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Pályázat egészségügyi asszisztens munkakörbe

ÖNKORMÁNYZAT

Bár a korlátozások feloldása 
óta június közepén egy rend-
kívüli ülést már tartott a 
képviselő-testület, az első 
rendes testületi ülésre tavaly 
októbertől egészen július 
27-éig kellett várni. Írá sunk-
ban a fontosabb döntéseket 
ismertetjük olvasóinkkal. 

MEGTARTOTTÁK év első 
rendes testületi ülését a városvezetők

Testületi ülésről 
jelentjük

A napirendi pontok tárgyalása előtt 
két vendég kért szót az ülést leve-
zető Szlahó Csaba polgármestertől. 

Az első felszólaló Vecsés díszpolgára, prof. 
dr. Sárvári András volt, aki ezúton fejezte 
ki köszönetét a képviselő-testületnek a ta-
valy ősszel átvett kitüntetésért. Mint mond-
ta, nagy meglepetés és egyben megtisztelte-
tés volt számára a díszpolgári cím, melyet a 
városvezetés ítélt oda a nemzetközi szinten 
is szaktekintélynek számító baleseti sebész-
nek. Ezt követően Gál István helytörténész 
mutatta be legújabb helytörténeti albumát 
a képviselő-testületnek. A kiadvány a vá-
ros és a benne élő közösség életének fonto-
sabb mozzanatait tartalmazza időrendi sor-
rendben. Az albumban helyet kaptak azok a 
személyek és események, melyek 2020 dec-
emberéig valamilyen módon hozzájárultak 
Vecsés fejlődéséhez.

Módosította a testület 
a helyi iparűzési 
adóról szóló rendeletét
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
1998. január 1-jétől bevezette az ideiglenes 

iparűzési adót, amely mértékét a települések 
képviselő-testületei határozták meg. 2021-
től megszűnt az ideiglenes iparűzési adó-
kötelezettség, ezért, hogy az önkormányza-
ti rendelet ne legyen ellentétes a magasabb 
szintű jogszabállyal, ki kellett vezetni be-
lőle az ideiglenes iparűzési adóra vonat-
kozó rendelkezéseket. Az ideiglenes adó 
megszűnése nem okoz komolyabb bevétel-
kiesést a városi költségvetésében, például 
az elmúlt évben mindössze 982 500 forint 
bevétele származott ebből az adónemből az 
önkormányzatnak. 

Új épületbe költözik a család- 
és gyermekjóléti szolgálat
Az önkormányzat korábban megvásárolta a 
TIGÁZ Vágóhíd utcai irodáját, az épület és 
a hozzá tartozó udvar felújítása folyamatban 
van. A munkák végeztével ebbe az épület-
be költözhet át a Vecsés és Környéke Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ.  
A költözés miatt szükségessé vált az intéz-
mény alapító okiratának, szervezeti és mű-
ködési szabályzatának, szakmai program-
jának, továbbá a várossal és a környékbeli 

településekkel kötött megállapodásának mó-
dosítása. A képviselő-testület a dokumentu-
mok módosítását egyhangúlag jóváhagyta.

Elfogadták a beszámolókat
A képviselő-testület elfogadta a Vecsés és 
Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgá-
lat 2020. évi munkájáról szóló beszámolót, a 
Szigü-Inri Kft. temető üzemeltetésére vonat-
kozó beszámolót, a Központi Konyha tavalyi 
évi munkájáról szóló beszámolót, továbbá a 
Semmelweis Bölcsőde és telephelye, a Tipe-
gők Bölcsőde 2020. évi munkájáról szóló be-
számolót. Szlahó Csaba polgármester a témá-
hoz fűzött hozzászólásában kiemelte, hogy a 
város valamennyi intézményének hétköznap-
jait megnehezítette a járványhelyzet, de kivétel 
nélkül példásan helytálltak a nehéz időszakban. 
 A képviselők a kulturális és a szociális 
bizottság beszámolóját is tárgyalták és el-
fogadták az ülésen. Az utóbbival kapcso-
latban a polgármester megjegyezte, hogy a 
megszokottnál több kérelmet kellett elbírál-
nia a bizottságnak, hiszen a pandémia miatt 
lényegesen többen folyamodtak segítségért 
az önkormányzathoz, mint a járvány előtti 
időkben.   VN

A megjelent vendégeket és 
az ünnepség résztve-
vőit Csurgó József-

né köszöntötte az önkor-
mányzat nevében, majd 
a Himnusz közös el-
éneklése után Szlahó 
Csaba polgármester 
mondott ünnepi be-
szédet. 
 Felidézte, hogy Szent 
István életművének kö-
szönhetően élhetünk ma itt, 
Európában, hiszen István ki-
rály illesztette be Magyarországot 
az európai nemzetek sorába, és megalapozta 
a keresztény magyar államot, amely már ön-
magában is óriási cselekedet volt. Beszédében 
kitért az államalapítás óta eltelt évszázadok 
hányattatott időszakaira, amikor a magyarság 
megtapasztalta szuverenitásának elvesztését. 
Rámutatott a kereszténységre leselkedő ve-
szélyekre, hiszen a nemzetünk alapját jelen-
tő hit és az Istenbe vetett bizalom napjainkra 
meggyengült. Emlékeztetett arra, hogy Ma-
gyarország nagyon sokat tett az európai ér-
tékek megőrzéséért, amit ma már 
sokan elfelejtenek. Hangsúlyozta, 
hogy a ma élő magyaroknak to-
vább kell vinni és át kell adni a 
múlt örökségét az utókornak, és 
azon kell dolgoznunk, hogy Ma-
gyarország minél előrébb jusson.
 – Nekünk itt, Vecsésen az a 
dolgunk, hogy a város ügyeit 
rendezzük, hogy elmondhassuk 

majd az utódainknak, 
megragadtuk a lehető-

séget és fejlesztettük a vá-
rost, továbbá mindent elkö-

vettünk, hogy az elkövetkező 
nemzedékek nyugalomban él-

hessenek a településen – zárta ün-
nepi beszédét Szlahó Csaba.  
 Ezt követően a Balla Péter Népdalkör és 
Citerazenekar zenés ünnepi műsora követ-
kezett, majd dr. Szűcs Lajos országgyűlési 
képviselő mondott ünnepi köszöntőt. 
 Beszédében emlékeztetett arra, hogy az ál-
lamalapító ünnepünket többször próbálták át-
formálni, és azokat a régi hagyományokat, me-
lyekkel meg tudjuk őrizni magyarságunkat és 
Magyarországot a Kárpát-medencében, meg-
próbálták eltörölni. Kiemelte, hogy most is van-

nak hasonló törekvések, és akik ezt szeretnék 
elérni, azok nem egy erős Magyarországban 
gondolkodnak, hanem egy olyan országban, 
amelyet könnyen lehet irányítani. Hangsúlyoz-
ta, hogy Szent István királyunk a vármegye-
rendszer kialakítását követően az egyházme-
gyéket is megalapította, és erre alapozva építette 
fel a keresztény Magyarországot. 
 – Nincs Európában még egy olyan ország, 
amely ezer év óta ugyanazon a néven és nagy-
jából ugyanazon a területen működik. Ez az, 
ami bennünket összeköt, ezért meg kell őriz-
nünk az utánunk következő nemzedékeknek 
– hangsúlyozta. 
 A beszédeket követően Dömötör Norbert 
református lelkész és Huszka Mihály kato-
likus plébános ökumenikus imája, majd az 
új kenyér megáldása következett. A nemze-

ti színű szalaggal átkötött új ke-
nyeret – melyet a Bojtos ABC 
ajánlott fel – a hagyományokhoz 
hűen Szlahó Csaba polgármester 
és a polgármesteri hivatal veze-
tője, Mohainé Jakab Anikó szel-
te meg. 
 Az ünnepség a Szózat elének-
lésével zárult.  

Varga Norbert, fotók: Csomor Ádám

Idén a megszokottól eltérő 
módon, augusztus 19-én 

a városháza dísztermében 
rendezték meg a keresz-

tény államalapítás 
vecsési ünnepségét. 

„Át kell adnunk a múlt 
örökségét az utókornak”
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Ünnepi beszédet mondott 
Szlahó Csaba polgármester

Zenés ünnepi műsort adott a Balla Péter Népdalkör és Citerazenekar

A felszentelt kenyeret 
szétosztották az ünneplők között

A Vecsési Egészségügyi Szolgálat pályáza-
tot hirdet egészségügyi asszisztens mun-
kakör betöltésére. A munkavégzés helye: 
2220 Vecsés, Telepi út 68.
 Foglalkoztatás formája: teljes munka-
idő. 
 Munkaviszony típusa: egészségügyi 
szolgálati jogviszony. 
 Jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű. 
 A munkakörhöz kapcsolódó feladatok: 
Egészségügyi asszisztensi feladatok el-
látása. Informatika program alkalma-

zása. A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent sebészeti, traumatológiai, vér-
vételi gyakorlat.
 Amit elvárunk: szakirányú végzett-
ség (iskolai bizonyítványok fénymá-
solata), szakmai gyakorlat, 3 hónap-
nál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
egészségügyi alkalmasság, érvényes 
működési engedély, MESZK tagság, 
betegcentrikus szemlélet, kulturált 
megjelenés, proaktivitás.
 Az illetmény megállapítása a Eszjtv alap-
ján történik, illetve az egyes egészségügyi 

dolgozók és egészségügyben dolgozók il-
letmény- vagy bérnövelésének, valamint 
az ahhoz kapcsolódó támogatás igény-
bevételének részletes szabályairól szóló 
256/2013. (VII. 5.) Kormányrendelet bér-
tábla szerint; a kiegészítő juttatások te-
kintetében az intézmény belső rendelke-
zései az irányadóak.
 Jelentkezni levélben a Vecsési Egész-
ségügyi Szolgálat Hauser Péterné, 2220 
Vecsés, Telepi út 68. postacímen, illet-
ve a titkarsag@vecsesiszakrendelo.hu 
e-mail címen lehet. 
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HÍREK

  Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a forgalmi 
tapasztalatok és az utasvisszajelzések alap-
ján változott a helyi buszjárat menetrendje. 

Változott a helyi buszjárat menetrendje

Tüdőszűrés lesz szeptemberben
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy 
szeptember 10-étől szeptem-
ber 22-éig, munkanapokon 
8 órától 18 óráig tüdőszű-
rést tartanak Vecsésen. 

Múlt havi számunkban tévesen írtam 
az egyik nyilatkozó nevét. Helyesen: 
Kazatsay Zoltán helyettes államtitkár. 
Már megtettem, de ezúton is elnézést 
kérek. Szalontai János

HELYESBÍTÉS

A tüdőszűrés napokra lebontva: szep-
tember 10-én, 13-án, 14-én, 15-én, 
16-án, 17-én, 20-án, 21-én és 22-én 

lesz a Magyar utca 1. szám alatt, a régi gyer-
mekkönyvtár épületében. A tüdőszűrés al-
kalmával szájat és orrot eltakaró maszk vi-
selése kötelező! A szűrés modern, korszerű 
géppel történik. 
 40 éves kor felett évente egy alkalommal 
továbbra is ingyenes! 
 A 40 év feletti lakosoknak 
évente egy alkalommal tovább-
ra is ingyenes a tüdőszűrés, azon-
ban ez már nem kötelező, a vizs-
gálatra való jelentkezés önkéntes.
 Munkaalkalmassági vizsgá-
lathoz, leletkészítéséhez, illetve 
40 éves kor alatt a vizsgálat díja 
1700 forint, amelynek befi zetése 
postai csekken történik. A csek-
ket a szűrőállomás dolgozói biz-
tosítják. A vizsgálatot követően, 

körülbelül három héten belül, postai úton le-
letet küldünk. Akinek leletre van szüksége, 
attól egy saját névre megcímzett és felbélyeg-
zett válaszborítékot kérünk. Kissé talán kö-
rülményesnek tűnik a lelethez jutás, de ezeket 
a szabályokat nem mi hoztuk, és még min-
dig ez a legkényelmesebb mód a tüdőszűrés 
eredményének megszerzésére.
 Továbbra is ajánlott (és ingyenes) évente 
egy alkalommal a tüdőszűrés a vonatkozó 
kormányrendeletben meghatározott körnek: 
hajléktalanoknak, hajléktalanok nappali me-
legedőjének és éjjel menedékhelyének dolgo-
zóinak, utcai szociális munkát végzőknek, 
népkonyha formájában nyújtott étkezésben 
foglalkoztatottaknak, büntetés-végrehajtá-
si intézetek fogvatartottakkal közvetlenül 
érintkező dolgozóinak, befogadó állomások 

és közösségi szállások dolgozóinak, rendőr-
ségi fogdák és őrzött szállások dolgozóinak, 
az egészségügyi intézmények patológiai és 
sürgősségi osztályainak egészségügyi dol-
gozóinak, egészségügyi szolgáltatók mik-
robiológiai laboratóriumainak egészségügyi 
dolgozóinak, tüdőgyógyászati járó beteg- és 
fekvőbeteg- ellátást végző egészségügyi dol-
gozóknak, büntetés- végrehajtási intézetek 
fogvatartottjainál a befogadás napjától szá-
mított 15 napon belül, valamint a befogadás 
napjától számítva évente egy alkalommal, 
TBC-s betegekkel érintkező személyeknek. 
 A tizennégy és tizennyolc év közötti gyer-
mekek szűrése szintén ingyenes, ennek fel-
tétele egy orvosi beutaló (iskolaorvos, gyer-
mekorvos, háziorvos) és szülői beleegyező 
nyilatkozat, mely a helyszínen megoldható.

 Az időben felismert betegség 
jobb eséllyel gyógyítható! 
 Ne feledje: tünetek nélkül is le-
het beteg. A tüdőszűrést a TBC 
időbeni felfedezésére vezették be, 
de sok más tüdőbetegség is kimu-
tatható vele, mielőtt azok még tü-
neteket okozhatnának.
 Az időben felismert betegség 
jobb eséllyel gyógyítható!
 Mindenkit szeretettel várunk!

Horváth Orsolya, 
MEF koordinátor

S zeptember 21-én az And-
rássy-telepen kezdődött el 
a mulatságok sora. Ek-

korra készült el a Budai Nagy 
Antal utca újra aszfaltozása, 
ezért az utca és a Zrínyi utca 
kereszteződésében állítottak fel 
egy hatalmas sátrat. Volt itt sö-
röshordó-gurítás és -csapolás, 
ingyen bográcsgulyás, Vecsés 
Erős Embere verseny, melyet 
Huzlinger Imre nyert meg. Fel-
lépett a Defekt Duó és az utca-
bálhoz a zenét a Hobby Band 
szolgáltatta. A teljesen felújított utat Bükk 
László polgármester, a térség képviselői – 
Saska Istvánné, Dr. Fekete Károly, Skribek 
Zoltán – mellett a németországi testvértele-
pülés, Rheinstetten volt polgármestere, Kurt 
Roth és a vecsési NNÖK elnöke, Frühwirth 
Mihály adta át rendeltetésének.

 Ugyanezen a napon a várossá válás jegyé-
ben a Halmi Telepi Általános Iskolában át-
adták a sportudvart, a bitumenes kézilabda 
pályát, ami kispályás focitornával debütált. 
Az iskola aulájában nyílt meg Deák István 
vecsési festőművész kiállítása.
 Másnap, szeptember 22-én, két városré-
szen is volt rendezvény. A Halmi iskola ud-
vara főzőverseny, tűzoltóautó bemutató és 
szórakoztató műsorfolyam színhelye lett. Fel-
lépett Komáromi István énekes, Bojtor Lász-

ló népdalénekes, a Labdarózsa Népdalkör, és 
este Ankou koncert volt. Az estét tábortűz és 
utcabál zárta a Helions együttes közreműkö-
désével.
 A nap másik nagy vonzerővel bíró prog-
ramja a lakótelepi játszótéren tartott főző- és 
süteményverseny. Ezt követően műsoros dé-
lután és a szokásos utcabál volt. Nevethettünk 
Éles István humorista viccein, utána Eszmé-
nyi Viktória és Heilig Gábor dalain akár tánc-
ra is perdülhettek a táncoslábúak.
 Ezen a napon még több esemény volt, amit 
illik megemlíteni.
 A Budai Nagy Antal utca végén horgász-
verseny volt a horgásztónál. A díjakat Var-
ga László tulajdonos és Bükk László polgár-
mester adta át. 
 A Vértesi utcai Kiállító-teremben „Város-
sá válás útján” címmel fotókiállítás nyílt meg. 
Molnár Imre korábbi polgármester megnyitó-
jában pontosan idézte fel a várossá válás főbb 
szakaszait, és méltatta, hogy a fotóösszeállítás 
ezt kiválóan szemlélteti is.
 A felsőtelepi római katolikus templomban 
az Il Primo Amoroso kamaraegyüttes hang-
versenyét élvezhettük. 
 A Petőfi  iskolában lábteniszbajnokság, a 
lakótelepen pedig görkorcsolya és gördesz-
ka ügyességi verseny volt.
 Szeptember 23-án – a központi ünnepség 
napján, mintegy díszelőadásként – az igé-
nyes szórakozásra vágyók számára nagy-
szerű lehetőség adatott meg. Vecsési Szín-
ház néven egy ragyogó alkalmi társulat állt 
össze, amely az évek során még két magas 
színvonalú produkcióval örvendeztette meg 

a város polgárait. A Falusi iskola igazgató-
ja, dr. Patkós József szervezésében és ren-
dezésében került színre az iskola aulájából 
kialakított színházteremben Schafer: Mes-
terdetektív című előadása, a felejthetetlen 
Hrachovina Lajos és a sziporkázóan tehet-
séges Sahin Tóth Zoltán főszereplésével.
 A várossá válás alkalmából rendezett mu-
latságok egy hét múlva záródtak. Szeptem-
ber 30-án az Ófalu városrész az Epresben 
rendezte meg az I. Vecsési Káposztafesztet. 
A fesztivál túlélte az ünnepi pillanat adta le-
hetőséget, idővel hagyománnyá nemesedett 
és országos méretűvé nőtte ki magát. Az ak-
kor még szárnyát próbálgató fesztivál napján 
avatták fel az elkészült Malom utcát is. Előt-
te egy hónappal adták át az Epresben a ját-
szóteret, ami tovább bővítette a gyermekek 
szórakozási lehetőségeit. Főprogram a ve-
csési savanyúságok versenye volt. A törté-
neti hűség kedvéért említsük meg a nyerte-
sek nevét: Tófalvi Mónika (savanyú káposzta), 
Ruzsbaczky János (ecetes uborka), Polyovka 
György (vegyes vágott savanyúság). Főző-
verseny és táncház is színesítette a kínálatot. 
Az utcabál itt sem maradt el, a talpalávalót a 
Brunner Zenekar szolgáltatta, akik az egész 
napot végig muzsikálták.
 Szeptember 23-án volt a központi ünnep-
ség. Erről, az ott elhangzottakról és az azt 
követő mulatságról következő számunkban 
írunk. Szalontai János, képek: Katona Csaba

20 ÉVE LETTÜNK VÁROS!

Júniusban nyilvánossá vált, hogy július 1-jétől városi 
címet szereztünk, majd rövidesen döntés született arról, 
hogy a városrészekben ünnepségeket szerveznek, és a 
központi ünnepségre szeptember 23-án, a Szent István 

téren kerül sor. Most ezeket a rendezvényeket idézzük fel.

Városi ünnepségek

Nemcsak a várossá válás 
alkalmából rendeztek városrészi 
ünnepségeket. Ezeknek gyakori 
főszereplője a Hobby Band volt

A halmis buli közönsége

A halmis fellépők, balról: Komáromi Ist-
ván és a Labdarózsa Népdalkör

HALMY J. TÉRRŐL – MARKET CENTRAL FELÉ

Megállóhelyek CSAK
Csütörtök Hétfőtől – Péntekig Szombaton

Halmy J. tér 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 13:00 15:00 8:00 9:00

Besztercei u. 7:02 8:02 9:02 10:02 11:02 13:02 15:02 8:02 9:02

CBA 7:03 8:03 9:03 10:03 11:03 13:03 15:03 8:03 9:03

Alapellátási Kp. 7:04 8:04 9:04 10:04 11:04 13:04 15:04 8:04 9:04

Deák F. u. 7:05 8:05 9:05 10:05 11:05 13:05 15:05 8:05 9:05

Erzsébet tér 7:07 8:07 9:07 10:07 11:07 13:07 15:07 8:07 9:07

Kinizsi utca 7:08 8:08 9:08 10:08 11:08 13:08 15:08 8:08 9:08

Ádám utca 7:10 8:11 9:11 10:11 11:11 13:11 15:11 8:11 9:11

Városháza - 8:12 9:12 10:12 11:12 13:12 15:12 8:12 9:12

Fő út (Telepi út) - 8:13 9:13 10:13 11:13 13:13 15:13 8:13 9:13

Fő út (Iskola utca) - 8:14 9:14 10:14 11:14 13:14 15:14 8:14 9:14

Malom u. (Város u.) - 8:15 9:15 10:15 11:15 13:15 15:15 8:15 9:15

Temető (Tó utca) - 8:16 9:16 10:16 11:16 13:16 15:16 8:16 9:16

Fő út (Anna utca) - 8:18 9:18 10:18 11:18 13:18 15:18 8:18 9:18

Fő út (Vörösmarty u.) - 8:19 9:19 10:19 11:19 13:19 15:19 8:19 9:19

Fő út (OTP Lakótelep) - 8:20 9:20 10:20 11:20 13:20 15:20 8:20 9:20

Market Central 7:12 8:22 9:22 10:22 11:22 13:22 15:22 8:22 9:22

MARKET CENTRALTÓL – HALMY J. TÉR FELÉ

Megállóhelyek CSAK
Csütörtök Hétfőtől – Péntekig Szombaton

Market Central 7:15 8:30 9:30 10:30 11:30 14:00 15:30 8:30 9:30

Fő út (OTP Lakótelep) 7:16 8:31 9:31 10:31 11:31 14:01 15:31 8:31 9:31

Fő út (Vörösmarty 7:17 8:32 9:32 10:32 11:32 14:02 15:32 8:32 9:32

Fő út (Telepi út) 7:19 8:34 9:34 10:34 11:34 14:04 15:34 8:34 9:34

Fő út (Iskola utca) 7:20 8:35 9:35 10:35 11:35 14:05 15:35 8:35 9:35

Malom u. (Város u.) 7:21 8:36 9:36 10:36 11:36 14:06 15:36 8:36 9:36

Temető (Tó utca) 7:22 8:37 9:37 10:37 11:37 14:07 15:37 8:37 9:37

Anna utca 7:24 8:39 9:39 10:39 11:39 14:09 15:39 8:39 9:39

Városháza 7:25 8:40 9:40 10:40 11:40 14:10 15:40 8:40 9:40

Ádám utca 7:26 8:41 9:41 10:41 11:41 14:11 15:41 8:41 9:41

Kinizsi utca 7:29 8:44 9:44 10:44 11:44 14:14 15:44 8:44 9:44

Erzsébet tér 7:30 8:45 9:45 10:45 11:45 14:15 15:45 8:45 9:45

Deák F. u. 7:31 8:46 9:46 10:46 11:46 14:16 15:46 8:46 9:46

Alapellátási Kp. 7:32 8:47 9:47 10:47 11:47 14:17 15:47 8:47 9:47

CBA - 8:48 9:48 10:48 11:48 14:18 15:48 8:48 9:48

Besztercei u.  8:50 9:50 10:50 11:50 14:20 15:50 8:50 9:50

Halmy J. tér - 8:52 9:52 10:52 11:52 14:22 15:52 8:52 9:52

A korábban csak szerdánként reggel 7 óra-
kor induló járat a továbbiakban nem köz-
lekedik. Helyette a következő időszakban 

reggel 7 órától csütörtökönként, azaz pi-
acnapokon nyújt utazási szolgáltatást a 
helyi járat. 
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 KÖZÖSSÉG KÖRKÉRDÉS

Hogyan élte meg az elmúlt 
másfél évet a Covid árnyékában? 

A koronavírus-járvány Vecsésen is nehéz 
helyzetbe hozta a lakosságot. A vecsési 

utcákat járva arról kérdeztük a járókelőket, 
hogyan élték meg ezt az időszakot?  

A koronavírus-járvány 
megelőzésével kapcso-
latban ez év januárjában 

írtam egy cikket a Vecsési Tájé-
koztatóban. Az írás arról szólt, 
hogy a Covid fertőzés megelő-
zéseként hogyan emeljük meg a 
D-vitamin szintünket. Azóta egy 
80 000 fős nemzetközi angol or-
vosi tanulmány alapján kiderült, 
hogy akik Covid fertőzéssel kór-
házba kerültek, azoknak a D-vi-
tamin szintje hiányos volt, azaz a 
vérükben kevesebb, mint 25 ng/
ml (azaz 62,5 nmol/L) D-vitamin-
nal rendelkeztek. Azok, akiknél a 
D-vitamin e szint felett volt, nem 
kerültek kórházi kezelésbe. Napi 
4 000 NE (Nemzetközi Egység) 
tartós szedése mind a beoltotta-
kat, mind az oltatlanokat kiemeli 
ebből a veszélyes zónából, külö-
nös tekintettel arra, hogy ősszel, 
amikor szervezetünk D-vitamin 
termelése a nap sugárzása miatt 
csökken, a delta (vagy más) ko-
ronavírus variáns mindenki szá-
mára fokozottan fertőző lehet. 
Érdemes idén szeptemberben a 
D-vitamin szintünket legalább 
60 ng/ml-re (150 nmol/L) meg-
emelni, mely még békeidőben is 
mértéktartó szint lenne, kiegészít-
ve ezt az A-vitaminnal, a K2-vel, 
a magnéziummal és a cinkkel.    
 Kérdezősködésünk során a 
megszólítottak D-vitamin sze-
dési szokásai felől is érdeklőd-
tünk és többen jelezték, hogy bár 
azt fontosnak tartják, de mind-
egyikük napi adagja alatta volt 
a 4 000 nemzetközi egységnek. 
A januári cikkemben megemlítet-
teken túl – prevenciós szempont-
ból – több gyógyszerrel bővült 
azóta a Covid fertőzés kezelé-
se, melyek használata alapján, 
a Nobel díjra felterjesztett New 
York-i sztár háziorvos protokollja 

szerint jó eséllyel megelőzhető a 
Covid fertőzöttek kórházba kerü-
lése! Ő a D- és C-vitamin mellett 
a következő gyógyszereket hasz-
nálta: ivermectin, azithromicin, 
hidroxiklorokin, kvercetin és per-
sze a cink.
 A körkérdésben megkérdezett 
személyek Covid fertőzés nélkül 
vészelték át a járványt, minden-
ki beoltatta magát, és ami szin-
tén fontos, hogy egyikük sem ve-
szítette el a munkáját. Több más 
személyt is megszólítottunk, akik 
nyilatkoztak a járványhelyzet or-
szágos kezelésének pozitív vagy 
negatív hatásairól, a megelőzés 
hiányáról, de névvel és képpel 
nem vállalták mondanivalójukat. 
A legnagyobb problémát a távol-
ságtartás okozta, hiszen az em-
ber közösségi lény és a szemé-
lyes kapcsolatok alakulása igen 
fontos számára.  

Pirigyiné Lakatos Mártával 
Telepi út–Károly utca sarkán 
álló üzletében futottunk össze. 

„A pandémia elején ijesztő idősza-
kot éltünk át és nagy örömünkre 
szolgált, hogy abban a szolgálta-
tásban, melyet folytatunk, az üz-
letünk nyitva lehetett. Hála is-
tennek sem a Covid, sem a rövid 
nyitvatartás nem riasztotta el az 
ügyfeleket. Természetesen folya-
matosan fertőtlenítettünk és ha-
mar rájöttünk, hogyan kezeljük a 

járványt. Szerencsések voltunk, 
miután a családban csak a fi am 
volt beteg, de ennek ellenére nem 
alakult ki nálunk a félelemtudat. 
Ez talán köszönhető a D-vita-
minnak, az oltásoknak, vagy ta-
lán a személyes pozitív hozzáál-
lásunknak. Máskor is kezeltük az 
infl uenzát, és tudtuk, ha megfe-
lelően kezet mosunk és fertőtle-
nítünk, akkor különösebben nem 
lesz semmi baj. Az üzletben en-
nek ellenére két munkatársunk is 
enyhén megbetegedett, de miu-
tán ötvösök is vagyunk és bár rö-
vidítve, de folyamatosan tudtunk 
dolgozni, ezért a pandémia nem 
volt számunkra annyira megvi-
selő, mint másoknak.” 

Kovács Enikőt az önkormány-
zattal szemben szólítottuk meg 
és nagyon kedvesen reagálta a 
kérdésünkre. „A pandémia ele-
jén kicsit izgultunk, hogy nehogy 
elkapjuk ezt a betegséget, de mi-
után végig dolgoztunk, ezért nem 
volt igazán időnk arra, hogy so-
kat gondolkozzunk ezen, de azért 
féltünk a járványtól. Kisebb sava-
nyító üzemben dolgozom, és a hi-
giéniai előírásoknak igyekeztünk 
eleget tenni. Azért aggódtunk, 
hogy nehogy valamelyik kollé-
ga, vagy családtag megbeteged-
jen, de szerencsére ez nem tör-
tént meg. Azt mondhatom, hogy 
a megfertőződést mindannyian 
megúsztuk, de a biztonság ked-
véért az oltásra is elmentünk. A 
hírek azonban megrémisztik az 
embereket, újabb vírusos varián-
sokról beszélnek, és talán ősszel 
újabb hullám is lehetséges lesz. 

Mi Erdélyből jöttünk és Vecsé-
sen dolgozunk. Aggódtunk az 
otthoni családtagjainkért, mert 
egy évig haza sem tudtunk men-
ni a határlezárás miatt. Azóta 
többször jártunk Erdélyben, és 
persze természetes módon to-
vábbra is tartunk a járvány miatti 
szigorításoktól. Fontos a higiéni-
ai feltételeknek való megfelelés, 
de szerencsére most már masz-
kot nem kell hordani. Aminek 
nagyon örvendek, hogy tudunk 
találkozni emberekkel, mert ez 
nagyon hiányzott a pandémiás 
időszakban.” 

Darab Istvánnal a postánál ele-
gyedtünk szóba, és nagyon örül-
tünk, hogy egy férfi  is válaszolt 
a kérdésünkre. „A pandémia ha-
tását közelről sikerült megismer-
nem, hiszen a feleségem egész-
ségügyi dolgozó, ezért amint 
volt lehetőségünk, mindket-
ten beoltattuk magunkat. Én 
vállalkozó vagyok, és szeren-
csére folyamatosan működött 
a cégem, ezért nem éreztük a 
pandémiának sem anyagi, sem 
erkölcsi hátrányát. A családban 
nem történt fertőzés, ezért eb-
ben a tekintetben is kifejezet-
ten szerencsések voltunk, igaz, 
azóta már mindenki be lett olt-
va. A járvány végét még nem 
látom, ebből a szempontból az 
őszt még igen labilisnak érzem. 
Szentül meg vagyok győződve, 
hogy ez a vírus mesterségesen 
lett előállítva és szándékosan lett 
elterjesztve, mert a véletlenben 
nem hiszek.”  Práczki Péter

IDÉN IS ELMARAD 
a Káposztafesztivál

Fájó döntést kellett meghoznia a Káposztafesztivál szervezőbizottsá-
gának: tekintettel a járványhelyzetre és az ilyen jellegű zenés, táncos 

rendezvényekre érvényben lévő szabályozásra (484/2020. (XI.10.) Korm. 
rendelet 6 b §.) a körülmények idén sem teszik lehetővé Vecsés legnagyobb 

rendezvényének lebonyolítását. A döntésről a közösségi médiában és 
a fesztivál hivatalos honlapján rövid közleményben tájékoztatták a 
közönséget. Ezt követően kerestük fel Alattyányi Istvánt, a szervező 

bizottság elnökét, és Frühwirthné Halász Melinda alpolgármestert, akik 
bővebben kifejtették a fesztivál lemondása mögött meghúzódó okokat. 

I mmár másfél éve nehezí-
ti a mindennapjainkat a 
koronavírus-járvány, és a 

pandémiával összefüggő szigo-
rító intézkedések. A járvány a 
gazdaságot is megroppantotta, 
súlyos veszteségeket kellett el-
könyvelnie a vendéglátóiparnak, 
a turizmusnak és a zeneiparnak is 
– hogy csak néhány ágazatot em-
lítsünk a sok közül. A rendezvé-
nyek is megsínylették az elmúlt 
időszakot, a tavalyi Káposzta-
fesztivál után az idei rendezvény 
is a járványhelyzet áldozata lett. 
Sokan értetlenül állnak a szerve-
zőbizottság döntése előtt, mond-
ván, ha az augusztus 20-ai hosszú 
hétvégén mindent lehet – ami eb-
ben a formában nem teljesen igaz, 
mert a kormány csak három ese-
ményre, az állami és önkormány-
zati államalapítási ünnepségekre, 
a FEI Négyesfogathajtó Eb-re, és 
az 52. Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszusra vonatkozóan 
oldotta fel a veszélyhelyzet idején 
alkalmazandó védelmi intézkedé-
seket –, akkor Vecsés legnagyobb 
rendezvényét, a Káposztafesz-
tet miért nem lehet megtartani? 

 Az első és legfontosabb, amit a 
Káposztafesztivál kapcsán is tud-
ni kell, hogy bár a korlátozásokon 
enyhítettek, a veszélyhelyzet je-
lenleg is érvényben van, ezért a 
kormány rendelkezése értelmé-
ben a szabadban tartott nagyobb 
rendezvények, ahol a résztvevők 
száma meghaladja az ötszáz főt, 
csak védettségi igazolvánnyal 
látogathatók. Így volt ez a lab-
darúgó Eb-n, és így van ez nap-
jainkban is, például a főváros 
egyik legnépszerűbb koncert-
helyszínén, a Budapest Parkban. 
Ha van védettségi igazolvány, ak-
kor van buli, ha nincs, akkor ke-
rítésen kívülre szorulunk. Hogy 
ez helyénvaló vagy sem, abba 
nem mennénk bele, de amíg a 
szabályozás érvényben van, ad-
dig eszerint szervezhetők és lá-
togathatók a rendezvények. Mi-
vel a Káposztafesztiválon két nap 
alatt több ezer látogató is megfor-
dul, csak az említett szabályozás 
betartásával lehetett volna meg-
rendezni. 
 – Nehéz volt meghozni a dön-
tést, hiszen a járvány miatt tavaly 
is elmaradt a Káposztafeszt, rá-

adásul ez lett volna a jubileu-
mi huszadik fesztivál. Összes-
ségében már két éve dolgozunk 
a háttérben a programokon, az 
utolsó percig bizakodtunk, de 
olyan intézkedéseket kellett vol-
na bevezetni a fesztivál területén, 
amelyek nem, vagy csak nagyon 
nehezen kivitelezhetők. A leg-
nagyobb problémát a védettségi 
igazolványok ellenőrzése okozta 
volna, mert ehhez két-három be-
lépési pontot kellett volna bizto-
sítani a helyszínen, a terület többi 
részét pedig átjárhatatlan kordo-
nokkal kellett volna lezárni – vá-
laszolta a szervezőbizottság el-
nöke, Alattyányi István. 
 – Bíztunk benne, hogy a 
nyár második felében felold-
ják a korlátozó intézkedéseket, 
ezért minden készen állt a fesz-
tivál megrendezésére. A fellé-
pőkkel megkötöttük a szerző-
déseket, elindult a jelentkezés a 
főzőversenyre, a vásár is szerve-
zés alatt állt, végső készültségi 
fázisban volt a rendezvény prog-
ramfüzete, de a jelenlegi feltéte-
lekkel nem tudtuk felelősen be-
vállalni a fesztivál megtartását. 

A legfontosabb ok, ami miatt le-
mondtuk a rendezvényt, hogy a 
védettségi igazolvány ellenőrzé-
séhez szükséges kordonokkal el-
zárt területre katasztrófavédelmi 
szempontból nem lett volna biz-
tonságos több ezer embert bezsú-
folni. Ha bármi miatt pánik tör ki, 
előfordulhatott volna, hogy ke-
vés a menekülési út a tömegnek. 
A fesztivál helyszíne alapeset-
ben is igen zárt, egyik oldalról a 
házsor, másik oldalról a 400-as 
út határolja, ami miatt nem lehet 
bárhol menekülési utakat nyitni. 
Másik lehetőség a létszám kor-
látozása lehetett volna, azonban 
ezt sem tartottuk járható útnak 
egyrészt a rendezés magas költ-
ségei miatt, másrészt a kiszo-
rulókkal szemben sem lett vol-
na etikus. Emellett nem szabad 
megfeledkezni a felvonulásról, 
ahol szintén nagy tömeg tartóz-
kodik egy időben, megnehezít-
ve az ellenőrzést – hangsúlyoz-
ta Frühwirthné Halász Melinda 
alpolgármester, hozzátéve, hogy 
a fesztivál kapcsán több szakem-
berrel is egyeztettek, akiknek sok 
egyéb rendezvény szervezésében 
is van tapasztalatuk, de végül 
nem találtak olyan megnyugta-
tó megoldást, amelyre a bizott-
ság valamennyi tagja jó szívvel 
rábólintott volna. 
 Eközben a környező országok-
ban, például a miniszterelnök ál-
tal a járványkezelés mintájának 
tekintett szomszédos Ausztriá-
ban jelentősen megugrottak az 
esetszámok, e sorok írásakor napi 
700-1000 új koronavírusos ese-
tet regisztrálnak – két kelet-tiro-
li település is karantén alá került 
augusztus közepén –, ami előre-
vetíti, hogy rövid időn belül ha-
zánkban is emelkedhet a meg-
betegedések száma. Ha néhány 
héten belül nálunk is több lesz a 
fertőzött, nem lenne helyes dön-
tés kockáztatni és megtartani a 
rendezvényt. 
 A szervezők legalább akkora 
örömmel készültek az idei Ká-
posztafesztiválra, mint amekkora 
várakozással tekintett a lakosság 
a rendezvényre, így az ő csaló-
dottságuk legalább olyan mér-
tékű, mint a fesztiválozóké. Va-
lamennyi lehetőség mérlegelése 
után felelős döntést kellett hoz-
ni, mely ebben az esetben nem 
lehetett más, mint a rendezvény 
lemondása. varga
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N em csak sportolhattak, 
hanem egészségszűrő 
programon is részt ve-

hettek, akik július 24-én elláto-
gattak a sporttelepre, és az egész-
ség mellett a helyi gasztronómia 
is szerepet kapott a rendezvényen. 
A részletekről Széchenyi Tímeá-
val, a grófi  család leszármazott-
jával beszélgettünk. 
 Gróf Széchenyi István nagyon 
fontosnak tartotta az egészséges 
életmódot, a mozgást, szerette a 
labdajátékokat, az evezést, a lovag-
lást és az úszást, illetve az ökölví-
vást is meghonosította Magyaror-
szágon. De nem csak a sport hívta 
életre a Széchenyi Kupát, a sport-
eseménynek több összetevője van 
– árulta el Széchenyi Tímea. 
 – Az első, hogy idén szeptem-
ber 21-én ünnepeljük a legnagyobb 
magyar születésének 230. évfordu-
lóját, amire több kulturális rendez-
vény mellett a sporttal is szerettük 
volna felhívni a fi gyelmet. Emel-
lett kiemelten fontosnak tartjuk az 
egészséges életmód népszerűsíté-
sét, illetve a vidékre, az agrárium-
ra, a minőségi termékeket előállító 
gazdákra is szeretnénk ráirányíta-
ni a fi gyelmet azokon a települése-
ken, ahol az eseményt megrendez-
zük – mondta a Széchenyi Kupa 
céljaival kapcsolatban.  

 A sportesemény 
elsősorban a labda-
rúgásra épül, de más 
sportágaknak is jut 
szerep a Széchenyi 
családhoz köthető 
sportrendezvényeken. 
 – Azért válasz-
tottuk a labdarúgást, 
mert talán ez a sport 
érinti meg a legtöbb 
érdeklődőt. Emellett 

természetesen más sportágaknak 
is jut szerep, például az evezés-
nek, de volt már két ökölvívó-
gálánk is, illetve emléktúránk 
is van, amit jövőre szeretnénk 
újra megvalósítani, és remélem, 
hogy idén a futóversenyünket is 
sikeresen meg tudjuk rendezni. A 
vecsési Széchenyi Kupa nagyon 
jól sikerült, minden adott volt a 
színvonalas lebonyolításhoz, hi-
szen a vecsési pálya nagyon jó 
minőségű, és egy nagyon jó, focit 
kedvelő társaság jött össze ezen 
a hétvégén. Emellett azt is meg 
kell jegyezni, hogy könnyen ju-
tottunk közös nevezőre a ren-
dezvény kapcsán, hiszen ahogy 
Gróf Széchenyi István életében, 
a vecsési városvezetés program-
jában is kiemelt helyen szerepel 
a sportos és egészséges életmód 
– összegezte a vecsési tapaszta-
latokat Széchenyi Tímea. 
 A kispályás tornán az előzete-
sen regisztrált csapatok vehettek 
részt, akik sorsolás után három 
csoportba kerültek. A csoportmér-
kőzéseket követően az első két he-
lyezett, összesen hat csapat jutott 
tovább a középdöntőkbe. A döntőt 
a fővárosi Sporteex és a Vecsési 
Edzők csapata játszotta, a mérkő-
zés a budapesti csapat győzelmé-
vel ért véget. A végeredmény: 1. 

Sporteex (Budapest), 2. Vecsés 
Edzők, 3. Kispályások (Budapest), 
4. Detox (Gyál). A kupa döntőjét 
szeptember végén rendezik Bu-
dapesten vagy Nagycenken.

A Káposztafesztivál 
vendége lesz 
a Széchenyi család
Beszélgetésünk alkalmával Szé-
chenyi Tímea azt is elárulta, hogy 
meghívást kaptak az idei Káposz-
tafesztiválra, amit örömmel elfo-
gadtak, és amennyiben a járvány-
helyzet lehetővé teszi a fesztivál 
megrendezését, biztosan elláto-
gatnak Vecsésre. 
 – Polgármester úrral megta-
láltuk a közös hangot és azokat 
a közös pontokat, amelyek segít-
ségével erősíteni tudjuk egymás 
elképzeléseit. Ha megrendezik a 
fesztivált, akkor részt veszünk raj-
ta, főzni is fogunk, és lesz Széche-
nyi sátor is, ahol szeretnénk meg-
jeleníteni Gróf Széchenyi István 
hagyatékát. Bízunk benne, hogy 
a járványhelyzet lehetővé teszi 
a rendezvény megszervezését – 
mondta Széchenyi Tímea a Ká-
posztafeszttel kapcsolatban. 
 (Lapzártánkkor érkezett hír, 
hogy idén is elmarad a Káposz-
tafesztivál, ezért a Széchenyi csa-
lád sem jön a városba szeptember-
ben. A fesztivál elmaradásának 
okairól részletesen a 6. oldalon 
olvashatnak. Szerk.)

Idén is lehet 
szavazni a Stádi-
um-díj jelöltjeire
A Gróf Széchenyi Család Alapít-
vány által alapított Stádium-díjra 
a Kárpát-medence területén lévő 

 KÖZÖSSÉG INTERJÚ

Vecsésen rendezték 
meg a Széchenyi Kupa 

harmadik fordulóját

Nagy Károly: a fejlődés vitathatatlan, 
de vannak dolgok, amelyekkel nem értek egyet

Gróf Széchenyi István 230 évvel ezelőtt született, a kerek 
évforduló alkalmából indult útjára többek között a Széchenyi 

Kupa kispályás labdarúgótorna. A tizenkét városon átívelő 
nagyszabású sportesemény harmadik állomása Vecsés volt.

Nagy Károly 69 éve él Vecsésen, a 2019-es önkormányzati választás óta a képviselő-
testület tagjaként dolgozik a városért. A választáson a Demokratikus Koalíció színeiben 

indult, bár egyéniben nem sikerült bejutnia a testületbe, de a töredékszavazatok alapján a 
pártlistáról mandátumot szerzett. Interjúnk alkalmával arról beszélgettünk, miért lépett 

politikai pályára, és hogyan élte meg az első ciklusából eltelt közel két éves időszakot. 

magyar ajkú iskolák diákjai állít-
hatnak a közélet, a művészetek és 
a tudomány területén tevékeny je-
lölteket, akik valamiért fontosak 
a számukra és megérdemlik az 
elismerést.
 – Ezzel a kezdeményezéssel az 
ifjúságot szeretnénk megszólíta-
ni. Fontosnak tartjuk, hogy a fi a-
tal generáció is hallassa a hang-
ját, ezért a középiskolák mellett 
az általános iskolák 7-8. osztá-
lyos diákjait is megszólítottuk, és 
kértük őket, állítsanak jelölteket 
a három kategóriában. A jelölte-
ket az alapítvány online felületén 
lehet nevezni, majd ezt követően 
szeptember 21-én elindul egy or-
szágos online szavazás, ahol el-
dől, hogy kik nyerik meg a kate-
góriákat. Ez egy komoly játszma 
lesz, hiszen a diákok és a telepü-
lések lakóin múlik, hogy ki kap-
ja a legtöbb szavazatot. A vecsési 
iskolák már tavaly is jelen voltak 
ezen a pályázaton, és idén is nagy 
szeretettel várjuk őket – hívta fel 
a fi gyelmet a grófi  család leszár-
mazottja.   

Az Év Széchenyi 
Vállalkozása
Az Év Széchenyi Vállalkozása 
Díjat azzal a céllal hozta létre 
a Gróf Széchenyi Család Ala-
pítvány, hogy a hazai vállalko-
zások sikerét előmozdítsa. Szé-
chenyi Tímea elmondta, azokat 
a kis- közép- és nagyvállalatokat 
szeretnék elismerésben részesíte-
ni, akik valamilyen módon erő-
sítik a magyar gazdaságot. Fon-
tosak a gazdasági mutatók, de 
nem csak az számít – tette hozzá 
–, egy vállalkozás kitűnhet még a 
termelékenységével, a társadalmi 
felelősségvállalásával és az inno-
vációjával is.
 Az idei pályázat fővédnöke dr. 
Nagy István agrárminiszter, a pá-
lyázatokat pedig szakavatott köz-
gazdászokból álló zsűri bírálja el 
– tudtuk meg. A kiválasztott vál-
lalkozások Széchenyi-díjat kap-
nak, emellett az agrárminisztéri-
um is díjazni fogja a legjobbakat. 
Az ünnepélyes díjátadó a Magyar 
Nemzeti Múzeumban lesz szept-
ember 21-én. A Gróf Széchenyi 
család vecsési vállalkozók pályá-
zatait is várja. A pályázat további 
részletei a www.szechenyicsalad.
hu honlapon olvashatók. 

Varga Norbert

M iért döntött úgy, hogy politikai 
pályára lép, és miért éppen 2019-
ben mérette meg magát először? 

 – A 2014-es választások alkalmával azt 
láttam, hogy Vecsésen nagyon sokan nem 
mentek el szavazni. Úgy gondoltam, jellem-
zően baloldali emberekről lehet szó, akiket itt 
helyben addig senki nem fogott össze. Ak-
koriban az MSZP volt a legerősebb balol-
dali párt Vecsésen, de ők is kevesen voltak, 
részben ezért sem volt megoldott ez a kér-
dés. A választások után a Facebookon talál-
koztam a Demokratikus Koalíció oldalával, 
de láttam, hogy nincs megtöltve tartalom-
mal. Ekkor írtam nekik néhány javaslatot, 
majd alig néhány órával később megcsör-
rent a telefonom, az akkori választókerü-
leti elnök hívott, hogy reagáljon az üzene-
temre. Néhány nap múlva személyesen is 
találkoztunk, akkor már az is eldőlt, hogy 
szükség lenne a munkámra, és meg kellene 
szervezni a DK vecsési szervezetét. Világ 
életemben baloldali gondolkodású voltam, 
a családomra is ez volt a jellemző, emellett 
a tenni akarást is éreztem magamban, ezért 
nem volt nehéz igent mondani. Volt néhány 
ismerősöm, akikről tudtam, hogy hasonló-
an gondolkodnak. Először őket kerestem 
fel, végül mindenhol mondtak új neveket, 
akikkel kapcsolatba tudtam lépni. Rövid idő 
alatt több, mint ötszáz emberrel beszéltem, 
lettek segítőim, végül összejöttünk tizen-
öten-tizenhatan és felosztottuk magunk kö-
zött a feladatokat. A következő országgyűlési 
választás eredményén már látszott a mun-
kánk eredménye, hiszen lényegesen több 
szavazatot kapott Vecsésen a DK, mint ko-
rábban. Az emberek megismer-
ték a szervezetet, tudták, hogy a 
kérdéseikkel hozzánk fordulhat-
nak, ez pedig megkönnyítette a 
munkánkat. Az önkormányza-
ti választáson már minden kör-
zetben ki tudtunk állítani egy 
vecsési jelöltet. A pártlista élén 
én álltam, így sikerült bejutnom, 
annak ellenére, hogy egyéniben 
nem lett meg a győzelem. El-
sősorban azért döntöttem úgy, 
hogy elindulok, mert bár a város 

fejlődése tagadhatatlan és látványos, de van-
nak dolgok, amelyekkel nem értek egyet, és 
ezeket másképpen csinálnám, mint a több-
ségi városvezetés.  

– Például? 
 – Születésem óta Vecsésen élek, így át-
éltem azt az időszakot, amikor lovaskocsik 
jártak, aztán a fejlődés kezdetét és mai ered-
ményeket is látom. Amint mondtam, a fej-
lődés elvitathatatlan, de sokszor nem ér-
tek egyet például a fontossági sorrenddel. 
A 2019-es kampány idején kikértük a vecsési 
szavazók véleményét. Nagyon sok emberrel 
beszélgettünk, végül ezek alapján állítottuk 
össze a választási programunkat. Igyekez-
tünk olyan dolgokat belevenni, amelyek sze-
rintünk valóban fontosak és a megvalósítá-
suk nem dönti romba a város költségvetését. 
Foglalkoztunk Vecsés két legégetőbb prob-
lémájával, a vasúti átjáró és az ivóvíz kérdé-
sével. Tudom, hogy mindkettő nagyon ko-
moly pénzbe kerül, milliárdokról beszélünk, 
ezért jól meg kell fontolni a döntést. De azt 
már nehezebben fogadom el, hogy ezekben 
a kérdésekben nem jutunk előrébb. Hatéko-
nyabb segítséget várnék el az országgyűlési 
képviselőnktől, Szűcs Lajostól is. Meglátá-
som szerint többet kellene harcolnia eze-
kért az ügyekért. A vasúti átjáróval kapcso-
latban a birtokomban van egy kidolgozott 
terv, ami arról szól, hogyan lehetne kivál-
tani a gyalogos felüljárót, a Vashidat egy, 
az idősek számára is sokkal inkább hasz-
nálható aluljáróval. Ezt a polgármester úr-
nak is megmutattam, aki azt mondta, na-
gyon jó ötlet, de egyelőre tegyem talonba, 

mert nyilván ez sem valósítható meg két 
forintból. Mondok más példákat is. Maxi-
málisan támogatom a sportot, de amikor az 
egészségügyben lenne szükség több pénzre, 
akkor azt venném előre, és ha végül marad 
még pénz, akkor adnám a sportra. Az uszo-
dával kapcsolatban azt gondolom, hogy jó 
lesz, ha megépül, de a környékbeli települé-
seken van uszoda, ezért talán jobb lett volna 
egy strand 3-4 medencével. Vagy amikor 
bölcsődére van szüksége a városnak, ak-
kor nem építenék sportpályát. Emellett az 
is jó volna, ha a játszótereken és a vasútál-
lomáson lenne mosdó és illemhelyiség. Ez 
közegészségügyi okok miatt is fontos vol-
na, és a kényelem miatt is. Nem abból kell 
kiindulni, hogy azokat majd tökre teszik a 
vandálok, ezért nem csináljuk meg, hanem 
a többségi igényt kellene fi gyelembe venni. 
Lehet, hogy ezek apró problémák, de sok 
embert érintenek. Bár most a világjárvány 
miatt nehezebb anyagi helyzetben van a vá-
ros, azt gondolom, hogy egy olyan gazdasá-
gi évben, amikor minden rendben van, egy 
jól átgondolt fontossági sorrend felállítását 
követően először azokat a dolgokat kellene 
megvalósítani, amire a legnagyobb igény 
jelentkezik a városban. 

– Mennyire hálás feladat ellenzéki képvi-
selőnek lenni Vecsésen? A többségi város-
vezetés fi gyelembe veszi a felvetéseit? 
 – Mindig azt szoktam mondani, hogy 
bár sok mindenben más véleményen va-
gyok, de ettől még nem fogok veszeked-
ni és nem fogom szidni a többségben lévő 
vezetőket. Polgármester úrral jó a viszony, 

mindent meg lehet vele be-
szélni. A lezárások idején nem 
voltak testületi ülések, ennek 
ellenére mindig korrektül tá-
jékoztatattak. Polgármester úr 
minden szükséges döntést meg-
hozott, az intézmények működ-
tek, nem bénult meg a város, 
pedig ettől többen is tartottunk. 
A véleményemet továbbra is el 
fogom mondani és a lakosság ér-
dekeiért is ki fogok állni, mert 
képviselőként ez a dolgom.     VN

Nagy Károly 
önkormányzati képviselő
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Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola
1.a (osztályfőnök: Timár Judit): Baletta Stefano, Csorba Rómeó, 
Kun Zsófi a, Tasi Benett.
1.b (of.: Krak Ildikó): Bakondi Balázs, Bánfalvi Dániel, Molnár Olí-
via, Öztürk Zara, Tóth Levente Gábor, Vasadi Rebeka.
1.c (of.: Péterné Csókási Beáta): Dani Zsombor Károly, Fitos Kíra 
Tamara, Gregor Noémi, Ivácson Hanna, Juhász Bence, Molnár Márk, 
Palásthy Péter, Pinke Petra Anna, Sáfár Anna, Szabolcsi Hanna. 
2.a (of.: Kordás Imola Réka): Antal Lőrinc, Kátai Hédi, Kovács Za-
lán, Matics Alexa Andrea, Piukovics Glória Médea, Szabó Alíz, Szűcs 
Dorina, Szücs Marcell, Vajda Hanna.
2.b (of.: Horváth Ágota): Dominek Csenge, Dull Ádám, Koczka Dá-
vid, Lőrinczi Evelin Eliza, Mondok Botond, Szabó Léna Kíra.
3.a (of.: Sebők Márta): Bartal Zorka, Bánkuti Barnabás, Molnár 
Olivér, Pintér Eszter, Öztürk Deniz, Szöllösi Gergő, Tóth-Mihályi 
Emma, Vajó Gellért. 
3.b (of.: Vass Anita): Füzesi Dóra, Hajdu Bence, Merkl Adél, Novák 
Nándor, Pazicski-Balog Patrik, Zeke Alíz. 
3.c (of.: Körözsi Emese Irén): Balaskó Hanna Jázmin, Dezső Béla 
Bence, Horváth Benjámin Joel, Szász Izabella, Tállai Zaránd, Tóth 
Bianka, Tungalag Borte Fujin. 
4.a (of.: Gyömrei Piroska): Fülöp Nikoletta, Kovács-Moharos Mar-
cell, Sáfár Lili. 
5.a (of.: Mráz Fruzsina): Dénes Tamara, Füzesi Fanni. 
5.b (of.: Vas Sándor): Botor Dávid, Dominek Levente, Jancski Boróka, 
Mondok Levente, Péter Orsolya, Tokai Lili, Túri Júlia, Vajó Zsombor. 
5.c (of.: Brezóczki Mihály): Balás Elza, Tóth Henrietta. 
6.a (of.: Dobiné Oláh Éva): Deme Sára, Divéki Hajnalka, Madura 
Zsanett. 
6.b (of.: Manduk-Faragó Renáta): Bakondi Bálint, Jablonkai Noé-
mi, Jankovich Miklós Ádám,Weidinger Fanni Panna. 
7.a (of.: Tordai Júlia Anna): Albrecht Adél, Mama Korina, Maysonave 
Viktória, Nagy Nóra. 
7.b (of.: Lippai Viktorné): Elekes Gergő István, Sápi Szonja, Stelczer 
Annamária, Tankó Flóra.
8.a (of.: Kiss Sándor): Fodor Zsófi a, Jánosa Noémi Flóra, Juhász 
Áron, Molnár Nikoletta. 

Akikre büszkék vagyunk: 
a vecsési iskolák kitűnő tanulói

OKTATÁSOKTATÁS

A koronavírus-járvány által beárnyékolt 2020/2021-es tanévet számos vecsési diák 
zárta kimagasló eredménnyel, ezért hagyományainkhoz híven ismertetjük a város 

iskoláiban kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók névsorát. Gratulálunk a diákoknak, 
tanáraiknak és szüleiknek! (A közelgő új tanévhez pedig jó készülődést kívánunk.)

Vecsési Andrássy 
Gyula Általános Iskola

1.a (of.: Zumpf Anikó): Galambos Bence Bátor, Jakab Sámuel, 
Kirchner Balázs Noel, Kontár Eszter, Mezei Regina, Sebestyén Mar-
cell, Szűcs Gergő, Tóbiás Olivér. 
1.b (of.: Fejérné Gál Tímea): Fejér Rozina Réka, Fekete Flóra, Haj-
dús Levente, Kis-Gadó Dávid, Kudrjávcev Milos, Nagy Sarolta Éva, 
Radnóthy Lili, Tarsoly Panna, Varga Réka. 
2.a (of.: Kovácsné Gyetvai Györgyi): Börzsei Lili, Csizmadia Lili, 
Csurár Boglárka Anna, Fekete Dóra. 
2.b (of.: Kürti Orsolya): Adám Léna, Kiss Virág Luca, Panker Bian-
ka, Stefán Károly, Tüske Bendegúz. 
2.c (of.: Zakota János): Bognár Bernadett, Hetyei Jázmin Alexand-
ra, Islai Bence, Szalay Gréta Roxána, Zentai Gergő. 
3.a (of.: Deme Istvánné): Gáspár Nikolett, Habarics Nóra, Neszvecskó 
Réka Zsuzsanna. 
3.b (of.: Dudás Laura): Csurár Barnabás, Horváth Dóra, Mórocz 
Marcell István, Rahovitzki Dóra, Zelenyánszki Sára. 
4.a (of.: Kovács Krisztina): Huszti Lóránt Alfréd, Mogyorósi Márk 
Tamás. 
4.b (of.: Fábiánné Balajti Anikó): Hahn Anna Lilla, Kató Patrícia, 
Kis-Jakab Petra, László Tímea, Szlobodnyik Hanna, Tóth Ivett Lin-
da, Tüske Lotti. 
5.a (of.: Kissné Fehér Judit): Balajti Nándor, Bagdi Petra, Lengyel 
Blanka, Ozorai Bálint, Rákosi Dóra, Torgyik Réka Laura, Tóth Ber-
talan, Vetró Gergely, Zsulyevics Bence. 
5.b (of.: Kabai Gabriella): Beleslin Tamara, Dusenka Lotti, Palko-
vics Réka, Toma Flóra Edit. 
5.c (of.: Berényi Mária): Vicsápi Dominik Tibor. 
6.a (of.: Csorba Lászlóné): Kudrjávcev Áron, Győry Ágoston. 
6.b (of.: Tóth Luca): Barth Fanni Rebeka, Bárány Réka Judit, Fábi-
án Dániel, Fias Máté, Nemesmagasi Emília, Pollák Dorka, Tóth Szi-
lárd, Vass-Bozsó Janka Száva, Weiszháb Áron.

7.a (of.: Kiss Gábor): Bartha Anna, Csizmadia Dalma, Hrabovszky 
Gergő, Kis-Jakab Máté, Porumb Laura Stefánia, Toma Gréta Ildikó, 
Várszegi Viola, Velőti Vajk. 
7.c (of.: Gyöpösné Gémes Ilona): Bartha Dóra Zsuzsanna, Bihal Vin-
ce, Pichler Rudolf Olivér, Szántó-Serege Noémi, Szentgróti-Tóth Lí-
via Lilla, Szilágyi Csanád. 
8.a (of.: Malinkó Judit): Bábián Péter, Kiss Eszter, Pollák Réka, Szó-
rádi Anna, Vass-Bozsó Benedek. 
8.b (of.: Simon Gyöngyi): Aschenbrenner Barbara, Kató Alexandra, 
Keresztes Jázmin, Patócs-Rabe Anna, Weiszháb Nóra. 
8.c (of.: Horváthné Gyurcsán Erika): Fényi Anna, Horeczki Zsó-
fi a Zsuzsanna. 

Grassalkovich Antal 
Német Nemzetiségi és 
Kétnyelvű Általános Iskola
1.a (of.: Gáborné Bárány Ágnes): Buvári Anna, Czinege André, Far-
kas Léna, Gáspár György, Idul Lilienm Jakab-Teleki Csenge, Ko-
vács Máté, Kupi Alina, Lovas Kornél, Németh-Erdős Hunor, Pa-
lánki Edina, Smajda Dorina. 
1.b (of.:Szőkéné Németh Noémi): Balaton András, Bartha Temulen 
Helka, Bodnár Dániel, Fásssy Csenge, Horváth Benett, Leidecker 
Laura, Madarasi Luca, Oroszi Gergely, Suszter Levente, Tuska 
Lili, Varga Mirjam. 
1.c (of.:Vakter Laura): Bajusz Viktória, Balogh Dóra, Darcsi 
Erszébet, Jerzsele Jázmin, Jurák Dóra, Ligeti Ákos, Linkai Leven-
te, Orsó Zoé, Selmeczi Barnabás, Strohmayer Lia, Takács Réka, 
Tódor Hunor, Tóth Nándor. 
2.a (of.:Keserű Edit): Czotter Alíz Anna, Csekő Panna, Ghassemi 
Nejad Jázmin, Iglói Jázmin, Mayer Dorottya, Istók-Fenyvesi Luca, 
Lestyán János Lóránd, Prorok Péter, Szabó Bence, Szabó Bende 
Balázs, Szitai Botond, Halász Dávid, Tóth Konrád, Szunomár Soma.
2.b (of.: Drahos Dániel): Antal Kata, Cetin Jusuf, Dezső Áron, Ju-
hász Dániel, Kohr Hunor, Urgyán Fanni, Pálmai Ákos, Szira Zé-
tény, Varga Vivien. 
3.a (of.: Mák Klára): Balogh Bertalan, Darab Zília, Eizen Benja-
min, Kuni Bendegúz, Kurucz Lili, Majdanics Linda, Máriás Ben-
ce, Monger Vivien, Zaroba Noémi. 
3.b (of.: Gombosné Simon Amanda): Frankó Máté, Gulácsi Ármin, 
Hámori Hanka, Iván-Szilvási Mihály, Pálmai Máté, Petz Gréta Liza, 
Szabó Rebeka, Takaró Dávid, Teleki Tamara. 
4.a (of.: Nagy Andrea): Bernáth Alíz, Kéri Barna, Istók-Fenyvesi 
Luca, Schneider Lisanne, Seres Júlia, Tircsi Janka, Tóth Petra Abi-
gél, Varga Brigitta. 
4.b (of.: Fazekasné Gombár Mónika): Bartha Herlen Ágota, Böckl 
Liza, Farkas Emma, Farkasfalvi Réka, Gombár Ádám, Kun Csen-
ge, Mérai Dorottya. 
5.a (of.: Maár-Bárány Anikó): Kaiser Ákos, Prorok Máté, Saska 
Ákos, Szili Barnabás, Szunomár Solt. 
5.b (of.: Gombos Csaba): Frühwirth Bence, Ghassemi Nejad Dá-
niel, Haraszti Rita, Tóth-Berényi Adél, Száraz Zoé, Wieszt Henrik. 

6.a (of.: Dombainé Dula Mária): Balogh Tímea, Szécsi Dávid, 
Zeke Bálint. 
6.b (of.: Novákné Hanti Mirtill): Ablonczy Anna Sára, Kohr Alíz, 
Suszter Csenge, Szeghalmi Kata. 
7.a (of.: Rockenbauer Anna): Borissza Laura Hanna, Kollár Maja 
Erika. 
8.a (of.: Eszenyiné Varga Zsuzsanna): Kári Hanna. Fehér Lili. 
8.b (of.: Pozsár László): Hidvégi Bettina, Hidvégi Melinda, Rátóczi 
Zalán. 
8.c (of.: Lahocsinszky Nóra): Holczer Bence, Kohr Rebeka, Paládi 
Péter, Somogyi Marcell, Szász Dániel. 

Petőfi  Sándor Római Katolikus 
Általános Iskola és Gimnázium 
1.a (of.: Magos Béláné): Arató Dániel, Földesi Dóra, Hajbel Zsó-
fi a, Mayer Tímea. 
1.b (of.: Hütter Teréz): Barna Ádám, Bodor Barnabás, Dányi Patrik, 
Darnai Emma, Dékány Lilla, Dengel Inez, Dobi Zsombor, Frendl 
Zsombor, Kiss Máté Tamás, Kozma Olivér, Majzik Dóra, Nagy 
Hanna, Somlai Tiborc, Tőke Alexandra, Viszoki Ábel. 
2.a (of.: Koncsek Zita): Dengel Áron Botond, Földesi Bence, Ko-
vács Veronika, Móré János Ábrahám, Tábi Brigitta, Vass Bence. 
2.b (of.: Fekete Rebeka): Binda Veronika Katalin, Hajbel Ádám, 
Lehoczki Linett, Lipcsei Dávid. 
3.a (of.: Kállainé Szögi Klára): Börcsök Kincső Réka, Demeter Dóra, 
Gáspár Csilla Dóra, Tannous Nour, Teravágimov Vera, Tőke Nárcisz.
3.b (of.: Pleskovics Sándorné): András Maja Cintia, Csedreki Csa-
nád Andor, Dékány Írisz, Denke Sebestyén, Gorzó Boglárka Anna, 
Nagy Nóra Alexandra, Szőnyi Aliz Sára, Tóvári Norbert Márton, 
Váradi Ádám, Velkei Boglárka. 
4.a (of.: Dudás Noémi): Dudás Anna, Farkas Hédi, Homok Bo-
tond, Papp Hanna. 
4.b (of.: Pályi Tünde): Koncsek Levente, Majzik Ferenc, Máthé Pat-
rik Leonárd, Nagy Szabina Szilvia, Négyesi Boglárka, Sztyehlik 
Emma, Vígh Nina Natália. 
5.a (of.: Szuromi Tamás): Börcsök Csenge Anna, Greff Kendra 
Jázmin, Hasse Nóra, Kupcsó Heidi, Molnár Petra, Nagy Márton, 
Szász Magor, Szilágyi Janka, Tóth-Nyári Virág. 
6.a (of.: Bánlaki Tiborné): Knul Csenge, Nyíri-Szabó Hanna. 
6.b (of.: Kéthelyi Lídia): Csányi Sára, Denke Barnabás, Gőz Bar-
nabás, Szlahó Anna, Tonk Máté. 
7.a (of.: Oszoli Beatrix): Szanyi Szonja Virág, Szilágyi Kristóf. 
7.b (of.: Papp Katalin): Bodor Boglárka, Cser János, Dénes And-
rea, Nagy Vivien, Ongai Dorottya. 
8.a (of.: Juhász Mónika): Antal Laura, Bóta-Depinyi Soma, Gás-
pár Adrián, Gyebnár Ádám, Tóth Hanna. 
8.b (of.: Czékus Jób): Vecsei Rita. 
10.c (of.: Kaposi Gábor): Barta Szilvia, Cser Zsófi a. 
11.c (of.: Cserné Szabó Anita): Antal Andrea, Dankó Boglárka, 
Niczuly Erik Márk, Pesti-Geiger Viktor. 
12.c (of.: Hegyesi Krisztina): Magyarosi Szidónia, Mezőfi  Babett 
Márta.  VT info
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In memoriam Ősz Béla
KULTÚRAOKTATÁS

Fekete zászlót lobogtatott az enyhe augusztusi szellő a 
Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola bejárata fölött… 
jelezvén, hogy valaki, az iskola volt vagy jelenleg dolgozói 
közül eltávozott az élők sorából. Jelzi ezt a kifüggesztett 
gyászjelentés is. Ősz Béla tanár úr, a későbbi igazgató 
úr, sokak Béla bácsija adta vissza lelkét teremtőjének.

Köszönetemet és hálámat fejezem mi 
magam és családom nevében mind-
azoknak, akik Ősz Béla tanár – „Béla 
bácsi” temetésén tiszteletüket tették és 
szeretettel őrzik tovább emlékét. 

Ősz Béláné

Köszönetnyilvánítás

Időpont: szeptember 11.
Helyszín:  Bálint Ágnes Emlékház 

(Vecsés, Barcsai u. 1)
Dupla évforduló: Frakk, a macskák 
réme 50 éves, Az elvarázsolt egér-
kisasszony 80 éves. 

PROGRAMOK
 09.00  Kapunyitás
 09.15   Frakk, a macskák réme – Fogi 

gyermekszínház
 10.00  Bálint Sára: Az eredeti Frakk – 

történetolvasás 
 10.15   Kézműves foglalkozás
 11.15   Diafi lm vetítés
 12.00   Magos Judit a felelős állattar-

tásról. Díszvendég: Demény, 
„a kötsög” – véleményvezér, 
gazditréner, kutya-életmód ta-
nácsadó

   Szülinapi rajzsorsolás
   Judit dedikálja Deménnyel kö-

zös könyvét (Most én ugatok!)
 13.00  Meseolvasás: Az elvarázsolt 

egérkisasszony
 13.30   Bűvészelőadás – LuiMagic
 14.00   Kapuzárás

A háttérben: arcfestés, csillám tetová-
lás, Mesekönyvek, ajándéktárgyak áru-
sítása, Büfé

Belépődíj: felnőtt: 1 500 Ft, gyermek: 
1 000 Ft (3 éves kor felett)

www.balintagnesemlekhaz.hu 
facebook.com/Bálint Ágnes 
Emlékház Hivatalos Oldala

MESEFORGÓ

A VHZ-ről, a Labdarózsa 
Népdalkörről és a Bal-
la Péter Népdalkörről a 

múlt hónapban írtunk. Ezúttal je-
les jubileumai kapcsán a Bálint 
Ágnes Emlékház konkrét prog-
ramjait mutatjuk be. Kérdeztük 
a Rosmarein Táncegyesületet is. 
Zemmel Kata, az egyesület ve-
zetője elmondta, hogy nyaralá-
sok és gyermekáldások (hárman 
szültek és hárman tervezik a ba-
bát) miatt még nem kezdték el a 
munkát. Szeptember elejétől ter-
vezik a próbák elindulását. 
 Varsa Mátyás, a Kisspista Színház rende-
ző-igazgatója azt kérte, hogy szeptemberben 
beszélgessünk a későbbi terveikről, mert ké-
szültek és már túl is vannak a kapolcsi Mű-
vészetek Völgye fellépésen, több más vecsési 
szereplővel együtt. Erről részletesen olvas-
hatnak mostani számunkban. Jelenleg pró-
bák folynak, és várnak egy 18-23 éves, ér-
zékeny, tehetséges, áldozatokra is hajlandó, 
művészetszerető lányt, akit bevehetnének a 
készülő Dosztojevszkij előadásba.
 
Bálint Ágnes Emlékház
– FRAKK 50!
Németh Ágnes, az írónő lánya: Hogy rohan az 
idő! Gondolták volna, hogy Frakk, a macs-
kák réme már 50 éves? Az a valaha élt vizs-

la, aki már nagyon régen az égi vadászme-
zőkön hajkurássza a macskákat, és akiről a 
közkedvelt sorozat meg a könyvek készül-
tek, nem sejthette, hogy ilyen hosszú utóéle-
te lesz, és hogy történeteit évtizedek múltá-
val is ennyien kedvelik. 
 Úgy gondoltuk, hogy ez olyan esemény, 
amely megérdemli a fi gyelmet, ezért szep-
tember 11-én születésnapi ünnepséget ren-
dezünk neki, amelyre önöket is meghívjuk 
szeretettel. 
 Ám nem csak Frakk felett múlnak az évek: 
Bálint Ágnes első, nyomtatásban megjelent 
mesekönyvének hőse, az Elvarázsolt Egér-
kisasszony idén 80 éves, ezért őt is megün-
nepeljük. 
 A gyerekek lerajzolhatják, milyen tortát 
vagy ajándékot adnának az ünnepelteknek, 
és mellé írhatják a jókívánságukat. A ma-

gukkal hozott rajzokat közcso-
dálatra kitesszük az Emlékház 
kertjében, déltájban pedig három 
ajándékot sorsolunk ki a kis mű-
vészek között.  
 Esetleg varázsoláshoz való 
kellékeket is hozhatnak maguk-
kal (varázspálcát, boszi-kalapot, 
hatásos varázsigéket. stb.), mert 
ezek segíthetik Lui bűvészt a 
munkájában.   
 Miután Frakk nem tud részt 
venni a saját szülinapján, ami 
viszont vizsla nélkül elképzel-
hetetlen, díszvendégként meg-
hívtuk az ország jelenleg leghí-

resebb kutyáját, a celeb vizslát: Deményt, a 
„kötsögöt, a véleményvezért és gazditrénert”, 
hogy megismertessen bennünket kutya-élet-
vezetési tanácsaival. Demény nagy arc, majd-
nem 80 000 követője van a neten, mégis haj-
landó magával hozni gazdáját, Magos Juditot, 
akinek a segítségével könyvet is írt Most én 
ugatok! címmel. Remélem, sok kutyabarát 
olvasta ezt a nagyon eredeti, kóborkutyai 
szabadossággal megírt, egyszerre humoros 
és szívfacsaró művet kutya- és gazdi-örö-
mökről, bánatokról.  
 Demény helyett Judit dedikálja a könyvet.  
 Sokakat érdekelt már, hogy honnan kapta 
Frakk ezt az ugatást imitáló, szokatlan ne-
vet. Itt az idő, hogy bemutassuk Bálint Ág-
nes édesanyja, Bálint Sára autentikus visz-
szaemlékezését e témából. 
 A jövőben rendszeresen tervezünk hason-
ló évfordulós megemlékezéseket a különbö-
ző Bálint Ágnes-fi gurákról. 
 Várjuk Önöket szeretettel!  Szalontai János

Újrakezdés

A járvány miatti hosszú kényszerszünet után arról érdeklődtünk, 
hogy milyen terveket szőnek a helyi kulturális élet szereplői. 

A KULTURÁLIS 
CSOPORTJAINKNÁL

A néhai írónő, Bálint Ágnes 60 évig élt és alkotott a 
patinás épületben, amely a 19. században az And-
rássy grófok vadászháza volt 

Az 50 éves Frakk, Szerénke és Lukrécia

Idén is eredményesek voltak a petőfi s diákok 
a K&H Bank Vigyázz, kész, pénz! versenyén 

  Nem csak a banki és pénzügyi kérdé-
sekben kellett tájékozottnak lenni, de fon-
tos volt a gyorsaság is. A felkészülés fontos 

eleme volt, hogy a felkészítők (Mayer-Ti-
mári Júlia, Molnár Dalma) mellett a K&H 
Bank mentorai is segítették az ismeretek 

bővítését. Az online előadást banki szak-
emberek tartották a gyerekek tudásszint-
jéhez igazodva. 

Az eredmények
Országos harmadik helyet hoztuk el a Pro-
fi  Befektetőkkel. A csapat tagjai Galam-
bos Zsombor, Gyebnár Ádám, Mayer Mar-
tin, Molnár Gergely és Vanek Gábor (8.a).
 A Számoló gepárdok (Hajbel Bence, 
Molnár Dominik, Kovács Maja, Mayer 
Kinga és Tordai Gréta), akik hatodiko-
sok, regionális második hellyel büszkél-
kedhetnek.
 Sokat készültek és szép eredményt értek 
el a TakarOkosok (5.a-ból Börcsök Csenge, 
Hasse Nóra, Molnár Petra, Tóth-Nyári Vi-
rág és Nagy Márton), valamint a Vén mo-
torosok (8.a Herbály Amarilla, Lázár Ist-
ván, Kovács Kinga, Korponai Anna), nekik 
is gratulálunk.
 A bronzérmes csapat szerepel a képen, 
akik évek óta lelkesen készülnek együtt a 
megmérettetésekre Mayer-Timári Júlia

F iatalon, 1958-ban került 
Vecsésre, és Vecsés-
ről is ment nyugdíjba. 

Előbb mint tanár, majd mint 
osztályfőnök oktatta, nevelte 
a rábízott gyerekeket. 1974-
től 1990-ig igazgatóként te-
vékenykedett. 
 Akkor kerültem ide taníta-
ni, amikor igazgatónak nevezték ki. Nagy-
szerű embert ismertem meg benne. Ő nem 
csak igazgató, hanem segítő társ, megértő 
kolléga is volt. Bátran fordulhatott hozzá 
bárki gondjával, bajával – mindig segített. 
Nemcsak kollégáival, de tanítványaival is 
emberségesen bánt. Nem azon csőszkö-
dött, hogy mit nem tud a gyerek, hanem 
a munkát díjazta. Szerteágazó tevékeny-
séget folytatott nem csak az oktatás te-
rén, hanem segített a közéletben is. Olyan 

ember volt, aki beismerte, ha 
hibázott, vagy ha akaratlanul 
megbántott valakit. Volt ere-
je odamenni a beosztottjához 
és elnézést kérni hibájáért. Ez 
volt az, amiért szerették kollé-
gái, tanítványai. Példát mutatott 
emberségből. Életvidám ember 
volt. Számos közös kirándulá-

son vettünk részt gyerekekkel, felnőttek-
kel, s élmény volt hallgatni tájékoztatását 
az adott témáról. Nemcsak a nappali tago-
zaton nyújtott kiválót, hanem a Dolgozók 
Iskolája tagozaton is. Többet adott nekik, 
mint egyszerű tananyagot. Pályázatokat 
nyújtott be, s az elnyert pénzből elvitte 
a tagozat tanulóit ismeretszerzés céljából 
az ország különböző helyeire. Munkássá-
gát – bár nem volt párttag – a szocialista 
rendszer vezetői is elismerték. Erről tanús-

kodik, hogy két alkalommal részesült mi-
niszteri dicséretben, járási és vecsési em-
lékplakett kitüntetésben; a rendszerváltás 
után Róder Imre Díjban, s 1997-ben Pest 
Megye Önkormányzata által adományo-
zott Nyáry Pál Díjban. Halála nagy vesz-
teség családjának, és mindazoknak, akik 
tisztelték és szerették.
 Isten veled mindenki Béla bácsija! Em-
léked tovább él egykori tanítványaidban, 
kollegáidban!
 Mivel is zárhatnám megemlékezésemet, 
mint azzal a Reményik Sándor idézettel, 
amely elhangzott az iskola jelenlegi igaz-
gatójának, Veszprémi Klárának a temeté-
sen mondott búcsúsbeszédében:
 „Holtom után ne keressetek, leszek se-
hol – és mindenütt leszek.” Gál István
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Újra Játékszín 
Vecsésen 

  „Haldokló asszony keresi 
szeretteit. Irdatlan vagyon fo-
rog kockán…” – olvassa a hirde-
tést Leo és Jack, a két állástalan 
Shakespeare-színész egy pálya-
udvar füstös várójában. Agyuk-
ban máris megfogan egy ördögi 
gondolat…
 Szeptember 15-én 19 órától a 
Primadonnák – Szirtes Tamás 

rendezésében – című előadás 
vadonatúj változatát tűzte mű-
sorra a Bálint Ágnes Kulturális 
Központ.
 Belépés védettségi igazolvány 
és maszk nélkül! SZÉP-kártyás 
fi zetés bármely zsebből a BÁKK 
jegypénztárában. Utolsó jegyek 
elérhetők a www.kulturba.hu 
honlapon.  

RETRO PARTIVAL 
búcsúzott a nyártól a BÁKK

Augusztus 7-én a Kultúrsokk Retro Party 
sikerére alapozva szervezett nagyszabású 

nyári zenés, táncos szórakoztató programot 
a Bálint Ágnes Kulturális Központ, majd 

két héttel később, augusztus 21-én újabb 
hangulatos bulira hívták a közönséget, ami az 
időpont miatt nyárzáró programnak is beillett. 

A világjárvány kirobbanása 
előtt, 2019-ben volt utol-
jára hasonló nyári ren-

dezvény a BÁKK-ban. Akkor 
is retro bulira hívták a szóra-
kozni vágyó vecsésieket, a prog-

ram nagyon népszerű volt, ezért 
döntött úgy a ház csapata, hogy 
idén megismétlik – árulta el Kis-
Tóth János igazgató az augusztus 
7-ei rendezvénnyel kapcsolatban. 
A program valóban jól sikerült, 
több korosztályt is megmozga-
tott ez a műfaj. Az idősebbek is 
eljöttek a rendezvényre, hogy egy 
kicsit kiszakadjanak a megszo-
kott hétköznapokból, a hangu-
laton pedig egyértelműen érez-
hető volt, hogy a járványhelyzet 

miatt bezártságban töltött közel 
másfél év után nagy igény mutat-
kozik a hasonló rendezvények-
re. Olyannyira, hogy augusztus 
21-én újabb retro bulit rendez-
tek a BÁKK előtti téren. Már 
a kezdésre szép számú közön-
ség jött össze a rendezvényen, a 
program a Midlife Crisis együt-
tes koncertjével kezdődött, majd 
DJ Dominique, DJ Lotters és DJ 
Bigtee gondoskodott a jó hangu-
latról.  Vén 

Tájékoztató

S zőke András hívott meg 
a Művészetek Völgyére, 
Taliándörögdre, az Ősök 

Házába, amit ezúton is köszö-
nünk neki. A Vecsés bemutat-
kozik című program kereté-
ben több mindennel készültünk, 
hogy a vecsési értékek minél na-
gyobb szeletét be tudjuk mutat-
ni a közönségnek. Úgy érezzük, 
hogy városunk vendégszerete-
te az odalátogatók felé abszolút 
megmutatkozott, mindenki na-
gyon jól érezhette magát a vecsé-
si standnál. Összességében egy 
fantasztikus napot tudhattunk 
a magunkénak Taliándörögdön
– összegezte a vecsési bemutat-
kozást Kis-Tóth János. 
 Az intézményvezető elmondta, 
a gasztronómiai élményekért első-
sorban Wirthné Sárosi Éva, Nyit-
rainé Sárosi Mária és Szabados-
né Schiller Katalin felelt. A sváb 
receptkönyvet is jegyző Wirth-

né Sárosi Éva és testvére, Mária 
a közönség elismerését kiváltó 
székelykáposztát főzött, amely-
hez az alapanyagot, a kiváló sava-
nyú káposztát Szabadosné Schil-
ler Katalin biztosította. Katalin 
emellett savanyúságbemutatót 
is tartott, amit szintén nagyon él-
veztek, akik meglátogatták a ve-
csési helyszínt. 
 A gasztronómián túl a vecsé-
si kultúra is hangsúlyos szere-
pet kapott a programok között. 
A zeneiskola és a helyi amatőr 
csoportok bemutatkozása mel-
lett a Kiss Pista Színház Láng a 

sötétben című darabját is bemu-
tatták a fesztiválon.  
 – A kulturális programokat úgy 
állítottuk össze, hogy minél széle-
sebb körben biztosítsuk a bemutat-
kozás lehetőségét. Programjaink a 
Vecsési Értéktár kiállításával kez-
dődtek, amit külön erre az alka-
lomra állítottak össze. A megnyitó 
keretében Kiss Gáborral, a Vecsé-
si Honismereti Kör elnökével be-
szélgetett Szőke András. Fellépett 
a Balla Péter Népdalkör és Citera-
zenekar, illetve a vecsési zeneis-
kola tanáraiból alakult Jazzquartet 
zenekar. Elhívtuk Lenkefi  Istvánt 

is, aki Vecsésen született, de már 
nem itt él, ennek ellenére azt gon-
doltuk, hogy az ő dalait is érdemes 
megmutatni a nagyérdeműnek. 
A Kiss Pista Színház a templom-
ban mutatta be a Láng a sötétben 
című produkcióját, nagy sikerrel. 
A BlechKraft Zenekar könnyű-
zenei produkcióval szórakoztatta 
a közönséget, majd a Sváb Tánc-
ház következett, ahol a közönség 
együtt rophatta Dobrovitz Ramóna, 
Horváth Erzsébet, Endler Sándor 
és Schneider Dániel néptáncosok-
kal a Brunner Zenekar koncertjére. 
A Mazsola játszóház pedig első-
sorban a kisgyermekes családok-
nak okozott örömöt – mondta az 
igazgató. 
 Vecsés bemutatkozása nem 
csak a közönség érdeklődését 
keltette fel, az M2 Petőfi  TV Én 
vagyok itt című műsorának stábja 
szinte egész nap követte az ese-
ményeket a vecsési helyszínen. 
 – Azt gondolom, a televízió 
érdeklődése is jelzi, hogy tény-
leg volt mit bemutatnia Vecsés-
nek. Szeretném azt is megjegyez-
ni, hogy sok vecsési, akik akkor 
éppen a Balatonon nyaraltak, el-
jöttek és megnézték a programo-
kat, ott voltak velünk és támo-
gattak, akár csak a jelenlétükkel, 
amit ezúton is nagyon köszönünk 
nekik. Ugyanakkor valameny-
nyi résztvevőinknek szeretném 
megköszönni, hogy eljöttek és 
a programokkal színesítették a 
fesztivált. Wirthné Sárosi Évá-
nak és Nyitrainé Sárosi Máriá-
nak köszönjük a fi nom ételeket, 
Szabadosné Schiller Katalinnak 
pedig azt a sok háttértámoga-
tást, amivel segítette a munkán-
kat. Programjaink Vecsés önkor-
mányzatának támogatásával, a 
Bálint Ágnes Kulturális Központ 
szervezésében valósultak meg
– mondta Kis-Tóth János, hozzáté-
ve, ha újabb meghívást kapna Ve-
csés, azt is szívesen teljesítenék, 
mert jó volt másoknak, akár távo-
li települések lakóinak is megmu-
tatni Vecsés kultúráját és értékeit.

varga, fotók: Méhész-Matus Eszter

Vecsési molinó fogadta 
az érdeklődőket az Ősök 
Háza bejáratánál

Balla Péter Népdalkör és Citerazenekar

BlechKraft 
Zenekar

Vecsést a Művészetek 
Völgyében is SZERETTÉK

Az ország legnagyobb összművészeti fesztiválján, a Művészetek Völgyében 
Vecsés is bemutatkozott július 30-án. Szőke András színész, fi lmrendező 

meghívására Taliándörögdön, az Ősök Házában találkozhattak az 
érdeklődők a város értékeivel, kultúrájával és gasztronómiájával – tudtuk 

meg Kis-Tóth Jánostól, a Bálint Ágnes Kulturális Központ igazgatójától.

KULTÚRA
Kovács Áron műsorvezető nyitotta 

meg az augusztus 7-ei rendezvényt

DJ Dominique minden 
korosztályt megtáncoltatott

 Színpadon 
a Midlife Crisis Együttes

Szabadtéri koncerttel búcsúzott 
a nyártól a BÁKK augusztus 21-én
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M iután május elején visszatér dél-
afrikai telelőhelyéről, a város ha-
tárában járva kis szerencsével 

mi is megpillanthatjuk e madarat, amint 
villanyvezetéken, fán, vagy más kimagas-
ló ponton ülve kémleli a nyílt területeket, 
hogy a megfelelő pillanatban lecsapjon ál-
dozatára. Étrendje vegyes: különféle rova-
rokkal, sáskákkal, szöcskékkel táplálkozik, 
de elkapja a gyíkokat, pockokat is. Másod-
lagos odúlakó, ami azt jelenti, hogy más 
madár – jellemzően zöld küllő vagy feke-
te harkály – által készített üregekben költ, 
ám ennek hiányában megtelepszik nagy-
méretű mesterséges, úgynevezett D-odúk-
ban is. Fészkét maga nem béleli, maximum 
megkaparja a más madár által rakott ko-
rábbi fészekanyagot mielőtt lerakja átla-
gosan 4-5 tojását.

 
Érdekesség, hogy fészkébe nem csak táp-
láléknak hord rovarokat – vagy akár csi-
gákat –, de az odú tisztántartása céljá-
ból is. Fiókái 16-19 napnyi kotlás után 
kelnek ki a tojásból, majd mintegy négy 
héttel később repülnek ki. A szalakóta-
fi ókák igen különleges módját választ-
ják a fészekrablók elleni védekezésnek: 
büdös narancssárga folyadékot hánynak, 
mely fi gyelmezteti a szülőket a veszély-
re. Nos, ezt a szagélményt a gyűrűzők 
sem kerülhetik el.

Természetvédelmi 
értéke: 500 000 Ft
A szalakóta Magyarországon fokozottan 
védett, és mint veszélyeztetett faj szerepel 
a hazai Vörös listán is. Az 1980-as évek 
végére állománya rendkívül megritkult, a 
Dunántúlról szinte teljesen eltűnt és csu-
pán néhány száz pár maradt, elsősorban a 
Duna-Tisza-közén. A nemzetközi és hazai 
fajvédelmi programoknak köszönhetően a 
madarak számának ez a radikális csökke-
nése mára megállt, és egy viszonylag sta-
bil, immár kb. 2000 fészkelő párból álló 
populáció alakult ki. 
 Vecsés a hazai elterjedési területének pe-
remén található, így a Vecsési Madárles cso-
port is nagy fi gyelmet fordít erre a gyönyörű 
madárra. Büszkék vagyunk rá, hogy a kora 
tavasszal kihelyezett 6 nagyméretű, mes-
terséges odúnk közül az egyiket egy 3 fi ó-
kát nevelő szalakótapár foglalta el. Ennél is 
nagyobb öröm, hogy a város határában még 
állnak olyan értékes, idős fák, melyek ter-
mészetes vagy harkályok által készített üre-
geiben idén is fészkelőhelyet találtak a ma-
darak. 

Minimum öt pár 
költ Vecsés szélén
Július elején a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
és a Magyar Madártani Egyesület (MME) 
munkatársaival ellenőriztük a Vecsés mel-
lett kihelyezett D-odúkat, a már elég idős fi -
ókák pedig gyűrűt is kaptak, hogy nyomon 
követésükkel még többet megtudjunk a sza-
lakóták vonulási útvonaláról és területhű-
ségéről. Bár az elmúlt években a térségben 
stagnál, illetve kisebb csökkenést mutat a 
fi ókák száma, ha a Vecsési Madárles által 
megfi gyelt területet nézzük, mégis növe-
kedést tapasztalhatunk. Lendvai Csabától, 
az MME munkatársától megtudtuk, hogy 
2018-ban még csak 2 költőpár 6 fi ókáját do-
kumentálták a területen, 2019-ben ugyan-
ennyi párnak 9 fi ókája repült ki. Tavaly-
ról 3 pár szalakóta fészkeléséről van adat, 
ezek összesen 10 fi ókát neveltek. Idén im-
már 4 párt és 14 fi atalt számoltunk, mely fi -
gyelemreméltó szám. Rajtuk kívül még az 
általunk ismert természetes odúban is van 
költés, ám ez túl magasan van ahhoz, hogy 
ellenőrizhessük.

 
A beépítések 
és fakivágások ára
Vecsés környékének egyes részei egyelőre 
még ideális élőhelynek számítanak e foko-
zottan védett madár számára. A szalakóták 
az idős, odvas fákkal tarkított nyílt, füves 
területeket, kaszálókat, legelőket részesítik 
előnyben. Fontos, hogy ezeket a területe-
ket tudatosan fenntartsuk annak érdekében, 
hogy továbbra is itt maradjanak, és bővül-
jön a számuk. Sajnos, egyre kevesebb az 
öreg nyár- és fűzfa, melyben természetes 
költőüreget találnak, valamint az M0 au-
tóút mellett létesülő logisztikai bázisok és 
egyéb nagyberuházások miatt történő te-
reprendezés is komoly problémát okozhat 
a vecsési szalakótaállománynak. 

Írta és a fotókat készítette:
Kiricsi Ágnes, Vecsési Madárles

Sallay Gyula
Hold

Hegedűs Károly
Oltalom

Kelemen Bata Mária
Nyáron  

Varjasi Béla 
Gonosz világ

Szénási Sándor István
Tejforralás közben

Benke Mária
Utunk vége felé…

Honfi  Gábor olajfestménye: 
Balatoni  táj

Ráléptünk és az 
illúzió elveszett.
Benne haltak versek,
szerelmes slágerek.
Ott vesztek storyk,
spirituális álmok,
hol mesék, legendák
sajt hegyein járok.
Megérkeztünk,
ráléptünk és vége lett.
Marad a por, a kietlen
táj, és a csend,
mely égeti lelkemet.

Amikor nyárra vált a természet,
Nap aranyozza be az egészet.
Körbefonja az erdőt, a rétet,
ecset nélkül fest gyönyörű képet.

Madárdal harsan reggel az ágon,
víg koncertet adnak egész nyáron.
Hevesen izzik a lég a tájon,
zöld szoknyát lenget a szél a fákon.

Kósza szellő pengeti a hárfát,
táncoltatja a jegenyenyárfát.
Nem sajnálja a Nap hő sugarát.
Tüzes kézzel végzi el a dolgát.

Kék tó vizének hűsítő habján,
Csillogva fürdik hömpölygő fodrán.
Közben elszundít, s nevet az álmán,
A Hold integet, egy ócska bárkán.

Napról – napra így múlik el a nyár,
Megenyhül az égető napsugár.
A színes ősz a kertek alatt jár,
Varjú madár egyre hajtja: kár, kár…  

A tudás hatalom,
amivel vissza lehet élni.
Ezért hát jól tudom:
nehéz szép jövőt remélni.

A tudomány jót tehet,
míg jóra használják,
de félelmet is kelthet,
sokan ezt tapasztalják.

Nobel sem gondolta,
hogy találmánya végzetes.
Az jelent némi vigaszt:
hagyatéka különleges.

Mi indíthat gyilkolásra?
Miért kell másnak ártani?
Jobb lenne váltani másra:
gonosz érzést kiirtani!

Mint forrásban összement tej,
olyanná válik világunk,
ha a romlandó időre
ésszel-szívvel nem vigyázunk.

A teremtés fehér fényén
sárgán gyöngyöznek álmaink,
és jónak születet vágyak
felé változás keze int.

Ablakomból madár röptét
csodálom kék-tiszta égen:
az isteni lét örömét
ezer gonoszságtól féltem.

Szeretném, ha nagy alkotónk
gyönyörködni tudna bennünk,
a felnövekvő értelem
végre elérné a szívünk!

Mint forrásban összement tej,
olyanná válhat világunk,
ha a romlandó időre
szeretettel nem vigyázunk!

Mikor utunk vége felé jár,
Mikor már tudjuk, hogy semmi sem vár,
Mikor már nem lüktet ereinkben a vér,
Nehéz minden, az út lassan véget ér…
Nem gondolunk a jövőnkre,
illetve csak annyit, hogy jövőre
jó lenne fájdalom nélkül még élni,
valami keveset azért még remélni…
Vannak sötét gondolatok,
elfáradtam, vajon még mit várhatok?
Köröttem minden hír szomorú,
persze, hogy elfog a bánat és a bú.
A világjárvány, terrorizmus, háborúk,
őrült zivatarok, romboló áradások.
Minden megváltozott, nem előnyére,
hogyan örüljünk? – reméljünk? mi végre?
A család és barátok az örömforrások,
önzetlen jelek, van értelme, ŐK mások…
Élni kell, jó, hogy nem tudjuk meddig,
mindenesetre, kitartunk, utunk végéig…

Az oldalt összeállította: 
Szénási Sándor István

Sír a szél, zokog
az eső az üvegen,
ásít a lámpaüveg,
kanócán ajvékol a láng.

Szemed tükrében táncol
a tűz, falatnyi boldogság
remeg ajkadon, ó oltalom,
reszketeg kezem morzsolod.

Szalakóta-gyűrűzés 
VECSÉSEN

„Ragyogókék szalakóta, de csodállak téged! Repülésed csak az 
égbolt tetején ér véget!” – szól Gryllus Vilmos dala. A szalakóta 

az egyik legpompásabb madarunk. Testét feltűnő türkiz- és 
kobaltkék tollak ékesítik, háta és válla vörösbarna. Színei mellett 
nagysága és erőteljes testalkata is igen impozáns madárrá teszi. 

VECSÉSI ÉLŐVILÁG

Felnőtt szalakóták

Olyan, mint egy kék villanás, 
mikor felreppenni látjuk

Fiatal gyűrűzött példány

F l őtt l kóták

G. Ferenczy Hanna 
Irodalmi Kör alkotásaiból
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É n ezzel a mentalitással 
születtem. 12 évesen 
meghalt apukám, akkor 

is össze kellett szednem magam. 
Kiskoromtól folyamatosan küz-
denem kellett, mindig menni kel-
lett előre. Édesanyámtól is ezt 
láttam, olyan ember volt, akit 
semmi nem állíthatott meg. Ké-
sőbb jöttem rá, hogy ez az életem 
célját szolgálja, és ezt anyukám-
nak köszönhetem, hiszen miat-
ta lettem ilyen – mondta Katalin.

Közhely, de igaz: 
minden rosszban 
van valami jó
Pedig már a gyermekkora sem 
volt egyszerű, hiszen az örökmozgó kislány 
hiába szeretett volna komolyabban sportolni, 
egy szerzett vesebetegség miatt ezt nem tehet-
te versenyszerűen. Pedig sok mindent szeretett 
csinálni: az iskolában focizott, kosárlabdázott. 
A szinkronúszással is próbálkozott, de a nagy 
kedvenc már akkor is a kajak volt. Ennek el-
lenére a balesete előtt a mozgást az átlagos 
konditermi testkarbantartás jelentette. 
 – A baleset után egy álmom vált valóra, 
hogy sportolhatok. Gyerekként hiába voltam 
aktív, a betegség miatt havonta volt veseme-
dence-gyulladásom, 18 éves korom után szűnt 
meg a betegségem. Korábban azt mondták, 
zsugorvesém van, és ki kell venni a jobb-
oldali vesémet, de 
édesanyám szeren-
csére nem engedte. 
A baleset után renge-
teg vért kaptam, gya-
korlatilag újra indult 
a rendszer, a vesém 
megújult. 2015-ben 
a kajakozás kapcsán 
készítettek egy vese 
ultrahangot, ahol 
megállapították, tel-
jesen rendben van a 

jobboldali vesém is – mondta a második 
paralimpiájára készülő Katalin. 
 De vajon mit jelent számára a sport egy 
ekkora törés után?
 – Van benne egy rendszer, ami sokat se-
gít, mert rendszer nélkül hajlamos vagyok 
elhagyni magam. Ez jó, ez motivál, hogy 
túl kell mennem ezeken az akadályokon, 
és rendbe tesz, hogy tudom, megcsináltam. 
A civil életben a legnagyobb nehézség, ha va-
lahova mennem kell, és nincsen lift, de már ezt 
is megoldom – mondta nevetve a sokszor elő-
forduló problémáról a három éve Vecsésen élő 
sportoló, akinek rokonai már emberöltő ideje 
itt élnek. Ő a belvárosból költözött ki, és az-

óta úgy érzi, egy áldás a mindennapi otthonlét.   
 Elárulta, nagyon sok támogatást kap a Ma-
gyar Paralimpiai Bizottságtól, a Magyar Ka-
jak-kenu Szövetségtől és klubjától, a Szegedi 
Vízisport Egyesülettől is. Sokan úgy sportol-
nak, hogy munka mellett csinálják, neki sze-
rencséje van, mert épp a kajak-kenu szövet-
ségnél van a munkája, és roppant rugalmasak 
vele, támogatják a versenyzését.
 Balesete után Katalin a Budakeszi Reha-
bilitációs Intézetben lábadozott, ahol éppen 
akkor a nemrég megsérült emberek számá-
ra tartottak sportágbemutatót. Épp az íjá-
szattal ismerkedett, amikor szóltak a kór-
házban, hogy az uszodában van kajakozás 
is. De mire odaért, már összerámoltak, ő vi-
szont mindenképp szerette volna kipróbál-
ni ezt a sportágat is. Telefonszámot cserélt 
az edzővel, és innen már nem volt visszaút: 
immár a második paralimpiájára készülhet.
 – A riói tornára három hónapot készültem, 
a mostanira öt évet. 2015-ben nem szereztem 
kvótát, ezért bevállaltam egy csípőműtétet, mert 
úgy gondoltam, nem kell felkészülnöm, a pót-
kvalifi káción sem vettem részt. Közben átren-
deződött a kategóriám, telefonon értesítettek, 
hogy mégis kijutottam. Először nem akartam 
indulni, mert tudtam, csak komoly felkészü-
léssel érdemes részt venni egy ilyen versenyen. 
Végül mégis vállaltam, és az esélytelenek nyu-
galmával mentem ki – mondta az öt évvel ez-

előtt történtekről. Rióban ilyen rö-
vid felkészülés után is az 5. helyen 
végzett.

Éremért 
megy Tokióba
A mostani felkészülése viszont 
teljesen más, nagyon céltudato-
san készül Tokióra. Csak az előt-
te álló dolgokkal foglalkozik, a 
paralimpiai szövetség is minden-
ről tájékoztatja, mire kell kint ké-
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Varga Katalin jelenleg Szegeden készül a paralimpiára. 
A csinos vecsési hölgy egy autóbaleset okozta gerincsérü-
lés miatt 2007 óta kerekesszékbe kényszerült, de előtte 
sem volt gondtalan az élete. De ha valaki csak egyszer 
is beszél vele, olyan életkedvet, lendületet és energiát 
kap tőle, hogy úgy érzi, hegyeket tudna megmozgatni. 

EGY BALESET KELLETT, 
hogy élsportoló és olimpikon legyen

szülnie, hány PCR-tesztet kell csináltatnia, 
hányszor kell lázat mérnie, milyen vizsgálato-
kon kell átesnie. Elszántságát jól mutatja, hogy 
amióta hazajött Rióból, Facebook-oldalán a 
Road the Tokio a kezdőképe. De vajon mit je-
lent az olimpia a számára? Lehetőséget? Nyo-
mást? Önmegvalósítást? Önigazolást?
 – Jelen állás szerint úgy érzem, ez az olim-
pia egy kiteljesedés lesz. Bízom benne, hogy 
az utóbbi kemény időszak munkája, amit 
beletettem, az most megtérül. Reményeim 
szerint már egy parakajakos Varga Kata fog 
versenyezni, nem az a pancsoló kislány, aki 
annakidején elkezdte a sportot. Éremért me-
gyek, az időeredményem alapján most kerül-
tem oda, hogy ezt kimondhassam, de nem 
tudom, mások milyen állapotban vannak – 
mondta őszintén a tokiói terveiről, céljairól 
a KL 2-es kategóriában induló Katalin. 
 Hogy mennyire tisztában van önmagával, 
azt jól mutatja, hogy tudja, mik az erősségei 
és a gyengeségei. 
 – Fejben érzem magam nagyon erősnek, 
és az utóbbi időben a fi zikális erőm is sokat 
fejlődött. Szerencsére a gyengeségem, ez 
az instabilitásom volt a hajóban, mára so-
kat csökkent. 

Három kategória van a parakajakban. 
KL1 – ez a legsérültebb kategória, itt csak 
a karjukat használják a versenyzők. 
A KL2 – ez a közepesen sérült kategória, 
itt a törzset is használják, és a KL3 – ez a 
legkevésbé sérült kategória, itt a lábat is 
használják a versenyzők.
 Varga Katalin a KL2 kategóriában ver-
senyez a tokiói paralimpián.

Parakajak

  Soft szakágban óriási siker született az 
országos bajnokság élvonalában. A nők ver-
senyében Puskás Erzsébet összetett harma-
dik helyen végzett.
 Július utolsó hétvégéjén rendezték a soft 
magyar bajnokság első osztályának utolsó 
fordulóját. A Covid miatt rekord hosszúsá-
gúra nyúlt versenysorozat nagy vecsési si-
kerrel zárult. 
 Női vonalon Puskás Erzsébet összetett 
harmadik helyen végzett, ezzel bronzér-
met szerzett a VSE színeiben.
 A férfi aknál Forgács László nagy csatá-
ban kiharcolta a bennmaradást az első osz-
tályban, így jövőre is ott tudja képviselni a 
VSE darts klubbot.
 Szintén softon csapatszinten is nagy si-
ker született az első számú csapatunknak 
köszönhetően. A VSE I. az utolsó alapsza-
kasz kört is döntetlen és vereség nélkül hoz-
ta, így minden fordulót tekintve a csoport 
élén végzett 100 százalékos teljesítmény-
nyel, és várhatja a rájátszást.
 Steel szakágban nagyon rangos versenyt 
rendeztek a Bálint Ágnes kultúrházban. 
A dartssport legnagyobb világszervezete
– a PDC – selejtező tornát hozott városunk-
ba, a European Tour sorozatának  budapes-
ti állomására lehetett kijutni. Börzsei Já-
nos, a VSE kiválósága két győzelem után 
csupán egy meccsre volt a nagytornától, 
de sajnos az utolsó lépcsőfok nem sikerült. 
Ez az eredmény így is fantasztikus, szívből 
gratulálunk a kiemelkedő teljesítményhez!
 Forgács László

SIKEREK 
softon, steelen

KARATE HÍREK

A siker egyik kulcsa 
a biztos háttér
Kiemelte, ahhoz, hogy sikeres és eredményes 
legyen, kell egy biztos háttér, amit számára 
a párja nyújt, akire bármikor bármiben szá-
míthat. Bár ő is egy dolgozó ember, bármeny-
nyire is vannak távol egymástól – mondjuk 
egy edzőtáborozás idején –, teljesen aláren-
deli magát Katalin céljainak, mindenben se-
gíti, támogatja őt.
 – A baleset után összetörtem, hiszen a 
kocsiban ott ültek a barátnőim is, ők is ko-
molyan megsérültek. Nem emlékszem a 
baleset körülményeire, de ők mentesítet-
tek a bűntudat alól. El kellett gyászolnom 
az addigi életemet, majd elkezdtem átér-
tékelni mindent, mint ember, mint nő, de 
szerencsére ekkor jött egy új párkapcsolat, 
ami sokat segített ebben. A barátnőim vol-
tak azok, akik a legtöbbet tették azért, hogy 
én ilyen ember legyek. Két évvel a baleset 
után elkezdtem összerakni magamat lelki-
leg is, de végül a kajakozással kerülhettem 
arra a szintre, ahol talán még a baleset előtt 
sem voltam – foglalta össze a balesete utá-
ni életét Katalin. Sz. Gy. 

A 2016-os riói paralimpián 
elért ötödik helyezéséért 
Pest megye közgyűlése is 
kitüntette Varga Katalint  

  A vecsési kara-
tésok júniusban el-
kezdték a szakmai 
továbbképzéseket. 
Június végén a szö-
vetség Velencén 
rendezte meg nyá-
ri edzőtáborát, ahol 

a végén kyu és dan vizsgát tehettek a jogo-
sult karatékák.
 Július végén Németországban (Löbau) 
vehettek részt edzőtáborban és szeminári-

Balról a harmadik Fridrich György 7 danos 
mester, a vecsésiek világbajnok, vb és Eb 
érmes mestere, jobbszélen a vecsési Gebri 
György 4 danos mester látható

umon. Mr. Nagai 9 danos és Mr. Murakami 
8 danos mesterek vezetésével gyakorolhat-
ták a karate technikáit.
 Szeptembertől a szakosztály újra várja 
a karate sport iránt érdeklődő gyerekeket 
és felnőtteket, sőt idősebbek is jelentkez-
hetnek. Külön csoportban történnek az 
edzések.
 Karateterem: Vecsés, Fő u. 112., 
 telefon: 06-20/544-2114. 
 „OSS” 

Kép és szöveg: szakosztály
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Véget ért a tokiói olimpia, melyen a magyar delegáció 
6 arany-, valamint 7-7 ezüst- és bronzérmet szerzett. Furcsa egy 
olimpia volt, hiszen, a protokollvendégeken, egy-két sportolón 

és az újságírókon kívül a lelátón ezúttal nem voltak nézők.

Húsz éremmel tért haza 
Tokióból a magyar csapat

SPORT

M ég a rajt előtt sem volt biztos, hogy 
megrendezik a világ legnagyobb 
sporteseményét, hiszen a szerve-

zőbizottság egyik vezetője, Mutó Tosiró még 
arról beszélt, hogy ha úgy alakul a helyzet, 
bármelyik pillanatban lefújhatják a játékokat. 
 Számos érdekessége volt ennek az olimpi-
ának, hiszen ahogy az lenni szokott, világ-

rekordok dőltek meg, előzetesen 
esélytelennek tartott sportolók 
szereztek érmeket. De megle-
petésekben sem volt hiány, elég 
csak arra visszagondolni, hogy 
100 méteres síkfutásban az olasz 
Lamont Marcell Jacobs diadal-
maskodott, hiszen az 1992-es 
olimpia óta nem nyerte meg ezt 
a számot európai futó.
 Magyarország az éremtáblá-
zat 15. helyén végzett, és bár az 
aranyak számában elmaradtunk 
az előző két olimpiától, ennyi ér-
met összesen legutóbb az 1996-
os atlantai játékokon szereztünk. 
Ugyanakkor, amíg öt éve Rióban 
érmet csak négy sportág szerzett, 
ezúttal kilenc sportágban állha-
tott dobogóra magyar sportoló. 
 Szilágyi Áron történelmet írt, 
hiszen korábban még soha nem 
tudott kardvívásban valaki há-
rom egymást követő olimpián 
diadalmaskodni. A kajakos Ko-
zák Danuta pedig minden idők 
legeredményesebb női sporto-
lója lett, immár hat aranyérme 
van az olimpiákról. 
 Az úszó Milák Kristóf hoz-
ta a papírformát, a birkózó Lő-

rincz Tamás fi lmbe illően olimpiai arannyal 
fejezte be pályafutását, míg a kajakosoknál 
Kopasz Bálint ás Tótka Sándor is remek ver-
senyzéssel lett aranyérmes. 
 De több fi atal is maradandót alkotott, hi-
szen roppant örömteli volt Vas Kata Blanka 
negyedik helye hegyikerékpárban, vagy ép-
pen Hárspataki Gábor bronzérme karatéban.

A következő olimpiára pedig már csak három 
évet kell várni, miközben augusztus 24-étől 
már a paralimpiai játékok következnek, me-
lyen lesz vecsési versenyző is, a para-kajakos 
Varga Eszter személyében.

A magyar érmesek 
és pontszerzők (az első 
hat között végzettek)
Arany: Szilágyi Áron (férfi  kard egyéni), 
Milák Kristóf (úszás, 200 m pillangó), Ko-
pasz Bálint (kajak-kenu, K-1 1000 m), Lő-
rincz Tamás (birkózás, kötöttfogás, 77 kg), 
Tótka Sándor (kajak-kenu, K-1 200 m), Ko-
zák Danuta, Csipes Tamara, Kárász Anna, 
Bodonyi Dóra (kajak-kenu, K-4 500 m). 
 Ezüst: Siklósi Gergely (férfi párbajtőr 
egyéni), Milák Kristóf (úszás, 100 m pillan-
gó), Varga Ádám (kajak-kenu, K-1 1000 m), 
Berecz Zsombor (vitorlázás, Finndingi), Lő-
rincz Viktor (birkózás, kötöttfogás, 87 kg), 
Rasovszky Kristóf (nyíltvízi úszás, 10 km), 
Csipes Tamara (kajak-kenu, K-1 500 m). 
 Bronz: férfi  kardcsapat (Szilágyi Áron, 
Decsi Tamás, Szatmári András, Gémesi Csa-
nád), Tóth Krisztián (cselgáncs, 90 kg), Ko-
zák Danuta, Bodonyi Dóra (kajak-kenu, K-2 
500 m), Kovács Sarolta (öttusa), Hárspataki 
Gábor (karate, 75 kg), női vízilabda-váloga-
tott (Gangl Edina, Garda Krisztina, Gurisatti 
Gréta, Gyöngyössy Anikó, Illés Anna, Keszt-
helyi Rita, Leimeter Dóra, Magyari Alda, 
Parkes Rebecca, Rybanska Natasa, Szücs 
Gabriella, Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda), 
férfi  vízilabda-válogatott (Angyal Dániel, 
Hárai Balázs, Erdélyi Balázs, Hosnyánszky 
Norbert, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, 
Mezei Tamás, Nagy Viktor, Pásztor Mátyás, 
Varga Dénes, Vámos Márton, Vogel Soma, 
Zalánki Gergő). 
 4. hely: Verrasztó Dávid (úszás, 400 m 
vegyes), Márton Anna (női kard egyéni), Vas 
Kata Blanka (hegyikerékpár), Kenderesi Ta-
más (úszás, 200 m pillangó), Kapás Boglár-
ka (úszás, 200 m pillangó), Csipes Tamara, 
Medveczky Erika (kajak-kenu, K-2 500 m), 
Olasz Anna (nyíltvízi úszás, 10 km), Csizma-
dia Kolos (kajak-kenu, K-1 200 m), Kozák Da-
nuta (kajak-kenu, K-1 500 m), Nádas Bence, 
Kopasz Bálint (kajak-kenu, K-2 1000 m). 
 5. hely: Salim Omar (tékvandó, 58 kg), 
Hosszú Katinka (úszás, 400 m vegyes), Péni 
István (légpuska), Pupp Réka (cselgáncs, 52 
kg), férfi  4x100 méteres gyorsváltó (Milák 
Kristóf, Szabó Szebasztián, Bohus Richárd, 
Németh Nándor), Telegdy Ádám (úszás, 200 
m hát), Szőke Alex (birkózás, kötöttfogás, 97 
kg), Balla Virág, Takács Kincső (kajak-ke-
nu, C-2 500 m), Muszukajev Iszmail (birkó-
zás, szabadfogás, 65 kg). 
 6. hely: Mihályvári-Farkas Viktória (úszás, 
400 m vegyes), Lucz Dóra (kajak-kenu, K-1 
200 m), Marosi Ádám (öttusa).  Sz. Gy. 

A hazatérő magyar csapat ünnepélyes fogadása a BOK Csarnokban. 
A fotón balról jobbra: Lőrincz Tamás, Kárász Anna, Bodonyi Dóra, Kozák Danuta, Csipes 

Tamara, Kopasz Bálint, Milák Kristóf, Szilágyi Áron, Tótka Sándor, Rasovszky Kristóf Fo
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A bronzérmes férfi  vízilabda-válogatott 
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A női vízilabda-válogatott – soraiban 
az üllői Leimeter Dórával (hátsó sor 
balról a 3.) – is bronzéremmel tért haza  
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 KÖZÖSSÉG

Módosított menetrend szerint 
közlekednek a vonatok

  Módosított menetrend szerint 
közlekednek a vonatok a Buda-
pest–Cegléd–Szolnok vonalon 
augusztus 30-tól október 30-ig 
Üllő és Monor között a vonal fel-
újítási munkálatainak folytatása 
miatt – közölte a MÁV.
 A közlemény szerint a munkák 
ideje alatt felváltva dolgoznak a 
két vágányon, így az érintett ál-
lomások között egy vágánnyal 
kevesebb áll a vonatok rendel-
kezésére.
 A 18 kilométer hosszú vágány 
átépítésén, váltócseréken és felső-
vezeték-karbantartási munkálato-

kon túl Monor, Vecsés–Kertekalja 
és Hosszúberek–Péteri megál-
lóhelyeken lecserélik a hangos 
utastájékoztatási rendszereket. 
Üllő és Monor állomásokon meg-
újul a biztosítóberendezés, Üllőn 
átépítik a fővágányokat, kicse-
rélik a váltókat és megerősítik 
a felsővezeték-hálózatot. Monor 
állomáson a meglévő pályainfra-
struktúrát felújítják és átépítik az 
útátjárót – tudatták.
 Egyes vonatok eltérő megállá-
si renddel közlekednek, valamint 
rész-, illetve teljes útvonalon ki-
maradnak. Néhány vonat kivé-

telével a vonatok a Nyugati pá-
lyaudvarról korábban indulnak, 
illetve oda később érkeznek.
 A Nyugati pályaudvar–Monor 
között közlekedő S50-es személy-
vonatok munkanapokon Üllő és 
Monor, hétvégente Vecsés és Mo-
nor között, valamint az éjszakán-
ként a 2611, 2648, 2610, 2620-as 
számú vonatok Vecsés–Monor 
között pótlóbuszos átszállással 
közlekednek.
 A pótlóbuszok Hosszúberek-
Péteri vasúti megállóhely helyett 
a 4-es Péteri, Hosszúberek-Péteri 
autóbusz megállóhelyen, Vecsés–

SZÍNHÁZJEGYET NYERHET
Júliusi keresztrejtvényünk helyes megfejtése: Húsz évvel ezelőtt július elsején válhatott várossá Vecsés a köztársasági elnök döntésével. 
5000 forint értékű könyvutalványt nyert: Simon-Ott Erika 
Gratulálunk a nyertesnek, és további jó szórakozást, kellemes rejtvényfejtést kívánunk! 
E havi keresztrejtvényünk fősorából kiolvasható, hogy melyik színdarabot láthatja a közönség szeptemberben a Bálint Ágnes Kulturális 
Központ színháztermében.  
A helyes megfejtést beküldők között páros belépőt sorsolunk ki a Ken Ludwig: Primadonnák című előadására.  
A megfejtéseket az info@vecsesitajekoztato.hu e-mail címre, levélben pedig a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-profi t Kft. 
2220 Vecsés, Károly utca 2. postai címre várjuk. Beküldési határidő: SZEPTEMBER 13.

Kertekalja vasúti megállóhely he-
lyett Vecsés, Iskola utca autóbusz 
megállóhelyen állnak meg.
 A közlekedési társaság tájékoz-
tatása szerint egyes felárköteles 
vonatok a 700-as vonat gyorsvo-
nati részében Budapest–Nyuga-
ti–Cegléd között, munkanapokon 
a Bereg–Kraszna, a Délibáb és a 
Rétköz InterCity vonatok kijelölt 
kocsijai Budapest–Nyugati–Ceg-
léd között, és vasárnaponként az 
újszászi vonalon kerülő úton köz-
lekedő 6225, 6213-as számú sze-
mélyvonatok felár megfi zetése 
nélkül vehetők igénybe. 

Forrás: www.vecses.hu 
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A z 1967-es bajnokcsapat több poszton 
is átalakult 1968 tavaszára. Trasser 
Lajos, a klub ikonja pedig abbahagy-

ta a sportolást. Új igazolásként a legnagyobb 
név a négyszeres válogatott olimpiai bajnok, 
Nógrádi Ferenc volt. Edző Szotyori Pál lett.
 A legtöbbször így álltunk fel: Bogár – 
Molnár, Kalmár, Leimetter F. (Leimetter J.) 
– Varga, Fekete – Vándori, Nógrádi (Mercz), 
Makovecz, Krausz, Kalász
 Pár forduló után kiderült, hogy 
Vecsés a csoport egyik legjobbja, 
és a tavaszt két pont hátránnyal 
zártuk az Ikarusz mögött máso-
dikként. 
 Kiderült az is, hogy a csapat 
egyik nagy erőssége a 16. élet-
évét alig betöltött Varga Miklós 
lett. Nagy munkabírású, kemény, 
rendkívül technikás fi ú volt. Nem 
véletlen, hogy a bajnokság végén 
leigazolta az NB I.-es Csepel, ahol 
oszlopos tag lett, amit magyar ifi , 
majd utánpótlás válogatottság kö-
vetett. Egy súlyos lábtörés meg-

akadályozta abban, hogy kitelje-
sedjék tehetsége. Felépülése után 
már nem volt a régi, és pár év után 
– több csepeli társával együtt – újra 
Vecsésen focizott, de csak árnyéka 
volt önmagának. Fiatalon hunyt el.
 Az előző részben már említet-
tem, hogy 1967 őszétől a Halmi 
téren alakítottak ki egy ideigle-
nes pályát, ahol 1968. októberig 
játszott a gárda. Október elején a 
Honvéd ellen volt a pályaavató és 
nem sokkal később a Dózsa jött 
barátságos mérkőzésre. Mind a 
két csapat sztárjaival együtt ér-
kezett, emlékezetes meccsek vol-
tak. Az első bajnokira 3000 néző 
előtt október 6-án került sor az 
Ikarusz ellen. A vendégek vezet-
tek, de a 90. percben Varga be-

adását Krausz perdítette a hálóba. Ha itt nye-
rünk, akkor egy pont lett volna a hátrányunk. 
A folytatásban a fővárosiak elhúztak, mi hét 
pont hátránnyal a 3. helyen végeztünk.

Az 1969-es évre ismét 
átalakult a csapat 
A játékos keringőben többen mentek, töb-
ben jöttek. Ezen kívül a vecsési grundok is 

ontották a tehetségeket. Molnár Mátyás és 
a két Fodor testvér bemutatkozott a csapat-
ban. Fodor I. István (Pötyi) hamar erőssé-
ge is lett a gárdának. Pár forduló elég volt a 
felismeréshez, hogy a mieink kiemelkednek 
a csoportból. Lényegében az volt a kérdés, 
hogy hány pont különbséggel nyerik meg a 
bajnokságot. Félidőben veretlenül, 33-9-es 
gólkülönbséggel, hét pont előnnyel várták 
az őszi folytatást. Az őszi szezon már séta-
galopp volt. A 26. forduló után már bajnok 
lett a Vecsési VÍZÉP! Utána kiengedett a 
gárda, de 7 pont maradt az előnyből. A leg-
gyakoribb összeállítás ez volt: Bogár – Ré-
pai, Kalmár, Leimetter J., Szenczy, Fekete, 
Makovecz, Vándori, Krausz, Kalász, Kiss B. 
Játszott még: Hrivnyák (kapus), Corti, Tímár, 
Molnár, Fodor testvérek.
 Irány az NB II.!
 1970-ben visszatértek az eredeti és ma is 
használatos őszi-tavaszi rendszerhez. Így 
1970 tavaszán egy fél tétnélküli idény volt. 
Érkezett Drágán a kapuba, László és Sztanev, 
visszajött Szűcs Jenő, de Kalász és Vándo-
ri abbahagyta. Újabb vecsési tehetség mu-
tatkozott be a 19 éves Kiss András szemé-
lyében.
 Augusztus 16-án ez a csapat kezdte a baj-
nokságot: Drágán – László, Corti, Feke-
te, Sztanev – Szenczi, Kalmár – Makovecz 
(Fodor I.), Krausz, Schubert, Kiss B. Az első 
hét forduló igazolta félelmeinket: kiesőhely, 
amit edzőcsere követett. Stefán László lett 
az új tréner és visszajött Vándori. Újabb he-
lyi tehetségek is lehetőséghez jutottak: Nagy 
Gyula és az alig 16 éves Nagymarosi (Bü-
työk). Hullámzó teljesítmény és kiesőhely 
jellemezte a csapatjátékot az ősz végén.
 A tél újabb edzőcserét hozott. Vasas Mi-
hály, az MTK válogatott focistája vette át a 
szakmai vezetést. Leigazolták Kuharszki Bé-
lát, a Dózsa válogatott csatárát, aki becsü-
lettel harcolt, de a sűrű mezőnyből az elő-
relépéshez szükséges 2-3 plusz pont mindig 
elmaradt. Kiestünk, pedig csak 13 alkalom-
mal hagytuk el vesztesen a pályát.
 A vecsési foci 110 évében rendkívüli volt 
ez a teljesítmény, amikor öt év alatt három 
bajnokságot nyert a vecsési gárda. A 110 év 
alatt voltak egyszeres bajnokok, de olyanok, 

akik 3x vagy 2x lettek aranyér-
mesek, azok csak ők voltak:
 3x: Bogár János, Makovecz Já-
nos; 2x: Molnár Gyula, Trasser 
Lajos, Kalmár Győző, Leimetter 
Ferenc, Fekete István, Szűcs Jenő, 
Krausz István, Kalász József, 
Szokolyai György, Néma István, 
Schiszler Imre, Leimetter János
 Így ért véget a ’60-as évek 
aranykora, amikor nem volt egy-
szerű menedzselni a csapatot. 
Lejtmenet kezdődött utána, mely 
2001-ig tartott. (folytatjuk). 

Szalontai János 

Az 1967-es megyei bajnoki cím NB III.-at jelentett. Két év múlva 
azt is megnyerve jött az NB II. Sajnos, ez csak retúrjegy volt, amit 

visszaesés követett. Az aranykor másik részét tekintjük át. 

A VECSÉSI FOCI
– AZ ELSŐ ARANYKOR II.

110 ÉVES

1968-ban készült fotón vezetőket, szurkolókat, 
játékos feleségeket és néhány focistát láthatunk: 
Vándori (1), Leimetter F. (2), Ekler Ferenc intéző (3), 
Mercz (4), Bogár (5), Szotyori Pál edző (6), Varga (7), 
Csernyi (8), Nógrádi (9), Fekete (10)

A vecsési foci 100 éves jubileumi ünnepségén láthattunk néhány 
kiválóságot, balról: Molnár István (50-es évek), egy drukker, 
Szokolyai, Szűcs, Krausz, Makovecz, Bogár, Pável (50-es évek)
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Ő meg is hálál-
ta a bizalmat, 
mert egyéni-

ben ezüstöt, csapat-
ban aranyat nyert. 
Négy évvel később 
Tokióban már nem 
volt ilyen sikeres, 
mert egy autó baleset 
szinte derékba törte 
a pályafutását. To-
kió Nógrádi Ferenc 
labdarúgónak lett 
örökké emlékezetes, 
mert meghatározó 

tagja volt a Bene Ferenc vezette aranyér-
mes magyar válogatottnak. Pár évvel ké-
sőbb leszerződtette a Vecsési VÍZÉP, ahol 
sajnos nem váltotta be a reményeket. Pedig 
az egy nagy csapat volt. Ott kezdte sportolói 
pályáját Doncsecz József  is a Táncsics utcá-
ból, de belőle nem labdarúgó lett, hanem bir-
kózó. Egy fociedzés után megkérdezték tőle, 
lenne-e kedve kipróbálni a birkót a Vasasban. 
Volt kedve. Serdülő, ifi , majd felnőtt orszá-
gos bajnok lett. Kikerült a 72-es müncheni 
és a 76-os montreali olimpiára is, és mind-
kettőn tisztességgel helyt állt. A münchenin 
egy fi atal, 19 éves labdarúgó, Váradi Béla is 
kinn volt, és az ezüstéremig menetelt csapa-
tával. Ő aztán szintén a Vasas legendája lett, 
és Európa egyik legjobb csatára. Élete végén 
a vecsési Kispatak-lakóparkban élt. 

Nagy edzők
Az utóbbi harminc évben három nagy edzőt 
adott Vecsés az országnak. Moravetz Ferenc 
Vecsésen nőtt fel, és ő volt, aki szövetségi 
kapitányként a magyar cselgáncsot feltette 
a világtérképre. 1992-ben Barcelonában ta-
roltak tanítványai. Kovács Antal, a legendás 
Atom Anti egyenesen az aranyéremig mene-
telt. Szintén Vecsésen nőtt fel Almási Nán-
dor kajakedző. Gyerekkori balesete miatt 
úgy tűnt, sose lesz sportoló, mégis magyar 
kajakbajnok lett 10 000 méteren. Váloga-
tottként kétszer volt olimpiai kerettag. Sváb 
dédmamája révén perfekt beszél németül, 
ez is segítette, mikor Ausztria kajakcsapatát 
edzette. Az 1992-es olimpia óta érnek el si-
kereket tanítványai. Volt osztrák, dél-afrikai 
és brit szövetségi kapitány. Az utóbbi időben 
itthon dolgozik, a fi atal tehetség, Lucz Dóra 
az ő sportolója. A harmadik edző korosztá-
lyos válogatottként sikert sikerre halmozott, 

és úgy néz ki, edzőként sem adja alább. Lő-
rinczi György úszóedző tanítványai közül  
úszott versenyző mind 2016-ban Rióban, 
mind idén Tokióban.

A jövő
Almási Nándorban és Lőrincz Györgyben a 
jövő is benne van, akárcsak Kiss Nikolettben. 
A 2021-es olimpián Kiss Nikolett képvisel-
te hazánkat a magyar kézilabda csapatban. 
 A speciális olimpiákat 1990 óta rendezik 
meg, az utóbbi időkben fi atal vecsésiek is ér-
nek el óriási sikereket. A gyorskorcsolyázó 
Bohn Zsombor 2017-ben Grazban lett olimpi-
ai bajnok. A szintén gyorskorcsolyás Mayer 
Barbara 2013-ban Dél-Koreában és 2015-ben 
Los Angelesben egyaránt olimpiai bajnok lett. 
Utóbbi olimpián Takács Máté képviselte még 
Vecsést és hazánkat. Ő egy kitűnő bowling já-
tékos, aki ebben az ízig-vérig amerikai sport-
ban a 4. helyig jutott. Mikor ezeket a sorokat 
írom, éppen zajlik Tokióban a paralimpia, ahol 
Varga Katalin Eszter kajakos szerepel Vecsés-
ről. Ő már a 2016-os riói paralimpián is részt 
vett, és tőle származik a szép mondás: „A sport 
egy olyan nyelvezet az épek és a fogyatékkal 
élők között, ami kiegyenlíti az akadályokat.” 
Szívleljük ezt meg, ahogy az ősi olimpiai esz-
mét is: a részvétel a fontos, a sportszerű küz-
delem és a népek közötti béke. Hiába tornyo-
sul fenyegetően az olimpiákra a korrupció, a 
dopping, az üzlet, a pénzéhség, akkor is őriz-
zük meg az eredeti olimpiai eszmét!

Akiket szintén nem felejtünk
1928-tól kezdődő kis összeállításom 24 vecsé-
si kötődésű olimpikonról mesélt.  Az olimpi-
ára, speciális olimpiára vagy paralimpiára 
kijutott versenyzőkről. Természetesen ugyan-
ilyen nagyszerűek azok a sportolók, akik bal-
szerencse miatt nem juthattak ki (a vízilabdá-
zó Pohl Zoltán, az ökölvívó Szűcs Szabina…), 
vagy sportáguk nem olimpiai sportág (a vecsé-
si fogathajtók, a darts-osok…). Mivel a vecsé-
si szemszögből nézett olimpiatörténet millió 
felé ágazik szét, tuti, hogy kihagytam valakit. 
A nyomozásnak viszont nincs vége, a történet 
folytatódik…  Kiss Gábor, Andrássy iskola

Az 1960-as római olimpián egy olyan vívónak szorítottak 
a vecsési svábok, aki nemrég főszereplője volt egy 
hagyományos vecsési sváb lagzinak. A híres orvos, 

Dr. Kellner Mátyás vejének, Horváth Zoltánnak. 

Vecsés és az 
olimpiák II. rész

Doncsecz József, 
birkózó

Lőrinczi György, úszóedző 
Egerszegi Krisztina fi ával

Fizetett politikai hirdetés

FARAG ALEXANDRA                és                FRICSOVSZKY-TÓTH PÉTER 
 
 

MeGHÍVÓ ELŐVÁLASZTÁSI VITÁRA

facebook.com/elevengyal  I  facebook.com/elevenvecses

2021. szeptember 15.
 18:00 

Momentum jelöltje - MSZP, Párbeszéd támogatásával civil jelölt - MMM, Jobbik, DK, LMP támogatásával

részvételével előválasztási vitafórumot rendezünk, melyre  minden érdeklődőt szeretettel várunk!
HELYSZÍN: GYÁL, ARANY JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ (Kőrösi út 118.)

SPORT
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Szereted a környezetismeretet, természet ismeretet, földrajzot, 
biológiát, fi zikát, kémiát, vagy egyszerűen csak kíváncsi vagy és
érdekel a világ működése? Ezzel a tudásoddal fűszerezve írj egy mesét 
vagy novellát! Küldd be, mi elolvassuk, a legjobbakat díjazzuk. Ha 
segítségre van szükséged, kérd tanárod vagy felnőtt segítségét, ő lesz a 
te mentorod. Kétfős csapatok is jelentkezhetnek a pályázatra. Figyelj a 
határidőre! A legjobb írásokból mesekönyvet készítünk, aminek most te 
is szerzője lehetsz! 

Lépj a TETTek mezejére! 

Döbrentey Ildikó (Ildikó nénje) meseíró és 
Levente Péter (Péter bátyó) színész, rendező, tanár

Beküldési határidő: 
2021. október 13.

Minden kategóriában – alsósok, felsősök, középiskolások
– a három legjobbnak ítélt pályamunkát díjazzuk (kétfős 
nevezés esetén fele-fele arányban): 

I. helyezett: 200.000 Ft összegű díj
II. helyezett: 150.000 Ft összegű díj
III. helyezett: 100.000 Ft összegű díj

A díj elsősorban tárgyjutalom, de a díj értékének összeg-
határáig kiegészíthető vagy helyettesíthető vásárlási- vagy 
ajándék utalvánnyal is.

Díjak:

A meséket, novellákat a www.tettmesepalyazat.hu weboldalon keresztül lehet beküldeni.

www.tettmesepalyazat.hu

Az egészség a küldetésünk

mese- és novellaíró  

A program védnökei: 

pályázat

Természettudományos 

ÁLLÁSLEHETŐSÉG! 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
Kálnai Gábor, 

tel.: 06-30/ 9618-860

18. kerületi varrodában 
VARRÓNŐK 

jelentkezését várják!  

Hirdetés

Nem volt túl fényes 
a Vecsési FC bajnoki 
rajtja, Vincze Gá-
bor alakulata a 
Veresegyházi VSK 
vendégeként 3-2-es 
vereséggel kezdte 
a Pest megyei I. 
osztályú labdarú gó-
bajnokság új idényét.

Vereséggel kezdett, győzelemmel 
folytatta a VECSÉSI FC

U gyan már a mérkőzés 
negyedik percében el-
könyvelhettük az első 

vecsési gólt, és az előnyt egészen 
a második félidő derekáig sike-
rült megőrizni, de az egyenlítést 
követően a hajrában egymásután 
kétszer is eredményes volt a Ve-
resegyháza, így a mérkőzés utol-
só előtti percében szerzett vecsé-

si találat már csak a szépítésre 
volt elegendő. 
 A második fordulóban a CSO-
KI Sport ellen lépett pályára csa-
patunk. A bajnoki mérkőzés előtt 

Pest megyei I. osztály

H. Csapat M. Gy. D. V. LG. KG. GK. P. 
1. Dunaharaszti MTK 2 2 0 0 8 1 7 6

2. Gödöllői SK 2 2 0 0 3 1 2 6

3. Fémalk-Dunavarsány 2 1 1 0 5 2 3 4

4. VSK Tököl 2 1 1 0 5 4 1 4

5. Pereg SE 2 1 1 0 3 2 1 4

6. Vecsési FC 2 1 0 1 5 3 2 3

7. UFC Gyömrő 2 1 0 1 6 5 1 3

8. Veresegyházi VSK 2 1 0 1 5 5 0 3

9. CSO-KI Sport 2 1 0 1 3 3 0 3

10. Taksony SE 2 1 0 1 3 6 -3 3

11. Nagykáta SE 2 0 1 1 3 4 -1 1

12. Budakalászi MSE 2 0 1 1 2 3 -1 1

13. Viadukt SE-Biatorbágy 2 0 1 1 2 3 -1 1

14. Pilisi LK-Legenda Sport 2 0 1 1 0 1 -1 1

15. Maglód-HelloParks 2 0 1 1 1 4 -3 1

16. Felsőpakonyi KSE 2 0 0 2 0 7 -7 1

bő két héttel a Pest Megyei Szu-
perkupa döntőjében már össze-
csapott a két gárda, az a mérkőzés 
a csomádiak egygólos győzel-
mével zárult. Szerencsére nem 

ott folytatták a csapatok, ahol 
augusztus 4-én abbahagyták, a 
Vecsési FC magabiztos játékkal, 
Dibusz Krisztián, Mojzer György 
és Rása Gergő találataival  3-0-
ás győzelmet aratott az új idény 
első hazai mérkőzésén. 
 Augusztus 28-án harmadik for-
dulóban ismét idegenben lép pá-
lyára a Vecsési FC, az ellenfél a 
tavalyi második helyezett Duna-
haraszti MTK gárdája lesz. Parázs 
hangulatú mérkőzésre van kilátás, 
hiszen az előző kiírás utolsó előt-
ti fordulójában épp Dunaharasz-
tiban dőlt el a bajnoki cím sorsa 
csapatunk javára. A kiélezett, fe-
szült hangulatú mérkőzés akkor 
1-1-es döntetlennel ért véget.
 Szeptember 4-én újra hazai 
környezetben lép pályára a Ve-
csési FC a Pilisi LK-Legenda 
Sport gárdája ellen. A mérkő-
zést 16 óra 30-tól játsszák a Ve-
csési Sporttelepen.  VN
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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) – augusztus 30-ával, 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – szeptember 6-ával,
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – szeptember 13-ával, 
PatikaPlus (Market Central +36-29/557 820) – szeptember 20-ával,  
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – szeptember 27-ével,  
kezdődő héten ügyeletes. 

   Szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 9 órától 18 óráig a PatikaPlus patika, szombaton 8 órá-
tól 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

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: kovacs.marton@smartszovet.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. 

Adatkezelési tájékoztatónkat megtalálj

Tájékoztató
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REKLÁMREKLÁM

Gondnok

További információ: https://www.thermoepgep.hu/pozicio/gondnok/
 

Jelentkezését önéletrajzzal várjuk:
Email: karrier@thermoepgep.hu

Telefonszám: +36 1 287-8533

Versenyképes munkabér
Hosszútávú munkalehetőség
Családias légkör, támogató környezet
Tervezhető munkaidő 
Rendezett, tiszta munkakörnyezet

„Ezermester - jó gazda” szemlélet
„B” kategóriás jogosítvány
Vecsési, XVIII. kerületi vagy környékbeli lakóhely
Önállóság, felelősségteljesség, rendszerben való gondolkodás 
Rugalmasság és megoldásokra való törekvés

Amit kínálunk:

Elvárások:

 

Tisztelt Álláskeresők!
Épületgépészeti cégünk munkatársat keres az alábbi pozícióba

Jó kereseti lehetőség. 16-tól 
21 óráig történő munkavégzésre 

keresünk FÉRFI MUNKATÁRSAKAT 
ÁRU-ÖSSZEKÉSZÍTŐI 

MUNKAKŐR BETÖLTÉSÉRE.

Jó k eti lehetősé 16 tól
DÉLUTÁNI 5 ÓRÁS ÁLLÁS! 

Érdeklődni:
06-20/498-0619

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 Z

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter

Dr. Csorba Zoltán
Dr. Ádám Ágnes• Szájsebészet

• Implantáció
• Fogpótlások

• Fogfehérítés
• Panoráma rtg
• Fogtechnika

GRUND INVEST  
Ingatlaniroda

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

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

2220 Vecsés, Fő u.   
Lakótelepi üzletsor

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

Sitt, szemét,   
szállítás és gépi földmunka 

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

MÁRTA ERVIN
Tel.: 06-20/984 9242

KONTÉNER 
SZÁLLÍTÁS

Lajos - kertészet
Zöldterület-kezelés

 
 

 

t

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
•  
• 
• 

• 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!

VECSÉSEN  
10  % EXTRA 
KEDVEZMÉNYT 
BIZTOSÍTUNK!

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

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

A www.facebook.com/
vecsesitajekoztato oldalon 
naponta frissülő tartalom-
mal várjuk a Vecsési 
Tájékoztató olvasóit! 
Lájkolják az oldalt 
és osszák meg 
ismerőseikkel!

a
a

csési
sóit! 
lt 

Facebookon
is elérhető a 

Vecsési Tájékoztató 

(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil: 

Web: 

Cím:  

FŐBB FELADATOK, MUNKÁK:
 Redőnyök és szúnyoghálók gyártása 
 és összeszerelése, csomagolása

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:
 • igényesség önmagára és munkájára
 • megbízható, pontos munkavégzés
 • precizitás
 • alkalmazkodás csapatban való munkavégzésre
 • problémamegoldó készség

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT:
 • barkácsolási tapasztalat
 • szerszámismeret
 • gyártási, összeszerelési tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK:
Árnyékolástechnikai műhelyünkbe gyártó és összeszerelő
kollégát keresünk csapatunk bővítése céljából. Versenyké-
pes fi zetéssel, 8 órás munkaviszonnyal hosszútávra.

BETANÍTOTT MUNKÁRA 
KOLLÉGÁT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 2220 Vecsés
JELENTKEZÉS MÓDJA:
A jelentkezésnél kérnénk fényképes 
önéletrajzot peta@petarolo.com e-mail címre 
bérigénnyel megjelölve elküldeni!



•   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!

LEPÉNYHAL FILÉ

PADLIZSÁNKRÉM
Ft/

FALATOK
Ft/

BÁGYI PALACSINTA
Ft/

 
CORNDOG

Ft
/

PANÍROZOTT  

SZELET

GALLICOOP 
PANÍROZOTT 

SZELET

Ft
/

Ft
/

GALLICOOP  
SAJTTAL TÖLTÖTT 

Ft/

LIGA CSÉSZÉS 
MARGARIN

Ft/

ZÖLDBAB 
Ft/
Ft/

ZÖLDBORSÓ  
Ft/
Ft/

DEBIC  

állati)
Ft/

JÉGKOCKA 
prémium

Ft/

JÉG 
zúzott

Ft
/

CIKKELYES 
natúr)

Ft
/


