kardok, bú-
gócsigák, kukoricacsutkából ké-
szített kisautók, sószórók dióból, 
fűszerőrlők, vágódeszkák, pogá-
csaszaggatók, evőeszközök, tálak, 
edények és faládikák sorakoznak 
az árnyékban. De bármilyen szé-
pek és egyediek ezek az eszkö-
zök, sajnos azzal is tisztában kell 
lenni, hogy a régi időkhöz képest 
nagyot változott a világ, a gépe-
sített gyárakban előállított olcsó 
termékekkel egy kézműves ma 
már nem tud versenyre kelni. 
 Viha Lajos elárulta, nemrég 
merő kíváncsiságból Békéscsa-
bán járt a felségével, ahol drót-
fonást és díszítő technikákat ta-
nultak. 
 – Valami azért ragadt rám – 
mondja nevetve – például most 
tudok drótból gyűrűt készíteni. 
Lehet, hogy soha nem lesz rá 
szükség, de az eljárás, a technika 
foglalkoztatott – tette hozzá. Ab-
ban pedig egyetértettünk, hogy a 
drót és a fa ötvözése különleges 
és izgalmas végeredményt hoz-
hat, ezért nincs kizárva, hogy a 
két anyag összeboronálásából ké-
sőbb új termékek is születhetnek.  

A rongyműves 
Dezső Ildikó érettségi után cím-
festést tanult, majd egy dekoráci-
ós műhelybe került, ahol nagyon 

borászati és zenei értékeit bemu-
tató és népszerűsítő rendezvény. 
Ehhez kapcsolódóan vendégül 
láttuk és elhoztuk Vecsésre az 
ország legszínvonalasabb német 
nemzetiségi tánccsoportjait, ze-
nekarait. Igyekeztünk minden 
évben az előző évek tapasztala-
taiból tanulni és fokozatosan fej-
leszteni a Vecsési Murcifesztet. 
Mindez nem jöhetett volna létre 
közösségeink, családtagjaink ösz-
szefogó áldozatos munkája nél-
kül, támogatóink és látogatóink, 
vendégeink fi gyelme és részvéte-
le nélkül! Mára a Murcifesztnek 
már hagyománya, közössége, ál-
landó visszatérő közönsége lett, 
köszönet mindenkinek, aki bár-
milyen módon segítette rendez-
vényünk fejlődését. Bízunk ben-
ne, hogy a járványügyi helyzet 
nem romlik, és újra megrendez-
hetjük augusztus utolsó szom-
batján immáron a IX. Vecsési 
Murcifesztet. 
 Szeretettel várunk Minden-
kit 2021. augusztus 28-án váro-
sunk legnagyobb kertipartijára, 
a Murcifesztre.

VBE és a VHZ csapata

megtetszett neki a szakma, így 
végül egy művelődési házban he-
lyezkedett el és nyolc évig dol-
gozott dekoratőrként. Emellett 
otthon varrt, igaz, akkoriban ez 
már nem volt újdonság, hiszen 
gyerekkora óta ez volt a hobbija. 
 – Nem voltam varrónő, sem 
női szabó, csak hobbi szinten 
foglalkoztam a varrással. Azt 
szoktam mondani, úgy varrok 
mint a nagyanyáink. Ösztönből 
– mondja Dezső Ildikó, akit vé-
gül egy pályázat terelt végérvé-
nyesen a varrás felé. 
 – 1994-ben láttam meg egy 
pályázati kiírást a Burda ma-
gazin varróversenyére, ezen el-
indultam és végül hétszáz pá-
lyázó közül harmadik helyezést 
értem el hímzett ruha kategóri-
ában. Ezt követően elindult a pá-
lyám, hívtak különböző rendez-
vényekre, közben megszületett a 
fi am, itthon maradtam, varrtam 
és önállósodtam – idézte fel pá-
lyája kezdetét. 
 Dezső Ildikó tulajdonképpen 
értékmentő feladatot lát el, hi-
szen régi vásznakat, hímzéseket, 
textilanyagokat gyűjt, amiket az-
tán feldolgoz, ezáltal új funkci-
ót, új életet kapnak a régi, a leg-
több háztartásban kidobásra ítélt 
„rongyok”. 
 – Fogalmazhatunk úgy is, 
hogy rongyművesként megmen-
tem és tovább éltetem ezeket az 
anyagokat. Ezzel azt az embert 
is megtiszteljük, aki annak ide-
jén bizony igen kemény munká-
val készítette ezeket a darabokat 
– mondja Ildikó, miközben sorra 
mutatja a saját készítésű ingeket, 
blúzokat, táskákat. A kiállított da-
rabok között a legszembetűnőbb 
helyen, mégis szerényen foglal-
nak helyet a Burda varróverse-
nyen sikert hozó blúzok, az egyik 
az elődöntőn, a másik a döntőn 
váltotta ki a zsűri elismerését. 

Viha Lajos és Dezső Ildikó szá-
mos elismerésben és díjban 
részesült pályája során. Pél-
daértékű tevékenységükért 
2019-ben a Vecsési Ipartestü-
let székházában vehették át 
Szlahó Csaba polgármester-

től és Skribek Pál ipartestületi 
elnöktől az Ipartestületek Or-
szágos Szövetsége által ad-
ható legmagasabb fokozatú 
szakmai kitüntetést, a Magyar 
Kézművességért Díj arany fo-
kozatát. 

Vecsésen is elismerték 
a házaspár munkásságát 

 Ildikónak és Lajosnak több 
közös munkája is látható a ki-
állított ruhák, eszközök között. 
Gyakori, hogy együtt alkotnak, 
inspirálják egymást, ugyanakkor 
a munka hevében a vitatkozások 
sem ritkák. Egy-egy kiállítás 
előtt nagy a feszültség a házas-
párban, „ilyenkor jobb, ha nem 
szólnak hozzánk” – mondja el-
mosolyodva Ildikó. Hozzáteszi, 
az elmúlt évben a járvány mi-
att a legtöbb kiállítás elmaradt, 
de már nem is nagyon keresik 
ezeket az eseményeket. Főleg a 
Budai Várba a Mesterségek Ün-
nepére és Kapolcsra, a Művésze-
tek Völgyébe járnak, ahol Már-
ta István zeneszerző feleségének 
az udvarát bérli a Magyar Kéz-
műves Szövetség, hogy árusítást, 
nyitott műhelyt és kiállítást szer-
vezzenek a közönségnek. Kapol-
cson minden évben van fő téma. 
Idén a dal, a zene és a madár 
lesz az – tudtuk meg Ildikótól –,
így most ezekhez kapcsolódó 
termékeket készítenek a fesz-
tiválra.   
 Amikor a jövőbeli tervekről 
kérdezzük Dezső Ildikót, legna-
gyobb meglepetésünkre azt vála-
szolja, új anyagot, nagy ívű ter-
veket már nem akarnak behozni 
az életükbe. 
 – Nagyon sok kiállításon, 
rendezvényen jártunk, Vecsé-
sen is több kiállításunk volt. 
A Magyar Kézműves Szövet-
ségben már tiszteletbeli tagok 
vagyunk, de nem vagyunk re-
neszánsz emberek, hogy min-
denhez értsünk. A gyerekekkel 
szívesen foglalkozunk, a nyári 
napközis táborban egy-egy na-
pot szoktuk vállalni, ahol kézmű-
ves foglalkozásokat tartunk, de 
a mi korunkban már azt is meg 
kell engedni magunknak, hogy 
egy kicsit lelassítsunk.  

Kép és szöveg: Varga Norbert

Viha Lajos keze alatt új 
értelmet nyer az a faanyag, 

amiről mások már lemondtak

 Ildikó ezzel a blúzzal érte el 
a harmadik helyezést az 1994-es

 Burda varróversenyen

Értéket teremtenek 

Dezső Ildikó: Azt szoktam 
mondani, úgy varrok mint a 

nagyanyáink. Ösztönből
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G. Ferenczy Hanna 
Irodalmi Kör alkotásaiból

Szénási Sándor István
Párakapuban

Kelemen Bata Mária
Várj rám 

Sallay Gyula
Vagyok?

Benke Mária
A hajnal

Varjasi Béla
Lelkesedni kevés

Hegedűs Károly
Szelevény (Évszakok)

Madár-röptű évtizedek
zuhatagánál megállok.
Párál a hűs emlékezés,
múltamon szivárványt látok.

Felnőttem az erőszaktól
jó emberek által védve.
Nem féltem a szegénységtől,
más volt az ember értéke.

Nem voltam hőzöngő magyar,
ellensége senkinek sem:
örömöm a jó munka volt,
és a szépséges Másik Nem.

Kulturáltabb lett a világ,
ahol nőtt a gazdagsága:
nem változott az ember,csak
kifi nomult gonoszsága.

Átrendeződött értékek
építik az új világot:
új csodák, rettentő gondok
előtt döbbenettel állok.

Mi vár az új nemzedékre –
háborúk, vagy békés álmok?
Párál a hűs reménykedés,
jövőnkön szivárványt látok.

Gyors villámként csapott rám a magány.
Fájó bánatom duzzadó dagály. 
Hervadtak a szerelemvirágok, 
gondolatban folyton nálad járok.
 
Ha még egyszer megölelhetnélek! 
Megnyugodna testemben a lélek.
Ám ez már csak álmaimban lehet,
de az égi ösvény hozzád vezet. 

Szívem tükrében összetört képek.
Nélküled már nem létezik élet.
Megyek hozzád. Mikor? – ma még talány: 
hiszem, vársz rám, úgy könnyebb a magány. 

Sorsunk dönti el, ki mikor mehet,
egyik szemem sír, a másik nevet. 
Hallom halkan az égiek dalát, 
végre összeforr lelkünk odaát.  

Ha egyszer elérkezik az a nap,
a testnélküli lelkem szárnyra kap.  
Várj rám ott fönn a kék felhők hátán,
érkezem hozzád őrangyal szárnyán! 

Vérvörös tüzét szórja szét a Nap.
Ébredezik a táj, hajnalodik.
A nyugtalan szél borzolja a fákat,
az Ember fázósan álmodozik.

A hajnal a legszebb – felébredsz.
Nyújtózkodva ásít a holdvilág.
Átadja helyét, fátylát szétteríti
a nap, s elűzi a lomha éjszakát.

Tavasz elején még didereg
elbújik, a napkorong a felhők mögé.
Az ég beborul, az eső is elered,
komor lesz, s így válik köddé… 

Süss drága fény, öntsd ránk sugarad,
szép nyár, fényed gyakran simogat.
Szárazságban áztasd könnyeiddel a földet,
jókedvet, derűt, s meleget adj az Embernek.

Öntözz meg mindent, hogy jó termés legyen.
A Teremtő segítsen az Embereken.
Fényed, szellőd, langy meleg esőd,
hasznosan hullasd, legyen jó időnk…

Pillangó szállt a virágra
jelezve itt a jó idő.
Ez is a természet csodája,
hisz csúnya hernyóból lett ő.

Tavasszal minden megújul,
a zord telet kikelet váltja fel.
Felnő a sok növény magától
talán, még gondozni se kell.

Kizöldül szépen a természet
tarkítja sok színes virág.
Örömmel nézzük az egészet,
értékelve a sok csodát.

Az értékelés jó, de kevés,
meg is kell mindezt becsülni.
Az, az igazi értékelés:
a rombolást kiküszöbölni! 

Velem poroszkál az úton
a sok emlék,
gyermekkorom, a játék,
az ismerősök kedves szava.
Mint tálban gyöngyöző leves
rémlik az illatfelhő
a Gajzer krisztus alatt,
barátságok, az öreg templom
orgonájának hangja.
A Templomkertben hősök várnak,
szép emberek álma felett 
őrt állnak.
A Kőrösök, ha szeretnek,
nevelik a parti szénát,
haragjukban mutatják
rossz kedvük árját.
Lehessek Nálad vendég,
hívj házadba,
öltöztesd lelkem ünneplő ruhába,
mint imához a gyermek
kulcsolom kezem,
áldozni készül az est
a vén Kőrös part felett.

Az oldalt összeállította: 
Szénási Sándor István

Depressziós vagy?
Netán alkoholista
aki bóklászik a
múló napokban?
Unott közönnyel
látva át, hogy változik
a világ.
Pintes poharát
kézbe kapva
csámborog át
tegnapból holnapba.
Azután leülve fotelba,székre
netán tükörbe nézve
értetlenül bámul az újabb miért.
Csendben tolja odább
a tegnapba zárt napot,
és óvatosan kérdi,
hogy is vagyok?

Elkerülhető lett volna 
A TERMÉSZETKÁROSÍTÁS 

Sokan jelezték felénk, a Vecsési Madárles alapítói felé felháborodásu-
kat és döbbenetüket amiatt, hogy a vízügy június közepén a Gyáli-
csatorna vecsési szakaszán levágta a teljes növényzetet. Az addig 

madárdaltól hangos patakparton egyik napról a másikra csend lett.

A lapvető probléma a város 
környékén a természe-
tes élőhelyek folyamatos 

csökkenése. A futópálya, a Tan-
ösvény és a sétálók, kutyasétál-
tatók révén a patakpart jelentős 
közösségi tér lett, amihez hoz-
zátartozott a nádas és az élővi-
lága, mint zöld terület. A másik 
gond a csatorna karbantartásával 
az ütemezés: vegetációs, költési, 
szaporodási időszakban, ha nem 

is szándékosan, de komoly ter-
mészeti károkat okoznak vele.
 A Gyáli-csatorna mestersége-
sen kialakított, esővizet és tisz-
tított szennyvizet gyűjt, szállít. 
Működésének alapvető feltéte-
le lenne a megfelelő időben – a 
természetvédelmi törvényt is be-
tartva – végzett rendszeres ka-
szálás és mederkotrás. Ez azon-
ban nem valósult meg: a csatorna 
partoldalában 6-8 éves nyárfák, 

VECSÉSI ÉLŐVILÁG

spirálfüzek, nagyobb bokrok je-
lezték ezt, a mederben pedig a 
sűrű nádas. A dús növényzet 
egyre több élőlényt vonzott, így a 
mostani kaszálás miatt sok védett 
állat is elveszítette fészkét, fi óká-
it, életterét; a felnőtt madarak és 
a kirepült fi ókák a közeli náda-
sokban kerestek menedéket. Cso-
portunk megfi gyelései alapján 
nádirigó, vízityúk, guvat, foltos 
nádiposzáta, énekes nádiposzáta, 
cserregő nádiposzáta, berki tü-
csökmadár, nádi tücsökmadár 
biztosan fészkelt benne; az előző 
egy hónapban keltek ki a mocsá-
ri teknősök; több békafaj, gyík 
és sikló él itt; a terület lepkék-
ben és szitakötőkben is rendkí-
vül gazdag. A túlélő vagy élele-
mért a patakra járó védett állatok 
búvóhelyeit is tönkretették, ki-
szolgáltatva őket ezáltal az idő-
járásnak és a rájuk vadászó ra-
gadozóknak. Ráadásul az így 
keletkezett nagyobb vízfelület 
a nyári, csapadékszegény idő-
ben jobban melegszik, erőseb-
ben párolog, tehát a minősége is 
gyorsabban romlik. A mederben 
hagyott növénydarabok tovább 

lassítják a vizet, ezáltal gyengí-
tik a természetes tisztulást.
 A csatorna területe ugyan nem 
védett, de az 1996. évi LIII. a 
természet védelméről szóló tör-
vény 43. § (1) szerint: „Tilos a 
védett állatfajok egyedének za-
varása, károsítása, kínzása, el-
pusztítása, szaporodásának és 
más élettevékenységének ve-
szélyeztetése, lakó-, élő-, táp-
lálkozó-, költő-, pihenő- vagy 
búvóhelyeinek lerombolása, ká-
rosítása”. Emiatt panasszal él-
tünk a Közép-Duna-völgyi Víz-
ügyi Igazgatóság felé. Jeleztük 
a problémát a Magyar Madárta-
ni és Természetvédelmi Egyesü-
letnek és a Duna-Ipoly Nemzeti 
Parknak. Közérdekű bejelen-
tést tettünk a helyileg illetékes 
Zöldhatóságnak. Leveleinkben 
kihangsúlyoztuk, nem kérdés, 
hogy szükség van a csatorna 
karbantartására; azonban, ha a 
rendszeresség nem betartható
 – amire remek példa ez az eset –,
akkor meg kell várni a költési 
időszak végét, hogy ne okoz-
zanak feleslegesen természeti 
kárt. Továbbá szorgalmaztuk az 
érintettek (vízügy, önkormány-
zat, nemzeti park, helyi termé-
szetvédő csoportok) között az 
egyeztetést, a folyamatos kom-
munikációt. A Telexen az ügyről 
megjelent cikk komoly visszhan-
got váltott ki, amiből egyértel-
műen látszik, országos szinten 
gondot okoz a természetvédelmi 
területen kívül élő védett növé-
nyek és állatok kezelése. A város 
vezetése is megkereste levélben 
a vízügyet, a jövőben előzetes 
egyeztetést kér a hasonló ese-
tek elkerülése végett.
 Egyéni és közösségi felelőssé-
günk is a természetes élőhelyek 
fenntartása, a védett növények és 
állatok fokozott fi gyelemmel kí-
sérése. Vigyázzunk együtt arra 
a kevés zöld területre, ami még 
megvan Vecsésen!

Lengyel Hajnalka, Vecsési Madárles
Fotók: Kiricsi ÁgnesA lekaszált meder

A munkagépek június 16-án
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A vecsési bokszélet legnagyobb csillaga, Szűcs Szabina február-
ban második helyen végzett a Bocskai István Nemzetközi Ökölvívó 
Emlékversenyen. Akkor még arról beszéltünk Seres Attilával, a 
bokszklub elnökével, hogy Szűcsnek az utolsó, világkvalifi kációs 
versenyen lehet még esélye kiharcolni az olimpiai részvételt. 

A NOB furcsa döntése is kellett, hogy 
nem lesz vecsési bokszoló az olimpián

Egy nehézségekben bővelkedő idény végén osztályozó mérkő-
zésen vívta ki jövő évi másodosztálybeli tagságát a Vecsési 
SE férfi  kézilabdacsapata. Az ellenfél az NB II. Dél-nyugati 

csoportjának bajnoka, a Tungsram SE Nagykanizsa volt.

Minden szempontból 
megterhelő idényen vannak túl 
A KÉZILABDÁZÓK

A csapatok sorsa egy mérkőzésen dőlt 
el, az összecsapást az érdi arénában 
rendezték, ahol a Vecsési SE végül 

34-28-ra felülmúlta ellenfelét. A hölgyek az 
NB  II. déli csoportjának alsó házában, a ki-
lencedik helyen fejezték be a bajnoki idényt. 
 Ha szigorúan csak a tabellán elfoglalt he-
lyezés alapján ítélnénk meg a kézilabdások 
elmúlt bajnoki szezonját, joggal mondhat-
nánk, hogy rossz eredménnyel zárták az 
idényt a vecsési csapatok. Azonban ha a 
dolgok mögé nézünk, árnyaltabb képet ka-
punk az elmúlt év teljesítményéről, a körül-
ményekhez ismeretében pedig sem a férfi , 
sem a női gárdának nincs oka a szégyen-
kezésre. A koronavírus-járvány miatt a ko-
rábban megszokott körülmények lényegesen 
megváltoztak. A járvánnyal kapcsolatos óv-
intézkedések miatt a csapatok nem edzhettek 
a Grassalkovich iskola tornatermében, ezért 
az edzések tekintetében állandó volt a bi-
zonytalanság, a helyszín és az időpont szin-
te napról napra változott. Megbetegedések 
is tizedelték a csapatot, a legnagyobb óva-
tosság ellenére is többen elkapták a covidot. 
Voltak olyan mérkőzések, ahol ifi stákkal ki-
egészített csapattal kellett kiállnia a Vecsési 
SE-nek. Novemberben vezetőváltás is történt 
a szakosztálynál, Antal Zoltán tizennégy év 
után lemondott pozíciójáról. A kézilabdától 
nem távolodott el teljesen, az idény végéig 
a háttérből segítette a szakosztályt, helyére 
Jánka Zsoltot választották meg. 
 – Anyagilag és mentálisan is megterhe-
lő, nehéz időszak van a csapatok mögött, de 
ennek ellenére is megőrizte a férfi  és a női 
együttes a tagságát az NB  I./B-ben, illetve 
az NB  II.-ben. A szezon kezdetén az első 
ötbe vártuk a csapatokat, most meg lehet-
ne őket szólni, hogy ez végül nem sikerült, 
de a körülmények ismeretében ez nem vol-
na fair. Sokszor azt sem tudtuk előre, hogy 
másnap hol fogunk edzeni. Az edzések idő-
pontja a legtöbbször nem volt ideális, hiszen 
az esti órákban kaptunk helyet valamelyik 
környékbeli csarnokban, azt is sokszor irre-
álisan magas áron. Több játékosunk átesett 
a covidon, az utánpótlásból körülbelül hu-

szonöten hagyták el az egyesületet ebben 
az időszakban. Őket toborzással kell majd 
pótolni a következő szezonra. A súlyos kö-
rülmények ellenére is elmondhatjuk, hogy a 
stáb és a csapatok is derekasan helytálltak – 
összegezte a bajnoki idényt Antal Zoltán. 
 A leköszönő elnök – akinek a vezetése 
alatt vált amatőr csapatból NB  I.-et is meg-
járt egyesületté a Vecsési SE. Elárulta, a ko-
ronavírus-járvány miatt a munkahelyén is 
megnövekedett a terhelés, és már nem tudott 
kellő időt fordítani a szakosztállyal kapcso-
latos munkára, ezért döntött úgy, hogy kö-
zel másfél évtized után átadja a stafétabotot.
 – Kerek volt ez a tizennégy év, sok szép 
eredményt elértünk, most pedig úgy alakult 
az életem, hogy eljött a váltás ideje. Jánka 
Zsolt és Kabai Gabriella profi  szakember, 
biztos vagyok benne, hogy jó munkát vé-
geznek, a háttérből pedig maximálisan se-
gíteni fogom őket – mondta Antal Zoltán. 
 Az új szakvezető, Jánka Zsolt az elmúlt 
szezonnal kapcsolatban hasonló véleményen 
volt, mint Antal Zoltán. 
 – A jég hátán próbáltunk életben marad-
ni ebben a szezonban. Ez az időszak mind-
annyiunk számára elképesztő szakmai ki-
hívás volt. Heti szinten kellett sakkozni a 
beosztásokkal. Október 17-étől nem mehet-
tünk be a Grassalkovich iskolába, így So-
roksáron, Pesterzsébeten, Gyálon, Üllőn, 
Dunavarsányban és a 18. kerületben kel-
lett edzenünk. A csarnokok bérleti díja is 
jelentősen megemelkedett a járvány idején, 

de a sok utazás miatt végül majdnem töb-
bet költöttünk útiköltségre, mint bérleti dí-
jakra. Az utánpótlásnak nem tett jót, hogy 
márciusban felfüggesztették a bajnokságo-
kat, de az egyesületre nézve annyiból segít-
ség volt, hogy az útiköltségeiket és a mér-
kőzések rendezési költségeit meg tudtuk 
spórolni. A fi zetésekkel szerencsére nem 
volt gond, Zoliék minden körülmény között 
megoldották, hogy időben megérkezzenek 
a bankszámlákra. A magas bérleti díjak és 
a rengeteg covid teszt, amit szintén saját 
zsebből kellett fi nanszírozni, további terhe-
ket róttak a költségvetésünkre. Minden té-
ren felborult a korábbi egyensúly, amit te-
tézett, hogy több játékos is megfertőződött. 
Igaz, hogy a szezon kezdetén még a dobo-
gó közelébe vártuk a csapatokat, a tabellán 
elfoglalt végeredmény azonban ettől mesz-
sze van, de a körülmények ismeretében még-
sem mondhatjuk, hogy rossz eredménnyel 
zártuk a bajnokságot – foglalta össze az el-
múlt szezon nehézségeit Jánka Zsolt.
 A szakvezető a jövővel kapcsolatban el-
mondta, a másodosztály átalakítása miatt két-
szer tíz csapatos lesz az NB  I./B, a 2022/2023-
as idényben pedig már csak egy csoportot 
indít a szövetség a másodosztályban. A fér-
fi  csapatnak az első öt hely egyikén kell vé-
geznie, hogy csont nélkül bent maradjon. 
A hatodik helytől lefelé alsóházi rájátszás 
dönt a kiesőkről. 
 – A következő idényre férfi  és női vona-
lon is új csapatot épít a szakmai stáb. Nagy 
változások lesznek a játékoskeretekben, sok 
új érkező lesz, fi atalítani szeretnénk, de ah-
hoz sok idő kell, hogy az újak beépüljenek és 
azt a játékot játsszák, amit a szakmai veze-
tők elképzelnek. A rengeteg munka mellett 
szerencsére is szükség lesz, mert nem lesz 
egyszerű bekerülni az első ötbe. Ezalatt azt 
értem, hogy nem haragudnék érte, ha pél-
dául a sérülések elkerülnék a csapatot, de 
ezt ugye nem lehet előre látni. Nem szeret-
nénk terhet tenni egyik szakág vállára sem, 
hosszú távban gondolkodunk, először a sta-
bilitás megteremtése a cél. Csak akkor gon-
dolhatunk egy újabb feljutásra, ha az ehhez 
szükséges kellően erős alapokat lefektettük 
– összegezte a következő évre vonatkozó ter-
veket Jánka Zsolt. 

 A szakosztályvezető hozzá-
tette: három évvel ezelőtt csat-
lakozott a vecsési sportélethez, 
szakosztályvezetőként a követke-
ző lesz az első teljes szezonja az 
egyesületnél. Az eddigi tapasz-
talatai pozitívak, jó szellemisé-
gű közösséget ismerhetett meg a 
városban, és a szurkolók hozzáál-
lása is dicséretre méltó. Összes-
ségében ezek olyan alapot jelen-
tenek, amire építkezni lehet, és 
a jövőre vonatkozó tervek meg-
valósítását segítik.  varga

  Dobrovitz József bizonyult a legjobbnak 
a négyesfogatok versenyében a június har-
madik hétvégéjén, Bugacon megrendezett 
nemzetközi fogathajtó viadalon.
 A csapatban világbajnok vecsési hajtó 
a díjhajtást és a tikkasztó hőség miatt ko-

moly erőpróbát je-
lentő maratonhajtást 
is megnyerte. Ilyen 
előzmények után 
magabiztos vezetés-
sel várta a vasárnapi 
akadályhajtást, ame-
lyen sikerült a négy 
hibapontos előnyt 
megőriznie riváli-
saival szemben. 
 Második helyen 
a német Mareike 
Harm, harmadik-
ként a svájci Jerome 

Voutaz végzett. Ifj. Dobrovitz Józsefnek ez-
úttal nem volt reális esélye a dobogós helye-
zésre, mivel még az első versenyszám előtt 
lovat kellett cserélnie a fogatában.
 A kettesfogatok mezőnyében a díjhajtás 
győztese, Farkas József összetettben meg tud-

S ajnos, csak egyetlen egy magyar ököl-
vívó, a 75 kg-os Gálos Roland lesz ott 
Tokióban. Hiába készültünk minden 

energiánkkal a világkvalifi kációs versenyre, 
ezt a járványhelyzet miatt törölték, így nem 
volt esélyünk az utolsó lehetőséget megragad-
ni. Ennélfogva sajnos nem lesz vecsési bok-
szoló az olimpián – mondta keserűen Seres. 
 Hozzátette, a Nemzetközi Olimpiai Bizott-
ság úgy döntött, a verseny elmaradása miatt 
az elmúlt évek eredményei alapján hív meg 
versenyzőket a tornára. 
 – Volt egy kis letargia, de aztán újra ter-
veztünk mindent, és el kezdtünk már a 2024-
es játékokra készülni – vázolta fel a fő irány-
vonalat az elnök. Szűcs tudásáról egyébként 
mindent elmond, jelenleg Kanadában van, 
ahova az ottani szövetség hívta ki, a kana-
dai olimpikon mellé hivatalos edzőpartner-
nek. Rajta kívül csak egy olasz és egy nor-
vég lányt hívtak meg. Minden költséget a 

meghívó áll, ráadásul egy egész más típusú 
ökölvívást tanulhat.
 – Amikor Szabina elkezdett bokszolni, 
10-11 bokszoló volt a súlycsoportjában, mos-
tanra egy sincs. Itthon folyamatosan kesztyű-
partnereket kell keresni, még edzésen is csak 
nagyobb súlyú lányokkal tudunk készülni
– mondta Seres a felkészülés nehézségeiről.
 Szerencsére a járványhelyzet végével 
egyelőre tudnak működni, de az igazolt 
versenyzők korábban is tudtak készülni, 
részt is tudtak venni nemzetközi versenye-
ken. Jelenleg is több bokszolójuk nemzet-
közi megmérettetésen van. 
 – Itthon egyre komolyabb elismertséget 
vívunk ki, az utánpótlás Magyar Kupában és 
a Bornemissza emlékversenyen szintén lettek 
érmes versenyzőink. Egy kemény mag azért 
megmaradt, de most vannak a nyári szüne-
tek. A családok, a gyerekek nyaralnak, de 
bízom benne, ősszel a megszokott, normá-

lis körülmények között egyre több verseny-
zővel tudunk indulni – mondta Seres Attila 
az őszi tervekkel kapcsolatban. 

Sz. Gy. 

A járvány miatt törölték a kvalifi kációs 
versenyt, így Szűcs Szabina utolsó esélye is 
elúszott, hogy kivívja az olimpiai részvételt
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Megvan a bennmaradás! A Nagykanizsa 
ellen vívott osztályozón harcolta ki másod-
osztálybeli tagságát a Vecsési SE férfi  csapata

ta tartani vezető pozícióját maraton- és aka-
dályhajtásban is. Nagy fölénnyel diadalmas-
kodott Tóth Andrea és Farkas László előtt.
 A négynapos bugaci eseményen hét nem-
zet közel ötven fogathajtója indult. A kettes-
fogathajtók idén a szeptemberi világbajnok-
ságra, míg a négyesek a szeptember 2. és 
5. között a Kincsem Parkban sorra kerülő 
budapesti Európa-bajnokságra készülnek.
 SzgY
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NÉGYESFOGATOK: 
1. Dobrovitz József (132,53 hibapont), 
2. Mareike Harm (német, 136,59), 
3. Jerome Voutaz (svájci, 143,85). 

KETTESFOGATOK: 
1. Farkas József (133,45 hibapont), 
2. Tóth Andrea (144,97), 
3. Farkas László (145,04).

EREDMÉNYEK 

DOBROVITZ JÓZSEF ISMÉT REMEKELT, 
ezúttal Bugacon tudott nyerni
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Az 1965-ös vecsési focicsapat az NB I.-es 
Salgótarjánt is legyőzte a Szabad Föld 
Kupában

A z 1964-es dicstelen bajnokságot 
követően 1965 a másodosztályban 
érte a VFC-t, akkori nevén a vecsé-

si Vízép-et. Geringer János és Zempléni Jó-
zsef, Ceni vette át a klub irányítását, és nyo-
mukban remek focisták érkeztek a csapatba. 
Kapusposztra minden idők vecsési legjobb-
ját, Bogár Jánost nyerték meg. Jött két pesti 
idegenlégiós. Jobb halfnak Horváth Misi és 
Varga (Pumpa) Imre csatárnak. A szakmai 
vezetést mindenki örömére B. Nagy László 
vette át. Az imádott Laci bácsi magyar B vá-
logatott és 57-szeres vasutas válogatott volt 
a háború után a Törekvés színeiben. Balösz-
szekötő volt, olyan bal lábbal, amiből most 
is alig látni magyar pályán. Pechére ezen a 
poszton Puskás mellett is világsztárok fociz-
tak. Laci bácsi pályafutása végén még ját-
szott is a csapatban, majd többször is edző-
je lett a gárdának. Tiszteletbeli vecsési lett, 
nem véletlenül végső nyughelye is a vecsé-
si temetőben van. 
 B. Nagy pillanatok alatt rendet teremtett 
és kiváló csapatot faragott, amelyik sétálva 
nyerte meg a bajnokságot.  A végére kienged-

tek, de 7 pont előnnyel nyertünk. Jellemző, 
hogy az első gólt a 9. mérkőzés 87. percében 
kapta Bogár Jani. A 87 perce gólmentesség 
alighanem a rekordok könyvébe való.  Szem-
tanúként hadd idézzek fel egy jellemző ese-
tet. Edzésen Bogár kérte B. Nagyot, hogy el-
mehessen az edzésről. Laci bácsi azt mondta, 
ha kifejelsz egy lövésemet, akkor mehetsz. 
„Csak ne a felsőbe rúgja mester” – volt a vá-
lasz. B. Nagy ballába olyan pontos volt, hogy 
tízszer odarúgta a bőrt, ahová kellett. Bogár 
már az elsőre elrepült a maga 110(?) kilójá-
val és kifejelte a lasztit. Laci bácsi nevetett, 
„menj a fenébe”. 
 A sikerekhez kellettek ifjú tehetségek is, a 
vecsési grundok ontották a bontakozó arany-
ágakat: Makovecz, Szűcs, Fekete, Néma, és 
utánuk jöttek a többiek.
 Ennek az évnek persze nem ez volt a te-
teje, hiszen hamar kiderült, hogy csak mi 
nyerhetjük a bajnokságot. Ekkor volt a Ma-
gyar Népköztársasági Kupa, amely egyben 
a Szabad Föld Kupa is volt. Ezt az nyerhet-
te el, aki a legtovább jutott az MNK-ban. 
Vecsés a legjobb 16(!) közé került, egyedü-
liként az alsóbb osztályból. A legnagyobb 
sikert az NB I.-es Salgótarján legyőzése je-

lentette. Július 28-án a Bogár – Makovecz, 
Trasser, Mercz, Leimetter, Horváth, Fekete, 
Kári, Szűcs, Varga, Szokolyai összeállítás-
ban. Varga és Szűcs góljával 2-1-re győz-
tünk. A régi pályát 4200 néző tombolta vé-
gig, majd utána a vállukon vitték le a fi úkat.
 November 14-én már Szabad Föld Kupa 
győztesként a Népstadionban tétnélküli mér-
kőzést játszhattunk az Esztergomi Marógép-
gyár csapatával a következő összeállításban: 
Bogár – Molnár, Trasser, Leimetter, Horváth, 
Fekete, Makovecz, Schiszler, Mercz, Varga, 
Szokolyai. Az eredmény 1-1 lett, gólunkat 
Szűcs szerezte.
 A feljutás után átalakult a gárda. Horváth és 
Varga elment, Makovecz és Fekete bevonult 
katonának. A többiek megmaradtak, mellé-
jük elsősorban fi atalok kerültek fel a csapat-
ba. Jól indult a bajnokság, majd Kalász József 
visszaigazolásával még erősödtünk is. Az él-
mezőnyben voltunk, amikor zavaros körül-
mények között hat büntetőponttal sújtották a 
gárdát. Ez alaposan visszavetette az együt-
test, és bár később visszaadták a hat pontot, 
ez csak a középmezőnyhöz volt elég. 

 A következő évben jelentősen változott a 
játékosállomány. Visszajött Krausz Pista és 
a katonaságtól Makovecz, érkezett Kalmár 
és Sárosi, valamint a II. osztályból Cserháti. 
Ősszel alig 16 évesen bemutatkozott Varga 
Miklós, a sokra hivatott zseni, aki két évre 
rá már a Csepel játékosa volt. Kárász End-
re, az ötvenes évek MTK-jának kiváló csa-
tára lett a tréner. 
 Az őszi szezonban kezdődött el a pálya 
gyeptéglázása, a vecsési legelőkről nyertük 
az ősgyepet, ami Molnár János pályagond-
nok szakavatott keze által lett kiváló minő-
ségű. 
 A Halmi téren alakítottak ki ideiglenes, 
földes pályát. Több mint egy éven át ott ját-
szott a gárda. 
 A csapat kiemelkedett a mezőnyből: 21 for-
dulón át veretlen volt és 30 találkozón csak 
11 gólt kapott! Volt már 11 pontos is az előny, 
ami a 27. forduló után egy lett… Monort itt-
hon vertük, nyertünk Szigetújfalun és utol-
só meccsen jött Üllő. A szomszédot fűtötte a 
visszavágás vágya az egy évvel korábbi ve-
reségért, amivel mi ütöttük őket el a felju-
tástól. A 2500 néző előtt Szűcs Jenő felhő-
fejesével 1-0-ra nyertünk. Bajnokok lettünk, 
feljutottunk az NB III.-ba! (folytatjuk)

Szalontai János
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1965 és 1969 között három bajnoki cím fémjelezte a vecsési 
foci előretörését. Megyei II. osztályból az NB II.-ig jutott fel 

a csapat. Egyéb siker is bizonyította a vecsési foci erejét. 
Évente tűntek fel óriási tehetségek. Érdemes ezt részletezni, 
mert a sikerszériát tartós, közel három évtizedes szélcsend 
követte. Az időszakról, mint akkori aktív ifi  játékos, és mint 
a Pest Megyei Hírlap és a Népsport tudósítója, emlékezem. 

A VECSÉSI FOCI
– AZ ELSŐ ARANYKOR I.

110 ÉVES

Májusi lapszá-
munk 23. oldalán 
megjelent 1955-
ös csapatképen 
a jobb oldalt alul 
guggoló játékos 
nem Bognár, ha-
nem Kókai Gyula. 
A család hívta fel 
fi gyelmünket a té-
vedésre, elnézést 
kérünk.

HELYESBÍTÉS

S zia, Niki! Megvan-e még 
a Hugi becenév?
 – Igen, megvan még 

a Hugi becenév, a családomban 
csakis így szólítanak, illetve a 
közelebbi ismerősök is. Közelebb 
áll hozzám, mint a Niki becézés, 
hiszen úgy nőttem fel, hogy min-
denki Huginak szólított, legyen 
az idősebb edző vagy akár kis-
gyerek, osztálytárs is.

– Hogy emlékszel vissza az And-
rássy iskolára?
 – Mindig szeretetteljesen em-
lékszem vissza az általános isko-
lámra és a felhőtlen gyermekéve-
imre. Ha Vecsésen járok, mindig 
arra gurulok, hogy megmutas-
sam mindenkinek, hogy „ez volt 
az én sulim”!

– Mi volt a kedvenc tantárgyad?
 – Az angol órákat és persze a 
testnevelést mindig nagyon sze-
rettem. (Az angolt Albert Ferenc, 
a tesit Kabai Gabriella tanította.)

– Mióta kézizel?
 – 10 éves koromban kezdtem 
az általános iskolában, illetve a 
Vecsés SE csapatában.

– Van-e, volt-e példaképed?
 – Anna Vyakhireva és Ana 
Gros játékát nagyon szeretem. 
(Anna Vyakhireva az oroszok, 
Ana Gros pedig a szlovének egyik 
legjobbja.)

– Milyen Siófokon?
 – Ez a szezon sajnos nem úgy 
sikerült, ahogy elterveztük, nem 

Kiss Nikolett (Hugi), az Andrássy iskola 
volt tanulója évek óta Magyarország egyik 
legjobb kézilabdázója. Jelenleg a Siófok 
jobbátlövője, és az olimpiára készülő vá-
logatott keret tagja. Ennek kapcsán tet-
tem fel kérdéseket hajdani diákunknak. 

Vecséstől az olimpiai keretig
úgy zártuk az évet, ahogy sze-
rettük volna, sokszor hibáztunk 
szezon közben, viszont az Euró-
pa Ligában elért második hely-
re nagyon büszke vagyok. Nem 
volt könnyű az út a Final4-ig, de 
még a sérülésekkel megtördelt 
csapatunkkal is veretlenül jutot-
tunk el odáig. A négyes döntő-
ben is magunk fölé kellett kere-
kednünk, ez végül ezüstéremhez 
vezetett.

– Mióta vagy válogatott?
 – Először 2017-ben kaptam 
meghívót a válogatottba.

– Szerinted milyen esélye van 
a magyaroknak az olimpián a 
csoportjukban? Ki a legkelle-
metlenebb ellenfél?
 – Nagyon nehéz csoportba 
kerültünk az olimpián, minden 
meccsen 110 %-ot kell nyújta-
nunk, hogy meglegyen a tovább-
jutás. Nem tudnám megmondani, 
hogy ki lehet a legkellemetlenebb 
ellenfél, a mi csoportunkban na-
gyon kiélezett a mezőny, de min-
dent meg fogunk tenni a tovább-
jutás érdekében.

– Hol ünnepled a szülinapod? 
(Július 23., ez az olimpia kez-
dőnapja is.)
 – Remélem, hogy Tokióban 
leszek a születésnapomon, de 
előtte még lesz egy keretszűkí-
tés, úgyhogy addig is úgy kell 
dolgoznom, hogy benne legyek 
a 14+1-es utazó keretben.

– Mik a terveid a következő 
idényben?
 – Szeretnék stabil, jó teljesít-
ményt nyújtani a klubomban, és 
megtartani a válogatott kerettag-
ságom.

Mi pedig nagyon szurkolunk 
ezért. El kell mondanom, hogy 
Niki (Hugi) az első szóra ren-
delkezésre állt, és bár nagyon 
sűrű a felkészülési program, 
hajlandó volt vállalni a távin-
terjút. Köszönet ezért neki, és 
elmondhatom, hogy mind az is-
kolánk, mind a városunk, mind 
az országunk, mind a világban 
élő magyarok büszkék rá, és 
vele vannak. Hajrá, Hugi!

Kiss Gábor, 
Andrássy iskola

  Märcz Tamás, a férfi  vízilab-
da-válogatott szövetségi kapi-
tánya május végén kihirdette a 
tokiói olimpiára készülő bő ke-
retét. A Bajnokok Ligája nyol-
cas döntőjében ezüstérmes Fe-
rencváros játékosai csak később 
csatlakoztak a kerethez, és a 
névsorban akkor még a 2020-
ban  Európa-bajnok játékosok 
mindegyike megtalálható volt. 
Végül azonban nem mindenki 
utazhat a Japán fővárosba.

Nem lesz vecsési pólós az olimpián
 Az olimpiára ugyanis csak 
12 fő plusz 1 tartalék nevezhe-
tő. A keretszűkítésnek esett ál-
dozatul a vecsési illetőségű Pohl 
Zoltán is, aki így nem lehet ott 
élete első olimpiáján. Märcz el-
mondta, személyesen közölte a 
hírt a kimaradó játékosokkal, 
akik elfogadták döntését.
 A felkészülést megelőzően 
kisebb hátsérüléssel bajlódó 
Pohl az összetartásra felépült, 
de maga is elismerte, messze 

volt még a 100 százalékos for-
mától. Tisztában volt vele, a vá-
logatotton belül mindig hatal-
mas a harc, mindenkinek meg 
kell küzdeni a csapatba kerü-

lésért. Szokásához híven úgy 
állt a munkához, mindent be-
letesz, ahogy szokta, de ezút-
tal ez is kevés volt.
 A férfiak Olaszországgal, 
Görögországgal, a Dél-afrikai 
Köztársasággal, az Egyesült 
Államokkal, valamint Japán-
nal kerültek egy csoportba. A 
12 csapatos tornán a két-két cso-
portból az első négy-négy he-
lyezett jut negyeddöntőbe. 

Sz. Gy. 
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Mire ez a lapszám megjelenik, véget ért az általános iskolák-
ban is a tanév, a gyerekek már a nyári szabadságukat töltik. 
Ezzel párhuzamosan véget érnek a külön órák, szakkörök és a 
külön edzések is. Így ha csak időlegesen is, a Mini Talent sport-
egyesületben is megpihennek a labdák, és talán az edzők is.

Régen számoltunk be a Vecsési Sportegye-
sület egyik legsikeresebb szakosztályáról, 
a postagalambászokéról. Pedig az egész 
világot sújtó koronavírus-járvány az ő 
életükre, sportágukra is hatással volt.

Túl egy furcsa éven, de nagy tervekkel 
várja az újat a Mini Talent sportegyesület

D e vajon milyen volt számukra az el-
múlt kurta-furcsa egy év? Miként 
tudták a kisgyerekek feldolgozni, 

hogy egyik napról a másikra nem mehet-
tek edzésre?
 – Az év elején 1-2 hétre le kellett állni 
és betartani a kormányrendeletek szabálya-
it. Utána az igazolt sportolóknak szabadté-
ren lehetett edzeni, így tudtunk különböző 
edzéseket tartani. Sajnos, kevesebb gyerek 
jött, mint korábban, a vírushelyzet miatt nem 
minden szülő merte elengedni a gyermekét. 
A kollégákkal megbeszéltük, hogy ők vál-
lalják-e az edzések megtartását; szerencsé-
re mindenki vállalta – mondta Varga Ádám, 
a Mini Talent elnöke.
 – A tanévet egy komoly évzárós ese-
ménnyel zártuk, rengeteg gyerekkel és a 
megszokott remek hangulatban, 
de közben újra részt vettünk a 
Bozsik-programban, újra lehe-
tett látogatni a partner-egye-
sületeket, és ők is jöttek közös 
edzésekre. Ha valaki nem tudott 
jönni 3-4 hétig, látszott rajta, 
hiányzott neki a labda és a tár-
sak. Szerencsére azonban hamar 
visszarázódtak, ami az eredmé-
nyeken is látszott – adott hely-
zetjelentést az egyébként is test-
nevelő, gyógytestnevelő tanár.

 Ez a közelmúlt, de vajon mi-
lyen terveik vannak a jövővel 
kapcsolatban? Az egyhetes nyá-
ri tábort követően valamennyire 
átalakul a struktúra. Továbbra 
is a több labdás és a sokoldalú 
képzést preferálják, de a gye-
rekek a három sportágból (lab-
darúgás, kézilabda, kosárlab-
da) választanak kettőt. Terveik 
szerint így még aktívabb esemé-
nyeket fognak szervezni, hogy 
több, nagyobb élményt gyűjt-
senek. Ehhez félévente 5-6 kü-
lönböző tornát, versenyt, fesz-
tivált szerveznek nekik, hogy 
még jobban megismerjék a vá-
lasztott sportágukat.
 A jövővel kapcsolatos egyik 

legjelentősebb változás, és egyben az egye-
sület egyik új irányvonala, hogy nyitni sze-
retnének az olyan gyerekek felé is, akik ki-
sebb deformitással küzdenek.
 – Vannak olyan gyerekek, akik gyakran 
elkalandoznak, nehezen koncentrálnak, alig 
hagyják szóhoz jutni a társaikat. Ők általá-
ban túlságosan is aktívak, pörögnek, és kép-
telenek akár egy percig is egyhelyben ma-
radni. Mások tanulási gondokkal küzdenek, 
vagy olyan elváltozásuk van, mellyel csak ke-
vés közösség fogadja be őket maximálisan. 
Közös lehet ezekben a gyerekekben, hogy a 
sportolás, a rendszeres mozgás rengeteg po-
zitív élményt, visszacsatolást, eredményt ad, 
miközben társaik közt ők sem érzik magu-
kat kívülállónak a játék vagy a verseny köz-
ben – mondta az elnök.

 Hogy miért fontos ezen gyerekek bevoná-
sa a közös sportba, arról  Varga Ádám őszin-
tén beszélt.
 – Ha a szülő talál olyan sportegyesületet, 
amely nem tesz különbséget egészséges és 
valamilyen problémával élő gyermek közt, 
akkor érdemes ilyen közösséget választani. 
Ma már maximálisan megoldható, hogy az 
diszlexia és diszkalkulia problémájával, te-
hát írás-, vagy olvasászavarral, esetleg szá-
molási nehézséggel küzdő gyerekek együtt 
sportoljanak hiperaktív, epilepsziás és fi gye-
lemzavaros gyerekekkel. A Mini Talentnél a 
testnevelő, gyógytestnevelő, valamint végzett 
szakedző kollégák erre nagyon odafi gyelnek. 
Differenciáltan edzünk minden gyereket, a 
csoportokon belül kisebb csoportokat kiala-
kítva. Mindig törekszünk arra, hogy minden-
kinek legyen olyan sikerélménye, amivel mo-
solyogva hagyja el az edzést, és mosolyogva 
jön a következőre – mondja Varga Ádám.
 Az egészséges életmód kialakítása már 
gyerekkortól kezdve nagyon fontos, ennek 
pedig egyik alappillére a rendszeres testmoz-
gás. A sport azonban nemcsak fi zikai akti-
vitás, sokkal több annál: a sportolás közben 
szerzett tudás, a játéköröm, a sikerélmény, a 
verseny mind olyan értékek, melyek az élet 
bármely területen hasznosíthatóak, és segí-
tik a testi-lelki egyensúly kialakítását. Azon-
ban nem minden családban olyan egyszerű 
meghozni a döntést, hogy menjen közösség-
be sportolni a gyerek – manapság sokan küz-
denek tanulási nehézségekkel, viselkedésza-
varral vagy egyéb furcsasággal.
 Varga Ádám szerint azért érdemes vegyes 
csoportokban gondolkodni, mert így bizto-
san nem sérülnek a problémával élő kicsik 
szociális- és kortárskapcsolatai, sőt, ha a 
gyerekek egy csapatban sportolnak, egy kö-
zösségbe járnak, azonos érdeklődési körrel 
rendelkeznek, akkor úgy összehozza őket 
a közös játék és verseny, hogy könnyebben 
kötnek barátságokat. 
 – A heti két edzés segít nekik levezet-

ni a feszültséget, a felgyülemlett 
energiát, és az iskolában is képe-
sek lesznek tovább fenntartani a 
figyelmüket, ügyesebben fóku-
szálnak, és kevésbé lesznek fá-
radékonyak – teszi hozzá.
 A testnevelő tanár hangsúlyoz-
za, hogy számukra és a gyermek 
számára is nagy segítség és köny-
nyebbség is a közös munkában, 
ha az edző tud a gyermek prob-
lémájáról, ezt a szülőnek nem 
szabad eltitkolnia.  Sz. Gy. 

 Az évzáró ünnepségen végre újra 
összegyűlhettek a gyerekek

Kicsik és nagyok együtt sportoltak a Halmi 
Telepi Általános Iskola műfüves pályáján

A mi életünkbe talán még 
borzasztóbb volt a hatá-
sa, hiszen versenyeket 

kellett átszervezni, a nemzet-
közi szövetség – más sportágak-
hoz hasonlóan – sorra mondta 
le a versenyeket – mondta  Si-
mon Mihály, a vecsési egyesü-
let szakosztályvezetője.  
 Elárulta, tavaly jelentős át-
szervezések voltak, a fél világ 
versenyzett a másik fele nem, 
ennek köszönhetően sokan vi-
tatták az eredményeket, hiszen 
a versenyszellem így is benne 
volt az emberekben.
 „A postagalamb olimpiát is 
eltolták két évvel.  Jelenleg még 
az is vitatott téma, hogy a toki-
ói olimpia megnyitóján lesz-e 
galamberesztés. Ez ugyanis az 
egyik legnagyobb jelképe a tor-
nának, a hírvivés szimbóluma. 
Eddig minden olimpián volt, ki-
véve a londonit, ott csak a záró-
ünnepségen engedték fel őket, 
mert a megnyitón akkora légi 
zár volt, hogy nem lehetett ki-

engedni a galambokat” – mond-
ta el a történelmi érdekességet a 
szakember.
 A galambászok számára az 
idei versenyprogramok is ne-
hezen kezdődtek el, mindenki 
bizonytalan volt, akadt olyan 
sportember, aki nem is készült 
a versenyekre. Májusban elkez-
dődött a versenyprogram, de a 
létszám majdnem 50 százaléká-
ra visszaesett. 2-3 út van még a 
nyári fő versenyekből, de ezen 
sem a megszokott létszámmal 
vesznek részt a versenyzők és 
galambjaik.
 „A galambok vissza is estek, 
a teljesítményükön látszik, hogy 
nem versenyeztek. Sok galamb 
megsemmisül, a koránál fogva 
nem tud visszatérni, nem lesz 
olyan aktív, mint volt, vagy le-
hetne. De nem csak a kor miatt. 
A tenyésztőn nagyon sok múlik, 
mentálisan hogyan áll hozzá. Ha 
a covid ellenére is mindent meg-
tett, hogy neki tudjanak állni egy 
versenyprogramnak, akkor azt 

a galambok is érzik, de ugyan-
ez igaz arra az esetre is, ha bi-
zonytalanságba esik, a galam-
bok ezt is megérzik” – mondta 
kissé szomorúan Simon Mihály.
 De vajon mi a helyzet Vecsé-
sen, ők hogy vészelték át ezt az 
időszakot, miként tudnak kilá-
balni belőle?
 „Mi az elmúlt évek gyakor-
latai alapján első osztályú ver-
senyzők vagyunk. Élverseny-
zőnk, Pintér Ferenc az elmúlt 
tíz év egyik legsikeresebb ga-
lambásza, jelenleg is ugyanolyan 
jól tartja a szintet, a területi baj-
nokságunkat vezeti, és a közép-
magyarországi területi bajnok-
ságban is jól állunk. A közép és 
hosszú távú bajnokság még zaj-
lik, ezeket is Pintér vezeti, de a 
többi 11 vecsési versenyző is a 
középmezőny első felében van”.
 De vajon mikorra állhat hely-
re a rend, illetve milyen „veszé-
lyeknek” vannak kitéve egyéb-
ként is a galambok?
 „A két-három éve bejött a ma-
dárinfl uenzás probléma a posta-
galambokat nem nagyon érinti, 
de őket is korlátozzák. Inkább 
az őszi és tavaszi időszakban 
vannak ezzel gondok. Ami még 
nagyobb gond, a klímaváltozás, 
ami alaposan megviseli a mada-
rainkat. Magasabb a hőmérséklet, 

nagy ingadozások vannak, a ga-
lambok a hőmérsékletnek meg-
felelően olyan szinten repülnek, 
ami nekik jó. De mostanában 
olyan hatalmas viharok vannak, 
amik elől nem tudnak megme-
nekülni a madarak. A szerveze-
tük nem bírja ezt” – mondta nem 
kis szomorúsággal a hangjában 
a szakosztályvezető.
 De a 4G, 5G is nagyon megza-
varják a galambok tájékozódási 
képességeit, ugyanis a madarak 
a mágneses tér vonzása alapján 
haladnak. (Az információtech-
nológia 4G-vel a negyedik ge-
nerációs vezeték nélküli szol-
gáltatásokat jelöli)
 „A kis agyában van egy tér-
kép, és ezeken a mágneses vo-
nalakon halad, de ezek a su-
gárzások megbolondítják őket. 
A szervezete annyira megter-
helődik tőle, hogy tudatzavaros 
állapotba kerül, ennek köszön-
hetően teljesen más irányba re-
pül. Azt a vonalat, amit követni 
kellene, emiatt nem tudja. Bár-
milyen intelligens egy galamb, 
hiába élvezi a repülést kiskora 
óta, ezt nem tudja feldolgozni” 
– mondta a szakember, aki maga 
is beleszületett ebbe a sportág-
ba, hiszen édesapja is ezzel fog-
lalkozott, ő pedig vitte tovább a 
családi hagyományt.  Sz. Gy. 

A járvány alatt a galambászok is 
ALIG TUDTAK VERSENYEZNI
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A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, 

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Könnyedén KEZELI  

      az ALLERGIA TÜNETEIT,

                álmosító hatás nélkül!

Richter Gedeon Nyrt., székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., www.gedeonrichter.com
Lordestin® Akut 5 mg dezloratadin hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. 
Mellékhatás / Nemkívánatos esemény bejelentése és a biztonságos alkalmazással összefüggő kérdés esetén elérhetőség: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu.
A termék alkalmazásával kapcsolatos információkról a termekinformacio@richter.hu címen érdeklődhet.
Document ID: KEDP/DAD9IQ, Lezárás dátuma: 2021.06.29.

lordestin_akut_210x297_2021jun_ujlezaras.indd   1 2021. 06. 29.   9:42:53

Lajos - kertészet
Zöldterület-kezelés
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2220 VECSÉS, ECSERI ÚT 11.
(a temető főbejáratával szemben)

Sírhelymegváltás 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

APRÓHIRDETÉS
NYÁRI RUHAVÁSÁR ANIKÓNÁL! Attila u. 28 . Nyitva jó idő esetén: Hétfő-szerda-
péntek: 10-18.Mindenféle  nyári ruházat féláron: blúzok, ruhák, gyermek hosszúnad-
rágok 10 éves kortól. Divat a retro – GYERTEK! Tel.: 06-20/205-1184

ELADÓ Malaguti Ciak robogó, plexivel.
Irányár: 95 000 Ft. Tel.: 06-20/5-934-534

KÖSZÖNJÜK A MEGFEJTÉSEKET! 
Júniusi keresztrejtvényünk helyes megfejtése: A vecsési Kiss Nikolett kézilabdázó és Pohl Zoltán vízilabdázó is ott lesz a tokiói olimpián. 
(Sajnos azóta már tudjuk, hogy keretszűkítés miatt Pohl Zoltán nem utazhat el Tokióba.  – Szerk.) 
Könyvutalványt nyert: Fenyvesi Nimród. A nyereményhez ezúton is gratulálunk.  
Júliusi keresztrejtvényünk megfejtését 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: AUGUSZTUS 17.

A helyes megfejtést beküldők között egy 5000 FORINT ÉRTÉKŰ KÖNYVUTALVÁNYT sorsolunk ki. 

Sitt, szemét, TERMŐFÖLD szállítás és gépi földmunka 
(BOBCAT és JCB). 3, 4, 8 m3-es konténer. ÉPÜLETBONTÁS.

MÁRTA ERVIN – TEL.: 06-20/984 9242

KONTÉNER SZÁLLÍTÁS
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INFORMÁCIÓK 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

Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – július 26-ával, 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – augusztus 2-ával,
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – augusztus 9-ével, 
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – augusztus 16-ával,  
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – augusztus 23-ával,  
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) –  augusztus 30-ával,
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
Vecsési 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

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 • Címlapfotó: Csomor Ádám
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

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. 

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. 
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REKLÁM

• REDŐNYJAVÍTÁS
• ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
• SZÚNYOGHÁLÓ
• NYÍLÁSZÁRÓCSERE

Tel.: 06-70/622-21-12
E-mail: info@reginagarden.hu
Bemutató terem: Vecsés, Telepi út 50.

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

KÉRJE INGYENES FELMÉRÉSÜNKET  
ÉS ÁRAJÁNLATUNKAT!

HNIKA

E

A

VECSÉSEN  
10  % EXTRA 
KEDVEZMÉNYT 
BIZTOSÍTUNK!

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

CSALÁDI 
FOGÁSZAT

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

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

Vassné Csorba Zsuzsa,  
Vass Péter – fogtechnika

V é C b ZZ

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter

Dr. Csorba Zoltán
Dr. Ádám Ágnes• Szájsebészet

• Implantáció
• Fogpótlások

• Fogfehérítés
• Panoráma rtg
• Fogtechnika

(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil: 

Web: 

Cím:  

Jó kereseti lehetőség. 16-tól 
21 óráig történő munkavégzésre 

keresünk FÉRFI MUNKATÁRSAKAT 
ÁRU-ÖSSZEKÉSZÍTŐI 

MUNKAKŐR BETÖLTÉSÉRE.

Jó k ti l h tő é 16 tól
DÉLUTÁNI 5 ÓRÁS ÁLLÁS! 

Érdeklődni:
06-20/498-0619

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

31313

KIEMELT AKCIÓINK 

KOLBÁSZOS 
TÉSZTA 12 kg

BOLHA ÉS 
KULLANCS 
ELLENI SZEREK 

KUTYA KONZERV 
1 240 g

CSIRKEMELL
CSONT

160  Ft/kg

3 100  Ft

Több mint 50 féle hús kedvenceink örömére. Óriási választék tápokból, konzervekből, fel-

szerelésekből kutyáknak és cicáknak. Rágcsáló, hal, madár, hüllő eleségek széles kínálata.

BARF ÉTREND

b i 50 fél hús kedvenceink örömére Óriási választék tápokból, konzervekből, fel-ll

ÁLLATELEDEL ÉS VEGYIÁRU SZAKÜZLET

Ó l ék tá kból konzervekb
VECSÉS, Mária u. 19. • Nyitvatartás: H-P: 9-19, Szo: 8-13

KÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG

Rágcsáló, hal, madár, hüllő eleségek s

YÁSS FFIIZETÉSI LLEEHETŐSÉGGÁÁÁ

INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 

VECSÉSEN részletek: www.cupak.hu

-20  %

249  Ft

GREENMAN 
ALGÁSODÁS 

GÁTLÓ 2 499  Ft

BIOLUX 10 Kg 
MACSKAALOM

KITEKAT 400 g

PRESTIGE 
PAPAGÁJ ELESÉG

RODENT 
NYUSZI 
ELESÉG

325  Ft

715  Ft

1 399  Ft

799  Ft

PB 
PALACK
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COCCOLINO

930  Ft/db
TTájTájájájájájéjéjéájjájájájéáájájáájájáájájájájájTáTáájájájájjéájájájájájájájjéájájájájájájájájájájájjjjjjjjjjjj kozkozkoztztk toztatatóatóató

BÁRÁNYOS  
KUTYATÁP 20 Kg
11  300  Ft

ETŐSÉGGETŐSÉGG

TAVI HALTÁP 
2,5Kg

1850  Ft



•   Kiszállítás hétköznapokon 24 órán belül!
•   5 000 Ft felett ingyenes házhozszállítás Vecsésen belül!
• 
• 

LAKOSSÁGI ÉLELMISZER  
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS VECSÉSEN

SHOP.JEGTRADE.HU

•
•
•
•

CSATLAKOZZ A JÉGTRADE Kft. CSAPATÁHOZ!
Aktuális álláshirdetéseinket a 

 oldalon éred el!

• GÉPKOCSIVEZETŐ
• RAKTÁROS
• RENDELÉSFELVEVŐ

Küldje el önéletrajzát a karrier@jegtrade.hu e-mail címre és felvesszük Önnel a kapcsolatot!

Gyorsfagyasztott 
egész, belezett  

PISZTRÁNG
Ft/

LEPÉNYHAL FILÉ

FAGYASZTOTT
GYÜMÖLCSÖK 300 g
• Erdei mix 479
• Feketeszeder 445
• Meggy 479
• Piros ribizli 549
• Szamóca 479
• Egres 489

MEXIKÓI  
ZÖLDSÉGKEVERÉK

Ft/

HÚSLEVES  
ZÖLDSÉG KEVERÉK
678Ft/

FRANCIASALÁTA 
KEVERÉK

Ft/

HOSSZÚ&ROPOGÓS 
HASÁBBURGONYA 

Ft/

Dixi gyorsfagyasztott 

csirkeszárny
Ft/

Dixi gyors- 
fagyasztott Kentucky 

csirkemell falatok
Ft/

PANÍROZOTT 
HAGYMAKARIKA

Ft

PARASZTREGGELI
445Ft/

MOZZARELLA 
RUDAK

Ft

PADLIZSÁNKRÉM
Ft/


